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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Dauw op het gras,
geeft groei aan het gewas.
In de eerste 9 dagen van mei in Meterik 6 mm. neerslag.
Corona:
Ik mag niet vrij meer rondscharrelen,
het hele land zit dicht.
Dus zo voelt het om een kip te zijn
met ophokplicht.
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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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.

Meulewiekagenda vanaf 14 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

27:

JongNL Meterik, Oud papier actie 14:00 uur

Juni
Za

Oud papier- en metaalactie in mei

Op zaterdag 23 mei kunt u weer oud papier en oud ijzer +
elektrische apparaten in komen leveren op de parkeerplaats van
sportpark De Vonckel te Meterik. Graag de instructies van de
verkeersregelaars ter plaatse opvolgen.
Volgende keer meer informatie hierover.
Alvast bedankt voor de genomen moeite, hiermee steunt u onze
vereniging enorm!
Bestuur JongNL Meterik.

’t Krèntje op Hemelvaartsdag
Volgende week donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag.
We maken maandagavond het krantje en sturen het dinsdag op tijd naar de
drukker, zodat het woensdag gedrukt en bezorgd kan worden.
Kopij graag op tijd aanleveren.
U ontvangt ’t Krèntje dan woensdag of donderdag in de brievenbus.

BESTE LEDEN
Tijdens een bijzondere bestuursbijeenkomst, natuurlijk op gepaste afstand, heeft het bestuur enkele
aanpassingen gedaan i.v.m. het jaarprogramma 2020. Tot en met eind juni komen alle activiteiten te
vervallen, inclusief het jaarlijkse busuitstapje op donderdag 18 juni.
Vanaf 1 juli zal het bestuur, na de richtlijnen van het R.I.V.M. in acht te hebben genomen, beslissen over
de verdere voortzetting van het jaarprogramma.
Op 11 november zal KBO Meterik de jaarvergadering van 2020 houden, die in maart geen doorgang
kon vinden. Na de jaarvergadering gaan we de middag voortzetten met een feestdag tot ‘s avonds
22.00 uur. Meer informatie hierover volgt.
Het bestuur van seniorenvereniging KBO Meterik wenst alle leden veel sterkte in deze moeilijke tijd en
heeft vertrouwen in een voor alle leden GEZOND weerzien.
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Ut woord is aan Wiel: “Zoë, nà en lang wiëkend mit vreej ôp veër en viëf meïj ginge weej ôp woënsdaag
wir aan de slaag. Weej ginge stiën afbikke.
Want de schouw waas âfgebrôke en dô zôt en groët
gaat. Ik haj in ut verleeje al is enne kiër twië en
tweentig doëzend stiën âfgebikt en dôr enne flïnke
piënléke schouwer aan ôver gehôje.
Wâch ff, wordt vervolgd want nu bezoek van de (klein)
kids voor moederdag. Ik goj straks wieër, dàn epp ik
wir.
Bin ik wir. Dus ik ging aan de slaag mit een klein
hamerbor meschiën. Daat ging bêst good, ma mit dûn
bikhamer ôk. Daat deeje Theejke en Gerrit en Haj vd
kapper ôk. Ma doa zote veul halve en driëkwárt stiën
beej. Af weej dür zaat hebbe, vült te betwievele.

Aas der nâg iemes zo'n stiën ôver haet da
kunnen weej die nâg waal gebroëke.

Doonderdaag kwoam ôk di van de verwerming. Di dôwde waat dikke buze in ut plefông vür üt menge
vaan de lôcht aas dür een hoëp völk binne is.

Vriedaags hebbe weej een bïtje geknommeld en veül koffie gedrônke.
Zoaterdaag kwoam wir de metsel- en liëmploog. Má dao kaan di vaan de Rabo ow miër ôver vertelle”.
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Jan woor aan ut maete taege ut plefông à.
“Lukt ut pap?” vruugt Chiel.
“Jaojao” zaet Jan, “ma iets snap ik ni gâns. Ik
haj straks gemaete heer taege ut plefông dàt dr
en getje moos koôme op 50 centimaeter và di
iëzere bâlk. Ik heb vanâf de iërste verdeeping ut
getje geboord dwars door ut dikke betônne dek
hin. Ik maet ut getje now nao. Is di afstand now
opèns 40 centimaeter gewore. Dus óf dàt getje
is onderwiel verschoove, óf di iëzere bâlk di dao
al 50 jaor leet is verschoove, iets anders kàn ik
ni bedinke want ik heb hiel zekers good
gemaete”.
“Jao joa pap …”. En dr wuurd gelache.
“Maa hedde gezeen hoe knap Jos di zwaore
iëzere bâlk vàn de veurige waek dr in gemaete
haet?

Logtens installatietechniek Sevenum haet donderdag de
âfzuugpiëp gemonteerd achter di bâlk langs en ut pees
precies, dr kôs gen vloejtje miër tusse.
Dus zoë kunde dus ôk maete”.
En wir wuurd dr gelache.

Aan de andere kant và de foyer zien ôk Ruud
en Dirk de boel wir aan ut opbouwe. Ruud is de
raam achter de tap aan ut dichtmetsele mit de
geriecykelde stiën die we ôver gehalde hebbe
vàn ut âfbraeke vàn de toiletgroep.
Daan kumt dr straks en moëje groëte foto vanâf
de vloor wies à ut plefôn dr taege à. Meschien
wàl dees heer links.
Dirk giët de wande vàn de dichte opbergruumte
achter de tap optrekke. Ma iërs môtte da de
liëm à make in en speciekuûb.
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Dus toew Dirk di à ut mixe woor, kwaom de chef kok binne loëpe.
“Waat veur soep godde geej vandaag make?” vruugt Theejke aan
Dirk. “Nae nae” zaet Dirk, “zie ma ni sgoôw, daat koôke laot ik à ow
ôver.
Ma wàt kriege weej daâlik eigelik?”
Theejke: “Dizze kiër gen soep, ma we gaon op zien Italiaans.
Macaroni mit lekkere eigemâkte pastasaus mit veul gezonde
ingreediejente dr i en twië verschillende soorte gezonde salades,
âfgewerkt mit en frisse dressing.
♫♫ Oóóóó, Sole Mióóó óó ó.... ♫♫” En weg is ôzze zingende tenor,
op waeg nao de keuke.
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Interview met Jan en Nelly Jenniskens –
Vorstermans - deel 3

Nelly en Jan trouwden 14-10-1958 en kregen 5 kinderen.
Elly in 1959, Piet in 1961; hij is maar 19 maanden oud mogen worden en gestorven
in februari 1963. In hetzelfde jaar 1963 werd hun derde kind Piet geboren. Marjan is
in 1965 en Wilma is in 1966 geboren. Samen hebben ze 11 kleinkinderen en 2
achterkleinkinderen. Jan en Nelly laten vol trots de foto zien van hun kinderen en
(achter)kleinkinderen.

De buren van Nelly en Jan waren:
Giertjes [Tacken] Bernard en Lies Daemen, Vousten [v/d Beuken] Sjeng en Alards An, Giesse Sjang [oom]
en tante Drika, Houben Tinus en Maria Willems, Crommentoens [Houben] ome Handrie en tante Gonda.
[broer en zus van Jan`s opa`s eerste vrouw]
Truuj was er maat (hulp in huis) en heeft er Kuenen Sjeng leren kennen. Ze zijn later getrouwd en gingen
inwonen. Truuj en Sjeng hebben samen een zoon gekregen, Piet.
Op zondag 7 maart 2019 was er n.a.v. 800 jaar Horst een activiteit bij de Meterikse molen. Daar werd
graan gezaaid zoals het toen en nu gedaan werd. Deze fasen van ontwikkeling heeft Jan allemaal
meegemaakt. Van met de hand zaaien tot de nieuwste tractoren van 300 pk met grote zaaimachines
erachter.
In de zomermaanden moest Jan vroeger op de boerderij al de ‘gerven’ in de schuur opslaan tot in de nok.
En `s winters er weer uithalen omdat het dan gedorst werd. “Vroeger deed je alles met de hand, de
aardappels poten en het uitdoen met de riek, werken met de zelfbinder. Ook hadden ze op de boerderij
varkens, kippen en koeien, vertelt Jan.
Hij heeft veel zweet gelaten om allemaal het werk te verzetten.
Jan vertelt ook dat ze vroeger op het land gingen werken en tijdens de pauze iemand het brood en drinken
kwam brengen. Tijdens deze pauze werd, als er veel wind was, de kar opzij gekiept zodat ze uit de wind
zaten. De werkers kregen een tuitje met drinken en dronken dan uit de deksel van het tuitje. En het paard
kreeg de kopzak om met daarin het voer. Direct na de oorlog ging Jan op de hei kijken naar de hooimijten,
daar zat toen een haas in de strik. Deze nam Jan mee naar huis en heeft deze geruild in Horst voor iets
anders. Hij had de haas niet geslacht.
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11 mei zijn de basisscholen weer open gegaan.
Ook Onder de Wieken.
Maar het is nog steeds niet zoals het voorheen was: de kinderen zijn op alfabet verdeeld over twee
groepen, groep A en groep B.
De kinderen van groep A komen altijd op maandag en donderdag.
De kinderen van groep B komen altijd op dinsdag en vrijdag.
Op woensdag is dit wisselend, de ene keer groep A, de andere keer groep B.
De dagen dat kinderen niet naar school gaan krijgen ze huiswerk, dat ze zelfstandig zouden moeten
kunnen maken. Als ouders werken in een vitale beroepsgroep mogen de kinderen wel naar school, maar
krijgen geen onderwijs. Ze worden dan opgevangen op school.
Ook de schooltijden zijn anders.
Elke dag starten we om 08.30 uur en eindigen we om 13.30 uur. Ook op woensdagmiddag. Kinderen eten
op school, samen met de leerkrachten en spelen daarna buiten. We doen alleen lezen, spelling, taal en
rekenen.
De sportcombi functionarissen van de gemeente komen buiten gymmen met de kinderen op de
speelplaats. Binnen gymmen mag namelijk niet.
Er mogen geen andere volwassenen in school dan de meesters, juffen en de andere mensen van het
team. Geen ouders, geen ondersteuners, geen vrijwilligers. Dat is voor onze jongste kinderen erg
spannend, zonder pap of mam alleen naar binnen!

Op school wassen we vaker onze handen en proberen we afstand te houden tussen de volwassenen en
de kinderen. De kinderen onderling hoeven dat gelukkig niet.
Hoelang dit gaat duren weten we niet. Het is in ieder geval een schooljaar om nooit te vergeten!
Hopelijk is alles straks weer normaal en kunnen we met z'n allen weer naar school, zonder dat we ons aan
allerlei regels moeten houden die er eerder niet waren.
Iedereen heel veel gezondheid gewenst van het team van Onder de Wieken.
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KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN
Nog volop keus aan perk-, hang- en kuipplanten.
Geraniums 10 stuks
Begonia’s, vlijtige liesjes
Lobelia’s 12 stuks
Hangbegonia’s

€ 8,00
€ 0,30
€ 2,50.
€ 1,00

Verder nog 100 soorten zomerbloeiers.
Actie: hangpot met 3 kleuren € 2,50
Enz enz enz enz........

Kwekerij De Lifra
Lorbaan 12A
Veulen 06-14217697
Wij hebben ons aangepast aan de richtlijnen van de overheid om rustig te winkelen.
Open maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur
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Logigram: Artikelen in ‘t Krèntje 
Er verschijnen elke week weer nieuwe artikelen in ‘t prachtige Krèntje dat door de leden
van de redactie wordt samen gesteld. Met behulp van onderstaande aanwijzingen zou je
na moeten kunnen gaan wel artikel in welke uitgave heeft gestaan (jaar, maand én dag).
Natuurlijk is spieken in de uitgaven ook mogelijk… want de gegevens van deze week zijn
niet verzonnen. Voor een korte uitleg hoe dit type puzzel werkt, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Logigram.
1. 18 Maanden (en 2 weken) nadat op de 14e een bepaald artikel geplaatst was, stond het artikel
“Ploegen en zaaien bij de molen” in ’t Krèntje.
2. Geen van de artikelen werd geplaatst in oktober 2018.
3. Een van de artikelen werd geplaatst in maart. Dat was in het jaar nadat een artikel op de 1e dag in
’t Krèntje werd geplaatst. Het artikel “Ballonnenwedstrijd” werd nog een jaar eerder geplaatst.
4. Op 4 juni werd een artikel geplaatst, dit was niet het artikel “Madou’s bosje”.
5. “Kaalslag beuken kerkhof” stond de 16e in ’t Krèntje, maar dit was niet in 2015.
6. In 2017 stond in september een van de artikelen in ’t Krèntje.

De 4e (blz. 11)

De 1e (blz. 14)

De 28e (blz. 16)

De 14e (blz. 7)

De 16e (blz. 21)

DAG

Oktober

September

Juni

Maart

Februari

2019

MAAND

2018

2017

2016

2015

JAAR

TITEL

Madou's bosje
De moestuin van groep 5/6
Ploegen en zaaien bij de molen
Kaalslag beuken kerkhof
Ballonnenwedstrijd
De 16e (blz. 21)

DAG

De 14e (blz. 7)
De 28e (blz. 16)
De 1e (blz. 14)
De 4e (blz. 11)

MAAND

Februari
Maart
Juni
September
Oktober
Bovenstaande artikelen zijn daadwerkelijk terug te vinden in de uitgebrachte edities van ‘t Krèntje. De
puzzel kan daarom ook met behulp van oude uitgaven opgelost worden. Door echter alleen gebruik te
maken van de aanwijzingen, zou dit ook moeten lukken. Maak voor de analyse van de gegevens gebruik
van bovenstaand schema. Vul daarna de tabel in op de volgende bladzijde.
Succes namens de redactie.
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Vervolg Logigram
TITEL

JAAR

MAAND

DAG

Madou's bosje
De moestuin van groep 5/6
Ploegen en zaaien bij de molen
Kaalslag beuken kerkhof
Balonnenwedstrijd

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
SCHUUPE
Schuupe [Ned.:] er op uit trekken; [verl.t.:] ik schuupte; [volt.verl.t.:] ik hèb geschuupt
Inne wilden tiêd va mien kómpenéj woord ’s zóndágs ’s mêrges na de
hoëgmis ál ovverlâg, wao we dé middag af aovend hén zöjje schuupe.
‘Zöjje we béj Smitten Heintje em buske heure en na Dusseldörpse
kermis gao? Af efkes gao kiêke wao wied ze zie mèt de druëglègging
vanne Fleovopôlder?’. Intussen hájje we neturlek ál gâns Noord-Limburg
en Oës-Braobant âfgeschuupt, vurnamelek mètte fiets. Gèn kermis, die
doew nag aoveraal ’t schonste fiës van ’t jaor waas, woord
aovergeslaage!

Je bent nu alleen
maar alleen
om straks
weer
allemaal samen
te kunnen zijn!
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Bericht inzake afgelopen competitie
en opstart nieuwe competitie
Door de coronacrisis hebben wij helaas de competitie niet volledig uitgespeeld.
Het eindklassement is door de competitieleiding als volgt opgemaakt:
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik

1:
3e plaats
2:
1e plaats
3: 13e plaats
4:
4e plaats
5: 11e plaats
6:
8e plaats
7:
6e plaats
8:
2e plaats

Voor de opstart van de nieuwe competitie in september vraagt de biljartbond een opgave van alle spelers
en in welk team zij gaan spelen.
Mochten er leden zijn die zich hiervoor willen afmelden dan s.v.p. VÓÓR 1 JUNI.
Als nieuwe leden zich willen aanmelden bij het Ouderenbiljart dan ook graag VÓÓR 1 JUNI.
Voor opgave en info kan men terecht bij: Hay Versleijen (Email: hmg.versleijen@home.nl) of
Hay Hermans (Email: hayhermans@hetnet.nl)
Blijf gezond en houd moed zodat we samen weer een gezellige biljartcompetitie tegemoet kunnen zien.
Het bestuur van Ouderenbiljart Meterik.

Per eind juni zijn wij op zoek naar een gemotiveerde
en zelfstandige

Interieurverzorgster
voor schoonmaak- / poetswerkzaamheden van onze
kantoren, kantine en sanitaire ruimten.
Het betreft een functie voor ca. 6 uur per week,
verdeeld over 2 dagen.
Sollicitaties richten aan :

Taco Agro B.V.
Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl
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Een terugblik………
3 zusters Van den Beuken
V.l.n.r. zuster Edeltrude (Bets), zuster Victoriana (Cis) zuster Louise (Wies) van den Beuken

In de vorige eeuw traden meerdere jonge Meterikse vrouwen in het klooster. Er waren zelfs twee
Meterikse gezinnen waarvan 3 zussen in het klooster traden.
Op de foto 3 zussen Van den Beuken, die vroeger woonden in de boerderij waar Cees en Mariet Bakker
nu wonen, Sint Jansstraat 50.
Cis (Francisca) van den Beuken (geboren op 13 april 1901) trad op 30 april 1922 in als zuster Victoriana in
bij de Zusters van Liefde in Tilburg. In 1923 verhuisde ze naar het klooster in Maaseik. Ze was 58 jaar
kloosterzuster.
Bets (Elisabeth) van den Beuken (geboren 1 februari 1906) trad op 28 april 1928 in als zuster Majella,
eveneens bij de Zusters van Liefde in Tilburg. Zij verhuisde in 1929 naar Maaseik en was 75 jaar in het
klooster.
Wies (Martha) van den Beuken (geboren 20 februari 1911) trad op 25 oktober 1932, net als haar twee
oudere zussen, in bij de Zusters van Liefde in Tilburg als zuster Edeltrude (Louise). Zij ging in 1935 naar
Maaseik en was 71 jaar in het klooster.
In Maaseik (België) werkten de drie zussen in Instituut Ter Engelen. Ze deden er huishoudelijk werk en
hielpen mee in het internaat dat aan het klooster was verbonden.
Heeft u ook een foto voor ‘Een terugblik..’, mail dan naar info@heemkundemeterik.nl.
Alvast bedankt.
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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.
Intussen is besloten om tot en met 31 mei geen liturgische vieringen te doen.
Mocht er iemand een kerkelijke uitvaart wensen, dan mogen hier tot 1 juni 30 personen bij aanwezig zijn.
Vanaf 1 juni tot 1 juli mogen er bij zo’n gelegenheid maximaal 100 personen aanwezig zijn, mits aan de
veiligheidseisen wordt voldaan.
Openstelling kerk om kaarsje aan te steken:
Iedere vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur. 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 zien dat de intentie toch gelezen wordt zodra de kerken weer open zijn, willen
wij u vriendelijk vragen om hiervoor contact op te nemen met het secretariaat, zodra er meer zicht op de
situatie is.
Lectoren, acolieten en collectanten: zodra er weer mis is, verloopt alles 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 3981416 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.
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