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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 
 

Half december en 't wil niet vriezen,  
Koning Winter kan maar moeilijk kiezen. 

 
In week 51 is er 13 mm. bijgekomen. 
Het totaal in december is 39 mm. 

 
Veel mensen zien uit naar het nieuwe jaar,  
om een nieuwe start te maken met hun oude gewoonten. 

 
Alle lezers fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling gewenst. 

 
 
 

           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 2021 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2021 

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  
Actuele agenda overgenomen op 19-12-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

Januari 2021 

Ma 04: KBO wandelen 13:30 uur? 
Ma 18: KBO wandelen 13:30 uur? 
Za 23: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

Februari 

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 04: Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur 
Ma 15: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Maart 

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 04: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 08: KBO kienen 14:00 uur 
Za 13: JongNL Meterik, NL doet actie 07:00 uur 
Do 18: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 22: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

April 

Do 01: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 10: Solistenconcours Horst aan de Maas 
Zo 11: Solistenconcours Horst aan de Maas 
Ma 12: - KBO wandelen 13:30 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 15: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Zo 18: Deelname drumband Concordia aan Horst aan de Mallets 14:00 - 18:00 uur 
Za 24: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 26: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 29: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
   

 

 

                                                            
 
In Memoriam Jo Hermans 
 
 
 
Met grote verslagenheid  namen we kennis van het overlijden van  † Jo Hermans 
ook wel bekend als  † Hermans Jo . 
Jo was jarenlang lid van de KBO samen met zijn echtgenote Door. 
 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Door, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden 
en kennissen, die wij heel veel sterkte toewensen om dit grote verlies te kunnen dragen. 
 
KBO Meterik  
 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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   Dag beste leden van JongNL Meterik en ouders 

 
 

Het kan niemand ontgaan zijn: Nederland gaat, ter bestrijding van het coronavirus, voor een periode 
van vijf weken, in een strenge lockdown.  
 
Hadden de jeugdorganisaties, bij vorige aankondigingen van maatregelen, een uitzonderingspositie, nu 
heeft JongNL Limburg ons laten weten, gelet op de ernst van de situatie, dat die uitzondering er nu niet 
meer inzit.  

Met andere woorden: Nederland, en ook JongNL Meterik, gaat op slot. De maatregelen zijn 

heftig en ingrijpend maar onvermijdelijk. Fysieke bijeenkomsten, in welke vorm dan ook, in en om de 
blokhut zijn t/m 19 januari 2021 niet mogelijk.  
Laten we hopen dat we in 2021 weer perspectief krijgen om verder te gaan, zoals we dat graag zouden 
willen. 12 januari 2021 is de volgende persconferentie. Daarna weten we meer.  
Voor vragen of advies zijn we altijd bereikbaar via info@jnmeterik.nl.  
  

Deze kerstvakantie zou eigenlijk de pruts-inn zijn. Deze kan niet doorgaan en wordt verplaatst naar 

8 mei 2021. Om jullie een beetje bezig te houden in de kerstvakantie hebben we een aantal activiteiten 
bedacht. Hieronder de uitleg om een eigen tafelvoetbalspel te maken, een speurtocht door Meterik en een 
creatieve activiteit om Meterik wat mooier te maken. Graag zien we jullie creaties. Deze kun je op de 
facebookpagina van JongNL Meterik aan de hand van een foto met ons delen:  
www.facebook.com/jnmeterik. 
 

Tafel voetbal 

  
Benodigdheden:  
 
* Oude (schoenen)doos 
* Schaar/stanleymes 
* Wasknijpers 
* 2 Verschillende kleuren rietjes 
* Liniaal 
* Lijm 
* Lange saté prikkers 
* Pingpongballetje 
 

Wat moet je doen? 
Beschilder, beplak of versier met inpakpapier de doos (om mooi te maken).  
Beschilder of teken met stiften een poppetje op de wasknijpers.  
  

- Maak in de lange kant van de doos een even aantal gaatjes recht tegenover elkaar. De hoogte van 
de gaatjes is minimaal de hoogte van de wasknijpers als ze rechtop staan.  

- Knip aan de korte kant van de doos, recht tegenover elkaar, 2 rechthoeken uit. De rechthoek start 
vanaf de bodem. 

- Stop de saté prikker in een rietje en stop de rietjes door de gaatjes tegenover elkaar. Wissel de 
kleuren van de rietjes af.  Zorg dat aan elke kant een stukje van het rietje uitsteekt. Plak aan de 
rietjes 1 of 2 wasknijpers.  

 Als alles droog is, zoek dan een tegenstander en speel met het pingpongballetje een potje tafel voetbal! 

Post een leuke foto van je creatie. Veel plezier       

  

Speurtocht door Meterik 

Vanaf donderdag 24 december hangen verspreid over Meterik posters voor de ramen. Op elke 

poster staat een vraag over Meterik met 3 mogelijke antwoorden. Als je het goede antwoord denkt te 
weten schrijf je de letter op die voor het antwoord staat. Als je vervolgens 10 letters hebt verzameld kun je 
met deze letters een woord maken.  
De posters hangen alleen binnen de bebouwde kom van Meterik. Veel plezier en wil je de antwoorden 
weten hou dan het Krèntje en Facebook in de gaten.  

mailto:info@jnmeterik.nl
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Versieren van de grote kerstboom op het plein achter de Kerk 

Voor de creatieve opdracht lijkt het ons fijn, en vooral een mooie 
gedachte in deze moeilijke tijd, om een wens op een 
zelfgemaakte kerstbal te zetten. Zorg er wel voor dat deze 
regenbestendig is en bevestig hem met een ijzerdraadje/tyrap 
goed vast aan de takken van de boom. 
 
Deze wens op je kerstbalcreatie kan dan door voorbijgangers 
bewonderd worden. 
  
Veel plezier met de activiteiten. 

 
 

Wij van JongNL Meterik  

wensen jullie fijne feestdagen  

en al het goeds voor 2021 toe. 

Hopelijk tot snel ziens.  
 
  

  

  
 
 
 

Kerstgedicht 
 

Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder jaar. 
Dat is wat we wensen aan elkaar. 

 
Deze wens is natuurlijk erg fijn. 

Maar er zijn altijd dagen die minder goed zijn. 
 

Wat we wel aan elkaar kunnen geven. 
Is echte vriendschap in het leven. 

 
Vriendschap vol liefde, geduld en verdraagzaamheid. 

Geef het door en we raken het nooit meer kwijt. 
 

Want als je dit durft te blijven geven. 
Komen vrede en geluk vanzelf in ons leven. 

 
Dit is wat wij jullie willen wensen. 
Dus geef het door aan alle mensen. 

 
Wij wensen een ieder heel fijne kerstdagen 
en een fijn maar vooral gezond 2021 toe. 

 
Bestuur KBO Meterik 

 

 

Programma KBO 
De activiteiten knutselen en kienen gaan in januari helaas niet door. 
Of alle activiteiten in februari doorgaan zullen we tijdig bekend maken in 't Krèntje. 
Het wandelen kan in heel kleine groepjes doorgaan. 
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Onder de Wieken  
 
 
 

De afgelopen week was een heel andere dan we ons hadden voorgesteld! Dit geldt waarschijnlijk voor 
iedereen, maar zeker ook voor de kinderen (en leerkrachten en ouders) van onze school. Maandag 
hoorden we van premier Rutte dat dinsdag 15 december de laatste dag op school was voor de 
kerstvakantie en dat we na de vakantie twee weken thuis moeten werken.  
 
Jammer genoeg geen laatste gezellige dagen op school en geen kerstviering op vrijdagochtend. Gelukkig 
zorgden ouders van de Ouderraad dat de wafels die op het programma van vrijdag stonden, al 
maandagavond gebakken werden. Op dinsdag konden de kinderen dus toch wafels eten en een beetje in 
de kerstsfeer komen.  
 
Om 15.00 uur met volle tassen en/of handen vol naar huis, want alle gemaakte dingen en ook alle spullen 
die nodig waren voor het thuiswerken na de vakantie moesten mee naar huis! Veel kinderen hebben op 
woensdag en donderdag zelfs al thuis gewerkt aan hun taken van school. Een gek begin van de 
kerstvakantie! 
 
Op het programma van school van de afgelopen weken stond ook een activiteit die we samen met de 
dorpsverbinders hadden georganiseerd. We zouden met de kinderen iets maken voor ouderen van 
Meterik. De kerstgedachte, om te zorgen voor elkaar in deze donkere tijd, was daarvoor het uitgangspunt.  
De dorpsverbinders leverden namen van ouderen uit Meterik en wenskaarten en vrijwilligers van het 
‘kluslab’ van onze school zorgden voor de basis van mooie houten sterren.  
 

 
De kinderen van verschillende klassen hebben deze sterren versierd en voorzien van een mooie 
kerstwens. Gelukkig was het meeste werk al gedaan door de kinderen en is dinsdag alles nog afgewerkt.  
De bezorging van de sterren is ook, vooral door de kinderen (met hun ouders), zelf gedaan. De 
dorpsverbinders hebben de laatste sterren thuisbezorgd.  
 
Als leerkrachten van de basisschool bedanken we iedereen die heeft meegewerkt aan deze activiteit.  
Een mooi stukje samenwerking in deze speciale kersttijd! 
 
 

Namens Onder de Wieken wensen we alle kinderen, ouders, vrijwilligers en 

alle andere inwoners van Meterik een mooie Kerst toe en heel veel geluk voor 

2021! 
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Wij wensen iedereen veel geluk, liefde en 

gezondheid toe voor elke nieuwe dag! 

Fijne kerst en een prachtig 2021 
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Rectificatie 
 

 

 
 
 
 
 

 
Jeugdcomité Meterik 

 

Oliebollen actie geannuleerd 

 
De gezondheid van alle Meulewiekers, hun naasten en onze vrijwilligers vinden wij het allerbelangrijkste. 

Vanwege de huidige situatie omtrent de Covid-19 pandemie zijn wij genoodzaakt om de oliebollen actie te 
annuleren.  

Door de lockdown die momenteel van kracht is vinden wij het niet verantwoord om onze vrijwilligers op 
pad te sturen. Wij hopen op uw begrip voor de situatie. 

 

Heeft u al een bestelling geplaatst?  

 

Wij zullen zo spoedig mogelijk de bestellingen terugboeken.  

Dit zal uiterlijk 25 december zijn.  

Als er toch nog vragen zijn, stel deze dan via oliebollenactie@jeugdcomite.info 
 
 

Wij hopen op uw begrip 
 

Bestuur Jeugdcomité Meterik 
Raad van 11 en Dansmarietjes 

Wensen U: 
 

Fijne feestdagen & een voorspoedig 2021 
 

 

mailto:oliebollenactie@jeugdcomite.info
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Hoofdpunten voorlopige notulen donderdag 17 december 
 

 Digitale dorpsraadvergadering  

 Ook nu hebben we weer digitaal vergaderd. 
 

 Nieuws uit de werkgroepen 

Werkgroep Sociaal: vanwege de strengere coronamaatregelen en de -ontwikkelingen zijn alle 
activiteiten geannuleerd. Wekelijks worden mensen gebeld om zo contact te houden.  
 
Werkgroep Openbare Ruimte: in het kader van de projectgroep ‘verkeer centrum Meterik’ is contact 
gelegd met de gemeente. Er zijn nu 10 deelnemers en er wordt nog een deelnemer namens de 
betrokken ondernemers gezocht.  
 
Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling: BOW: er zijn gesprekken geweest met 3 aannemers. Op 
basis van de nog in te dienen ideeën en begroting zal de begeleidingsgroep een voorstel voorleggen 
aan de opdrachtgevers.  
 
Werkgroep Communicatie: Project Duurzaam Meterik: in het nieuwe jaar wordt een eerste overleg 
gepland. Naast geïnteresseerden hebben ook enkele deskundige Meterikers op de verschillende 
duurzaamheidsonderwerpen zich gemeld om te helpen. Daar zijn we blij mee. Ook wordt contact 
opgenomen met het energieloket van de gemeente.  
Meteriks informatieboekje: het boekje wordt geüpdatet. Na enkele laatste handelingen zal het gedrukt 
worden.  
  
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons dan gerust een bericht via info@dorpsraadmeterik.nl of onze 
Facebookpagina.  
 

 

 
 
 

Wij wensen iedereen 

MOOIE FEESTDAGEN 

Kom gezellig en gezond over de drempel. 

Wij maken van 2021 – hoe dan ook – een uitbundig muzikaal jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl


 

10 

Welverdiende rozen voor de medewerkers in de zorg! 
 
 
 
 
Zondag 25 oktober vertelde Clim Peters, namens de familie Peters, in het programma ‘Wekkerradio’ van 
‘Omroep Horst aan de Maas’, dat zij de rozen aan het personeel en vrijwilligers van Hof te Berkel wilden 
geven.  
 

 
 
De oma van Clim woont daar en de familie Peters ziet met eigen ogen de inzet van iedereen. In deze tijd 
van corona is het voor bewoners en verzorging extra zwaar en een blijk van waardering vonden ze dan 
ook zeker op zijn plaats. Een mooi gebaar en zeer verdiend!! 
 
Daarom ging Louis Vullings van het programma ‘Wekkerradio’ donderdagmorgen 29 oktober naar Hof te 
Berkel en speciaal naar de dames van team 1, die de zorg hebben voor oma Poels (de oma van Clim).  
De bos rozen, geschonken door Van der Hulst Rozenkwekerijen, werd overhandigd en er werd buiten een 
foto gemaakt van oma Poels en een aantal leden van team 1: met Femke Litjens, Zinzy Nagels, Lionne 
v.d. Heuvel, Bernie Stappers, Heidi Vervoort en Robin Geurts. 
 
Zondag 1 november vertelde Robin Geurts uit Meterik in het radioprogramma dat de rozen een 
mooie plek hadden gekregen op de gang van de afdeling, zodat bewoners en personeel er van konden 
genieten.  
 
De groep koos als volgende schakel aan de bloemenketting de mensen die er voor zorgen dat rondom  
‘Hof te Berkel’ alles er netjes en verzorgd uit ziet. 
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Opknapbeurt voor het kruis op de 

Americaanseweg 
 

 
Hoe het was……………………………………..,        hoe het is ……………………...  
 
 

 
en hoe het zo is geworden……….!! 

 
 
 
 
 
Een aantal maanden geleden zijn enkele leden van 
de Stichting Kruisen en Kapellen Noord-Limburg 
begonnen met het opknappen van het  kruis dat staat 
bij de kruising Speulhofsbaan/Americaanseweg, 
tegenover café Ôs Kruuspunt. 
 
Het kruis en de corpus werden verwijderd, evenals 
de aanwezige beplanting. 
 
De bestaande dwarsbalk van het kruis werd 
vervangen door een nieuw exemplaar, waarna het 
kruis en de corpus door Toon Christiaens van een 
nieuwe verflaag werden voorzien. 
 
Jos Keijsers zorgde voor de aanleg van een nieuw 
pad. 
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Afgelopen week werd het kruis door Wiel Haegens, Hay Peeters en Twan Veugers, drie leden van de 
Stichting Kruisen en Kapellen, herplaatst. 

 
Daarna werd de corpus terug geplaatst op het kruis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er werd ook een fraai hekwerk geplaatst zodat alles een mooi geheel vormt. 
Als alles volgens plan verloopt, wordt er binnenkort  nog een zitbankje geplaatst en zal er nieuwe 
beplanting worden aangebracht.  
Meterik is weer een fraai opgeknapt monument rijker en er kan in 2020 een nieuw hoofdstuk worden 
bijgeschreven aan de lange historie van dit kruis.  
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Er kan weer een jaar worden toegevoegd aan de geschiedenis. Een jaar dat de boeken in zal gaan als 
een bijzonder jaar! 
 

Heemkunde Meterik bedankt 
iedereen die in 2020 op een of 
andere manier heeft bijgedragen 
aan het verder vastleggen van de 
Meterikse historie. 
 
 

We wensen iedereen  

fijne feestdagen  

en een gezond en 

gelukkig 2021! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kerststal bij de familie Janssen, Rector de Fauwestraat 1  

(aan het kerkhofpad) 
 

 
Elk jaar maakt de familie Janssen een mooie 
en grote kerststal in hun garage die ieder jaar 
anders wordt ingericht. 
 
Ook dit jaar is er weer veel zorg en aandacht 
aan besteed. 
 
Het loont de moeite om in deze kersttijd een 
wandeling te maken en de kerststal te 
bekijken.  

 

 
Als u ‘s avonds gaat kijken is de kerststal 
verlicht.  
 
De beelden zijn voorzien van echte kleertjes. 
 
Een genot voor het oog.  
Kinderen kunnen er van genieten. 
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Jouw foto in de carnavalscollage 2021 
 
 

 
In de laatste weken van 2020 wensen de gezamenlijke carnavalscomite’s van de 
Meulewiekers iedereen gezellige feestdagen en gelukkig Nieuwjaar. 
 
En.... mocht je je tijdens de kerstdagen vervelen dan hebben we een tip voor je!  
Ga eens op zoek naar je allerleukste carnavalsfoto's en stuur ons deze. 
 
Het kunnen foto's zijn uit voorgaande jaren of misschien wel foto’s die je nu speciaal voor ons maakt.  
Van de ingezonden foto’s gaan we een collage maken die op meerdere manieren gedeeld gaat worden 
met de Meulewiekers. Zo zal de collage te zien zijn op een groot doek aan de buitenzijde van MFC  
‘De Meulewiek’. Ook worden er posters van gedrukt. 
 

 
Wanneer niet alle foto’s geplaatst kunnen worden zul je ze op een andere manier terug gaan zien tijdens 
de carnavalsdagen. Elke foto zal gebruikt worden (mits de kwaliteit goed genoeg is).  
 
Dus stuur je foto's zeker in naar jcm@demeulewiekers.nl.           
 
Met het insturen van je (eigen) foto geef je toestemming om deze te gebruiken voor publicatiedoeleinden 
van carnavalsactiviteiten van De Meulewiekers. 
 
 
 

Spreuk: 
 
Als je iemand mist, betekent dit dat jouw hart laat weten dat je van deze persoon houdt. 
 

mailto:jcm@demeulewiekers.nl
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Dugtige Pubquiz 27 december 2020 
 
 
Hallllloooooooo Miëterikers! 
 
Ondanks het bewogen jaar dat we bijna achter de rug hebben, is er dit jaar toch nog een lichtpuntje aan de 
hemel. 27 december is het namelijk weer tijd voor de Dugtige Pubquiz.  
De Dugtige Pubquiz is een quiz die al 4 jaar wordt georganiseerd door vrijwilligers van OJC Knor. Deze 
quiz is niet alleen bedoelt voor soosgangers, maar voor iedereen uit Meterik! 
Normaal zou deze quiz gehouden worden in de soos, maar dit jaar zijn we toch naar de online platforms 
verhuisd.  
 

Wat regelen wij voor jullie: 

- Een avondvullend programma 
- Een live 'vergadering' via Zoom voor de communicatie 
- Een fantastische quiz voor jong en oud 
 

Wat moeten jullie zelf regelen: 

- Een scherm waarmee je aan een Zoom vergadering kunt deelnemen (een laptop aansluiten op je tv is 
  ideaal) 
- Een tweede scherm zoals laptop, tablet of telefoon om de quizvragen in te vullen 
- Een quizteam 
- Eten en drinken 
 
Hoe groot je je team maakt, mag je zelf bepalen. Houd de richtlijnen van het RIVM in de gaten!! 
 
Heb je zin om mee te doen met de Dugtige Quiz 2020???? 
Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar pubquiz@ojcknor.nl.  
In deze mail moet je vermelden: 
- Je teamnaam 
- Je teamcaptain 
- Telefoonnummer van je teamcaptain (deze wordt toegevoegd in een Whatsappgroep met alle 
  teamcaptains. Hierin zullen jullie verdere informatie krijgen.) 
 
De quiz start om 19:00 uur en zal ongeveer 3 uur duren. 
 
Hopelijk tot dan!  
Groeten, 
De QuizMasters 
Koen Jakobs, Guus Jacobs en Bernard Jenniskens 
 

 
 
 

mailto:pubquiz@ojcknor.nl
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Laatste werkweek bij de gemeente van Meteriker Henk Baltussen 
 

Henk Baltussen heeft 40 jaar gewerkt bij de openbare werken van gemeente Horst aan de Maas. 

Hij voerde hier vele jaren het onderhoud van de Horster speeltuinen uit.  
 

 
Henk bestuurde met regelmaat de veegwagen en tijdens de winterdagen maakte hij deel uit van de 
strooiploeg. Daarnaast deed hij vele andere werkzaamheden zoals o.a. het inrichten van de stemlokalen. 
 
Als ambtenaar was er altijd wel ruimte voor ’n bakkie en een praatje. 
Hij deed zijn werk tot de laatste dag heel graag en mag nu gaan genieten van zijn welverdiende rust. 

 
 
 

 

 

 

Bedankt voor het stemmen!  
 
 
 
 

 
Graag willen wij iedereen bedanken voor het stemmen op Stichting Meterikse Kermis tijdens de RaboClub 
Support 2020.  
 
Dankzij jullie stem hebben wij een bedrag van maar liefst € 579,67 mogen ontvangen.  
 
Heel erg bedankt daarvoor! Dit mooie geldbedrag wordt volledig ingezet voor het bekostigen van de 
attracties en activiteiten van onze jubileumeditie in 2021.  
 

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen  

en een gezond en gelukkig nieuwjaar!  

 
Organisatie Miëterikse Kermis 
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Kerstmis feiten 

 

De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510 

De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510 en wel uit het plaatsje Riga in Letland. De eerste 
geschiedschrijving over een kerstboom dateert terug naar 1531.  
Bron: Did you know 
 

Jingle Bells is eigenlijk helemaal geen kerstliedje 

Iedere jaar in december schalt deze gouwe ouwe ‘kerst’song meerdere keren door de speakers en vrijwel 
iedereen kent wel een stukje tekst: Jingle Bells. Maar wist je dat Jingle Bells eigenlijk geschreven is voor 
Thanksgiving en helemaal niet voor Kerst?  
Bron: Mental Floss 
 

Een kunstkerstboom is helemaal niet zo milieuvriendelijk 

Ze zeggen wel eens dat een kunstkerstboom beter is voor het milieu dan een echte, omdat je hem vaker 
gebruikt. Maar voordat een nepkerstboom echt ‘groener’ is dan een echte kerstboom, zul je hem ongeveer 
10 jaar moeten gebruiken. Helaas verdwijnen kunstkerstbomen vaak al veel eerder op de vuilnisbelt. Wil je 
vaker dan eens per tien jaar een nieuwe boom? Dan kun je voor het milieu dus beter ieder jaar een echte 
kopen!  
Bron: New York Times 
 

De kerstman stamt af van Sinterklaas 

Een wat meer bekend kerstfeitje: de Kerstman stamt af van Sinterklaas. St. Nicholas erfde veel rijkdom en 
was vooral bekend omdat hij veel van die rijkdom weer weggaf aan de mensen die het het meest nodig 
hadden. Toen St. Nicholas heilig werd verklaard, werd hij de beschermheilige van kinderen. Dankzij Coca-
Cola en schilder Haddon Sundblom werd de kerstman in de hele wereld bekend.  
Bron: Etoonline 
 

De Christmas Stocking was eerst een schoen 

Je kent het vast wel uit films en series: de Christmas Stocking. Waarom hangen Amerikanen, Britten en 
mensen in andere landen zo’n sok aan de schouw? Nou, in eerste instantie was het geen sok, maar een 
schoen voor de open haard. 
 
Volgens het verhaal liet St. Nicholas een zak met goud door een schoorsteen vallen. De zak viel in een 
schoen die toevallig bij de open haard aan het drogen was (goh, waar kennen we het zetten van een 
schoen nog meer van?). De zak met goud was bedoeld voor de vader van drie dochters, zodat zijn 
dochters konden trouwen.  
Bron: Etoonline 
 

Engelenhaar verwijst écht naar engelen 

Al decennialang gebruiken mensen engelenhaar om de boom te versieren. Waarom is die traditie ooit 
ontstaan? Door engelenhaar in de boom te hangen, wilden mensen laten zien dat echte engelen de boom 
hadden versierd, er waren wat van hun prachtige haren achtergebleven. Later werd het engelenhaar 
vervangen door de zilveren en anderkleurige slierten, maar de gedachte erachter is nog steeds hetzelfde.  
Bron: angels.about.com 
 

Zweden kijken eendjes op kerstavond 

Al sinds de jaren ’60 kijkt de halve Zweedse bevolking op kerstavond naar een tekenfilm van Donald Duck. 
De tekenfilm heet ‘Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul (Donald Duck en zijn vrienden wensen je 
een gelukkig kerstfeest).  
Bron: Wikipedia maxresdefault 
 

Elektrische kerstlampjes bestaan al sinds 1882 

Je hoort vaker dat men vroeger echte kerstkaarsjes in de boom zette. En dat klopt, al  sinds het midden 
van de 17de eeuw deed men kleine kaarsjes in de kerstboom. Maar sinds het einde van de 19e eeuw 
werden die zo langzamerhand vervangen door elektrische kerstlampjes. In 1882 bedacht Edward 
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Johnson, de assistent van Thomas Edison, namelijk het gebruik van elektronische kerstverlichting.  
Bron: Universiteit van Illinois 
 

Foutje bedankt: kinderen bellen kolonel i.p.v. Kerstman 

In 1955 publiceerde Sears, een warenhuis in de VS, een advertentie waarin kinderen werden gevraagd 
om de kerstman te bellen. Helaas werd hierbij het verkeerde telefoonnummer vermeld.  
Het telefoonnummer was van een kolonel in de Continental Air Defense’s Director of Operations, CONAD. 
Dus in plaats van een telefoontje over een raket, die door Rusland werd afgevuurd, kreeg deze goede 
meneer telefoontjes van kinderen met hun verlanglijstjes. 
 
Maar de kinderen afschepen, dat deed Kolonel Harry Shoup niet. Hij en zijn staf gaven de bellende kids de 
coördinaten van de woonplaats van de kerstman op de Noordpool. In de jaren daarna is het CONAD 
veranderd in NORAD en bellen kinderen nog steeds. 
 
Op dit moment spenderen honderden vrijwilligers een gedeelte van hun kerstavond met het beantwoorden 
van telefoontjes van kinderen en het doorgeven van de exacte locatie van de kerstman. Zelfs Michelle 
Obama heeft al eens telefoontjes beantwoord.  
Bron: Gizm 
 

Stille Nacht is het vaakst opgenomen kerstliedje 

Stille Nacht is van alle kerstliederen het meest opgenomen. 733 verschillende versies zijn al voorzien van 
een copyright sinds 1978. White Christmas is de best verkochte kerst-single aller tijden. All I want for 
Christmas (Mariah Carrey) is de meest populaire kerstsingle van deze tijd.  
Bron: Etoonline 
 

Peruanen drinken en vechten op Eerste Kerstdag 

In een dorp in Peru wordt Eerste Kerstdag gebruikt om het nieuwe jaar op een bijzondere manier met een 
schone lei te beginnen. Eerst wordt er stevig gedronken, waarna mensen een stevig potje met elkaar 
vechten. Vrede op aarde, zullen we maar zeggen.  
Bron: BBC News 
 
 

Kerstgedicht 
 

Als er echt sprookjes zouden bestaan 
zou ik voortaan als fee door het leven willen gaan. 

 
Ik zou alle mensen gelukkig maken 

door ze met mijn toverstokje even aan te raken. 
 

Dan zou het overal vrede zijn 
een wereld zonder verdriet en pijn. 

 
We hoeven dan ook niet met Kerstmis 

stil te staan bij oorlog en ellende tijdens de nachtmis. 
 

Zou dat niet gemakkelijk zijn? 
Alleen maar zonneschijn? 

 
Zijn we voor het hele jaar klaar 

met denken aan elkaar! 
 

Maar sprookjes bestaan niet 
wel eenzaamheid en verdriet, 

oorlog en weet ik het allemaal niet. 
 

Denk dus het hele jaar 
en niet alleen met Kerstmis aan elkaar. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

 
 

H. Missen met Kerstmis. 
 
Er zal geen H. Mis zijn op 24 december. Dit is besloten door de bisschoppen van Nederland en 
deze maatregel is dan ook overal van kracht.  
Er is wel een H. Mis op zondag 27 december.  
Gebedshuizen, en dus ook de kerk, mogen open blijven.  Het aantal van maximaal 30 bezoekers per keer 
blijft echter gehandhaafd. 
 
Dus: 
– reserveer tijdig 
– geef naam en telefoonnummer door. Dan kunnen we u altijd bereiken. 
– voor de meest recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen: 
   www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of 
susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van telefoonnummer. 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
25-12: Susan Baltussen Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 
27-12: Henny Jenniskens                 collecteschaal achter in de kerk 
09-01: Henny Bergs  Theo v. Rens    collecteschaal achter in de kerk 
 

Donderdag 24 december  

Op kerstavond om 23.00 uur wordt de Nachtmis vanuit de Lambertuskerk in Horst uitgezonden. Met 
voorafgaand aan de H. Mis een kerstboodschap van burgemeester Ryan Palmen. 
 
Op Eerste Kerstdag om 09.30 uur wordt de Mis vanuit de Sint Petruskerk in Baarlo uitgezonden. 
 
Beide vieringen kunt u volgen via kanaal 41 op Ziggo in Peel en Maas en Horst aan de Maas, of via de 
website https://www.omroepen.nl/livestream.  

 

Vrijdag 25 december, hoogfeest van Kerstmis, 11.00 uur 

1. Johannes Geurts, Maria Heijligers en kinderen (jaardienst) 
2. Karel Jenneskens 
Voor deze mis zijn er 29 reserveringen 
 

Zaterdag 26 december: geen H. Mis.  

Er is een H. Mis in de Lambertuskerk in Horst om 10.30 uur 

 

Extra: zondag 27 december, 11.00 uur, H. Mis in Meterik 

Er kan nog worden gereserveerd 

 

Zaterdag 9 januari:  

H. Mis voor leden en overleden leden Vrouwen Samen Sterk 
 
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. 

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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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: 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.  
 

Kaarsje aansteken 

“In de donkerste tijd van dit bijzondere jaar wil iemand misschien een kaarsje aansteken voor een ander, 
het gezin of als gebed om vrede, gezondheid, troost… 
Iedereen heeft zo zijn eigen redenen. 
Iedereen wil ook graag een beter 2021… 
  
Daarom zal de kerk open zijn voor het aansteken van een kaarsje op donderdag 31 december, van 
14.00- 15.00.  Wél met mondkapje en inachtneming van de 1,5 meter afstand“. 
 

 

 

We wensen ieder 

veel liefde, 

geloof 

 en hoop 

voor Kerstmis 

en 2021 
 
 

    Coördinatie parochie Meterik 
 
 
 
 

Dankbetuiging  
 

Zoveel bloemen, 
zoveel kaarten, 

zoveel warme woorden, 
zoveel belangstelling en 

zoveel troost. 
 
 

Hay Smedts 
 
 

De vele blijken van medeleven hebben ons diep geraakt, daarvoor onze oprechte dank. 
Tevens wensen wij iedereen prettige feestdagen en een gezond 2021. 

 
Gerda Smedts - Cootjans 

Kinderen en kleinkinderen 
                                                

  



 

24 

Dit is alweer de laatste bladzijde van het laatste 

Krèntje van 2020.   

 

We sluiten een bewogen jaar af met het vaste voornemen om ook in 
2021 elke week een mooi en informatief Krèntje te maken. Hopelijk kan 
iedereen het ‘gewone leven’ weer snel oppakken, zodat er weer volop 
verenigingsnieuws is. Tot die tijd doen we ons best om elke week voor 
een goed gevuld en aantrekkelijk Krèntje te zorgen. 

 
De redactie bedankt iedereen die het abonnementsgeld voor 2021 heeft overgemaakt. 
Heeft u nog niet betaald en wilt u ons ‘Krèntje’ ook in 2021 ontvangen… maak het 
abonnementsgeld dan zo snel mogelijk over. 
 

Op 7 januari 2021 verschijnt het eerste ‘Krèntje’ van het nieuwe jaar en wordt er bezorgd aan 

de hand van de nieuwe bezorglijsten. Zorg dat u er op staat!             
 
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.  
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus. 
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2021 elke donderdag in uw mailbox.  
Een postabonnement kost, ondanks de alsmaar stijgende posttarieven, ook in 2021  
€ 125,00 per jaar. 
 

Het abonnementsgeld s.v.p. over maken op  

NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. 

Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld 

bij een digitaal abonnement óók uw mailadres (zonder @).  
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