
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

Een sneeuwwitte 
carnaval in het 

vooruitzicht 

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 10 
Nummer 6 

 
11 februari 2021 

Redactie: Donkstraat 9 
 

Tel.  077 - 3980281 
B.g.g. 077 - 3983812 
 

E-mail: 
dorpskrantmeterik@gmail.com 
 

Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com


 

2 

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
 
Het kan pas lente worden als het winter is geweest. 
 
 

In week 5 (1e week van februari) is er 23 mm. neerslag bijgekomen. 
Neerslag zondag 7 februari 18 mm. 

 
 
Bij een dag met een temperatuur beneden -0°C spreekt men van een ijsdag.  
Bij 5 ijsdagen met 3 dagen van -10°C spreekt men van een koudegolf. 

 
 
 
                                                      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 06-02-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

 

Februari 

Za 13: Youtube-uitzending 20:00 uur 
   Alliën SAME make weej d'r en BIEZÔNDER carnaval vaan - deel 1  
Zo 14: Youtube-uitzending 20:00 uur 
   Alliën SAME make weej d'r en BIEZÔNDER carnaval vaan - deel 2  
Ma 15: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 18: - Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
  - Dorpsraad vergadering (digitaal i.v.m. Covid-19) 20:00 - 22:00 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Maart  

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Di 02: Startbijeenkomst Duurzaam Meterik in MFC (aanmelden verplicht) 20:00 - 21:30 uur 
Do 04: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 08: - Collecte Jantje Beton (JongNL Meterik) 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 18: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 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 
Ma 12: - KBO wandelen 13:30 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 15: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 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 
   

 
 

Volgende week huis-aan-huis bezorging van ‘t Krèntje 
 

Volgende week wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.  
Dit gebeurt 3 keer per jaar: in de carnavalsweek, in de week voorafgaand aan 
de start van de zomervakantie van de basisschool en in de herfstvakantie. 

 
De Meterikse abonnees die het krantje elke week digitaal ontvangen, krijgen ’t 
Krèntje gewoon in de mailbox, maar daarnaast ontvangen ze ook een papieren 
versie omdat die huis-aan-huis wordt bezorgd.  
  

Vanaf deze plaats ook een dikke pluim voor onze bezorgers die het met deze weersomstandigheden 
niet gemakkelijk hebben en er toch voor zorgen dat iedereen ’t Krèntje in de brievenbus vindt. Top!  
 
We hopen op ieders begrip als het door de weersomstandigheden mogelijk een dag later wordt 
bezorgd dan gebruikelijk.  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/


 

4 

Dag beste leden en ouders van JongNL Meterik 

 

 
De informatie uit de persconferentie van dinsdagavond heeft geleid tot het besluit van JongNL Limburg, 
en als advies aan de afdelingen, om tot aan de volgende persconferentie op 23 februari geen 
activiteiten te organiseren. De Blokhut blijft dus ook gesloten. 
 
Na de persconferentie op 23 februari hopen we dat er perspectief is om de activiteiten van JongNL 
Meterik weer op te mogen starten.  
 
Het enige wat we nu kunnen doen is ons aan de maatregelen houden om er zo samen voor te zorgen 
dat we weer snel terug kunnen naar het ‘normale leven’.  
We hopen op jullie begrip en informeren jullie weer zodra er weer nieuws is.  
 
Namens het bestuur van JongNL Meterik,  
Rick van Rengs  
 
 

Hallo kinderen (en ouders) vaan Miëterik  

Aankomend weekend zouden we volop carnaval aan het vieren zijn. De reden dat het niet door gaat is 
bij iedereen wel bekend.  
 
Gelukkig hebben enkele inwoners/sters van ons dorp dingen georganiseerd om ons toch nog een 
beetje het carnavalsgevoel te geven. Dit zie je o.a. aan de molen (en de kerk) die mooi verlicht in het 
rood-geel-groen staan.  
 
En we kunnen aankomend weekend YouTube uitzendingen volgen (zie elders in dit Krèntje: Alliën 
SAME make weej d’r en biezônder carnaval vaan). Super leuk. 
 
Om nog meer in de stemming te komen stuurde onze creatieve Anja enkele leuke ideeën door, zodat 
jullie tijdens carnaval thuis nog leuke dingen kunnen doen met pap en mam. 
Veel plezier!  
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Activiteiten werkgroep Openbare ruimte 2020 
 
Het jaar 2020 was druk voor een aantal mensen van de werkgroep met veel activiteiten op de 
achtergrond. Maar daar kunnen we straks veel plezier van hebben. 
 

Begin 2020 hebben we met de gemeente overleg gepleegd 
over het groenplan Meteriks veld. Tijdens een bijeenkomst 
zijn de bewoners geïnformeerd. Men was tevreden met het 
voorgestelde plan. Bij de aanplant hebben leerlingen van de 
basisschool meegeholpen.  
 
In het voorjaar is onderhoud gedaan in Madous bosje en 
Donksweiden. 
 
Ook is overleg gepleegd met de gemeente over het fiets-/ 
wandelpad: dit wordt in 2021 gerealiseerd als onderdeel van 
de recreatieve verbinding Horst-Meterik.  
 
Na de sloop van de voormalige pinruimte bij het MFC 
hebben we met een aantal mensen de bestrating aangepast.  

 
Gedurende het hele jaar is er veelvuldig contact 
en overleg geweest met de gemeente over de 
uitvoering van het centrumplan. Medio 2020 zijn 
de eerste informatiebijeenkomsten voor 
inwoners gehouden. Vanwege de 
coronamaatregelen waren de mogelijkheden 
beperkt en moesten de bijeenkomsten in kleine 
groepen worden gehouden. Er is nog een aparte 
vervolgbijeenkomst gehouden voor bewoners 
van de Sint Jansstraat. Naar aanleiding van 
opmerkingen van bewoners zijn diverse 
aanpassingen gedaan in het plan. Uiteindelijk is 
op 6 oktober de definitieve versie gepresenteerd aan de bewoners. Uitvoering start eind april 2021. 
 
Door de wijzigingen in het centrum komen parkeerplaatsen te vervallen, die grotendeels elders 
gecompenseerd worden. Het plan om een deel van het speeltuintje achter het MFC op te offeren voor  
extra parkeerplaatsen stuitte op grote bezwaren van omwonenden en bleek uiteindelijk ook praktisch niet 
uitvoerbaar. Er is ook geen ruimte om dit met nieuw groen te compenseren. En dat is wel een vereiste. 
 
Vervolgens is een enquête uitgezet om te achterhalen hoe de bewoners denken over speelvoorzieningen 
en parkeren in het centrum. Spreiding van speelvoorzieningen werd daarin ook als optie voorgelegd. De 
meningen daarover zijn verdeeld. De uitkomst van de enquête is aan de gemeente voorgelegd. 
Omwonenden willen het speeltuintje graag anders inrichten. Wellicht kan er dan toch nog extra 
parkeerruimte gerealiseerd worden. Zodra dit mogelijk is wordt overleg hierover weer opgepakt.  
 
In het najaar zijn in Madous bosje struiken bij geplant omdat een deel van de aanplant van vorig jaar door 
de droogte niet was aangeslagen. 
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In Donksweiden gaan we ook nog bijplanten na afstemming over het tracé van het fiets-/wandelpad.   
 

Eind 2020 hebben enkele inwoners contact met de DR 
opgenomen om te kijken of er mogelijkheden zijn om vracht- 
en landbouwverkeer uit het centrum te weren.  
Een ander probleem dat aandacht verdient is dat door veel 
mensen te hard wordt gereden. Rondom de initiatiefnemers is 
inmiddels een grotere werkgroep geformeerd om ideeën 
verder uit te werken. Er worden verkeerstellingen gedaan en er 
is contact opgenomen met de gemeente in het kader van het 
project Veilig op Weg.  
Er zal ook met ondernemers over dit probleem gesproken 
worden.  

 
In het kader van NLdoet willen we de Zandberg weer aantrekkelijker maken. De afscheiding moet worden 
hersteld en door snoeien moet die plek weer opener worden. Er is overleg gepleegd met Staatbosbeheer. 
Die staan open voor dit plan. Met 2 particuliere eigenaren moet nog overlegd worden.  
 
 
 
 

 
Tijdens Carnaval 

GEEN INHAALROUTES AFVALINZAMELING 
 

 

Op carnavalsmaandag 15 februari en carnavalsdinsdag 16 februari wordt er ‘gewoon’ 

afval opgehaald. De op de kalender aangegeven inhaaldagen gaan niet door.  

 

• Inwoners die normaal gesproken hun afval op zaterdag 13 februari (inhaalroute) zouden aanbieden, 
kunnen dit nu ‘gewoon’ op maandag 15 februari (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.  

 

• Inwoners die normaal gesproken hun afval op zaterdag 20 februari (inhaalroute) zouden aanbieden, 
kunnen dit nu ‘gewoon’ op dinsdag 16 februari (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten. 

 
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw eigen digitale afvalkalender via 
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl. Bovenstaande aanpassing is (nog) niet verwerkt in de digitale 
afvalkalender. Dit geldt ook voor de afval app. 
 
 
 
 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
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KLAAR VOOR DE YOUTUBE 

UITZENDINGEN 
 
Aanstaande zaterdag en zondag is het dan zover!  
Als alternatief carnavalsprogramma hebben we voor beide 
dagen een uitzending samengesteld die je zeker moet zien. 
Vanaf 19:30 uur kun je inloggen en om 20:00 uur begint het 
programma; we sluiten af met zo’n 30 minuten Miëterikse 
carnavalsliedjes en jullie eigen ingezonden foto’s. 
 
Hoe kan ik de uitzending bekijken? Ga naar onze website 
www.demeulewiekers.nl, wanneer je iets naar beneden scrolt 
kun je de uitzending bekijken. Verder is deze op YouTube te 
vinden op het kanaal van ‘de Meulewiekers Meterik’ dus zoek 
simpelweg op YouTube naar ‘de Meulewiekers Meterik’. Succes. 
 
Mocht je door omstandigheden later inspringen dan kun je ‘terugspoelen’ naar het begin, vooruit spoelen 
kan niet! Vanwege de onthulling van de Masked Singers raden we je aan om de uitzending ‘live’ te volgen. 
Zorg dus dat je vooraf je carnavalspak aan hebt en er wat lekkers te drinken en te knabbelen klaar staat. 
Beide uitzendingen blijven op Youtube staan en zijn dus later nog terug te zien. 
 
We hebben een geweldig divers programma, maar wat dat programma is …. dat mogen jullie zelf gaan 
meemaken. We wensen je veel kijk- en thuisfeest-plezier. 
 
 
METERIK LAAT CARNAVAL NIET ONGEZIEN VOORBIJ GAAN 
Als je door Meterik loopt, dan zie je in het straatbeeld de Meulewiekers-vlaggen, de carnavalsfotocollage 
voor de ramen en aan de buitenzijde van het MFC, de zelf ontworpen posters en gevelversiering. En heb 
je ook al gezien dat de molen in het rood-geel-groen verlicht wordt? Dit alles geeft een kleurrijk beeld. 
 
Wil je met je poster of gevelversiering kans maken op de Wisselbeker of Jeugdbeker, geef je dan op via 
www.demeulewiekers.nl. Je maakt kans op de Wisselbeker en Jeugdbeker als je ontwerp iets plaatselijk 
actueels en/of iets humoristisch en carnavalistisch uitbeeldt. 
Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 12 februari 21.00 uur.  
 
De jury komt zaterdagmiddag de ontwerpen jureren en zal een foto maken van elk ontwerp. Deze kan 
gebruikt worden in onze publicaties. 
Dit geldt ook voor het raden van wie de carnavalskledingkast is. 
 
Meterikse vlag kopen 
Als je nog geen vlag hebt dan is deze voor € 20,- te koop (contante betaling). Stuur hiervoor een mail met 
je naam en telefoonnummer aan nielspeeters1991@gmail.com 
 
 
  

http://www.demeulewiekers.nl/
http://www.demeulewiekers.nl/
mailto:nielspeeters1991@gmail.com
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CARNAVALSBUTTON  
We hebben je lang in spanning gehouden maar deze week is in groep 8 bekend gemaakt welk ontwerp 
gebruikt is voor de button. 
 
De jury heeft uit alle mooie ontwerpen de tekening van Gijs van der Hulst gekozen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met hulp van de ouderraad en leerkrachten is de button uitgereikt aan de kinderen van de basisschool. De 
button wordt met deze editie van ’t Krèntje bezorgd bij iedereen in Meterik die een abonnement heeft op 
de papieren versie van het Krèntje. Heb je geen button ontvangen maar wil je deze graag hebben, laat het 
ons weten via jcm@demeulewiekers.nl . 
 
CARNAVALSPOSTER 
Ook voor onze carnavalsposter geldt: als je deze niet ontvangen hebt, meld je dan via 
jcm@demeulewiekers.nl . 
 
 

HET MEEST ACTUELE NIEUWS 

Zeker in deze tijd kunnen zich er nog ontwikkelingen voor doen tussen de tijd van het inleveren van deze 
kopij en het carnavalsweekend. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, check dan onze 
facebookpagina (ook toegankelijk als je geen lid bent) en/of de website www.demeulewiekers.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jcm@demeulewiekers.nl
mailto:jcm@demeulewiekers.nl
http://www.demeulewiekers.nl/
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Dagboek in tijden van corona  
 
 
Tijdens de eerste lockdown heeft Ivana van Lieshout - Fattori een dagboek 
bijgehouden.   
 
Vandaag leest u deel 3. 
 

 

Een volgende dag 

Terwijl de natuur steeds mooier wordt, wordt de psyche steeds donkerder. Cijfers stapelen zich op, 
veranderen, vermeerderen. De minister van volksgezondheid valt flauw in het parlement, koning Willem 
maant ons tot voorzichtigheid en zegt, dat als we niet in staat zijn om het coronavirus tot stilstand te 
brengen, we dat wel kunnen met het virus van de eenzaamheid. De premier spreekt de natie toe in een 
historische toespraak over corona, zoals jaren geleden tijdens de oliecrises Den Uyl. De regels worden 
strenger en er komen boetes voor diegenen die zich er niet aan houden.  

 

En ik, met mijn aanname, begrijp dat ik zo dom ben als een ezel, want ondanks de goede lessen van mijn 
dochter ben ik er gisteren in geslaagd om mijn nieuw mobieltje te blokkeren en moest ik op Chiarangela 
wachten om te begrijpen hoe gemakkelijk het is om wel op de juiste knoppen te drukken. Op afstand 
herinnert Alessia me aan de juiste instelling: ”oefenen, nonna!”. 

 

Gisteren iets nieuws 

Bij de post zat een regenboogkaartje van mijn tandarts die ons een goede gezondheid wenst en vraagt 
naar de gezondheid van mijn naasten in Italië. Een onverwacht teken van vriendschap. 

 

Vanochtend bezoek van Pierre, een vriend van Huub. Hij vroeg om een cappuccino en een beetje 
gezelschap (eigenlijk vooral dat laatste). Op gepaste afstand hebben we samen koffie gedronken.  

Via mijn mobiele telefoon geappt met Marco en Mara, maar het lukte niet om Kathie te bereiken. We zullen 
zien in de toekomst. 

 

Vandaag een beetje saaie dag, behalve dan het dagelijkse bezoek van Chiarangela, die nu vertrekt met 
de wekelijkse boodschappenlijst. En het nieuws dat Anna een Vespa heeft gekocht waarmee ze vanavond 
vanuit Nijmegen naar Horst wil rijden.  

 

Mijn vogelvrienden hebben mij verlaten. De koolmeesjes komen niet meer op het raam pikken om te 
waarschuwen dat de voedselvoorraad op is en ook de waterkommetjes bij het raam waarin ze zich 
wassen en waaruit ze drinken blijven ongebruikt; op de velden ligt water dat nog niet door de verzadigde 
grond is opgenomen. Alleen het roodborstje wandelt heel alleen onder het keukenraam.  

 

Ondertussen is de vrouw van een neef van Hennie van het ziekenhuis van Venlo naar het ziekenhuis van 
Rotterdam getransporteerd … en vandaag werd de stilte op straat twee keer onderbroken door de sirene 
van een ambulance.  

 

Gisteren is er iets gebeurd dat ik nog nooit gezien heb, 28 maart.  
Een verlaten Sint-Pietersplein in de stromende regen, de paus, een persoon gebukt onder de pijn van de 
wereld. De speciale zegen Urbis et Orbis bereikt ons via de televisie. Wat een treurigheid.  
 
Langs elektronische weg bereikt ons ook het nieuws dat de dochter van C. F. herstellende is, maar nog 
steeds erg ziek. In ieder geval heeft zij het tenminste overleefd. 
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Mari stuurde me een hartverscheurend gedicht: Ho visto un Uomo - Ik zag een Man 
                                                                                                                                            

Ik zag een Man 

gekleed in het wit 

moe 

onder de stromende regen 

en in de ijzige wind 

langzaam omhoop lopend 

naar het altaar 

vol van verdriet 

en lijden 

maar ook van hoop. 

 
Ik zag een Man 

oud 

mank 

de vele trappen naar boven 

met op zijn schouders 

het leed van de wereld. 

Ik zag een Man 

geconcentreerd 

in stilte 

vurig 

in zijn gebed 

om vergiffenis vragend 

voor de zonden 

van de mensen 

en om hun redding. 

 
Ik zag een Man 

mens onder de mensen, 

uittorend 

boven iedereen 

en biddend 

voor iedereen. 

 
Ik zag een Man 

die zei 

“ Niemand kan zich alleen redden”  

want  

wij zijn niet alleen  

als we geloven 

in God 

en in zijn redding. 

 

Ik zag een Man 

die, 

samen met iedereen overal ter de wereld 

zich zal redden 

omdat hij geloofde 

en zal geloven 

voor altijd. 
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De burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas 

maakt het volgende bekend: 

 
 

Op woensdag 17 maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen.  

 

Stemmen bij volmacht/ iemand anders gaat voor u stemmen 

Kunt u zelf niet stemmen? Geef dan iemand anders een volmacht om voor u een stem uit te brengen. Zie 
hiervoor de achterzijde van uw stempas.  
 

• De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Horst aan de Maas 

woont en ook een stempas heeft ontvangen. U kunt een machtiging geven tot en met de dag 

van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw ID-bewijs 
aan de voorzitter laten zien. Geef deze dus mee.  

• Wilt u iemand anders machtigen die niet in de gemeente Horst aan de Maas 

woont? Dan dient u een schriftelijke volmacht aan te vragen. Dat kan digitaal via onze website 

voor 17.00 uur vrijdag 12 maart 2021. Maak eerst een afspraak als u persoonlijk een aanvraag 
op het gemeentehuis wilt doen.  

Een gemachtigde mag niet meer dan drie machtigingen aannemen en hij/zij brengt de volmacht 
stem gelijktijdig met zijn eigen stem uit. 
 

Stemmen met een kiezerspas / u wilt zelf gaan stemmen in een andere 

gemeente in Nederland. 

 

Als u op 17-03-2021 zelf in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, moet u een 
kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u uiterlijk voor 17.00 uur vrijdag 12 maart 2021 digitaal 
aanvragen via onze website of op het gemeentehuis.  
 

Veilig stemmen in coronatijd 

 

Er zijn diverse maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen in een stembureau. Meer 
hierover op de achterzijde van de kandidatenlijst en op onze website.  
 

Briefstemmen:  

 

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook hun stem per brief uitbrengen. Ze krijgen de 
stembescheiden hiervoor in twee zendingen per post thuisgestuurd.  

• Een briefstem doet u voor 17.00 uur vrijdag 12 maart 2021 op de post of  

• U levert ‘m in op het inleverpunt in het gemeentehuis: 
o op werkdagen vanaf 10 t/m 16 maart tussen 09.00 en 17.00 uur; 
o op woensdag 17 maart tussen 07.30 en 21.00 uur.   

 

Vervroegd stemmen 

 

Behoort u tot één van de risicogroepen van het RIVM? Dan kunt u uw stem ook op  

15 of 16 maart 2021 in één van de vier geopende stembureaus uitbrengen. Een overzicht van 

deze stembureaus en informatie over de locatie en openingstijden van het briefstembureau en de 
centrale tellocatie vindt u op de achterzijde van de kandidatenlijst die u uiterlijk 6 maart ontvangt.  
 
Brengt u uw stem op het stembureau uit? Doe dan eerst de gezondheidscheck. Meer hierover 
vindt u op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen en op de achterzijde van de kandidatenlijst. Bellen 
kan ook. Tel. 077-4779777.    
 

http://www.horstaandemaas.nl/verkiezingen
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Brief ontvangen van ARRIVA 
 
 
ARRIVA Personenvervoer Nederland 
 
Geachte Bestuur, 
 
Hierbij informeren wij u over een wijziging in onze dienstregeling, die wij op korte termijn doorvoeren.  
Meterik is niet aangesloten op het reguliere busnet, maar de inwoners kunnen wel gebruik maken van de 
OV-shuttle. Deze belbus biedt de hele week ieder uur een reismogelijkheid naar Horst, in aansluiting op lijn 
87 naar Venray en naar Venlo.   
 
Na een uitgebreide evaluatie van de OV-shuttles in heel Limburg is gebleken dat deze nauwelijks in een 
behoefte voorzien. Dat geldt ook voor de OV-shuttle in Meterik; hiervan wordt erg weinig gebruik gemaakt. 
En dat was nog voor corona. In samenspraak met onze opdrachtgever, de provincie Limburg, hebben wij 
besloten met deze dienst te stoppen. Mede vanwege de corona-pandemie en de grote invloed hiervan op 
het busgebruik laten wij deze maatregel al snel ingaan. 
 
Vanaf 21 februari a.s. is de OV-shuttle in Meterik niet meer beschikbaar.  
 
Het leek ons goed u tijdig van deze wijziging in onze dienstverlening op de hoogte te stellen. Uiteraard 
hebben wij ook de gemeente Horst aan de Maas geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,      
Arriva Nederland 
 
 
 
 
Kabouter in de Schadijkse bossen 
 
 
 
 
Afgelopen vrijdag lag hij nog op een prachtige stronk 
tussen paddenstoelen en elfenbankjes; een plekje dat 
een kabouter waardig is! Ergens in de Schadijkse 
bossen langs de gele route. 
 
Zou de kabouter weer verhuisd zijn of ligt hij nu  
verstopt onder een deken van sneeuw? 
 
Zodra de sneeuw gesmolten is, zal ik het weten! 
Maar misschien weet iemand anders het nu al; 
iemand die de kabouter vorige week vrijdag of 
zaterdag een ander plekje heeft gegeven!  
 
Ben jij diegene? Misschien wil je wel een foto knippen 
van zijn ‘nieuwe plekje’ en die foto mailen naar 
dorpskrantmeterik@gmail.com.  
 
Misschien kunnen we op die manier kort met de 
kabouter op de ‘happy stone’ meereizen! 
 
Zou leuk zijn! 
 
 
 
 
 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Een terugblik………..  
familie Baltussen 

 
 

Deze foto van de familie Baltussen is omstreeks 1930 gemaakt voor hun woning Op 't Rooth 3, (huidige 
locatie Pieter Litjensweg 9). 
De voormalige boerderij is begin jaren zeventig afgebroken. 
Op de foto het echtpaar Pieter Jan Baltussen en Huberdina Huberta (Dien) van de Ven met hun kinderen. 
 

 
Pieter Baltussen werd 9 april 1881 in Horst geboren en hij overleed op 20 februari 1957 in Horst. Op 19 
april 1912 trouwde hij met Dien van de Ven, geboren op 11 november 1883 te Venray (Klein Oirlo) en 
overleden in Horst op 30 september 1974. Samen kregen ze zes kinderen waarvan Antoon in 1916 
overleed toen hij slechts een half jaar oud was. 
 
Staand van links naar rechts de kinderen Grad 1915 - 1991,  Toon 1924 - 2003, Drika 1919 - 1992, Gon 
1913 – 2003 en  Net 1917 – 1988.  
 
Grad trouwde met Riek Michels en bleef in Meterik aan de Pieter Litjensweg wonen; ze kregen zes 
kinderen. Ook Gon bleef in Meterik wonen. Ze trouwde met Han Alards, ze woonden Sint Jansstraat 45 en 
samen kregen ze vier kinderen.   
 
Pieter Baltussen had een gemengd bedrijf met asperges, aardappelen, bieten, bonen, augurken, granen 
etc. Ze hadden enkele koeien, varkens en kippen. Tot eind jaren veertig handelde hij ook nog in olie en 
petroleum. Aan de Lorbaan bezat hij een stuk bos, waar voornamelijk in de wintermaanden gewerkt werd, 
zoals schansen binden en bonenpalen maken. Ook had hij een perceeltje in de Dorperpeel waar in de 
zomer turf werd gestoken. Pieter Baltussen had als bijnaam ‘Lindere Pier’.  Dien Baltussen - Van de Ven 
deed het huishouden en werkte mee op het bedrijf. 
 
Door, een jongere zus van Dien, trouwde op 15 november 1915 met Willem Baltussen, een jongere broer 
van Pieter Baltussen en ze woonden aan de St. Jansstraat in Meterik.  
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   Sportvereniging Oxalis 
   Horst aan de Maas 

 
 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 

Helaas nog geen trainingen 

Nu de basisscholen weer open gaan, hebben we met een afvaardiging van onze train(st)ers/coaches 
overleg gehad of we weer kunnen gaan trainen. 
Daarin zijn we helaas tot het besluit gekomen om de trainingen voorlopig nog niet op te starten.  
 
De doorslaggevende argumenten daarvoor zijn:  
 

• De onzekerheid over de Britse variant en wat die de aankomende weken gaat doen (3e golf?)  

• Basisscholen mogen alleen onder strikte voorwaarden open: elke groep moet zijn eigen bubbel 
vormen, er mogen geen contacten zijn tussen de verschillende groepen (bubbels). Ook in 
pauzes moeten deze bubbels gehanteerd worden.  

• Het vooruitzicht dat het erg koud wordt met sneeuw. Dit zijn geen omstandigheden waarin we 
onze sport kunnen beoefenen. Tevens mag het kunstgrasveld niet gebruikt worden tijdens 
vorst.  
 

Vooruitlopend op de volgende persconferentie, zullen we eind februari weer een overleg hebben met de 
train(st)ers/coaches om te bekijken of er dan iets mogelijk is. 
 

 

 

http://www.svoxalis.nl/
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Jan Verheijen (1934-2008), in Horst beter bekend als  

Jan vân Teng, was jaren een zeer gewaardeerd dialectdichter.  
 
 

Een bijdrage om het dialect in stand te houden. 

 

 

Ode ân de êrtesoep. 

 

Mennig suupke wuurdt mit smaak 
gekokt âl op dees weld, 
mennig koksel mit gemaak 
kloargemâkt vur hiël vul gêld. 
Toch guf ’t niks woa iederiën 
zô raat op is en gek,  
âs op ’t süpke nômmer iën, 
vân êrte en van spek. 
 
Me wet vân Hândrie ziene zoon, 
dât di verroepzakt haet, 
zien erfdiël mit de zök en schoon 
vur biefstuk beej d’n aet. 
Hâj deen die goje êrt gekend, 
di superlekkerbek, 
wies Kölle waas ie nag gerend, 
vur êrtesoep mit spek. 
 
Want âs de êrte gêlp zie, 
’t spek good vâs en vôrs, 
en ok de brökskes nondepie 
fijn knappend zoonder kôrs, 
da gluüf ik toch: vur zoë en soep  
(hâj ik lang niks gehad) 
verdöj ik ok d’n hiëlen troep, 
dât is naggal glad. 
 
Nouw zit ’s woe de meens voldoan 
zich nag ’t buukske striekt, 
de bottermêlk vort lut stoan 
en gauw de prost ikiept, 
zich mit de mouw de moond âfpoetst 
(want zoë is ôzze Joep) 
en greuzelt âs ie lânkoët moetst: 
“Hiep-houw vur d’êrtesoep!” 
 
Dus huur nouw “kiender”, âs de kel 
’s wât ni haet gefloept, 
of zoëma knoatert: sakkerhel!, 
koak ‘m da êrtesoep. 
Want ni alliën is die fameus, 
nae, vul miër is ze waerd; 
ze guf, dât is mirakeleus, 
d’n hemel op dees’aerd. 
 
(Jan vân Teng 1975) 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

H. Missen  

De 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 
Reserveren kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van 
telefoonnummer. 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
20-02: Margriet Hendriks Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 
06-03: Jos Tielen  Theo v. Rens    collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

Zaterdag 13 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster 

Woensdag 17 februari: Aswoensdag. Geen H. Mis.  

 

Zaterdag 20 februari, 1e zondag  v.d. Vasten, 19.00 uur 

1. 1e jaardienst Karel Jenneskens 
2. 1e jaardienst Truus v. Rengs - Vullings 
3. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken) en overledenen van de familie Tacken - Weijs 
4. Piet en Stien Hermans- Reijnders (verjaardag) 
5. Frans Verdellen (verjaardag) 
Voor deze dag zijn er 20 reserveringen 
 

Zaterdag 27 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster 

Zaterdag 6 maart, 3e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur 

1. Leen Geurts - Smedts (jaardienst) 
2. Piet en Mien Alards - v. Rens en zoon Ger (jaardienst) 
Voor deze mis zijn er 5 reserveringen 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

Telefoonnummer priesternooddienst 06-5540 8023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Door de sneeuwval en de gladheid was het niet mogelijk om het afval deze 

week (8 t/m 14 februari) op te halen.  

 

Wanneer het afval weer aan de straat kan worden gezet is op dit moment nog niet 

duidelijk en afhankelijk van de weersomstandigheden.  

Bewaar het afval tot het moment dat we weer kunnen ophalen. Dit geldt ook voor afval zoals lege flessen, 
textiel etc. Uiteraard mag u het volgende ophaalmoment extra afval aanbieden in een doorzichtige zak 
(keukenafval en/of PMD) of de tariefzak. 
 
Ook kan E-waste, grofvuil, vlakglas, matrassen, puin en bags niet opgehaald worden. Wij zullen op korte 
termijn een nieuwe afspraak inplannen, hiervan krijgt u per mail of telefonisch bericht. Contact met ons 
opnemen is niet nodig. 
 

Strooiploeg 

Onze strooiploeg heeft al veel zout gestrooid en sneeuw geschoven, maar er is te weinig verkeer op de 
weg om het zout in te rijden. Hierdoor smelt een klein laagje sneeuw dat vervolgens vastvriest als een 
laagje ijs. Met het schuiven zouden we dit laagje alleen maar polijsten en gladder maken. Eerste prioriteit 
zijn de hoofdwegen en de verbindingswegen van en naar de dorpen. We maken geen woonerven of 
wijken sneeuwvrij. Een melding maken is hiervoor niet nodig. 
 

Moet u iets regelen aan de balie in het gemeentehuis? Maak dan eerst een 

afspraak. Dat kan via www.horstaandemaas.nl of bel ons op (077) 477 9777. 

Openingstijden gemeentehuis: maandag: 8.00 - 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur. 
Openingstijden gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur en 12.30-16.00 uur 
 

Let op: 15 en 16 februari: gemeentehuis en gemeentewerf gesloten. 

Alléén voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden zijn we telefonisch bereikbaar op 
maandag en dinsdag  tussen 10.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 06-53355973. 
 

Ouderen vanaf 70 jaar kunnen gratis reizen met Omnibuzz naar 

vaccinatielocaties. 

Bent u 70 jaar of ouder en lukt het niet om met behulp van uw omgeving vervoer te regelen naar de locatie 
waar u wordt gevaccineerd? Dan kunt u een gratis rit reserveren bij Omnibuzz. Dit gratis vervoer geldt bij 
de eerste en de tweede vaccinatie (indien van toepassing). U hoeft hiervoor geen Omibuzz-pas te hebben.  
 

Hoe werkt het?  

Als u de oproep voor de COVID-19 vaccinatie krijgt, staat in deze oproep wanneer u een afspraak kunt 
maken. Als u met de GGD belt om de afspraak te maken, krijgt u ook de vraag op welke manier u naar de 
priklocatie reist. Als u met Omnibuzz naar de vaccinatielocatie reist, moet u dit vermelden. Zij houden dan 
hiermee rekening bij het inplannen. Daarna kunt u uw rit boeken bij Omnibuzz (tel. 0900 – 0699).  
Heeft u wel een Omnibuzz pas? Dan kunt u ook reserveren via e-mail: ritreservering@omnibuzz.nl, of op 
www.omnibuzz.nl/men-rit-reserveren.  
 

Over het vervoer:  

De chauffeur blijft op u wachten bij de locatie. U gaat dus met dezelfde chauffeur terug. Houd rekening met 
de coronarichtlijnen en -adviezen. Heeft u symptomen van het coronavirus, blijf dan thuis en reis niet. Als u 
met Omnibuzz reist, gelden ook onderstaande regels:  
 

- U draagt een chirurgisch mondkapje of medisch mondkapje.  
- De chauffeur voert bij het instappen een gezondheidscheck uit.  
- De chauffeur wijst u aan waar u moet gaan zitten. 

mailto:ritreservering@omnibuzz.nl
http://www.omnibuzz.nl/men-rit-reserveren
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