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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Als in de winter de muren uitslaan, zal de vorst snel vergaan.
In week 1 is er 11 mm. neerslag in Meterik gemeten.
Het begint al haast te wennen, wakker worden in een lege dag. Wij gaan nergens heen.
Een nieuwe wereld, hemel niet in zicht of toch zonder vliegtuigstrepen.
Geen treinen, files, niet naar werk of school; we kunnen zonder sportclub, speeltuin, restaurant.
We kunnen, als het dan echt moet zelfs zonder handen schudden, knuffelen.
Begrafenissen volgen we per telefoon.
Controle was er toch al nooit, al hielden we ons liever dom.
Goede, oude woorden als vertrouwen beginnen aan een nieuwe jeugd.
We missen ons. We missen alles, wat voor deze slechte film begon, zo dagelijks natuurlijk was.
Een tripje supermarkt voelt als een mis- of heldendaad.
We soppen boodschappen met soda schoon.
Vergeet onszelf, we dragen alles samen, zelfs achter deuren weggestopt.
We leven elke dag als dag en meer dan anders nog.
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 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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 09-01-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Januari
Ma
Za

18:
23:

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

Februari
Ma
Do
Ma
Za

01:
04:
15:
27:

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

Maart
Ma
Do
Ma
Za
Do
Ma
Za

01:
04:
08:
13:
18:
22:
27:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 t/m 16:30
KBO kienen 14:00 uur
JongNL Meterik, NL doet actie 07:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

Do
Za
Zo
Ma

01:
10:
11:
12:

Do
Zo
Za
Ma
Do

15:
18:
24:
26:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Solistenconcours Horst aan de Maas
Solistenconcours Horst aan de Maas
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Deelname drumband Concordia aan Horst aan de Mallets 14:00 - 18:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

April

Mei
Ma
Za
Ma
Do
Ma
Za

03:
08:
10:
13:
17:
22:

Do

27:

KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, Pruts-inn
KBO kienen 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- Buitentoernooi VC Trivia
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Juni
Vr
Za

04:
05:

Zo

06:

Ma
Vr
Za
Zo

07:
11:
12:
13:

Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
KBO wandelen 13:30 uur
VC Triva volleybalkamp
VC Triva volleybalkamp
VC Triva volleybalkamp
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Postertocht en kerstboom versieren

Leuk dat jullie mee hebben gedaan om de kerstboom in het dorp te versieren.
Hier 2 mooie creaties van Tygo en Yara.

De antwoorden op de vragen van de posters die jullie tijdens de vakantie konden zoeken in Meterik:
Wat is de officiële naam van het clubgebouw van jong NL Meterik?
A : De Kabroekse hut
Wie zijn prins Bernard zijn 2 adjudanten?
L : Bart en Sjuul
Wat voor vreemd iets werd er dit jaar op de Roothweg in het zwembad
aangetroffen:
K : Paard
De Meterikse kermis werd dit jaar op een andere manier gevierd. Welke van
onderstaande activiteiten werd er niet georganiseerd.
A : Online goochelaar
Van welk bouwjaar is de molen eendracht maakt macht in Meterik?
R : 1899
Sinds wanneer zit basisschool Onder de Wieken in het oude klooster?
S : 2018
Hoe heet het boek van de twee Meterikse vriendinnen Laura en Lotte dat afgelopen
jaar is uitgekomen?
i : Pas op, ik zie je

4

Welke voorronden van een NK zijn de afgelopen 2 jaar in Meterik gehouden?
C : NK legpuzzelen
Welk rijtje met activiteiten hebben we niet op het gezamenlijk kamp gehad?
T : Bosspellen, springkussen, ijscokar, draaimolen
Wat was het thema van carnaval afgelopen jaar?
H : Weej duiken de Meulewiek in
Deze letters vormen het woord:

KAARSLICHT

Oud Papier Actie (OPA) en Oud Metaal Actie (OMA)
Volgende week zaterdag, 23 januari, komen we oud papier ophalen. Tevens kan oud ijzer en al
het stekker bevattend materiaal ingeleverd worden bij de parkeerplaats van de voetbalclub.

OPA: groep 1 is aan de beurt, dit zijn: Sander Ambrosius, Jac Ambrosius, Kris Cuppen en Julia
Schoeber. Op de extra wagen staan: Roger Muijsers en Rob Bouten.
Start vanaf 14:00 uur bij Café Kleuskens.

OMA: groep 1 zal aanwezig zijn voor eventuele hulp. Dit zijn Henk Ambrosius en Roger Janssen.
Inleveren kan tussen 13:00-15:00 uur.

Digitale dorpsraadvergadering op 21 januari 2021
Ook in januari vergaderen we weer digitaal. Deze vergadering is niet openbaar. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn o.a. de stand van zaken BOW en ander nieuws uit de werkgroepen.
Via ’t Krèntje en onze Fb-pagina informeren we u over de uitkomsten. Heeft u vragen?
Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl.

Mededelingen KBO
Beste leden, helaas moeten we de activiteiten, op het wandelen na, voor de maand
februari ook annuleren.
Hopelijk kunnen de activiteiten in maart wel doorgaan, maar dat is op dit moment in deze vervelende
coronatijd nog niet te voorspellen.
Allemaal heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur KBO Meterik
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De Gus
Enkele weken geleden vroegen we uw hulp bij het vinden van
informatie over ‘De Gus’.
Van enkele mensen kregen we een reactie, waarvoor hartelijk
dank.
In het boek ‘Die goeie ouwe tijd’ staat een pagina met informatie
over ‘De Gus’.
Het boek is geschreven door Sjang Hoeijmakers en uitgegeven
in 1988.
Het eerste gedeelte van het verhaal leest u hieronder, het
tweede gedeelte leest u volgende week.

De Gus
Toen we naar school gingen, mochten we op vrije middagen op
speurtocht naar Het Ven en Het Grote Broek. Samen met mijn
broers en soms enkele buurjongens trokken we er op uit. De
verkenningstochten werden steeds langer, naar Ramekers
bossen, het bos van dokter Peeters, de Pesch en de Schadijkse
bossen.
In dit laatste gebied had mijn vader een perceel bos in eigendom op De Güs. Dit is een gebied van
zandverstuivingen, dat later met dennen beplant werd. Voordien was het stuifzand, een plaag voor de
naastgelegen akkerlanden.
Tijdens een van onze tochten door de bossen van De Güs vertelde een houthakker, die daar aan het werk
was, ons het volgende verhaal:
,,Heel lang geleden stond er ergens in deze heuvels een boerderij, die men De Güs noemde. Het
stuifzand lag toen nog verder naar het westen. Tijdens een nachtelijke zandstorm is de boerderij helemaal
ondergestoven en zijn de bewoners omgekomen. Door de afgelegen ligging van de boerderij, duurde het
wel veertien dagen eer men tot de ontdekking kwam dat De Güs onder het stuifzand bedolven was."
Wij waren erg onder de indruk van dit verhaal.
Wat verder op onze tocht kwamen we bij twee langgerekte heuvels, die parallel naast elkaar lagen. Wij
zeiden tot elkaar: dit moeten beslist de heuvels zijn waaronder De Güs begraven is. Onder de ene heuvel
het huis en de veestal, onder de andere de schuur en de schaapskooi. Wij vonden dat op het graf ook een
kruisbeeld hoorde. Van twee dorre takken maakten we er een en plaatsten dat op een van de heuvels.
De bewoners van Schadijk, in dialect ,,De Schaak", spraken wel eens over ,,Gusse Moerik". Wat ze er
mee bedoelden, was mij niet duidelijk. Nu meen ik dat „Moerik" zoiets als zandverstuiving betekent. Dan
bedoelden ze dus „Gusse Zandverstuiving”.
Tot zover het stukje over De Gus.
Reacties graag naar info@heemkundemeterik.nl
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Mieterikse liedjesoavend in afgeslankte vörm toch door gegoan.
Miëterik januari 2021
Onlangs is bekend gewoare daat de liedjesoavend vaan de Miëterik tóch zien doorgang heet gehad.
Zoëas iederiën in ut durp wet, waas aanvankelijk ut spectakel vanwege corona afgelast.
Nou heet en stel enthousiaste, jonge diëlnemers van afgeloëpe joar, eure naam is nag neet bekend, de
köp beej elkaar gestoake, oëteraard wal op anderhalve mèter, um snode planne te smeden. Want waat
waas ut gevál…? Áfgeloëpe joar ware zeej, as diëlnemers van de liedjesoavend 2020 as iën- noa-laatste
geëindigd mit hun liedje “iën pilske daat ziën twië botterhammen"
De reacties vaan ut stel op deze oëtslaag waren divers, vaan “zidde wal daat we de jury enne bak beer
haje motte geave” tot “ ’t volgend joar were we iërste". Ge snapt dus wal, daat de noëd hoëg waas.
Nou gebeurde der ut vurrig joar beej de prinsereceptie van Prins Bernard d’n ierste iets aparts: Bernard
kreeg en bag aangeboje van de verd van de voetbalclub. De opvoeding van dit bag door Bernard ging
binne de Miëterik een bitje een eige leave leiden en al gauw krege de jonges vaan Nag Neet Bekend
inspiratie vur een ni-j carnavalslied, zoveul zelfs daat ’t liedje zichzelf zoëgezagd heet geschreve. Ge snapt
natuurlijk wal daat ‘t vur os jonges enne flinke domper waas, toen ze huurde daat de liedjesoavend neet
door zuj goan.
Ma, spitsvondig as ze ziën, hebbe ze ok doar een oplossing vur gevonge. “We organisere gewoën zelf
enne liedjesoavend" zei der iene, “we doon wal as ienigste mej want anders ovvertrede we de regels, zei
enne andere", “deze kier geave we de jury wál enne bak beer” zeet Hans nog. Ge zít wal, án goj ideeën
gen gebrek.
En zoë is ’t gebeurd en kunne we oëtrope tot winnaar vaan de liedjesoavend 2021: ‘Nag Neet Bekend’ mit
’t liedje ‘Baer.’
Beluister via youtube: Baer Nag Neet Bekend feat. The Hedge

Tekst van het liedje op de voorpagina
Baer
Baer Baer Baer ik zeej ow gaer umdat geej en verke ziet
Baer Baer Baer ik zeej ow gaer op de BBQ lekker beej de frites
Ge woënt doar now beej Bernard van Sjak Gieres Toën
Loëpt doa in de wei as koe toch hiel gewoën
Baer Baer Baer ik zeej ow gaer
Baer……………………………………..ik zeej ow gaer
Baerke woard gebore ‘enne stal aan de Schaak
11 zuskes 9 brurkes zien vader schoot good raak
Toen mit de vasteloavend Baer waas achtien kilo zwoar
Heej verhoesde noa de wei joa joa dat is echt woar
En elke merge us Baerke wakker woar
Zong alles en iederien in koor
Baerke deen woord alder heej kreeg en dikke kont
De ganse daag ma chille rolde soms ok doar de stront
Heej vroog zich wal es af woarum heb ik zoveul geluk
Tot deen laatste daag jong waat haje ze euhun tuk
Nou ut voetbalveld achter op de kar
Toen heej daat spit zoag waas heej gruwelijk in de war
Baerke deen is der now ni mier………………
Ma……. In de kantine huurde kier op kier……………
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Meterik schoon
We zijn gestart, doe jij ook mee??
Afgelopen week hebben de deelnemers aan Meterik Schoon de materialen gekregen om aan de slag te
gaan.
Het blijkt dat er ook veel rommel, nauwelijks zichtbaar, her en der verscholen ligt in het gras of in een
beek. Een vuilniszak is zo gevuld.
Stoor jij je ook aan de rommel die her en der achtergelaten wordt. In het centrum, in het buitengebied,
fietspad, bossen overal wordt afval achtergelaten. Doe met ons mee!
Samen of wanneer het jou het beste uitkomt een rondje maken… en het afval wat je tegenkomt
meenemen. Goed voor je fitheid en goed voor het milieu.
Momenteel bestaat de groep uit 11 personen en ook hier geldt: vele handen ……. Iedereen kan zelf
bepalen hoe lang een route mag zijn en met welke frequentie.
Samen zetten we de schouders eronder voor een zwerfafvalvrij Meterik.
Doe mee. Mail dan naar info@dorpsraadmeterik.nl of neem contact op 06-5495 1201.

Voor de materialen wordt gezorgd.
Dorpsraad Meterik.

Gemeente investeert in recreatieve verbinding tussen
Meterik en Horst en andere projecten

Een recreatieve verbinding tussen Meterik en Horst. Het is één van de drie projecten waarvoor het Horster
college geld uit de pot voor kernen en buitengebied haalt.
Ook het viaduct aan de Kasteellaan in Horst, dat uitkomt bij de kasteelruïne, wordt aangepakt. In totaal
€ 17.500,-- hebben B en W van Horst aan de Maas ervoor over om de verlichting en de omgeving van
deze plek drastisch te verbeteren.
Een ander project dat met geld uit de Horster ‘dorpenpot’ wordt gerealiseerd, is het herstel van
natuurgebiedje het Vlasven in Melderslo. Er komt onder meer een pad van en naar basisschool De Brink,
waardoor er een rechtstreekse verbinding ontstaat tussen de school en het groene hart van het dorp. Ook
andere paden, straatmeubilair en verlichting worden deels vervangen met de gemeentelijke bijdrage van
€ 22.500,--.
Het hoogste bedrag ad € 88.750,-- gaat naar een nieuwe recreatieve verbinding tussen de kernen Meterik
en Horst. Het pad zal langs de Kabroeksebeek lopen. Deze klus wordt in samenwerking met het
Waterschap Limburg uitgevoerd. Het onderhoud van de Kabroeksebeek is immers erg lastig uit te voeren
voor het waterschap.
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ALLIËN same MAKE WEEJ D’R EN biezônder CARNAVAL VAAN
Op deze manier willen we invulling geven aan carnaval 2021.
Elke week lichten we een tipje van de sluier op van wat de Meulewiekers mogen verwachten van de
gezamenlijke carnavalscomite’s.
En deze week is dit onze spreuk: Alliën SAME make weej d’r en BIEZÔNDER carnaval vaan.
In het carnavalsweekend van 13 en 14 februari presenteren we op zaterdag en zondag een Youtubeuitzending. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Wat je hierin te zien krijgt blijft nog even een
verrassing. We verklappen al wel dat het een mix zal zijn van herinneringen en nieuwe en verrassende
filmpjes.

De Buurmannen, wat zal hun bijdrage zijn?
En jij doet toch ook mee?! Dat kan door het insturen van jouw leukste carnavalsfoto’s naar
jcm@demeulewiekers.nl of via WhatsApp aan 06-5386 8897.
Maar ook door aan de slag te gaan met de voorbereiding van een gevelversiering tijdens het
carnavalsweekend.
We zijn zeker ook benieuwd naar andere eigen ideeën! Wat willen/kunnen we daar dan nog mee???
Excuses voor het ongemak bij het bezoeken van de website www.demeulewiekers.nl. Deze is hard aan
vervanging toe en daar wordt dan ook aan gewerkt.
Tot die tijd proberen we de huidige website ‘in de lucht’ te houden, zo goed en kwaad als dat lukt.
Alle berichten worden ook op Facebook https://www.facebook.com/De-Meulewiekers-Meterik296714344298399/ geplaatst. Ook zonder lidmaatschap is deze informatie in te zien.

1 Januari 2021
Nieuwe inzamelaar textiel en schoeisel
Met ingang van 1 januari 2021 zal Regain Recyclables de nieuwe inzamelaar worden voor het textiel en
schoeisel binnen onze gemeente.
In de week van 28 december t/m 3 januari zijn daarom de oude kledingcontainers
vervangen door de nieuwe groene kledingcontainers van Regain.

Maatschappij en milieu
Regain is een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van gebruikt textiel en
schoeisel.
Zo zijn mensen met een maatschappelijke achterstand welkom om een nieuwe start te maken.
Het verleden is immers geen reden om iemand niet aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Tips:
• Stop textiel altijd in een gesloten zak.
• Knoop een paar schoenen aan elkaar.
• Download de Afvalwijzer-app voor het Afval-ABC. Wat hoort waar?
Alvast dank voor je medewerking!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen
De recentste coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.
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 uw telefoonnummer.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
23-01: Susan Baltussen
Huub Baltussen
06-02: Piet Kuenen
Max van Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 16 januari: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 23 januari, 3e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Martinus v. Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen v.d. familie (jaardienst)
2. Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag)
3. Jacoba Baltussen - Janssen en Grad Baltussen (jaardienst)
4. Echtpaar Thiessen - Janssen (jaardienst)
Er kan nog worden gereserveerd.
Zaterdag 30 januari: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 6 februari, 5e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. 1e jaardienst Wim Jacobs
Er kan nog worden gereserveerd
Zaterdag 13 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster
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 : 06 5540 8023
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