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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Het hart van een moeder  
is een meesterwerk van de natuur. 

 
In de laatste week van april is nog 4 mm gevallen. 
Het totaal in april is 5 mm. 

 

Nachtvorst en bloemen en planten 

IJsheiligen worden genoemd omdat er op die data (11 t/m 14 mei) nog gevaar is voor koude nachten met 
vorst. Relatief koud zeewater kan op het land plotselinge veranderingen van de temperatuur veroorzaken. 
Dit kan zelfs nog in juni maar vanaf ongeveer half mei wordt de kans daarop steeds kleiner. De IJsheiligen 
staan daarom op de grens van voorjaarsweer naar een periode met een meer zomers karakter. Het is heel 
verstandig om daarom pas nà de IJsheiligen vorstgevoelige planten in de volle grond te zetten of bloemen 
in potten of borders. 
 

 Tot weeres met groeten van Jos 
 

 
 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

 
Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

 
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 

 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  

Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 

Abonnement per 1 januari 2020 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 7 mei 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Mei 

Za 23: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 16:00 uur 
   

Juni 

Za 27: JongNL Meterik, Oud papier actie 14:00 uur 
 
   

 

 

JongNL Meterik seizoen 2019-2020 
 
Beste leden en stafleden van JongNL Meterik, beste ouders en verdere 
belangstellenden,   
 
 

zoals jullie wellicht weten zijn de maatregelen m.b.t. het coronavirus versoepeld voor jongeren.  
Dit houdt in dat jongeren tot en met 12 jaar weer samen mogen gaan sporten. Jongeren van 12 t/m 18 
jaar mogen dit ook, maar daarvan wordt verwacht dat ze wel 1,5 meter afstand bewaren. Met sporten 
wordt ook JongNL Meterik bedoeld, in de buitenlucht op het JongNL Meterik terrein met elkaar actief 
bezig zijn.  
Dit nieuws is natuurlijk met enthousiasme door jullie ontvangen. We zijn als bestuur dan ook in overleg 
gegaan met JongNL Limburg en de gemeente Horst aan de Maas. Het blijkt echter dat er voor ons als 
club heel veel maatregelen en voorwaarden zijn opgesteld waaraan wij moeten voldoen, voor, tijdens 
en na een groepsavond. Door de maatregelen en voorwaarden die gesteld worden, is het voor ons 
lastig om de gewenste kwaliteit en veiligheid, die jullie van ons gewend zijn, te garanderen voor jou als 
lid, maar ook voor de leiding van de vereniging. 
 
Dit alles hebben wij als bestuur in overweging genomen en uiteindelijk besloten om vooralsnog de 
groepsavonden van JongNL Meterik niet te hervatten. We begrijpen dat dit een vervelend besluit is, 
maar wij kunnen en willen deze verantwoordelijkheid als bestuur nu nog niet nemen. Als er vragen 
en/of opmerkingen zijn, van welke aard ook, stel ze gerust aan ons: bestuur@jnmeterik.nl.  
 
We blijven met het bestuur wekelijks in overleg met JongNL Limburg en de gemeente Horst aan de 
Maas. Als blijkt dat de regels en voorwaarden aan het groepsdraaien veranderen of versoepelen gaan 
we ons besluit opnieuw overwegen.  
 

Dan willen we nog even kort de zomerkampen aanhalen. We gaan als JongNL Meterik pas een 

besluit nemen over het wel of niet doorgaan van de kampen als we advies ontvangen hebben van 
JongNL Limburg. Dit advies komt uiterlijk 1 juni. De huidige maatregelen vanwege de corona maken 
een kampweek zoals wij die gewend zijn onmogelijk. Dus we hopen op wat versoepelingen en zullen in 
overleg een uiteindelijk besluit nemen.  
 

2e handsmertfiëst 2020 

Helaas kan door de maatregelen die genomen zijn door de overheid ons 2e handsmertfiëst 2020 niet 
doorgaan. Dit is voor ons als vereniging een enorme domper, maar het is helaas niet anders.  
We hopen dat jullie allemaal de ‘vlooien’ die jullie voor ons verzameld en bewaard hebben voor de 
vlooienmarkt, nog een jaartje langer op zolder willen laten staan. Zodra de datum voor het 2e 
handsmertfiëst 2021 bekend is, laten we dit weten. 
 
We hopen dat jullie begrip hebben voor het moeilijke besluit dat wij hebben genomen. 
Namens het bestuur van JongNL Meterik,  
Rick van Rengs, interim-voorzitter. 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:bestuur@jnmeterik.nl
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Interview met Jan en Nelly Jenniskens – 

Vorstermans - deel 2 

 
Jan ging eerst naar de bewaarschool bij de zusters in het klooster in Meterik en 
ook naar de eerste klas. Daarna naar de jongensschool; dit gebouw werd in 
1936-1937 gebouwd, hier ging Jan heen tot de zevende klas. Hij heeft hier twee 
meesters gehad: meester Janssen – Du Ponti en meester Janssen [‘katertje’]. 
 
Daarna ging hij naar de landbouwschool in Hegelsom met klasgenoten Houben 
Thei, Martens Jan [Tacken] en Lemmen Mart. Op de Landbouwschool had je de 
laatste dinsdag van het schooljaar ‘eindles’. Op dinsdag was er ook de 
‘baggendag’ op de markt in Horst, daar mocht je tijdens de eindles dan naar toe 
gaan. Daar mocht je dan volgens een bepaalde wet tussen 14.00 en 16.00 uur 
geen borrels drinken.  
 
Na deze opleiding ging Jan naar de tuinbouwschool in het jeugdhuis bij meester 
Hobbelen [de kapelanie]. Het is de huidige woning van Gerda en Peter Linskens, 
Schadijkerweg 13 Meterik. 
Jan kan zich niet herinneren tot hoelang en wanneer daar kapelaans gewoond hebben. 
Wel dat, voordat Jan lid werd van het kerkkoor, daar de repetitie was op zondagochtend voor de hoogmis. 
Na de repetitie liepen de kerkkoorleden dan met het zangboek onder de arm naar de kerk om de hoogmis 
te zingen. 
 
Op twintigjarige leeftijd moest Jan in militaire dienst van november 1952 tot oktober 1954; eerst in Vught, 
Den Bosch waar hij sergeant werd en toen in Oirschot. In deze periode stierven beide ouders van Jan in 
1953. 
Jan en Kleuskens Huub gingen tegelijk in militaire dienst, 
Martens [Tacken] Jan was 4 maanden ouder maar was al uit 
militaire dienst. Hoe dat kon wist Jan ons niet te vertellen. 
Jan was sergeant en had 4 soldaten onder zich. Omdat Jan 
sergeant was, hoefde hij niet op appèl of buiten het eten te 
gaan halen. Hij kreeg fl. 170,00 per maand soldij. 
Na diensttijd kwam Jan definitief thuis om samen met zijn 
broer Pierre op de boerderij te gaan werken. Jan had al 
vanaf zijn twaalfde meegeholpen op de boerderij. Jeu had 
ander werk en hij is 21 jaar geleden op zeventigjarige leeftijd 
overleden. Jan laat de familiefoto zien en vertelt dat hij nooit 
een pofbroek aan gehad heeft, zijn jongere broers wel. 
 
Op de foto: Jan voor zijn ouderlijk huis, nu bewoond door 
Sjaak en Ans Jenniskens. 
 
In de periode dat Jan in militaire dienst was, had hij op 
station Sevenum en station Eindhoven een fiets staan om bij 
de kazerne te komen. Zo kon hij dan ook even vlug, als hij 
thuis kwam, zijn vriendin Nelly in Sevenum een bezoek 
brengen. 
Toen hij op herhaling was in Budel werd hij uitgenodigd op de bruiloft van Piet en Riek Lemmen – Weijs. 
Een medesoldaat, Pietje Hermans, zou hem wel weg brengen van Budel naar Sevenum. Maar zijn motor 
had alleen een zadel, Pietje ging op de tank zitten, Jan op het zadel en de andere sergeant op het 
spatbord. Zo reden ze met zijn drieën langs de Zuid-Willemsvaart naar Sevenum en weer terug. Het drietal 
kwam ’s avonds wel te laat binnen. Het was eigenlijk waanzin met z’n drieën zo op de motor langs het 
kanaal. 
Jan leerde Nelly kennen tijdens Maasbreese kermis, de tweede zondag in mei. Hij had daar meisjes op de 
fiets naar huis zien fietsen “En daar heb ik een meisje aan overgehouden”, zegt Jan. Een neef van Nelly 
gaf dan door aan Jan waar Nelly in het weekend uitging. Jan kreeg fl. 5,00 zakgeld om het meisje vrij te 
houden. 
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Bedankt Meterik!     

 
 
                   

 
Wat hebben wij toch veel leuke reacties gehad op de acties van afgelopen tijd. Bedankt hiervoor.  
 
Helaas blijft het nog een hele tijd duren voordat we weer naar het oude kunnen. Niets is meer zoals het 
was en vele ouderen zitten al 7 weken thuis en zien nauwelijks iemand meer. 
 
De rijksoverheid zegt hierover het volgende: 
Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder, of mensen met een kwetsbare gezondheid. Een 
uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die gering zelfredzaam zijn en een zeer beperkt 
netwerk hebben. Om een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden 
aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene 
gezondheidsadviezen, zoals 1,5 meter afstand houden. Als deze vaste bezoeker(s) verkoudheidsklachten, 
koorts en/of benauwdheid hebben, blijven zij thuis. 

En dit gaat nog wel enige tijd duren. Daarom willen wij als Dorpsverbinders met name voor deze groep 
extra actief blijven. 
 
Het is dan ook fantastisch dat er van alle kanten hulp wordt aangeboden om ons daarbij te helpen. 
Basisschool Onder de Wieken, Jeugdcomité, Kwekerij Hesen BV, Dichterbij, Het Rijtven ORO, vrijwilligers 
van de open inloop en vrijwilligers die zich spontaan hebben aangeboden. Het is geweldig en 
hartverwarmend. 
 
Oproep: 
Wie heeft er ideeën of tips? Laat het ons weten. 
Dit kan via mail dorpsverbindermeterik@gmail.com of je kunt bellen 06-3823 0621.  
 
 
Onderstaand nog enkele tips tegen verveling: 
 
Wekelijkse belronde in Meterik 
Met een aantal vrijwilligers bellen de Dorpsverbinders uit Meterik met 14 ouderen. 
Sommigen worden dagelijks gebeld, anderen een paar keer per week en weer 
anderen 1 keer in de week. Zijn er meer mensen die een praatje willen maken, meld 
je dan aan bij de Dorpsverbinders. 06-3823 0621. 
 
(Grootletter)boeken en legpuzzels 
Deze kun je gratis lenen bij de Dorpsverbinders, 06-3823 0621  
 
Beeldbellen praktische tips 
https://dementie.nl/leer-je-naaste-
beeldbellen?utm_campaign=NB200331&utm_source=NB&utm_medium=email 
 
Spelletjes op afstand 
Er zijn legio mogelijkheden om spelletjes te doen op afstand. Als je beiden een computer of tablet ter 
beschikking hebt, zijn spellen als digitaal scrabble (Wordfeud), Rummikub of Draw something leuk om op 
afstand samen te doen. 
 
Op de hometrainer voor de tv  
Heb je een hometrainer? Fijn. Maar tegen een muur aankijken is saai. Je kunt de 
hometrainer natuurlijk voor de tv zetten. Heb je een SmartTV of Chromecast? Dan 
kun je via YouTube fietsroutes door Nederland aanzetten terwijl je fietst. Elke 
video duurt zo’n 5 minuten en per provincie zijn er 5-20 video’s: 
 
https://www.youtube.com/user/MultiFrib/playlists?disable_polymer=1 Topfit 
 
 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
https://dementie.nl/leer-je-naaste-beeldbellen?utm_campaign=NB200331&utm_source=NB&utm_medium=email
https://dementie.nl/leer-je-naaste-beeldbellen?utm_campaign=NB200331&utm_source=NB&utm_medium=email
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Limburg in beweging 
Zes weken lang geeft fysiotherapeut Erik Eurelings een half uur lang 
tips om thuis gezond te bewegen. Dagelijks om 10:00 en 14:30 uur.  
Het programma is erop gericht om te voorkomen dat de conditie van 
Limburgers sterk achteruit gaat, nu ze vanwege de coronacrisis veel 
binnen moeten zitten. De oefeningen zijn zowel geschikt voor 
ouderen als ‘oudere jongeren’.  
Terugkijken kan ook: https://l1.nl/limburg-in-beweging/  
 
Nederland in beweging 
Doe (dagelijks) 15 minuten mee met Nederland in Beweging live zo’n 15 
minuten bewegen. Wanneer? Dagelijks op Nederland 1, om 10.15 uur en 
herhaling om 14.30 uur. Terugkijken kan ook: 
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/ 
 
Activiteiten voor mensen met dementie, zie: 
https://dementie.nl/activiteiten-voor-mensen-met-dementie 
 
Tips om bezig te blijven 
Online een museum bezoeken of online beweegvideo’s bekijken of meedoen met een onlinethuisbingo.  
Er zijn legio mogelijkheden zie: 
https://www.galant.nl/tips-om-bezig-te-blijven/  

Ideeën om sociaal contact te onderhouden, zie: 
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/ 

Zijn er vragen of heb je ergens hulp bij nodig, bel ons gerust. 

 

10 MEI MOEDERDAG 
 

Moederdag, een dag met bloemen en geschenken, 

zodat je weet dat we altijd aan je denken. 

 

 

            KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE!!!  
 

        Hangpotten ACTIE:    
        Drie kleuren in pot     € 2,50 

Million Bells ACTIE NU   € 0,50 
Geraniums    € 0,90 
Begonia’s     € 0,30 
Hangpetunia’s ACTIE:   € 0,50 

Lobelia s ACTIE 12 voor  € 2,50 
 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE.!!!! 
   Meer dan 200 soorten en kleuren hang- kuip-  en perkplanten. 

Alleen wij.......... zetten de prijs erbij. 
 

Kwekerij De Lifra  

Lorbaan 12a, Veulen. 

Open ma/vr 9:00 tot 19:00 uur 

Zaterdags 9:00 tot 18:00 uur. 

https://l1.nl/limburg-in-beweging/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/
https://dementie.nl/activiteiten-voor-mensen-met-dementie
https://www.galant.nl/tips-om-bezig-te-blijven/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/
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24 april een dag om nooit te vergeten!  
 

“Pap, zijn jullie morgen om 10.00 uur thuis? Dan komen we 
eventjes met de kiendjes ‘hallo zwaaien’, ik moet eventjes in 
Horst zijn om iets op te halen.” Dat was een appje van dochter 
Aniek. “Ja is prima.” Natuurlijk nergens aan gedacht en vrijdag-
morgen bij de school aan de slag gegaan om in de tuin wat 
klusjes op te knappen. 
 
Om iets voor 10 komt de jongste dochter, Mieke, naar me toe: 
“Pap de kiendjes komen zoe.” “Zeg maar daat ze nà schoel 
komen.” Dat bleek niet mogelijk, de spullen bij elkaar gepakt en 
nog eventjes bij kapper Hay aangebeld om te zeggen dat het 
samen klussen iets later zou beginnen. 
 
Net voor 10 uur thuis, “Pap waar is je telefoon?”.  “Die is leeg en 
ligt nog aan de oplader.” Ik ga zitten en eventjes later zie ik Mieke 
telefoneren, al lopend komt ze naar me toe en ik hoor haar 
zeggen “Ryan, pap is er ook.” Wat raar … ik ken maar een Ryan 
en dat is de burgemeester.  
 
 

Toen zag ik dat Ineke opnames aan het maken was… wat raar… maar ja. “Goedemorgen 
burgemeester… Ja Ton… ik wil iets met jou bespreken over de plaatselijke belastingen…” nou een heel 
verhaal (en ik dacht dat het met de dorpsraad te maken had).  
 
Opeens zei hij: “Nou moet ik overstappen op het Nederlands want ik heb hier een brief 
voor me liggen”, toen begon het een beetje te dagen … en na de eerste zin… “Het 
heeft zijne majesteit, de koning, behaagd”, viel het kwartje en waren wij, Margriet en 
ik, met stomheid geslagen. 
 
Na het voorlezen van de brief zei de burgemeester … “Ik meen een bel te horen”… Ik 
antwoordde nog: “Ik hoor geen bel.” “Ga toch maar kijken”, zei de burgemeester. 
“Oké, dan leg ik de telefoon eventjes neer…” “Ik zou het fijn vinden als je die 
meeneemt“, was de reactie van de burgemeester.” 
 
Wat schets onze verbazing, aan de deur stond Angela van de gemeente met een foto 
waarop de burgemeester parmantig, onder het portret van de koning (in de 
raadszaal), stond met een lintje in zijn hand. Verder kreeg Margriet een prachtige bos 
bloemen en om te vieren een heerlijke taart.  
 
Nog amper bekomen maakte Angela een foto terwijl ik nog volop met de 
burgemeester aan het kletsen was. Eventjes later gaf hij aan dat de foto al binnen was en met het 
herhalen van de felicitaties was het gesprek afgelopen. 
 
Ondertussen waren de kleinkinderen en de rest van het gezin (op gepaste afstand) aangesloten. “Pap dat 
klussen vandaag gaat niet door en het lijkt ons verstandig dat je iets toonbaarders aandoet.” 
 
Beste mensen, vanaf dat moment stond de telefoon niet meer stil (ongelooflijk hoe snel een bericht rond 
gaat). 
 
Iedereen hartelijk dank voor de telefoontjes, appjes, kaarten, persoonlijke reacties en de prachtige 
bloemen.  
Zodra de situatie het toelaat wordt de onderscheiding in het ‘echt’ uitgereikt. 
 
Bedankt voor deze geweldige waardering. Deze waardering hoort ook toe aan alle vrijwilligers waar ik mee 
heb mogen samenwerken en in het bijzonder aan Margriet. 
 
Ton Hendriks 
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Ôzze Wiel: “Nag efkes beej kletse van waat der van de weak gebeurd is in de zaal. Noadaat weej 
moandaag flink kooningsdaag geviërd häje môste weej dïnsdaag wir flïnk aan dên bak.  
 

 
 
 
Di känkerzooi môs der oet. Dèn asbest séneerder kwoam. Weej môste daat afdaak dér afhale. Daat waas 
toch en gepïlik. En zwoar ding en aangeziën ik ut nâg in de rug haaj mogde ik aliën de schroeve los dréje. 
Weej häje gelukkig hülp vaan de saneerders beej ût hûffe.  
 
De saneerders begôste vol gooje mood. Ma ze kóste der neet good beej. Môste die kiëzelplate kapot 
getrïlt wére ma daat veel ni mej. Achter di plate dochte ze daat doar kankerzooj achter zoat. Zonne zwárte 
toter. 
 
Dus alles woord stil gelâg. Iërs môste der moonsters genome were en onderzeuke. Dus ma aan de 
schouw begôs. Di most der ôk vanaaf. Dô zoat ôk en asbëst piëpke in. Daags dr nao bleek daat der gên 
asbest achter die kiezelplaat zaot. Maarja, de seneerderes ware nà hoës.  
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Aan de binnkant hajje weej ut plefong ok giëf gemaakt. 
Want daat blieft in ut zicht nà de verbouwing. En now 
kunde ovver de zaoterdaag gaon vertelle. Einde”. 
 
Iërs hajje Rik en Ruud de twië staonde staole cilinders 
vàn drie maeter hoëg gevuld mèt beton zoëdaat de 
vluchttiëd beej enne èvvetuele brând langer wuurd. 
Safety first.  
 
 
 
 
 
 

 
En jao, deen bâlk vaan 1000 kille môs daan dr bôvenop kôme. En âs ut en bitje meij zaot, waas die klus 
um twellef oor geklaard, zei ut ôpperhoof.  
 
Ma dr waas iëne tiggevaller: die twië gehuurde handliêrs kôste pas vanâf iëne maeter hoëg onder dn bâlk 
geschoove waere, ni liëger: hoe kriegde mit un paar mân di bâlk op iëne maeter hoëg? Jan biedt 
oëtkomst: ”Ik goj enne gâs pallets hale mit dn aanganger, daan môtte maar es kieke”.  
 
 
Dus iërs ma aan iëne kant takele tot dr 
ongeveer zeuve pallets onder gelâg kôste 
waere. Toen à de andere kant gaon takele, 
ma die vloor waas ôk ni rêch, dus daat 
leverde ôk wir waat obstakels op die wir 
ôvverwonne moôste waere.  

 
 
Ma good dàt Frank ut servicebusje vàn de Taco beej zich haj: dn iëne nao de andere takel, klemme, 
sjorbând en kettingoëge kwaome oët dàt busje. Dr is toch enne gooje Malle Pietje à di jông verlore 
gegaon, wàt enne handel.  
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Op en gegaeve moment kôste beide handliêrs dr ônder 
geklemd waere en ginge Jan en Frank flink à ut dreije. 
Ruud en Ger stelden steeds de stempels aan beis kânte 
umhoëg want die dinde als backup ondersteuning veur 
ut geval die handliërs ut begoove. Safety first.  
 
Chiel ratelde in ut midde aan enne takel din dinde um ut 
zaakje en bitje rêch nao baove te kriege. Safety first. Um 
en lang technisch verhaal in te korte: de klok sloog veur 
de iërste kiër twellef oor, toew de iërste bout en moer op 
de twedde cilinder à gedreijd waor.  
 
 
Is dàt en strakke plenning of is dàt en strakke plenning? 
En opgelûch aplaus en ut kletse vàn de high fives klônke 
daor de zaal, want dit waas de spannenste klus vàn de 
ganse verbouwing. Top manne, klasse! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Eigegemâkte soep mèt wàt lekkers” rupt Theejke vanoët de keuke. Dàt hebbe ze zekerrrrs verdind!        
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Bloemen bij het oorlogsmonument in Meterik 
 
 
In 2014 namen Wiel en Angèle Janssen en Hay en Truus van Rengs het initiatief om een monument op te 
richten ter nagedachtenis aan de bemanning van het vliegtuig dat op 23 september 1944 in Meterik neer 
stortte.  

 
 
 
 
 
Na enkele weken de handen uit 
de mouwen steken, werd op 
zaterdag 27 september 2014 het 
monument officieel onthuld. 
 
Ieder jaar zorgen de 
initiatiefnemers er voor dat er op 
4 mei een bloemetje wordt 
gelegd bij het monument.  
 
Ook dit jaar was dat het geval. 
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Belangrijke berichten gemeente Horst aan de Maas 

 

 

Geen inzameling KCA op werf of in kerkdorpen 
 
In mei kunt u geen klein chemisch afval (kca) inleveren. Op dit moment weten we nog niet wanneer de 
inzameling weer van start gaat. Volg de berichtgeving op de website. Bewaar uw kca zolang op een veilige 
plaats en lever het dan in. 

Batterijen kunt u bij veel supermarkten in speciale containers doen. Ook in alle winkels die batterijen 
verkopen kunt u batterijen inleveren. 

We gaan er vanuit dat in november de chemokar weer naar de dorpen komt. In de Afvalwijzer staan de 
data en u vindt ze vanaf oktober ook op onze website www.horstaandemaas.nl. 

 

Contact met de gemeente in coronatijd 
 
Het kabinet maakte bekend dat de meeste maatregelen worden verlengd tot en met 19 mei. Ook in Horst 
aan de Maas gaan we samen door met de corona-aanpak. Dat betekent het volgende voor onze 
bereikbaarheid. 
 
Telefoon 
De gemeente is op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar op (077) 477 9777.  
 
Gemeentehuis  
Moet u persoonlijk iets regelen aan de balie? Zoals het aanvragen van een nieuw rijbewijs of paspoort? 
Bel ons om een afspraak te maken. Zonder afspraak kunt u niet terecht. 
 
Gemeentewerf 
De balie van de gemeentewerf is gesloten. Heeft u een nieuwe afvalemmer of –container nodig?  
Bel ons om een afspraak te maken.  
 
Iets melden 
Wilt u iets melden zoals een omgewaaide boom, zwerfvuil, vernieling of ongedierte? Dit kan via 
www.horstaandemaas.nl/overlast.  
Bel ons bij spoed en ook buiten kantoortijden. U krijgt dan instructies via ons telefoonbericht. 
 
 
 

Regelen via website 
Alles wat u via onze website kunt regelen, moet u nu digitaal regelen. Kijk op 
www.horstaandemaas.nl. Heeft u vragen? Bel ons gerust. Wij helpen u graag. 
 

Meldpunt Signaal voor iedereen bereikbaar in Noord-Limburg 

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij hij het gedrag van een ander niet begrijpt en zich zorgen 
maakt. Soms is het wenselijk om dan informatie te krijgen of advies in te winnen.  
Hiervoor is in Noord-Limburg Meldpunt Signaal geopend. 
 

Voor wie is Meldpunt Signaal? 

Meldpunt Signaal is er voor iedereen die zich zorgen maakt om iemand. Wellicht is er iemand in de 
omgeving waarbij de gordijnen alle lange tijd gesloten zijn. Of is er een vermoeden dat iemand niet goed 
voor zichzelf kan zorgen en psychische problemen heeft. Bel dan eens met Meldpunt Signaal, dat kan ook 
anoniem. Via 0900-0116 is er altijd iemand bereikbaar om mee te overleggen en advies in te winnen.  
 

http://afvalwijzer/
http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/overlast
http://www.horstaandemaas.nl/
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Wat gebeurt er als je belt?  

Mensen die Meldpunt Signaal bellen krijgen een professional aan de lijn waarmee hun zorgen besproken 
kunnen worden. Soms kan iemand worden gerustgesteld. In andere gevallen wordt er advies gegeven 
over wat de beller zelf kan betekenen om een situatie te verbeteren. Wanneer het nodig is kunnen andere 
organisaties worden benaderd. Dit gebeurt altijd in overleg. 
Op de website van Meldpunt Signaal staan een aantal ervaringsverhalen: www.meldpuntsignaal.nl. 
 

Juist nu extra oog voor elkaar 

De huidige omstandigheden in verband met het coronavirus kunnen kwetsbare mensen extra hard raken. 
Mensen moeten thuis blijven, sociale contacten worden minder en sommige zorg wordt op afstand 
verleend. Juist nu kan een situatie ontstaan waarin mensen het gevoel hebben de grip op hun leven te 
verliezen. Dit vraagt erom dat we nóg meer oog hebben voor de mensen in onze omgeving.  
 
 

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig 
Is je rijbewijs 10 jaar geldig geweest en verloopt het vóór 1 juni? Dan kun je met dit verlopen rijbewijs 
blijven rijden tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor verlopen rijbewijzen met een geldigheid van 5 jaar. 
Bijvoorbeeld van mensen die normaal gesproken elke 5 jaar een keuring krijgen. Zoals beroepschauffeurs 
of mensen met een lichte medische beperking. 
 
Coronamaatregel 
De overheid heeft deze tijdelijke oplossing bedacht als coronamaatregel. Hierdoor hoeven minder mensen 
naar het gemeentehuis en dat geeft minder besmettingsrisico.  
Let op! 

• Was je rijbewijs 1 jaar of 3 jaar geldig? Dan kun je niet doorrijden zonder de beoordeling van een 
arts en verleng je op tijd je rijbewijs. 

• Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, behalve als je het nodig hebt voor zorg. 

• Je rijdt tot 1 juni alleen in Nederland. 

• Je blijft verzekerd en krijgt hiervoor geen boete als je staande wordt gehouden. 

• De regeling geldt ook als je inwoner bent van een andere EU-lidstaat en in Nederland verblijft.  

• Lees meer informatie op de website van de rijksoverheid. 
Heb je vragen? Bel ons gerust op (077) 477 9777.  
Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 bereikbaar.  

 
 

Wist je dat? 
Mondkapjes, handschoenen en (plastic /folie) overjassen horen bij het restafval. 
Het is geen plastic verpakkingsmateriaal uit huishouden en hoort daarom niet bij het PMD. 
(Mogelijk) besmet huishoudelijk afval van een ziek persoon zien we ook graag bij het restafval. 
Denk bijvoorbeeld aan gebruikte zakdoekjes en plastic bekertjes. 
 
 
 
 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën 
OVVERTOEMELE 
 
Ovvertoemele  [Ned.:] zich (te) druk maken; [verl.t.:] ik ovvertoemelde meej; 
[volt.verl.t.:] ik waas ovvertoemeld 
Dór ’t hárde en zwaore wêrk óppe bórderéj en daobeej nag de zörg vur ur nege 
kiênder en d’n hoêshâld waas de vrouw doew ze âmper fèrtig waor ál gâns 
ovvertoemeld. Va mèjhêlpe in hoês háj urre meens nag noëit gehuurd… Heej mende 
dát ie ál genóg döj in ’t vêld, i zien weîe em bös, die ámaol béj zie gemèngd bedriêf 
huurde. Dá pratte ovver bouwgroond wies móshaof, ovver hènne, vêrkes, koewe en 
paerd… Zelfs ’s aoves ónder ’t roëzekrâns baeje, háj zeej nag iederen daag wêrk zát, 
zoëás wès striêke af zök stoppe! En va verkântie hájje ze nag noëit gehuurd… wies 
d’n dokter eur enne mand in e röshoês stopte. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/17/minister-van-nieuwenhuizen-rijbewijzen-tijdelijk-langer-geldig
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Oorlogsmonumenten in Horst aan de Maas-app  

Vorig jaar is de ‘Horst aan de Maas-app’ gelanceerd. Een app die veel objecten 
in Horst aan de Maas in beeld brengt en daar in veel gevallen ook nog extra 
informatie over biedt. Denk daarbij aan rijks- en gemeentelijke monumenten, 
aan kruisen en kapellen en aan karakteristieke panden. Sinds kort is daar een 
laag aan toegevoegd, met locaties en informatie over een honderdtal 
oorlogsmonumenten. 

Als je wandelt door één van de zestien kernen van Horst aan de Maas en je oog valt op een 
oorlogsmonument dan krijg je door de ‘Horst aan de Maas-app’ op je telefoon binnen een paar 
seconden achtergronden bij dat monument. De app biedt de mogelijkheid om zelf de informatie aan te 
vullen met historische feiten en foto’s. Na verificatie door een redactieteam wordt die informatie 
toegevoegd. 

De app biedt informatie over meer (historische) gegevens. Zo staan er 128 kruisen en kapellen in Horst 
aan de Maas op, evenals rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden, 
vaak met foto en (historische) gegevens. Ook kun je de recente luchtfoto van de gemeente bekijken en 
als je wilt weten hoe het gebied er 150 jaar geleden uitzag kies je voor de Tranchotkaart van 1850. Op 
die manier wordt het erfgoed van Horst aan de Maas van ons allemaal. 

Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer informatie via de app te gaan delen.  

Zo kan bijvoorbeeld via dezelfde app ook een evenementenkalender worden ontsloten.  
Of krijgen inwoners, maar zeker ook toeristen, straks een melding dat er een straat verderop iets te 
doen is dat de moeite van een bezoek waard is. Toekomstmuziek. Voor nu eerst maar eens genieten 
van alle historische feiten die de app kan ontsluiten 
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Uit het boekje: ‘Moet ik nog lang op school blijven’ van Jeu Geurts en Henriëtte Kerkhof 
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Een terugblik……… Pieter Litjens 
 

 
Peter Johannes Litjens wordt op 8 
maart 1905 geboren in het 
buurtschap ’t Rooth in Meterik. Hij is 
de zoon van Gerard Litjens en 
Alberdina van Helden.  
Hij is de op een na oudste van een 
gezin van 7 kinderen. Omdat vader 
Gerard nadat hij een aantal jaren is 
getrouwd, weduwnaar wordt en 2 
jaar later opnieuw trouwt met Anna 
Gertruda Pouwels heeft Piet een 
oudere zus, een jongere broer en 
zus en een jongere halfbroer en 2 
jongere halfzussen.  
Op 5 oktober 1925 wordt hij als 
dienstplichtig soldaat ingelijfd bij het 
2e Regiment Infanterie.  
Het betreft 6 weken opleiding op de 
Fredrik Hendrik kazerne in Blerick. 
Na zij dienstplicht in 1925 gaat hij 
met groot verlof maar wordt tot en 
met 1938 nog diverse keren 
opgeroepen voor 
herhalingsoefeningen. Pieter is met 
zijn 1.67 meter niet zo erg groot, 
maar is wel sterk. Dikwijls maakt hij 
kenbaar “Ik ben voor niemand bang”. 
Pieter is altijd vrijgezel gebleven. 
 
Vanwege de oorlogsdreiging wordt 
Pieter Litjens gemobiliseerd en 
opgeroepen om zich in april 1939 te 
melden bij de eenheid waarin hij is 
heringedeeld: de 3e compagnie van 
het 2e bataljon, 26e Regiment 
Infanterie. Pieter vindt dat hij best 
een dagje later kan komen. De 
zondag waarop hij zich moet melden, 
danst hij de hele avond met zijn 
schoonzus op de kermis in Horst. 
Het komt hem op een stevige 

uitbrander van zijn nieuwe commandant te staan, maar dat heeft Pieter er graag voor over.  
 
Het 26e Regiment Infanterie maakt deel uit van de Peeldivisie en is verantwoordelijk voor de bezetting van 
stellingen en kazematten op de westelijke oever van de Maas in Linden-Katwijk. In de vroege ochtend van 
10 mei 1940 naderen sterke Duitse troepen de oostelijke oever van de Maas. Onder dekking van 
mitrailleurvuur en infanteriegeschut doen de Duitse troepen 2 oversteekpogingen met rubberbootjes, die 
succesvol worden afgeslagen. De sectie van soldaat Litjens bemant de kazemat en de naastgelegen 
schuttersputten. 
 
Onder dekking van overweldigend granaatvuur slaagt de 3e Duitse oversteekpoging. Tijdens deze aanval 
raakt Pieter Litjens ernstig gewond. Hij kruipt uit zijn schuttersput en zoekt beschutting achter de dijk. Bij de 
daarachter gelegen boerderij bezwijkt hij aan zijn verwondingen. Tussen de plaatsen Mook en Linden-
Katwijk bij Cuijk stroomt de rivier de Maas. Er is een spoorbrug over de Maas en een pontje. Als je met het 
pontje van Mook naar Katwijk overvaart, zie je kazemat 115 nog liggen. Precies daar is Pieter Litjens op  
10 mei 1940 gesneuveld. De gehavende bunker is nog altijd een stille getuige van de bange uren die 
Pieter en zijn kameraden daar doormaakten.  
Foto en tekst van mevr. Van Rensch – Litjens uit Velden, waarvoor dank. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 
 

 

Mededeling i.v.m. coronavirus. 

Op verzoek van de bisschoppenconferentie in Nederland werden alle parochies verzocht om in het 
weekend GEEN missen te doen. 
Besloten is om tot en met 31 mei geen liturgische vieringen te doen. Ook niet met Pinksteren!  
 
Misintenties zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende keer dat er weer mis is. 
Nogmaals: houd de berichtgeving in de gaten.  

 

Openstelling kerk om kaarsje aan te steken: 

iedere vrijdag van 14.00u tot 15.00u. De kerk is open. Er is ook iemand in de kerk - wees welkom! 
 

Misintenties uit stichtingen 

Op verzoek van het federatiesecretariaat delen we u mee: 
Er zijn verschillende misintenties uit stichtingen die de afgelopen weken niet gelezen zijn of niet gelezen 
kunnen worden door het uitvallen van de missen. We willen het voorstel doen om deze betreffende 
stichtingen automatisch te verlengen voor zolang de periode nu duurt. 
Mocht u echter heel graag dat de intentie toch gelezen wordt zodra de kerken weer open zijn, willen wij u 
vriendelijk vragen om hiervoor contact op te willen nemen met het secretariaat zodra er meer zicht op de 
situatie is.  
 

Lectoren, acolieten en collectanten: zodra er weer mis is, verloopt alles weer volgens planning. 

 

Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van 
de pastorie.  
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com  en daarin de gegevens van de 
misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. 
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te 
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie. 
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Opgeven voor doopsel:  

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 398 1416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 

Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus. 

Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat  
(077-398 14 16).  Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.  
 

Telefoonnummer priesternooddienst  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer 
is:  06 5540 8023. Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, 
zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het 
algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken. 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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kleurplaat 

 
Getekend door Rieky Janssen-Franssen 


