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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Tijdens de herfst gooien we altijd de beuk erin.
In week 46 is er 3 mm. bijgekomen.
Het totaal in november is nu 7 mm.

De herfst hoort erbij
Zomer is voorbij
Maar daar gaan we niet om treuren
Want de herfst, die hoort erbij
De kikker, die ziet het wel zitten
In de modder gaat hij lekker pitten

De hamster haalt met vlugge pootjes
Voor de winter nog wat nootjes
En de zwaluw zegt, ik ga hem smeren
In het warme zuiden ga ik logeren
Alle blaadjes gaan verkleuren
Maar daar gaan we niet om treuren
Want de herfst die hoort erbij.

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
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.
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Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
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E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
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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
Actuele agenda overgenomen op 14-11-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

November
Za

28:

JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

December
Do
Do
Za

10:
17:
19:

Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
Dorpsraad: vergadering bij café Kleuskens (onder voorbehoud) 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Januari
Za

23:

JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Februari
Do
Za

04:
27:

Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Maart
Za
Za

13:
27:

JongNL Meterik, NL Doet actie 07:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

10:
11:
18:
24:

Solistenconcours Horst aan de Maas
Solistenconcours Horst aan de Maas
Deelname drumband Concordia aan Horst aan de Mallets 14:00 - 18:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

April
Za
Zo
Zo
Za

We hebben al veel betalingen binnen; dank aan
iedereen die het abonnementsgeld voor 2021 over
heeft gemaakt.
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld over te maken.
We versturen geen rekeningen of acceptgirokaarten en het geld wordt ook niet automatisch van uw
rekening afgeschreven. Gelukkig werkt dat prima en we zijn dan ook blij dat iedereen goed meewerkt.
Er zijn al heel veel betalingen binnen. Super!
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje blijft voor Meterikse inwoners € 24,00 kosten,
ondanks de stijgende drukkosten. (Dit geldt ook voor personen buiten Meterik die ’t Krèntje via de KBO
ontvangen.) U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2021 elke donderdag in uw mailbox.
Ook de prijs van het postabonnement voor Nederland blijft, ondanks stijgende posttarieven,
ongewijzigd: € 125,00
We vragen u om het abonnementsgeld vóór 20 december over te maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. Alvast hartelijk bedankt!
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók uw mailadres (zonder @).
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Beste stafleden, leden en ouders

Vanwege de huidige maatregelen m.b.t. het coronavirus zijn wij genoodzaakt een aantal activiteiten af te
lassen en/of te verplaatsen.
Het gaat om de volgende activiteiten:
• Pruts-inn (19 december 2020)
• Oudjaarstafvergadering (20 december 2020)
• Grote poets 2021 (19 januari 2021)
•
De Pruts-inn staat nu gepland op zaterdag 8 mei 2021. Verdere informatie volgt t.z.t.
Voor de oudjaarstafvergadering en de grote poets worden nieuwe datums geprikt zodra dit weer kan.
Deze datums volgen dus nog.

Ouderhulplijst
De leden hebben afgelopen weken een jaarkrant en ouderhulplijst meegekregen. Diegenen die deze
ingeleverd hebben, bedankt! Heb je dit nog niet gedaan, dan zien we deze nog graag verschijnen.
Namens het bestuur van JongNL Meterik,
Rick van Rengs

OPA (Oud Papier Actie)
Zaterdag 28 november komen we oud papier ophalen. Rick van Rengs, Sef van Rengs, Wiel van
Rengs en Ruud Hermans zijn aan de beurt. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de
weg staat.

OMA (Oud Metaal Actie)
Zaterdag 28 november kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren op
de parkeerplaats van de voetbalclub in Meterik. Van 13:00 - 15:00 uur zullen 2 vrijwilligers (Jos van Ras en
Pieter Joosten) bij de container staan.

PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK
In Memoriam
Vrij onverwacht hebben wij vernomen dat ons erelid Piet Ambrosius is overleden.
Piet was sinds 1959 lid van Ruiterclub St. Joris en ontpopte zich in die 61 jaar tot een dragende kracht
binnen onze vereniging. Al op 23-jarige leeftijd werd hij secretaris van onze club, een functie die hij 27 jaar
met verve vervulde. Daarna bleef hij nog 9 jaar bestuurslid, waarna hij zijn bestuursfunctie neerlegde en
toen door onze vereniging, dik verdiend, werd benoemd tot erelid. Ook hierna konden wij, waar mogelijk,
van zijn kennis en diensten gebruik maken.
Met Piet verliest Ruiterclub St. Joris een rustig en sympathiek lid waarop je altijd kon rekenen.
Wij wensen Marika en haar naasten heel veel kracht en sterkte toe in deze droevige periode.
Bestuur en leden St. Joris Meterik
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Uit het archief van KBO Meterik

De oprichting van de Bejaardenvereniging november 1964
(Letterlijk overgenomen uit het notulenboek 1964 t/m 1981)

Notulen van de oprichtingsvergadering van de bejaardenvereniging Meterik.
Meermalen werd in de Meterik gesproken over te gaan tot oprichting van een bejaardenvereniging. Na rijp
beraad werd hiertoe overgegaan op 10 December 1964.
Als voorlopig bestuur werd gekozen H. Houben voorzitter, J v Rengs, M vd Sterren, Mevr. Hermans en
Mevr. Dinghs. Tot secretaris werd benoemd W. Dinghs.
De voorz. legt een en ander uit hoe het voorlopig zal gaan. Hij stelt voor de contributie te stellen op 10 cent
per week zijnde 5,20 per jaar en stelt voor de contributie voor het 1 ᵉ halfjaar á 2,60 te voldoen, dan
kunnen we voorlopig vooruit.
Op de wekelijkse bijeenkomsten zal een tas koffie worden geserveerd tegen betaling van 25cent.
Dat een en ander bij de bejaarden werd goedgekeurd bleek wel dat zich staande de vergadering
34 personen opgaven als lid. De voorzitter dankt hun voor deze toetreding en spoort de leden aan te
trachten zoveel mogelijk leden te krijgen.
We zullen ook proberen een kleine gemeentesubsidie te krijgen en dit hangt af van de aantal leden.
Hij stelt ook nog voor een verjaringsactie op touw te zetten. Als iemand van de leden jarig is, geeft hij een
kleine traktatie.
Een en ander werd door de leden goedgekeurd en hiermee werd deze oprichtingsvergadering gesloten.
Secretaris W. Dinghs.

Jaarverslag Bejaardenvereniging over het jaar 1965
Op 10 december 1964 werd in Meterik een bejaardenvereniging opgericht waar zich 34 personen opgave
als lid. Op 31 december 1965 telt de vereniging 40 leden.
Op 3 juni heeft Dhr. G. Ronnes met zijn knapenkoor een kleine uitvoering gegeven. Deze kleine zangers
deden het goed, vooral de kleine solist Hermans. Een en ander viel bij de bejaarden goed in de smaak.
Op 1 juli werd een uitstapje gemaakt.
Op 8 dec. hebben we een St. Nicolaasavond gehouden, vooraf gegaan met een koffietafel. St. Nicolaas
kwam hierbij ook een bezoek brengen.
Na de nodige lofpreezingen en vermaningen van de H.man werd de avond verder gezellig doorgebracht.
Geachte Leden, dit is een kort verslag, maar van een bejaardenvereniging kan men geen grote activiteiten
verwachten. Wat we wel zouden kunnen is, dat ieder zijn voelhorens nog een uitsteekt voor het
aanwerven van nieuwe leden.
Als ik bedenk dat in Meterik pl. m. 100 bejaarden zijn dan mag ik aannemen dat onze vereniging in 1966
nog wel zal groeien, en dat ze zal bloeien daar zorgen we allen te samen voor. Laten we daarom 1966
hoopvol tegemoet zien.
Secretaris W. Dinghs.
Dit is nog echte nostalgie.
Blijf gezond en hou vol, Bestuur KBO Meterik.
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Intocht Sinterklaas
Beste kinderen uit Meterik,

Zoals jullie allemaal wel weten, hebben wij in de hele wereld te maken met een virus met de naam corona.
Al enkele maanden houden we allemaal anderhalve meter afstand, hoesten en niezen wij in onze
elleboog, wassen wij onze handen heel vaak met water en zeep en proberen wij niet met teveel mensen
bij elkaar te komen. De Sint en al mijn Pieten houden zich natuurlijk ook aan deze regels!
Uiteraard kom ik dit jaar weer vanuit Spanje naar Meterik, maar
het zal net wat anders zijn dan normaal. Door alle coronaregels
vindt de Sint het niet verstandig om met Ozosnel, de pieten en alle
kinderen een intocht te houden in Meterik.
Dit jaar moeten jullie dus maar goed naar de TV kijken en wellicht
zien jullie mij nog, samen met mijn paard en Pieten, op jullie dak
voorbij komen. Ondanks corona kom ik jullie graag cadeautjes
brengen. Dus zet gewoon je schoen bij de deur of schoorsteen en
op pakjesavond zal ik met al mijn Pieten zoals altijd zorgen voor
leuke cadeautjes!
Ik zal met mijn Pieten iets voor jullie achterlaten op basisschool ‘Onder de Wieken’ en de peuterspeelzaal.
Ouders van kinderen tot en met groep 5, die niet op de basisschool of peuterspeelzaal zitten, kunnen
mailen naar mark@jeugdcomite.info om er zeker van te zijn dat de Sint niemand vergeet.
Een lieve groet uit Spanje en ik hoop volgend jaar weer gewoon met mijn Pieten naar Meterik te kunnen
komen.
De Sint

In Memoriam
Donderdag 12 november 2020 hebben wij kennis genomen van het overlijden van
Hay Smedts 84 jaar,
Piet Ambrosius 75 jaar

† Hay Smedts
Hay was vanaf 19 juli 2004 lid van KBO Meterik. Als lid kaartte hij graag en was bij ieder activiteit
aanwezig. We zullen Hay missen.
Wij wensen zijn vrouw Gerda, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen heel veel kracht en
sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

† Piet Ambrosius
Piet was vanaf 1 februari 2011 lid van KBO Meterik. Wij wensen zijn vrouw Marika, kinderen, familie,
vrienden en kennissen heel veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.
Bestuur en leden KBO Meterik
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Want, wat in het vat zit…

Hallo Meulewiekers en Meulewiekinnekes,
Het Boerenbruiloftcomité heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. In deze speciale tijd zijn wij al druk
bezig met het voorbereiden van carnaval 2022. Na 2021 willen we graag iets speciaals neerzetten voor
alle Meulewiekers.
Zoals jullie weten staat de molen symbool voor ons comité, de boerenbruiloft in Meterik en ons dorp in
het algemeen, want ‘iëndracht maakt macht’. Vanuit die gedachte is enige tijd geleden het idee
ontstaan om de boerenbruiloft eenmalig bij de molen te vieren. Wij gaan komend seizoen gebruiken
om ons voor te bereiden op de boerenbruiloft van 2022 bij ‘onze’ molen.
Op dinsdagavond
27 oktober hebben er
in het MFC twee
brainstormsessies
plaatsgevonden.

Er waren ook
thuisdeelnemers die
via een live-verbinding
hun input hebben
geleverd.

De verschillende teams
hebben gebrainstormd over
de volgende onderdelen:
tekst, muziek, terrein, decor,
choreografie, catering,
sponsoring en promotie.
Hoe de bruiloft er precies uit
komt te zien… Toneelstuk of
musical? Traditioneel of
modern? Tekst uit een boekje
of uit het hoofd? Bruiloftstaart
of kerboet met kroêt? In een
tent of in de open lucht? Een
DJ of artiesten van eigen
bodem?
Dit alles is nog één grote
verrassing! Momenteel ligt er
nog niets vast, alles is nog mogelijk!
De komende tijd gaan alle teams de mogelijkheden onderzoeken en worden ideeën verder uitgewerkt.
We houden jullie op de hoogte!
’t BooreBrulluft Comité
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Werkzaamheden in Meteriks geitenpark
Het nachtverblijf in de dierenwei aan de Dr. Lemmenstraat moest dringend vernieuwd en ruimer van opzet
worden, zodat het hooi ook opgeslagen kon worden.
Enkele buurtgenoten, waaronder Peter Wagemans boden hun hulp meteen aan.
Peter rondt binnenkort zijn opleiding tot dakdekker af en kon zijn opgedane kennis mooi in praktijk
brengen. Het resultaat ziet er picobello uit!

Emmer of container kwijt of kapot?

Is jouw emmer of container kapot? Neem dan jouw kapotte emmer of container mee naar de
gemeentewerf, dan ruilen we hem gratis om. Vergeet niet om de oude emmer of container even schoon te
maken voordat je hem komt brengen, dan laten wij er weer een nieuwe van maken.
Is jouw emmer of container kwijt of gestolen? Doe dan online met je DigiD aangifte bij de politie.
Je ontvangt dan een proces-verbaal. Neem een kopie of een scan van het proces-verbaal mee naar de
gemeentewerf. Je krijgt dan gratis een nieuwe emmer of container mee.
Gemeentewerf, Americaanseweg 43, 5961 PC Horst.
Openingstijden: 07:30 – 12:00 en van 12:30 – 16:00 uur.
Wij vragen je om een mondkapje te dragen als je naar de balie van de gemeentewerf gaat.
Alvast dank voor je medewerking!
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ALGEMEEN
Wil iedereen ervoor zorgen dat de contributie wordt voldaan.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Normaal gesproken organiseren wij in september altijd een Algemene Ledenvergadering.
Er waren echter ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe accommodatie waarover de gemeenteraad begin
november een besluit zou nemen.
Het bestuur heeft daarom besloten om de Ledenvergadering uit te stellen.
Dinsdag 10 november heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van een nieuwe sporthal
in Meterik. De air dome is niet door de raad gekomen, wat betekent dat er voor de piek in de winter geen
oplossing komt.
Echter, het voorstel is geamendeerd. Dat wil zeggen dat het college nog een keer een besluit moet
ophalen bij de raad voordat men daadwerkelijk mag starten met de bouw etc. De raad wil namelijk nog
twee varianten op tafel: een minimale en een maximale variant. Dit heeft vooral betrekking op de
kleedlokalen van de voetbalclub.
Wij willen jullie heel graag bijpraten over hoe de afgelopen periode is verlopen en hoe we nu verder gaan.
In verband met de huidige coronamaatregelen is het heel erg lastig om iets te organiseren.
Wij hopen dat er deze week iets meer ruimte komt in deze maatregelen zodat wij binnenkort een
informatieavond kunnen organiseren m.b.t. de ontwikkelingen van de nieuwe accommodatie.
Natuurlijk zijn jullie altijd welkom bij een van de bestuursleden als je meer wilt weten over de stand van
zaken.

Nieuwe sporthal in Meterik
De gemeenteraad heeft vorige week dinsdagavond een miljoenenkrediet toegezegd voor de bouw
van een sporthal op sportpark De Vonckel in Meterik voor o.a. de volleyballers van VC Trivia.
Voor de bouw wordt een bedrag van 8,2 miljoen euro gereserveerd om een sporthal te realiseren. Het plan
voor de bouw van de binnensportaccommodatie moet nog uitgewerkt worden. De gemeenteraad heeft
dinsdagavond groen licht gegeven voor locatie De Vonckel in Meterik. Het is de bedoeling dat naast VC
Trivia ook andere sportverenigingen en scholen uit Hegelsom en Meterik gebruik gaan maken van de
nieuwe sporthal.

Uitwerking
Oppositiepartij VVD uitte dinsdag
bedenkingen bij het plan, dat
volgens de partij niet goed is
onderbouwd. Zo zou er niet
genoeg zijn nagedacht over
vervoer van leerlingen naar de
sporthal en de verkeersveiligheid.
Andere fracties waren het wel
eens dat het voorliggende stuk
niet goed was, maar wilden niet
langer wachten met het
verstrekken van het krediet.
Portefeuillehouder Han Geurts
erkende dat het voorstel niet op
detailniveau klaar was, maar
wijdde dat aan de beperkte tijd die hij had om dit voor te bereiden. Wordt vervolgd.

9

Terugblik - De Guss

In tegenstelling tot veel andere heemkundeverenigingen bestaat Heemkunde Meterik pas enkele jaren.
In Melderslo is ‘Geschiedenis Melderslo’ al sinds 1973 actief. Van hen ontvingen we informatie over de
familie Van Helden uit Melderslo die naar Meterik leidt.
Onderstaande info is een samenvatting van de informatie die wij van hen ontvingen, waarvoor dank.

WIST U DAT … “GUSSE HUB” DE LAATSTE VAN HELDEN IS GEWEEST DIE OP
DE GUSS IN SCHADIJK-METERIK GEWOOND HEEFT.
In Melderslo is de straat ‘Gussekuulke’ vernoemd naar de wei van de familie Van Helden, die in de
boerderij aan de andere kant van de straat woonde en nu nog steeds woont. Het lager gelegen deel van
de wei – de kuil, kuulke of poel – stond in de herfst regelmatig onder water. In de twintigste eeuw werd in
de winter regelmatig op deze poel geschaatst. Op de ‘Tranchotkaart 1803-1820’ is de poel zichtbaar en de
naam van de boerderij: ‘Ermeshof’.
De familie Van Helden heeft als bijnaam ‘Gusse’. Twee broers woonden in Melderslo tegenover elkaar:
‘Gusse Toon’ (geboren 1911) en ‘Gusse Handrie’ (1913). Hun vader werd ‘Gusse Grad’ (1875) genoemd.
Bij navraag geeft de familie Van Helden aan dat zij geen idee hebben waar deze bijnaam vandaan komt.
Ook weten zij niet of de familie die voorheen op hun boerderij woonden ook als bijnaam ‘Gusse’ hadden.
Kortom, hoort de naam bij de familie Van Helden of bij de boerderij de ‘Ermeshof’ of is er nog een andere
verklaring? Hay van Kuijck weet te vertellen dat er in Meterik een ‘Gussenweg’ is. Ik heb deze terug
kunnen vinden op de Tranchotkaart. Daar heet een boerderij op die locatie: ‘Guss’.

Tranchotkaart 1803-1820 met (in de cirkel) boerderij ‘Guss’ in Schadyck-Meterik.
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De familie Van Helden in Melderslo met bijnaam ‘Gusse’
heeft geen weet van een relatie tussen hun familie en deze
boerderij. Daar leek het spoor dood te lopen tot ik ging
kijken wie er eigenlijk eigenaar was van deze boerderij 200
jaar geleden. Op ‘Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan
Horst, Limburg, sectie A, blad 04 (MIN11043A04)’ zien we
‘Gussen Veld’ liggen.
Bij de bijbehorende ‘Kadastrale kaart 1811-1832:
oorspronkelijke aanwijzende tafel Horst, Limburg, sectie A,
blad 034 (OAT11043A034)’ en ‘blad 035
(OAT11043A035)’ vind ik als eigenaar van ‘Gussenveld’:
landbouwer Gerardus van Helden uit Meterick.

Met behulp van informatie uit het bevolkingsregister van Jan van de Meerendonk van Museum de
Kantfabriek kunnen we bewijzen dat de Gerardus van Helden van ‘Kadastrale kaart 1811-1832’ een
directe voorvader is van de familie Van Helden die in Melderslo op boerderij de ‘Nellekeshof’ (voorheen:
‘Ermeshof’) gewoond heeft en woont. Om precies te zijn, voor de huidige generatie is Gerardus van
Helden (17[84]) de oudouder. De afstamming in een lijst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Huidige generatie. Op dit moment woont Ger van Helden (1949) in de ‘Nellekeshof’.
Zijn ouders zijn “Gusse Handrie” (1913-1997) en Catharina Vervoort (1914-2014).
Grootouders zijn “Gusse Grad” (1875-1963) en Wilhelmina Spreeuwenberg (1873-1914).
Overgrootouders zijn Hubert van Helden (1838) en Anna van Gerven (1842-1901).
Betovergrootouders zijn Leonard van Helden (1810-1880) en Anna Geurts (1808-1896).
Oudouders zijn Gerardus van Helden (17[84]-1843) en Antonette/a Janssen (1777-1851).
Oudgrootouder:
• Ouders van Gerardus zijn Godfried van Helden en Elisabeth van Hegelsom
(overleden 1825).
• Ouders van Antonette/a zijn Hubert Janssen (1732-1815) en Elisabeth Gussen
(1734).

Hoe is familie Van Helden in Melderslo terecht gekomen?
Gerard (17[84]), Leonard (1810) en Hubert (1838) van Helden hebben alle drie – drie generaties – op de
‘Gusse’ gewoond. Hubert brak de lijn. Hij verhuist in 1868 van ‘Schadijk D49’ naar ‘Eikelenbos A8’ bij zijn
vrouw Anna (1842) en zijn schoonouders Van Gerven.
Volgende week leest u in ’t Krèntje het vervolg.

Geschiedenis Melderslo is op zoek naar meer informatie over De Gusse.
In 1898 is de boerderij verkocht aan Frans Verheijen. Daarna is die verkocht aan Peter Hoeijmakers, aan
Jan en Willem Drabbels en in 1949 aan Janssen Thelen. In 1956 kwam de boerderij in handen van Steegh
van Vechel.
Wie kan helpen? Wie heeft hier meer informatie over?
Wie weet wanneer de boerderij is afgebroken?
Wie heeft er mogelijk foto’s van?
Kunt u helpen, bel dan 077 3983812 of mail naar info@heemkundemeterik.nl.
We zijn blij met elke reactie; alvast hartelijk bedankt!
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Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela (Jos van Ras)
Ik wist dat het goed kwam
Mijn droom was altijd om een wandeltocht, als pelgrim, naar Santiago de Compostela te maken. In het
begin van dit jaar diende zich deze mogelijkheid aan en na een voorbereidingsperiode, wilde ik op 7 april
vertrekken richting Santiago de Compostela, om vervolgens begin oktober in Santiago aan te komen.

Het coronavirus gooide echter roet in het eten en ik moest mijn tocht uitstellen tot 4 augustus. Ik kon nu
niet de gehele tocht in een keer lopen en ik zou halverwege teruggaan naar Nederland.
Met een 17 kilo wegende rugzak vertrok ik in alle vroegte vanaf de Jan Drabbelsstraat. Alsof het de
gewoonste zaak van de wereld was vertrok ik richting Roermond en Hedwig ging gewoon werken.
De dagafstanden waren soms langer dan 40 kilometer en de temperaturen waren vaak boven de 30
graden. Elke dag was een uitdaging, omdat ik ‘s morgens niet wist, waar ik ‘s avonds zou slapen en of er
onderweg wel iets te eten was.
Maar elke, soms uitzichtloze, situatie werd met behulp van de lokale bevolking altijd opgelost.
Het vertrouwen groeide en ik wist dat het goed kwam.
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Na diverse avonturen (zie mijn weblog) kwam ik, na 800 km en 31 dagen alleen gelopen te hebben, de
eerste wandelaar en Santiago-ganger tegen. In Vezelay besloot ik om de lange route te kiezen (een paar
honderd kilometer extra), omdat ik de tocht over 2 jaar verdeelde en dus tijd genoeg had.
Net na Vezelay kwam ik 2 broers uit Dongen tegen en we besloten samen naar Le Puy (300 km) te lopen.
We hebben veel steun aan elkaar (emotioneel en fysiek) gehad en kregen onderweg veel lof van de lokale
bevolking, dat we deze moeilijke route in coronatijd en in het naseizoen ‘durfden’ te lopen.

Ik genoot met volle teugen van dit mooie stukje Frankrijk zonder tekort te doen aan alle mooie dagen die ik
voorheen al had beleefd.
Ik besloot om in het weekend van 28 september naar huis te gaan. Ik was dan op de helft van mijn
bezinningstocht en hoopte in 2021 het restant van de tocht te kunnen volbrengen.
Op 24 september kreeg ik een slechtnieuwsgesprek met mijn moeder. Ze was de laatste dagen erg ziek
geworden en ze kon niet meer verder. Ik nam emotioneel afscheid van mijn moeder en vroeg of ze niet
nog een dag kon volhouden. Een zwakke stem antwoordde: "Ik zal het proberen". Ik brak mijn wandeling
af en ging zo snel mogelijk naar Nederland. Via een taxi, trein, Thalys en taxi kwam ik op 25 september
12:05 aan in het appartement van mijn moeder. En ja, ze was nog bij kennis en goed aanspreekbaar. Ze
had gewacht en wat was ze blij dat ik terug was en dat we elkaar nog eenmaal zagen. Ze was heel helder
van geest en we praatten over de tocht en haar laatste weken. 10 minuten later was ze zo vermoeid, dat
ze in slaap viel en niet meer wakker werd. Om 23:35 uur overleed mijn moeder in het bijzijn van mij, terwijl
ik het pelgrimstenue nog aan had.
Gedurende mijn tocht en de onverwachte situaties heb ik altijd het gevoel gehad dat het goed komt. Ook in
de laatste dagen van mijn tocht heb ik daaraan nooit getwijfeld en voelde me gesteund door St Jacque, de
beschermheilige van de pelgrim.
Ik kijk terug op een leerzame en indrukwekkende wandeltocht, die mij fysiek, mentaal en sociaal sterker
heeft gemaakt. Ik kijk terug op een onverwacht einde van mijn tocht en een waardig afscheid van mijn
moeder (ze zou deze week 92 jaar geworden zijn), maar ik voel me gesterkt door deze pelgrimstocht.
Ik wist dat het goed kwam.
(Voor mijn dagverslagen zie https://sdc-7april.waarbenjij.nu/reisverslag/5073591 en voor vragen of
reacties jw.v.ras@gmail.com).

Wandelspreuk:
“Voor wie niet weet waar hij naartoe wil,
leidt elke weg naar de bestemming.”
(Chinees gezegde)
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Vanaf deze week is het weer mogelijk om diverse ovenschotels en
soepen te bestellen en te laten bezorgen.
Ook is er een heerlijk 4-gangen herfstdiner te bestellen
Bezorgdagen donderdag t/m zondag (tussen 16.00 en 18.00 uur)
Bestellen kan via de website: pauluskookt.nl
Klik op ‘online bestellen’ en plaats uw bestelling.
Bellen en bestellen kan natuurlijk ook (06-2828 5002)
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Belangrijke data VC Trivia:
28 november
11 t/m 13 juni 2021
22 mei 2021

: pietenochtend
: jeugdkamp
: buitentoernooi

Lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken naar een volleybaltraining? Misschien wil je zelfs al heel
graag meedoen... Dat vinden wij hartstikke leuk en gezellig! Ben je tussen de 4 en 7 jaar oud? Kom dan
samen met je ouders naar de volleybalspeeltuin!
Vanaf zaterdag 24 augustus starten de trainingen weer. De speeltuin vindt plaats op zaterdagmorgen van
09:00 - 10:00 uur in de gymzaal van Meterik. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Neem je sportkleren
mee en zorg voor een flesje water.
Mocht je al wat ouder zijn dan 7 jaar en lijkt het je leuk om de volleybalsport te gaan beoefenen? Neem
dan even contact op met de technische commissie via tc-jeugd@vctrivia.nl. Zij zullen dan samen met jou
bekijken bij welke leeftijdsgroep en bij welk niveau je het beste aan kunt sluiten voor een proeftraining.
Hopelijk zien we je snel bij de volleybalspeeltuin!

OUDER-KIND TOERNOOI
De laatste zondag van de kerstvakantie vindt normaliter het ouder-kind toernooi plaats voor de CMV (+C)
jeugd. Dit toernooi zal dit jaar niet doorgaan, aangezien de huidige maatregelen dat niet toelaten.

VOLLEYBALMIX AB(C) JEUGD
Dit jaar zal er geen volleybalmix voor de AB(C) jeugd plaatsvinden om de onderlinge contacten te
minimaliseren. Wij hopen volgend jaar weer een leuke, volleybal gerelateerde activiteit voor deze jeugd te
kunnen organiseren!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Welkom in de kerk

NB: Op dit moment mogen er, wegens verscherpte coronamaatregelen, slechts 30 personen per keer
naar de kerk komen. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden, met
name bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en bij het naar voren lopen voor het ontvangen van de
Communie.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf
te reserveren. Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 0773986983 of susanbaltussen@planet.nl
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
28-11: Susan Baltussen
Huub Baltussen
12-12: Maria v. Rijswick
Theo v. Rens

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
21 november, geen H. Mis volgens rooster
Zondag 22 november: live uitzending installatie van dhr. Wilson Varela als nieuwe
Deken van Horst, aanvang 14.00 uur. Voor de link verwijzen we u naar de website van
de parochiefederatie Horst.
28 november, wel H. Mis: fanfareoptreden valt uit...
Pieter-Jan van Rens en Anna Maria Cornelia Moorren
5 december, geen H. Mis volgens rooster
Attentie lectoren en acolieten: zodra er meer bekend is omtrent de invulling van Kerstmis, wordt
er een nieuwe planning gemaakt voor de periode van 12-12-2020 t/m juni 2021.
Kerstmis.
Op dit moment is er nog niets bekend omtrent de invulling van de vieringen van Kerstmis.
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 1416). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst: 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.
Voor de agenda, onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op: 28 november, 12 december, 24 en/of 25
december. Tot medio 2021 zal het ‘vakantierooster’ van kracht blijven (om de andere week een mis)
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Zo sterk
geen kracht meer…
Zo’n wil
geen macht meer…

Op donderdag 12 november 2020
overleed in de leeftijd van 84 jaar

Hay Smedts
echtgenoot van

Gerda Smedts - Cootjans
lieve vader, schoonvader en trotse opa van
Deurne
Horst

America

Marie-José en Henk
Nick en Bente
Jos en Tosca,
Aniek,
Max en Anouk
Liz en Tim
Christine en Geert
Ferri
Inge en Teun
Astrid

Pastoor Notermansstraat 4
5964 AG Meterik
Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Hay. Helaas is dit door de huidige
omstandigheden niet mogelijk en hebben wij dinsdag 17 november in besloten kring afscheid genomen.

Een speciaal woord van dank aan Dr. Boting, Dr. van Rosmalen en aan de medewerkers van
Groene Kruis Thuiszorg voor de liefdevolle begeleiding en verzorging.

Oplossing logigram 5 november: Krèntje gemaakt door redactie

Persoon Tijd van aktie

Datum

Onderdeel

Annie

15:00 uur

05-04-2020 Samenstellen krèntje

Mariet

20:00 uur

03-04-2020 Opmaken krèntje

Marjo

11:00 uur

06-04-2020 Aanleveren foto’s

Mat

14:00 uur

06-04-2020 Controleren krèntje

Mischa

12:00 uur

03-04-2020 Verzamelen artikelen
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Kleurplaat Sinterklaas

Getekend door Rieky Janssen - Franssen

Bekendmaking uitslag
Rabo ClubSupport 2020.
In de afgelopen weken hebben 11.000 leden van
Rabobank Noord-Limburg gestemd op hun favoriete
clubs om een bedrag van € 225.000,- over de
deelnemende verenigingen en stichtingen te verdelen.
Alle stemmen zijn inmiddels geteld en de resultaten zijn
bekend.
De uitslag wordt donderdagavond 26 november om 20.00 uur bekend gemaakt.
Dit gebeurt via de lokale omroepen uit Horst, Venlo en Venray; voor én met alle verenigingen uit NoordLimburg wordt een unieke televisie-uitzending gerealiseerd: ClubHuis &Co.
De presentatie is in handen van Frans Pollux en er zijn gastoptredens van artiesten uit onze eigen regio.
Op deze avond wordt het verenigingsleven gevierd met muziek, interviews en mooie verhalen van
verenigingen uit Noord-Limburg en wordt de uitslag van Rabo ClubSupport 2020 bekend gemaakt.
Noteer 26 november, 20.00 uur, in je agenda en stem af op de lokale omroep.
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