
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 
20 maart   

 
Opschoondag 

 
  
(Zie blz. 7) 

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 10 
Nummer 12 

 
25 maart 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 
 

 
 
 
 
De lente wordt eerder herkend door de planten dan door de mens. 
 

In week 11 is er 9 mm. bijgekomen. 
Het totaal in maart is nu 33 mm. 

 
De eerste dag van de lente is één ding,  
de éérste lentedag is een ander.  
Het verschil tussen beiden is soms zo groot als een maand. 

 
 
 
                                                       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
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 21-03-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

Maart 

Za 27: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

April   

Ma 12: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 15: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 24: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 26: KBO wandelen 13:30 uur 
   

Mei   

Ma 03: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 08: JongNL Meterik, Pruts-inn 
Ma 10: KBO kienen 14:00 uur 
Do 13: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 17: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 19: KBO excursie naar ' Slaque ' slakkenkwekerij in Melderslo 
Do 20: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: - Buitentoernooi VC Trivia 
  - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Do 27: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 29: JongNL Meterik, NL doet actie 09:00 uur 
   
 
 
 
Mededelingen  
 
 
Beste leden, voor de tweede keer hebben we onze excursie naar ‘Kasteelboerderij Graaf ter Horst’ 
moeten annuleren. Wij durven het risico in deze vervelende coronatijd nog niet te nemen om er met zijn 
allen heen te gaan. We komen hier t.z.t. als het weer mag en kan graag op terug. 
Ook de andere activiteiten, op het wandelen na, hebben we voor de maand april geannuleerd. 
 
Hopende op jullie begrip hier voor,  
 
Bestuur KBO Meterik 

 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Oud Papier Actie (OPA) 

 

 
 

Aanstaande zaterdag 27 maart komen we oud papier ophalen. Groep 3 is aan de beurt. Dit zijn 

Rick van Rengs, Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans.  
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. 
 

Oud Metaal Actie (OMA) 

Aanstaande zaterdag 27 maart kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen 

leveren op de parkeerplaats van de voetbalclub in Meterik. Dit kan tussen 13:00-15:00 uur.  
Groep 2 zal aanwezig zijn voor eventuele hulp. Dit zijn Pieter Joosten en Jos van Ras. 
 
 
            

VERLOREN:  
 

GEREEDSCHAPSROL(CANVAS) MET GEREEDSCHAP (KLEUR GROEN) 

 
Op zondag 21 maart tussen 09.45 en 10.30 uur verloren van America via Meterik naar Horst: Schiksedijk, 
Eickhorsterweg, Crommentuijnstraat, St. Jansstraat, Meterikseweg.  
Waarschijnlijk verloren op de St. Jansstraat. 

Wil de eerlijke vinder contact opnemen met Rob Logtens 06-13309902.  

Vindersloon van toepassing. 
 
 
 
 
Voorjaar… de klok gaat vooruit! 
 
In de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart 
gaat om 02:00 uur de zomertijd weer in. De klok gaat een uur 
vóóruit! Dit betekent dat je die nacht een uurtje minder gaat slapen.  
 
In september 2018 besloot de Europese Commissie dat lidstaten 
van de EU zelf mogen bepalen of ze in de zomer- of de wintertijd 
willen leven. In eerste instantie zou de omschakeling tussen winter- 
en zomertijd vanaf 2019 worden afgeschaft, maar de 
transportministers van de EU hebben besloten de definitieve 
beslissing over het halfjaarlijks veranderen van de klok uit te stellen.  
 
Tot nu toe is het onderwerp niet opnieuw op de agenda gezet door 
de Europese Commissie. Voorlopig blijft dus alles bij het oude. 
 
Er zijn momenteel wereldwijd ca. 70 landen die twee keer per jaar de klok verzetten. Op 28 maart 2021 
begint de zomertijd in Albanië, Andorra, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 
Duitsland, Estland, Europese Unie, Faerøer-eilanden, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Libanon, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, 
Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Spitsbergen, Tsjechië, Vaticaanstad, Zweden, 
Zwitserland. 
 
In de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-
eilanden) geldt geen zomertijd. Hierdoor bedraagt het tijdverschil met deze gebieden in de zomer zes uur 
en in de winter vijf uur. 
 
De wintertijd begint in 2021 in het weekend van 30/31 oktober. 
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Duurzaam Meterik: Van energielabel G naar A, de ervaringen van 

Arnold en Wilma bij het verduurzamen van hun woonboerderij 
 
Vanuit de Dorpsraad zijn we met een project gestart om te kijken of er interesse is in Meterik om 
bestaande woningen en/of tuinen te verduurzamen. Denk aan dakwater afkoppelen, zonnepanelen, 
isolatie etc. Door krachten en kennis te bundelen kunnen we als inwoners elkaar helpen en hoeft niet ieder 
voor zich alles zelf uit te zoeken. Dit keer de ervaringen van inwoners van Meterik met verduurzaming van 
hun huis.  

Van energielabel G naar A door Arnold Hanken, deel 1 

Namens de Dorpsraad heeft Karin Reijnders mij gevraagd een bijdrage te leveren aan ‘Duurzaam 
Meterik’. 
Vanwege mijn werk bij Feenstra verwarming en mijn persoonlijke ervaring met het renoveren en 
(energetisch) verduurzamen van het huis waar Wilma en ik alweer bijna 16 jaar wonen, hoop ik een goede 
bijdrage te kunnen leveren aan deze werkgroep. 

 
Met dit eerste bericht wil ik mij graag voorstellen en een begin 
maken met laten zien hoe we met 15 jaar verbouwen (met 
tussenpozen) onze woning van energielabel G naar A 
verbouwd hebben. 
 
Ik ben Arnold Hanken en woon samen met mijn partner Wilma 
sinds 2005 ‘op de Schaak’. Zoals ik net al schreef werk ik 
alweer 20 jaar bij de firma Feenstra Verwarming waar ik als 
onderhoudsmonteur CV-techniek begonnen ben en in de loop 
der jaren via servicemonteur en hoofdmonteur ben 
doorgegroeid naar mijn huidige functie als servicemanager. 
 

Toen we de boerderij kochten hadden we een paar doelen. Het moest behaaglijk en comfortabel worden 
en, bij voorkeur, met zo min mogelijk energieverbruik zonder extreme (extra) kosten. Omdat alles 
aangepakt moest worden hadden we de mogelijkheid om alle aspecten, die invloed hebben op comfort en 
energieverbruik, rigoureus aan te pakken. 
 
In de loop van de afgelopen 16 jaar hebben we dan 
ook veel uitgezocht en informatie ingewonnen om 
deze doelen te bereiken. Het huidige resultaat is, dat 
we met de energie die normaal nodig is om een 
tussenwoning te verwarmen, nu een vrijstaande 
boerderij aangenaam kunnen verwarmen (en ’s 
zomers koelen).  
 
In een aantal bijdragen wil ik een aantal keuzes die we 
gemaakt hebben laten zien en toelichten om te laten 
zien wat er mogelijk is en wat er nodig is om een 
woning, in dit geval een oude boerderij, van 
energielabel G naar A te brengen.  
Groet, Arnold.  

 
Wil je meer weten over de verduurzamingsaanpak van Arnold, hou dan onze Facebook-pagina en ’t 
Krèntje in de gaten. Wist je dat ook alle artikelen van Duurzaam Meterik op de site van 
dorpsraadmeterik.nl staan? 
Heb jij ook al verduurzamingsmaatregelen genomen? Laat ons jouw ervaringen weten! Via onze 
Facebool-pagina of info@dorpsraadmeterik.nl. 

Figuur 1 Het huis in 2015 met energielabel G 

Figuur 2Het huis in 2021 met energielabel A 
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Dagboek in tijden van corona  
 
Tijdens de eerste lockdown hield Ivana van Lieshout - Fattori een dagboek bij.  

Vandaag leest u deel 9. 

 

Maar vanochtend, voor de eerste keer na 14 maart, was ik weer in Horst om 
boodschappen te doen. Mondmasker op en handschoenen aan.  

En een bezoekje aan de kerk om een paar kaarsen in het atrium aan te 
steken. Het glazen scherm, dat Jan Holthuis niet wilde, is net op tijd 
aangekomen.  

 

April komt glorieus aan haar einde.  

Sinds 1901 was april niet zo zonovergoten als nu, zo gul met heldere hemels en bloemen.  

Een slecht bericht ben ik vergeten te vertellen; het virus nam een leeftijdgenoot van Huub mee. Hij woonde 
in Herkenbosch, waar wegens de Peelbrand het hele dorp geëvacueerd was en Huub belde hem om te 
horen hoe het ging. De echtgenote antwoordde dat haar man na een vreselijke periode een paar dagen 
geleden was overleden zonder dat ze afscheid had kunnen nemen. 

  

Een mei.  

Normaal gesproken zou het nu meivakantie zijn. Vanaf de verjaardag van de koning tot vandaag, tot 4 en 
5 mei, de nationale bevrijdingsdag. Rick zou bij zijn ouders in Cambridge moeten zijn, maar dat kan niet. 
En ik hier met mijn strijd tegen de pauwen, die telkens het terras bevuilen. 

  

Gisterenavond de toespraak van de koning op de Dam, na de nederlegging van de krans voor alle 
oorlogsslachtoffers. Heel persoonlijk en gevoelig. Uitzonderlijk om bij een dergelijke ceremonie een 
verlaten plein te zien. Wat is er veel anders dan normaal. Voor de rest zijn de opeenvolgende dagen gelijk 
en het lijkt alsof ik niet meer om me heen kan kijken. Maar Chiarangela lijdt en de meisjes zijn afwezig en 
helemaal ondergedompeld in hun eigen emoties, die bij hun leeftijd behoren. En haar man werkt in het 
ziekenhuis, zonder pauze … 

 

De quarantaine in Italië is iets versoepeld. 

Mari heeft een wandeling gemaakt tot aan Prato della valle en Olga is naar het gezin van haar dochter 
gegaan op de Monte Berico. 

 

Woensdag 6 mei: wordt dit een historische datum?  

Gisterenavond heeft Rutte ons beloofd dat we een beetje op adem kunnen komen. Dit kan gebeuren, of 
dat, tenminste als… Laten we het hopen, meer kunnen we nu toch niet doen, stapje voor stapje. 

 

Gisterenmiddag kregen we bezoek van Huub de Bruijn en zijn vrouw.  

Op het terras hebben we wat gebabbeld. Een welkome pauze in de eenzaamheid van elke dag. Zojuist 
beldde mijn kapster, zij stelde voor om volgende week een afspraak te maken. Dat zal dan 15 mei worden, 
de verjaardag van ons 60-jarig huwelijksjubileum. De dag erna kunnen we het misschien een beetje vieren 
met onze familie, ook al zijn we niet compleet.  

 

Vandaag belde Koos ons op, totaal in paniek. 

Het gaat slecht met Jos, haar man, al jaren haar reddingsboei, lijkt waanzinnig geworden. Wat is er 
gebeurd? Ze is zeker niet in staat om hem te verzorgen, ben benieuwd hoe dit grote probleem opgelost 
gaat worden.  

 

Koekoek, koekoek, de maand mei is terug met het koekoeksgezang.  

Vanochtend was zijn gezang weer hoorbaar en het is alsof de lente, die dit jaar zo vroeg was, nu pas tot 
volle bloei is gekomen.  



 

7 

De wereld lijkt op adem te komen en ook met Jos gaat het iets beter; het lijkt erop dat zijn waanzin te 
wijten is aan een infectie, zoals ook zijn zus Lenie is overkomen.  

 

In de middag een bezoekje van Carla en Jacques die pronken met hun nieuwe E-bikes. Chiarangela heeft 
ondertussen een lunch geregeld voor ons 60-jarig huwelijksjubileum bij Graaf ter Horst. We zullen het hier, 
op de Schaak, opeten met slechts de helft van de familie. Dankbaar dat we er nog zijn en in goede 
gezondheid. En terwijl ik reageer op haar telefoontje om ons akkoord te geven, hoor ik een nachtegaal, die 
vanaf de nok van de schuur een serenade aan mij brengt.  

 

 

 

In Memoriam 
 

 

Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Jan Janssen.  

 
Jan kwam in november 1975 bij Muziekvereniging Concordia als bestuurslid. Dit heeft hij gedaan tot en 
met 1991. 
Nadat hij stopte als bestuurslid is Jan altijd als steunend lid verbonden gebleven aan de vereniging.  
Jaren heeft de muziekvereniging nog een beroep kunnen doen op Jan, samen met Ietje, bij het 
organiseren van feesten en jubilea. Naast zijn lidmaatschap van de muziekvereniging is hij jarenlang via 
Janssen de Jong lid geweest van de club van 10.  
  
Begin 2016 is Jan gehuldigd in verband met zijn 40-jarig lidmaatschap. 
  
Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor al zijn verdiensten voor Muziekvereniging Concordia. 
Wij wensen Ietje, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in de komende periode. 
 
  

 
 

 
 
 

 
Zaterdag 20 maart was de jaarlijkse, landelijke ‘Opschoondag’.  
Op deze dag gingen duizenden vrijwilligers in Nederland er op uit om zwerfafval op te ruimen. 
 
In Meterik zijn een 20-tal ZAP’ers actief, die regelmatig hun ronde maken. Een aantal van hen was in de 
gelegenheid om tijdens de opschoondag ook nog een ronde te maken. 
 
Er werden 13 zakken met zwerfafval van de straat opgehaald. In totaal zijn er nu bijna 70 zakken afval 
verzameld!! 
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Moek dun biëst, da vrut ie good 
 
 
 

Ut moeie vaan de Strava app is, daat ge kunt zeen waat iederiën deut, alliën, of mit wie heej ut deut. En 
waat ze doon, kunde ok nag zeen. Oh, wacht efkes…vur daat we misverstande kriege…Ut giët heer ovver 
sportactiviteiten. Renne, schaatse, wandele en in ut geval vaan de Krukke, is daat oppe fiets. Zoë zog ik 
vurrig weekend, daat de Pitbull alliën op paad waas gewest op de racefiets. Dus heb ik um geappt. Of ie zin 
haaj, same en rundje te make. Alliën is ok ma alliën. Afgespraoke woord, zondagmerge, klokslaag 9 oor 
beej Ger, vur de deur. 
  
Op ut afgespraoke tiedstip stonge dur per toeval nag 3 te wachte. De Viëarts, P Air Rebellin en Mo Riis. 
En 2+3=5, dus da’s dur, as ut puntje beej paaltje keumpt, iëne teveul. De manne allemaol gekliejd, in ut 
greune Krukke tenue. Alliën ik haaj en ander kleur pekske a. Ut waas tenslotte ok gen rit onder de vlaag 
vaan de Barkruk. Meej woord  aan ut verstand gebrocht, daat ik ma op en afstandje vaan de rest mos 
volge. Ik veel tenslotte oet dun toëm, mit mien blauw tenueke.  
 
De wiesvinger woort in de loch gestaoke, naodaat ie mit 
waat zeiver naat waas gemaakt, um te veule waat de 
weendrichting waas. En daat waas gen probleem, want 
zeivere kunne ze allemaol good. 
 
Beslaote woort, richting Gennep te gaon, zoëdaat we 
oppen trugweg de weend in de rug haaje. Via Blitterswick, 
woort in Wanssum de Maas ovvergestaoke. De zore 
weend stong fleenk vaan vurre en sommige haaje dur 
môs a, zoë aan ut begeen vaan ut seizoen. 
 
De grens woord ovvergestaoke richting ut Duitse Kessel. 
Vaan dao oet wer richting Ven Zelderheide. De Viëarts 
stelde veur, um in Ottersum is te kieke, of dur nurges Koffie to Go  (-en tas koffie vur mej te neme-) te 
kriege waas. Beej os vaste stopplaats dao, kwaome we vaan en kalde kermis thoes, de deur waas 
geslaote. Dus doew ma door op Gennep a.  
 

De weenkelstraot woord 
doorkruust en wárempel op dun 
hook slaagden we. We woorte 
door Mo Riis getracteerd op en 
lekkere tas koffie en en paar 
paseier. Dun eigenaar verzocht os 
waal um ut boête op te dreenke, 
waant heej haaj aal zaat gezeik 
gehad mit de BOA’s. Volges um 
haaje ze dao in dun oerlog ennen 
andere naam vur. How, 
how….daat ware zien würd, dus 
kiek meej dur ni op a.  
 
Oet fatsoen vraog ik Mo, waat ik um 
schuldig waas, vur de gemaakte koste 
vaan de koffie. “Nee niks”, zag ie, 
“Volgende keer is het jouw beurt.” 
(Heej praot hoëg Hollands, zoë as ge 
wet). Ma, ik denk evvel daat heej aal 
aan dun trugweg zot te denke en in de 

gate haaj, daat ie vaan os nag waal en ‘helpende hand’ nuedig zuj hebbe, um wer thoes te kome, want heej 
merkte, daat ut best dur aal vanaf waas. Heej mot gedoch hebbe, krèk zoeäs mien vader vroeger aalt zag: 
“Moek de biëst, da vrut ie good”.  
Ma hoe ge daat op zien Hollands zegt, daat wiët ik ni.  
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Mit de weend oppe rug ging ut driej op hoes a. Mo kreeg ut steeds kwojjer. Ik zag aal tegge um, daat ik 
ut toch waal frappant vong, daat heej ut zò kwoj haaj, umdaat heej mit zienen imposanten korper toch 
vanzelf op hoes aan mos vleege, as de 
weend iënmaol vat op um haai.  
Via Oeffelt en St. Tönis werd de weg 
vervolgd, ma Stevensbeek leek vur Mo 
mier op Stervensbeek. Steeds dukker 
mos heej en beroep doon op en 
helpende hand in de rug. Echter ok 
vandaag woort, welliswaar op ut 
tandvleis, de Miëterik wer gehaald.  
 
Ut positieve is, daat we de 100 
kielemèter wer hebbe aangetikt en daat 
iederiën heer sterker vaan wuurt en de 
winterse kilo’s dur zoë vanzelf wer af 
gaon. 
 
 
 

Gezocht: 
 

Ik zoek een stalling voor mijn aanhangwagen. 

Wie kan mij helpen. 

Tel 06-42956744. 
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   Dieneke Lemmen 
 
 

Op 8 mei 2017 mochten enkele leden van Heemkunde Meterik een interview afnemen met Dieneke 
Lemmen in haar toenmalige woonplaats Helden. 
 
Op 30 maart 1887 werd Maria Petronella Janssen (de moeder van Dieneke) geboren in Meterik op de  
St Jansstraat. Pieter Jan Lemmen (de vader van Dieneke) werd geboren op 17 april 1885 in Hegelsom.         
 
Samen zijn ze getrouwd en kregen twee jongens: Jeu en Martien en twee meisjes: Dieneke en Gerda.  
 
Dieneke vertelt dat haar vader boeren- en tuinderswerk 
gedaan heeft. We hebben altijd op het land gewerkt en we 
hadden 3 koeien en jongvee.  
 
Op het land waren veel spekbonen, die we in zakken van 20 
kg. moesten doen en later in kisten. De rechte bonen in de 
lengte in de kist en de kromme in de breedte van de kist en 
dan waren er ook nog struikboontjes en aardappelen. We 
hadden het soms heel druk. Aan huis werden ook eieren 
verkocht. En dat jaren lang voor iedereen in de buurt die daar 
behoefte aan had.  
 
Er waren 2 dezelfde woningen naast elkaar gebouwd vroeger 
en één woning is al lang geleden afgebroken en daar hebben 
Grad en Coba Baltussen een nieuwe woning op gebouwd. 
Deze twee woningen zijn gebouwd door opa Janssen, de 
vader van mijn moeder, want mijn moeder is in dit huis 
geboren. Er is ook nog een ‘tummerhuuske’ vast aan het huis 
geweest.  
 
Mijn moeder had nog 1 zus, tante Trien en een broer Willem en dat was Maurice Willem.“  
 
“Met Kerstmis mochten we altijd bij broer Jeu op bezoek en eten”. (Jeu is de oudste broer, geboren  
9 december 1923. Priester gewijd te Roermond 10 maart 1951, studie te Leuven van 1951 tot 1954, 
docent filosoficum bisdom Roermond 1954, docent hoogleraar voor Theologie en Pastoraal 1966, 
overleden te Heerlen 1 april 1982 op 59-jarige leeftijd. Begraven op het kerkhof van de H.T.P. op  
5 april 1982.)  
De laatste Kerstmis was Jeu al ziek, en net voor Pasen is hij overleden.                                       
 
Na Jeu is broer Martien geboren en na 1 jaar is hij overleden door een hartkwaal. En toen is Dieneke 
geboren op 3 september 1926. Gerda is op 29 maart 1929 geboren en overleden 18 maart 2017. De 
jongste broer Martien is 16 februari 1931 geboren en 25 december 2000 overleden in het ziekenhuis in 
Venray.  
 
Ik (Dieneke) heb altijd thuis gewerkt. Ik was vroeger bij de Jonge Garde en de boerinnenbond. Toen ik 
getrouwd ben met Frits Lemmen ben ik gestopt bij de boerinnenbond. We kregen 3 kinderen, twee 
jongens en een meisje. Mijn vriendinnen waren To Peters en ‘Marietje van de meister’ (Marietje Janssen), 
samen gingen we dansen in Hegelsom. 
 
Gerda heeft veel voor de Meterik betekend. Ze was bij Meriko en is ook lange tijd kerkmeester geweest en 
voor nog verschillende verenigingen heeft ze veel gedaan. Haar vriendinnen waren Peet Bovee, Marie 
Linskens, Helma Verstappen, Bets Jenniskens, Dien Weijs, Nel Mooren; allemaal vriendinnen gebleven 
vanuit de vrouwenbond.  
 
Martien had zijn fanfare en de toneelclub. Buurjongen Hay Tacken vertelde dat hij ook Martien Lemmen 
wilde zijn, hij wilde ook zo goed kunnen trommelen. Martien had boven op zolder een houten stoel 
helemaal kapot geslagen met oefenen.  
Volgende week leest u het vervolg. 
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Verkiezingsresultaten 2021 van Meterik 

 

 
 

Lijst  Partij    Stem       Stem  Zetels      Verschil 
Nr.      2021     2017  2e kamer 2e kamer 
                 2021  t.o.v. 2017 
 

 
1 VVD    251  197  34  ( + 1 ) 
2 PVV    107  122  17         ( -  3 ) 
3 CDA    214  333  15  ( -  4 ) 
4 D66    103    97  24  ( + 5 ) 
5 GROEN LINKS    27    43    8   ( -  6 ) 
6 SP      55  108    9   ( -  5 ) 
7 PvdA      39    26    9  
8 Christe Unie       6      5    5  
9 Partij voor de Dieren     26    13    6  ( + 1 ) 
10 50Plus        8    33    1   ( -  3 ) 
11 SGP        1      1    3   
12 Denk        0      0    3  
13 Forum voor Democratie   40    22    8  ( + 6 ) 
14 Bij1        3       1   ( + 1 ) 
15 JA21      42       3  ( + 3 ) 
16 Code Oranje       4      0  
17 Volt      17      3   ( + 3 ) 
18 NIDA        0      0 
19 Piratenpartij       1      2    0  
20 Libertaire Partij        1      0    0  
21 Jong        3      0  
22 Splinter       3      0  
23 BBB      19      1   ( + 1 ) 
24 NLBeter       0      0 
25 Lijst Henk Krol        0      0  
26 Oprecht       1      0  
28 Trots op Nederland      2      0  
30 30        0      0  
31 Partij van de Eenheid        0      0  
32 De Feestpartij       0      0  
34 Wij zijn Nederland      0        0  
         

     976     1002          150    
Blanco         5     
Ongeldig        2 
Onbekend        1 
Totaal uitgebrachte  stemmen  984  
 
Er waren in 2017  1212 stemgerechtigden in Meterik.  
 
Daarom de volgende opmerkingen.   
Het totaal aantal uitgebrachte stemmen in 2021 geeft niet alle stemgerechtigden aan in Meterik. Er kon 
nu ook per post worden gestemd of in een ander stembureau of gemeente. Hierdoor is de vergelijking in 
Meterik met 2017 niet 100 % correct c.q. mogelijk.  
De landelijke zetelverdeling is bijgewerkt tot en met dinsdag 23 maart. Toewijzing reststemmen is nog 
niet volledig. 
 
De aangegeven zetelverdeling wordt pas definitief, als de Stemraad op 26 maart 2021 haar fiat hieraan 
geeft.     
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         Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

 
 

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

 
Opgaves nieuwe leden. Korfballen is gaaf! Kom gezellig meedoen! 
 
De teamopgaves voor het nieuwe seizoen komen er weer aan. De verwachting is dat er in september 
weer competitie gespeeld mag worden, maar wellicht dat er de 2e helft veld van dit seizoen nog iets 
mogelijk is. Gelukkig dat we in de coronatijd buiten kunnen trainen en onderlinge wedstrijdjes mogen 
spelen.  
 
Heb je zin om korfbal een keertje te proberen? Kom dan eens meedoen met een training van één van de 
teams op Sportpark Wienus in Hegelsom. In alle leeftijdsklassen zijn mogelijkheden van senioren, 
midweek, recreanten, jeugdteams tot Kangoeroes en KombiFit.  
Aanmelden voor een training kan via info@svoxalis.nl. 
 
In de zomer en lente trainen we op Sportpark Wienus in Hegelsom. In de herfst en winter spelen we in 
Sporthal de Kruisweide in Sevenum. Onze jeugd- en seniorenteams trainen op maandag-, dinsdag- en/of 
donderdagavond. Onze midweek en recreanten op woensdagavond. 
 

• KangoeroeKlup 
Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de balgrootte wordt aangepast aan de 
leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd met korfballen gestart kan worden. De jeugd is verdeeld in 
de leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. Voor de allerkleinsten van 4 en 5 jaar is de Kangoeroe Klup 
opgericht. Onder enthousiaste en deskundige begeleiding leren zij spelenderwijs bewegen in teamverband 
en ontwikkelen ze balgevoel. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagochtend. Hierdoor blijft er 
tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het zwemdiploma te behalen.  

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
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• Senioren, midweek, recreanten en jeugdteams 
Vanaf 6 jaar train je 1x per week en speel je met je team echte korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten 
van andere korfbalclubs. Oudere jeugd en senioren trainen 2x per week en spelen in het weekend hun 
wedstrijd. De Midweek en Recreanten spelen op woensdagavond.  
 

• KombiFit 
KombiFit is sporten & bewegen op een laagdrempelig niveau op donderdagavond. Het bestaat uit 
verschillende (spel)activiteiten zoals sportief wandelen en korfbal gerelateerde spellen, op eigen niveau en 
zonder de verplichting van deelname aan wedstrijden. 
 
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis 
 
 
 

 
 
De taxi van ‘Bouten Kuêb’. 
 
 

 
Zoals vorige week vermeld hebben er verschillende mensen gereageerd op de oproep waarin we vroegen 
naar info en foto’s van Kuêb Craenmehr/Bouten Kuêb, 
 
Een foto van de taxi of de bus is nog niet boven water maar wel een mooi verhaal, waarvoor dank.  
 
“Opa en oma woonden in Sevenum. Meestal gingen we daar met de fiets (of te voet) naar toe maar soms 
gingen we met de taxi van Bouten Kuêb. De jongste kinderen mochten dan met vader en moeder met de 
taxi mee en de oudsten moesten te voet naar opa en oma in Sevenum. In de taxi van Kuêb zaten 
klapstoeltjes die tegen de rug van de voorzitting waren bevestigd. De stoeltjes werden naar beneden 
geklapt en daar mochten de kinderen op plaats nemen. Ze zaten dan met het gezicht naar vader en 
moeder die op de achterbank van de taxi zaten. Iets wat je als kind beleeft en nooit meer vergeet!” 
 
Het bidprentje van Peter Mathijs Craenmehr, die getrouwd was met Anna Maria van den Munckhof (die op 
24 november 1928 in Meterik overleed) is nog zoek. Kan iemand helpen? 
 
Reacties graag naar info@heemkundemeterik.nl of naar Mariet Bakker (tel. 077 398 38 12). 
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! 
 
 
 
 
 

 
 

https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Onderhoud Donksweiden 
Vorige week woensdagochtend zijn we met 8 vrijwilligers aan de slag geweest in Donksweiden.  
Dinsdag waren door 2 buurtbewoners de wilgen al om en om geknot. Doordat we vorig jaar niets hebben 
kunnen doen waren veel takken erg zwaar. Met z’n allen hebben we er nog een hele klus aan gehad om 
alles weet netjes op te ruimen.  
 
Volgend jaar worden de andere wilgen weer onder handen genomen. Zo blijft er elk jaar voldoende 
voedsel beschikbaar voor bijen en andere insecten. Bovendien oogt het dan niet zo kaal.  
 

 
In een paar hoeken hebben we nog wat struiken erbij geplant om het gebied wat gevarieerder te maken. 
Er zijn onder andere hazelaars, kornoeljes, en Spaanse aken (veldesdoorn) geplant. Allemaal aantrekkelijk 
voor bijen, vlinders en andere insecten.  
 
Voordat er weer een kudde schapen komt grazen zullen we de nieuwe aanplant nog afschermen met 
gaas. Het raster tussen de poel en de boomgaard is verwijderd omdat dat geen functie meer had.  
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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. Ook het advies om te reserveren voor deelname aan vieringen 
is nog geldig. 
 
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 
04-04: Henny Jenniskens Jan Philipsen/Theo v. Rens  collecteschaal achter in de kerk 
17-04: Henny Bergs  Max van Dieten   collecteschaal achter in de kerk 
01-05: Piet Kuenen  Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk

  
 

Misintenties 

Zaterdag 27 maart: GEEN H. Mis in Meterik 

 

Zondag 28 maart: Palmzondag. 

H. Mis in Hegelsom: 09.30 of Horst 10.30uur 

Hoe e.e.a. geregeld gaat worden met het afhalen van palmtakjes is op dit moment nog niet bekend. 
 

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag: mogelijkheid voor kaarsje aansteken van 15.00-15.45 uur. 

 

Zaterdag 3 april: viering Paaswake in Horst 

Op dit moment is nog niet bekend hoe deze viering ingevuld gaat worden. E.e.a. is afhankelijk van de 
meest recente coronamaatregelen.  

 

Zondag 4 april: hoogfeest van Pasen, 11.00 uur H. Mis in Meterik 

1. Pieter Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst) 
2. Pieter Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst) 
3. Frans Geurts (jaardienst) 
Voor deze H. Mis zijn er 10 reserveringen 
 

Zaterdag 10 april: 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. 077 398 1416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.  
 

Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  

 

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