‘t Krèntje

Jaargang 9
Nummer 48

dorpskrant voor en door Meterik

3 december 2020

Voor alle kinderen een
kaart en een presentje

Redactie: Donkstraat 9
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077 - 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Blijft de winter zacht,
weet dan dat koorts en griep u wacht.
In week 48 is er geen neerslag in Meterik bijgekomen.
Het totaal in november blijft 19 mm.
Onze Sinterklaas
lapt 't weer compleet aan zijn laars.

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.

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
Actuele agenda overgenomen op 28-11-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

December
Ma

07:

Do
Za
Ma

17:
19:
21:

- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 14:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens (onder voorbehoud) 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' thema kerst MFC 12:15 - 14:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur

Januari 2021
Ma
Ma
Ma
Za

04:
11:
18:
23:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Februari
Ma
Do
Ma
Ma
Za

01:
04:
08:
15:
27:

KBO wandelen 13:30 uur
Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

We hebben al veel betalingen binnen; dank aan iedereen
die het abonnementsgeld voor 2021 over heeft gemaakt.
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje voor € 24,00.
Een digitaal abonnement voor € 11,00.
Een postabonnement voor € 125,00
We vragen u om het abonnementsgeld vóór 20 december over te maken om de redactie de tijd
te geven alles voor 1 januari gereed te hebben.
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 @).

Rabo ClubSupport
Hartelijk dank aan de Rabobank en iedereen die op
Heemkunde Meterik heeft gestemd; het leverde ons het
mooie bedrag op van € 231,94.
We zullen het goed besteden!

Verloren:
Verloren, een zwarte lederen portemonnee met daarin ID kaart, rijbewijs en Sligro klokkaart.
Ook zit er in de portemonnee contant geld.
Mocht hij gevonden zijn/worden gaarne contact opnemen GSM 06-1229 4573.
Dank u wel.
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Bedankt voor jullie stem
Wij willen iedereen hartelijke bedanken voor het stemmen op JongNL Meterik bij
de Rabo-clubactie 2020.
Hierdoor hebben wij als club een sponsorcheque ontvangen van € 710,59.
Hier zijn we enorm blij mee en dit kunnen we als club goed gebruiken.
Mede hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de leden een leuke en mooie tijd hebben bij JongNL
Meterik.
Nogmaals dank aan de stemmers en aan de Rabobank.
Bestuur, staf en leden JongNL Meterik.

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.

We wensen iedereen een fijne Sinterklaas
Kerstbomen te koop
Alle soorten en maten.
Kom langs om een mooie boom bij ons uit te zoeken!
Hillenweg 9 Hegelsom

De stand van zaken bij de KBO
Wandelen: op maandag 7 en 21 december gaan we weer in kleine groepjes wandelen.
Haal je wandelschoenen maar weer uit het vet en wandel gezellig met ons mee.
Je kunt kiezen: 3 of 5 km. We vertrekken om 13.30 uur bij het MFC.
Na afloop kunnen we helaas i.v.m. de corona geen koffie drinken in het MFC.

Kerst–/ adventsviering: deze kunnen we voor het eerst binnen de KBO-familie niet vieren i.v.m. de
coronaperikelen.

Kienen: helaas zit het er dit jaar niet meer in om gezellig met elkaar te gaan kienen.
Knutselen: ook het knutselen kan nog niet doorgaan door de corona. Maar we zijn al bezig met het
plannen van de knutselmiddagen van 2021.
Ons programma 2021 zullen we rond de kerst presenteren. Het word een leuk en gevarieerd programma.
Wij wensen alle mensen van Meterik heel veel gezondheid toe in deze rare coronatijd.
Bestuur KBO Meterik.
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Hoofdpunten voorlopige notulen donderdag 26 november
Digitale dorpsraadvergadering
De vergadering was digitaal en daardoor niet openbaar.

Bewonersinitiatief verkeerssituatie in de kern.
Een drietal inwoners heeft een brief geschreven met het verzoek om de verkeersdrukte in het centrum
aan te pakken, waarbij het vrachtverkeer nadrukkelijk wordt genoemd. De dorpsraad ondersteunt het
initiatief en zal deelnemen in de projectgroep. Verder is een brede samenstelling in de projectgroep
nodig, zoals betrokken ondernemers en andere betrokken inwoners. De dorpsraad vraagt de gemeente
op korte termijn een verkeerstelling te houden in het gebied.

Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep Openbare Ruimte
De beoogde startdatum voor uitvoering van het centrumplan is week 11.
In Meterik is het Plèkske và geluk: de Zandberg. De dorpsraad wil de Zandberg opknappen met
subsidie van NLdoet. Hierover vindt nog overleg met de eigenaren plaats.
Wandel-fietspad Meterik-Horst: het plan wacht nog op een akkoord van B&W en de raad. De planning
is om dit in het voorjaar op te starten
Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
Stand van zaken BOW: de kavels zijn ingemeten door het kadaster en nu is men bezig om te komen
tot een keuze van de aannemer.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons dan gerust een bericht via info@dorpsraadmeterik.nl of onze
Facebookpagina.

Wij bedanken alle mensen die in het kader van Rabo ClubSupport hun stem hebben uitgebracht op onze
vereniging of op de Vrienden van Concordia. Hierdoor kunnen we een mooi bedrag tegemoet zien voor de
clubkas. Een welkome aanvulling in deze lastige tijden.
Nogmaals bedankt voor uw stem.

Beste leden van Vss
We willen iedereen hartelijk bedanken die op
onze vereniging heeft gestemd tijdens de Rabo clubactie.
We hebben een mooi bedrag gekregen en gaan dit dan ook goed besteden.
Nogmaals bedankt namens het bestuur van V.S.S.
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EETPUNT ‘Schuuf gezellig aan’

Het is alweer een poosje geleden dat we bij elkaar zijn geweest. In de tussentijd hebben we wel geregeld
telefonisch contact gehouden met de gasten die dit fijn vonden.
Inmiddels heeft het kabinet de regels weer wat versoepeld.
Dit houdt niet in dat we weer alles mogen; het is nog niet mogelijk om weer met de open inloop te
beginnen, omdat we tijdens het spellen gewoon niet genoeg afstand kunnen houden.
Maar wat kan dan wel…. LEKKER ETEN samen, hierbij kunnen we wel rekening houden met de
anderhalve meter.
Dus vanaf december gaan we weer van start met het eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’.
Dit willen we voorlopig 2x PER MAAND gaan organiseren, zodat mensen weer bij elkaar kunnen zijn, bij
kunnen kletsen en lekker samen kunnen eten.
7 december en 21 december (kerstdiner) van 12:15 – 14:00 uur kunnen jullie voor 12 euro p.p. weer
gaan genieten van een lekkere maaltijd die ‘Paulus Kookt’ voor ons zal bereiden!
Dus hebt U zin om samen lekker te eten en een praatje te maken, dan bent U van harte welkom!!
Als U naar het eetpunt van 7 december wilt komen, graag voor 3 december opgeven. Dit kan bij de
Dorpsverbinders tel: 06-3823 0621 of via de mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com.
Overigens zullen we wel rekening moeten houden met de maatregelen. Dit houdt in dat gasten een
mondkapje dragen tot ze op hun plek aan tafel zitten, pas dan mag het mondkapje af. Verder zullen de
vrijwilligers gedurende het verzorgen van de maaltijd een mondkapje dragen.

TOT 7 DECEMBER!
De Dorpsverbinders
Carli, Ria en Hennie
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DANK U SINTERKLAAS
Afgelopen zaterdag werden de leden van Zanglust door Sinterklaas verrast met een heerlijke
chocoladeletter. Sinterklaas had deze gekocht bij Stichting Roparun en daarmee een bijdrage geleverd
aan dit mooie sportieve initiatief dat fondsen werft ter ondersteuning van de palliatieve zorg voor mensen
met kanker.

Bij de chocoladeletter had Sint het volgende gedicht gevoegd:
Hè, hè, het was me wat voor Sinterklaas
om in deze rare tijd met veel geraas,
naar Nederland te komen.
Maar Sint dacht
veel kinderen en grote mensen
liggen toch van presentjes te dromen.
Daarom door oranje en rood gezwind
met heel veel tegenwind
hiernaartoe gegaan.
Sint heeft flink zijn best gedaan.
Jullie hebben niet kunnen zingen al een hele tijd.
Sint weet dat die bezigheid
altijd veel ontspanning biedt.
Ook Sint houdt van een mooi lied.
Zie…..de maan schijnt door de bomen….
Nu maar hopen dat ’t gauw weer goed mag komen.
Als troost deze lekkernij van mij
hopelijk maakt het je een beetje blij.
Dat Zanglust weer snel samen mag zijn
met een lekker kopje koffie of thee en gein.
Geniet ervan en tot gauw.
Deze is voor jou!

Vervolgens bedankte een van de leden van Zanglust
met dit leuke antwoord op rijm:
Namens Sinterklaas,
werd onverwacht mij iets lekkers gebracht.
Zeer attent
dat hij aan Zanglust denkt
en ons ook nog verwend.
Ja, met heerlijke chocola,
een prachtig rijm, het doet je goed
als Sint dit voor je doet.
Hartelijk bedankt beste Sint
Groetjes van …., je zangvrind.

Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest!
Verder willen wij iedereen hartelijk danken die op Zanglust heeft gestemd tijdens de Rabo ClubSupport
actie. Wij hebben van de Rabobank een financiële bijdrage ontvangen van € 146,03 waarvan we nieuwe
partituren kunnen aanschaffen.
En nu maar hopen dat we in het nieuwe jaar weer veilig kunnen starten met onze repetities!
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UITSLAG
Rabo ClubSupport 2020

Leden van de Rabobank Noord-Limburg hebben tijdens de stemperiode van de Rabo ClubSupport-actie
bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. De uitslag werd op
26 november bekend gemaakt tijdens een unieke televisie-uitzending via de lokale omroepen uit Horst,
Venlo en Venray.
Totaal te verdelen bedrag was € 225.000,-Er zijn rond de 55.000 stemmen uitgebracht. Elk lid mocht 5 stemmen uitbrengen. Iedere uitgebrachte
stem was iets meer waard dan € 4,00.
Totaal zijn ongeveer 1220 stemmen op de Meterikse verenigingen/stichtingen uitgebracht.
De bedragen die zij mochten ontvangen:
Jong Nederland Meterik
Muziekvereniging Concordia
Stichting Meterikse Kermis
R.K.S.V. Meterik
K.B.O. afdeling Meterik
Stichting Vrienden van Concordia
Stichting Molen Eendracht maakt Macht
Vrouwenbeweging Meterik
Meriko Vocaal
Stichting Heemkunde Meterik
Seniorenkoor Zanglust
Ouderen biljart Meterik
Toneelvereniging Tovri
Paardensportvereniging Sint Joris Meterik
Schietvereniging Davy Crocket
Stichting His Hope

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€ 4875,38

710,59
649,21
579,67
432,40
424,21
358,76
338,31
293,31
268,76
231,94
146,03
133,76
121,49
96,94
50,00
50,00

Namens al deze verenigingen:

Rabobank en stemmers, hartelijk dank

Paardesportvereniging
st. Joris Meterik
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KERSTSTERRENACTIE
Wegens de huidige corona situatie hebben wij besloten dit jaar NIET onze
jaarlijkse kerststerrenactie te houden.
Wellicht dat we, als de maatregelen dit toelaten, begin volgend jaar een andere
actie houden.

Algemeen
Wil iedereen ervoor zorgen dat de contributie wordt voldaan.
Wij danken iedereen die heeft gestemd op onze vereniging tijdens de clubkasactie van de Rabobank.
Hierdoor heeft onze club een bedrag van ruim € 400,= mogen ontvangen.

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 voor 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 echter heel erg lastig om iets te organiseren.
Wij hopen dat 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.

9

‘Pas op, ik zie je’
Het nieuwe boek van Laura Achten en Lotte van Rens uit Meterik is
verschenen
Op vrijdag 27 november is het nieuwe boek 'Pas op, ik zie je - Vriendschap, verliefdheid en jaloezie tijdens
de werkweek' van Laura Achten en Lotte van Rens verschenen. Dit young adult boek wordt uitgegeven
door Uitgeverij Boekscout.

Korte inhoud.
De beste vriendinnen Emma en Sara zitten in het
eindexamenjaar van het VMBO.
Ze gaan op werkweek naar de Ardennen. De werkweek gaat
anders dan verwacht. Ineens duikt er een nieuwe leerling op
en een nieuwe mentor. Wat houden ze verborgen? Emma
en Sara gaan samen met Jurre, Amber en Daan op
onderzoek uit.
Dit zorgt voor grote problemen: verkeerde vriendschappen,
onmogelijke liefdes en jaloezie. Er raken leerlingen vermist
en niets is meer wat het lijkt.
Zal het de leerlingen lukken om deze werkweek tot een goed
eind te brengen?

Over de auteur
Vier jaar later geven de beste vriendinnen Lotte van Rens
(11-04-1997) en Laura Achten (05-06-1996) hun tweede
boek uit.
Na het succesvolle boek 'In blind vertrouwen' werd het tijd
om een nieuw boek te schrijven.
De meiden zijn al beste vriendinnen vanaf groep 3 van de basisschool. Ze hebben samen veel
meegemaakt wat voor inspiratie heeft gezorgd tijdens het schrijven van het boek. De meiden vinden het
erg jammer dat ze niet bij elkaar in de klas hebben gezeten op de middelbare school. Door het schrijven
over de tijd op de middelbare school herbeleven ze deze tijd samen.
Laura is werkzaam als farmaceutisch medewerkster en Lotte volgt de opleiding apothekersassistente.
Doordat ze dezelfde interesses hebben, vullen ze elkaar goed aan. De vriendinnen hopen samen nog vele
boeken te kunnen schrijven.

Boekgegevens
Titel:

Pas op, ik zie je - Vriendschap, verliefdheid en jaloezie tijdens de werkweek

Auteurs:

: Laura Achten & Lotte van Rens

Verschijningsdatum
Aantal pagina's
ISBN
Verkoopprijs
Uitvoering

: 27-11-2020
: 184
: 9789464037920
: € 20,50
: Paperback

* inclusief kosteloze verzending in Nederland en België
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Welkom in de kerk.
NB: Op dit moment mogen er slechts 30 personen per keer naar de kerk komen.
Bij kerkelijke uitvaarten mogen weer 100 mensen aanwezig zijn.
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.
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
12-12: Jos Tielen
Theo v. Rens
24-12: Sophie Houben
Huub Baltussen
25-12: Henny Jenniskens
Jan Philipsen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
5 december, geen H. Mis volgens rooster, 2e zondag v.d. Advent
12 december, 3e zondag van de Advent, 19.00 uur:
1. Truus v. Rengs - Vullings (vanwege haar verjaardag)
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick
Voor deze H. Mis zijn er op dit moment 12 reserveringen
19 december, geen H. Mis volgens rooster, 4e zondag van de Advent
Donderdag 24 december: vooravondmis Kerstmis, 20.00 uur
Vrijdag 25 december, hoogfeest van Kerstmis, 11.00 uur
Johannes Geurts, Maria Heijligers en kinderen (jaardienst)
Zaterdag 26 december: geen H. Mis. Er is een H. Mis in de Lambertuskerk in Horst
om 10.30 uur
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.
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 willen 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: 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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Jeugdcomité Meterik
Maandag 28 december 2020
De gezondheid van alle Meulewiekers en hun naasten vinden wij het allerbelangrijkste. Vanwege de
huidige Covid-19 pandemie zal er dit jaar geen huis aan huis verkoop zijn. Dit jaar zal er vooraf een
bestelling gedaan moeten worden. De bestelling zal bezorgd worden op 28 december na 17:30.
Bestellen kan tot en met 26 december.

Bestellen gaat als volgt:
Kies het aantal zakjes dat u wilt. Het bedrag dat hiervoor staat, betaalt u via internetbankieren aan
Naam ontvanger:
Jeugdcomité Meterik
Rekeningnummer ontvanger: NL38 RABO 0133 3906 67
Omschrijving:
zet hier uw adres in
Als de betaling is voldaan, zal uw bestelling op 28 december na 17:30 bezorgd worden.
Voor bedrijven
In de middagpauze in uw bedrijf oliebollen bij de koffie of als presentje voor uw medewerkers?
Dat kan! Geef uw bestelling door via oliebollenactie@jeugdcomite.info of bel 06-2340 2008
bezorgen kan vanaf 12:30 uur.

De oliebollen zijn verpakt per 5 stuks (1 zakje)
€ 4,50
€ 9,00
€ 12,50
€ 20,€ 35,-

1 zakje
2 zakjes
3 zakjes
5 zakjes
10 zakjes

Bestuur Jeugdcomité Meterik
Raad van 11 en Dansmarietjes
Wensen U:

Fijne feestdagen & een voorspoedig 2021
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