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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
‘Prikspijt’ het woord van het jaar 2021.
Er is vooral veel op gestemd..... door dikkevandalen.
In week 51 en 52 is er 21 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in december is 49 mm.
Het totaal in 2021 is 602 mm.
Mensen luisteren voor geen meter,
laat staan voor anderhalve meter.

Alle lezers een gezond en best 2022
Tot weeres met de 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,
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.

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
1 pagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (kleur)
€ 25,00
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.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 1-01-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Januari
Do
Za
Do

20:
22:
27:

Dorpsraadvergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Februari
Do
Ma
Do

03:
07:
10:

Ma
Wo
Do

14:
16:
17:

Ma
Do

21:
24:

Za

26:

KBO kaartmiddag 13:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO themamiddag Kruytzer 14:00 - 15:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- Uitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
- Dorpsraadvergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

JongNL Meterik wenst iedereen een

Laten we het hoofd koel en ons hart warm houden

Loet is geboren
We kregen het mooie bericht dat ons staflid

Heljo Peeters en Luuk Geurts
de trotse ouders zijn van Loet.
Namens JongNL Meterik GEFELICITEERD
met jullie zoon.
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Beste abonnees
Door de coronaperikelen zijn vele activiteiten tijdelijk niet mogelijk. Dit heeft
natuurlijk ook zijn weerslag op de lokale krantjes. Wij zijn afhankelijk van de
ingezonden artikelen van de verenigingen en activiteiten die daarbij horen.
Ook op sociaal gebied is er tijdelijk niet veel mogelijk.
Afhankelijk van de uitgangspunten van de overheid op 14 januari zal ook ´t Krèntje niet aan de gevolgen
hiervan kunnen ontkomen. We doen onze uiterste best om toch een plezierig leesbaar Krèntje te maken,
echter iets dunner dan jullie van ons gewend zijn.
Wij hopen op jullie begrip.

Beste hondenliefhebbers in Meterik en omgeving
Doet ie anders nooit ...
In de voorbije week is mijn hond tweemaal aangevallen door een niet
(deugdelijk) aangelijnde hond in het buitengebied. De eerste keer door een
Duitse herder.
De tweede keer, op oudejaarsdag, door een Boerboel of iets wat daar op
lijkt. Het potige baasje "hij bijt niet door hoor" had en kreeg zijn dito
viervoeter niet onder controle. Dit kon niet anders dan fataal aflopen...
Het is een wonder dat mijn hond is kunnen ontsnappen aan de brede
kaken en geen zichtbare verwondingen heeft opgelopen.
Van dit laatste voorval heb ik inmiddels aangifte gedaan bij de politie.
Alle volgende incidenten zal ik ook melden.
Loes Heuvelmans

Beste leden
Wij wensen U allen een fijn, gezond en gelukkig nieuwjaar toe.
Na de lange stille periode hopen we op vrijdag 14 januari bij de persconferentie te horen, dat we weer van
alles mogen en kunnen organiseren.
Deze week krijgen alle leden het jaarprogramma 2022 in de brievenbus; het is een leuk en gevarieerd
programma.
En natuurlijk hebben we ruimte vrijgehouden, om tussendoor nog wat extra activiteiten te organiseren.

Opmerking:
De feestavond is gepland op woensdag 23 november en niet op 22 november 2022, zoals op het
jaarprogramma vermeld staat.
De activiteiten, wandelen, knutselen, kaarten en kienen gaan tot 14 januari 2022 niet door.
Na 14 januari komen wij als bestuur bij elkaar om te kijken hoe de vlag er dan bij hangt.
Voor meer informatie, houd de Meulewiekagenda in de gaten.
We beginnen met een slechte start, maar hopen er toch nog een leuk en gezellig jaar van te maken.
Wij gaan er voor!
Groetjes,
KBO Meterik
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Koken met ‘t Krèntje
Vla met advocaat

Benodigdheden voor 6-8 personen:
Glazen schaal (of schaaltjes)
1 liter melk
1 ei
3 eetlepels maïzena (25 gr.)
3 eetlepels suiker (50 gr.)
Advocaat
Blikje aardbeien vlaaivulling
Slagroom

Bereiding:
Papje maken, zonder klontjes, van een beetje melk met het ei en de maïzena.
Kook de melk met de suiker. Als de melk kookt, papje al roerend bijschenken.
Even zachtjes laten doorkoken.
Af laten koelen; af en toe doorroeren om vel te voorkomen.
Aardbeien onder in de glazen schaal doen; een paar aardbeien achterhouden voor garnering.
Afgekoelde vla op de aardbeien gieten, dan laagje advocaat er overheen strijken. Je mag geen vla meer
zien.
Afwerken voordat je de vla opdient met slagroom en de achtergehouden aardbeien.
Je kunt alles in één mooie schaal opdienen of aparte porties maken. Gebruik daarvoor mooie glazen of
schaaltjes.
Het is een super simpel recept en naar smaak aan te passen. Beetje meer, beetje minder.
Je kunt ook lactosevrije melk en slagroom gebruiken.
Eet smakelijk!
Heeft u een recept voor plaatsing in ons krantje, stuur het dan naar dorpskrantmeterik@gmail.com.
U doet er ons en onze lezers een groot plezier mee. Alvast bedankt
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Van de Dorpsraad ontvingen we een document dat in 1984 is opgemaakt toen de Dorpsraad 10 jaar
bestond, waarvoor dank! We publiceren het in delen in het krantje.
Vandaag leest u het eerste deel.

TIEN JAAR DORPSRAAD IN METERIK 1974 – 1984
Bij deze mijlpaal willen we als huidige dorpsraad graag even stil staan en de periode van tien jaar in onze
herinnering oproepen.
De oprichting van de dorpsraad geschiedde in februari 1974 en de stimulans hiervoor werd gegeven door
het S.S.O. (Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg) en met name de heer Henk Knol.
De organisatie kwam toen in handen van de plaatselijke L.L.T.B. (Limburgse Land- en Tuinbouwbond) en
deze verzocht enkele verenigingen om met een kandidaat te komen.
Op de parochievergadering vond de oprichting van een dorpsraad plaats en deze telde zeven leden,
waarvan er twee nu nog zitting hebben.
De gekozen leden:
Voorz. : dhr. M.Ramaekers,
Secr. : mevr. R. Wijnands - Timmermans,
Leden : mevr. W.Brinkmans - Smulders,
mevr. I. Janssen - v.Stratum,
dhr. J. Janssen,
dhr. J. Linskens,
dhr. H. Tacken,

St. Jansstraat 56
Speulhofsbaan 61
St. Jansstraat49
St. Jansstraat 24
Speulhofsbaan 7
Schadjjkerweg 11
Crommentuynstr.38

Het werken aan de leefbaarheid en het behartigen van de belangen van het dorp werd toen ook al
beschouwd als 'DOEL' van deze nieuwe vereniging!
Als eerste activiteit was het samenstellen van een uitgebreide 'INFORMATIEGIDS', waarin iedere
vereniging of groepering staat vermeld en zelfs instellingen buiten Meterik, die voor de mensen van belang
konden zijn. Deze informatiegids is naderhand nog drie keer herzien en in verkorte vorm uitgegeven.
Een foldertje 'WAT DOET EN WIE IS DE DORPSRAAD' werd in 1983 als aanvulling huis aan huis
bezorgd.
Dat een dorpsraad zich vooral bezig houdt met de gebeurtenissen, leefbaarheid en tekortkomingen op
velerlei gebied, mag zeer zeker blijken uit de afgelopen tien jaar.
De vergaderingen zijn openbaar en opmerkingen of ideeën waren en zijn nog steeds welkom!

BESTEMINGSPLANNEN / WONINGBOUW.
1977
Woningzoekenden, die graag in de kerkdorpen willen wonen, moeten meer huur opbrengen dan in de kern
Horst. Dit resulteerde, dat velen naar de grotere kernen vertrokken en daardoor de bestaansmogelijkheid
van een dorp aangetast werd.
1978
De dorpsraad maakte zich zorgen omtrent de leefbaarheid in het dorp, want vele jonggehuwden hadden
geen mogelijkheid om in Meterik te wonen. Daarom plannen tot woningbouw op het speelterrein aan de
Speulhofsbaan/Jan Drabbelsstraat. Maar intussen had de gemeente Horst een ander voorstel, wat het
gebied omvatte ten westen van het Theresiaklooster, vanaf de Crommentuynstraat tot aan de
Schadijkerweg.
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1979
Het nieuwe 'BESTEMMINGSPLAN METERIK - WEST' dateert van november 1978 en werd toegelicht aan
de dorpsraad door wethouder Geurts en de heer Smits. De bestemming van dit nieuwe plan zag er toen
als volgt uit:
27 vrije woningen,
47 premie-woningen,
33 woningwet-woningen,
die allen gebouwd zouden worden in een tijdsbestek van tien a vijftien jaar.
1981
En nog was het 'BESTEMMINGSPLAN METERIK-WEST' niet in Maastricht, alwaar het in de P.P C.
(Provinciale Planologische Commissie) vergadering ter behandeling moest komen.
De dorpsraad had in datzelfde jaar twee keer een onderhoud met de gemeente Horst (8 april en
7 december), om het grote woningprobleem van Meterik nog eens duidelijk uit te leggen. Een lijst van
woningzoekenden, die nu elders wonen en waarvan er zeker 12 jonggehuwden graag in Meterik hadden
willen blijven, werd het college van Horst aangeboden.
1981
Op het einde van dit jaar werd, in samenwerking met de woningbouwvereniging, de huurders de
gelegenheid gegeven om voortaan via een bewonerscommissie te participeren in deze vereniging.
1982 – 1983
Een nieuwe ontstane situatie in de hinderwet: 'MILIEUCIRKELS' gebood dat het bestemmingsplan
opnieuw aangepast moest worden.
Ondanks dat er intussen drie bezwaren zijn aangetekend tegen dit bestemmingsplan, is men in het najaar
van 1983 toch kunnen starten met de bouw van zeven woningen.

Vervolg werkzaamheden centrum
Maandag 10 januari wordt het werk weer hervat. Dan gaat de Speulhofsbaan tot en met de splitsing met
de Jan Drabbelsstraat op de schop. Daar wordt onder andere het bestaande riool vervangen door buizen
met een grotere capaciteit.
Maar er gebeurt nog meer. Achter de kerk gaat Enexis dan een nieuwe transformator plaatsen. Dat is
nodig om Meterik ook in de toekomst van voldoende stroom te kunnen voorzien. Deze klus zal tot medio
februari duren. Het oude transformatorhuisje komt dan leeg te staan. Onze oproep om ideeën in te
brengen voor de toekomst van dit gebouwtje heeft al veel leuke reacties opgeleverd.
De bakker en de slager zullen vanaf volgende week weer tijdelijk hun oude standplaats op het kerkplein
innemen. Als de herinrichting van het centrum klaar is gaan ze naar hun definitieve plek voor het MFC.

Nieuwjaarswens
Dorpsraad Meterik wenst alle inwoners van Meterik
het allerbeste voor 2022!
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Driekoningen 6 januari
Driekoningen is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari (of op de eerste zondag na 1 januari)
wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het oosten, die een
opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen
zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de
pasgeboren koning der Joden.
De drie wijzen kregen namen. In het Grieks waren dat Apellius,
Amerius en Damascus, in het Hebreeuws Galgalat, Malgalat
en Sarathin, maar ze zijn bekend geworden onder hun
gelatiniseerde Perzische namen Caspar, Melchior en
Balthasar.
Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest;
getallen die de levenstijdperken van de volwassene
symboliseren.
In de katholieke liturgie in België en Nederland wordt het hoogfeest van de Openbaring van de Heer op de
eerste zondag na 1 januari gevierd. In veel Zuid-Europese landen is Driekoningen een vrije dag en wordt
Driekoningen op de dag zelf gevierd.
De zogenaamde relikwieën van de Drie Koningen worden in een reliekschrijn bewaard in de dom van
Keulen.

Oorsprong
Het feest ontstond in de vierde eeuw in het oosters christendom en was oorspronkelijk bedoeld om de
verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren. Daarbij werden de tekenen van
Jezus' goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de maagd Maria, het bezoek en de aanbidding door de
wijzen uit het oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de doop van Jezus door Johannes de Doper.
In diverse Europese landen is het een officiële feestdag. In de landen waar het geen vrije dag is, wordt het
meestal de zondag, het dichtst tegen 6 januari, gevierd.

Van wijzen tot drie koningen
Matteüs 2:1-18 vertelt van de wijzen die het Kerstkind kwamen bezoeken, maar hun aantal wordt niet
genoemd. In de latere kerstverhalen zijn er drie van gemaakt, wellicht omdat de wijzen drie geschenken
aanbieden: goud, wierook en mirre.
De nieuwe bijbelvertaling spreekt van magiërs in plaats van wijzen.
De wijzen of magiërs (mogelijk betreft het hier Perzisch-Babylonische astronomen, astrologen en
natuurwetenschappers) zijn in de volksverhalen koningen geworden.

Middeleeuwse legende en cultus
In de 11e eeuw ontstond het driekoningenspel. Dat was een vorm van geestelijk drama dat op
6 januari in de kerk werd opgevoerd als voorspel van de mis en waarin het bezoek van de drie koningen
aan de kribbe van Christus en het aanbieden van geschenken pantomimisch werd uitgebeeld.

Tradities
Driekoningen was vroeger – net zoals Pasen – traditioneel een doopdag. Ter herinnering aan de doop
vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats.
Driekoningen wordt zowel door protestanten als katholieken gevierd.
Met een ster op een stok zingend langs de huizen gaan. Van oorsprong zouden koorknapen dat hebben
gedaan om geld en voedsel in te zamelen voor de armen. Driekoningen was een liefdadigheidsfeest.
Vanaf de 17e eeuw nam het ‘gewone volk’ de ster zelf ter hand. Met vrijpostige liedjes scharrelden
kinderen én volwassenen een feestmaaltijd bij elkaar. In Amsterdam verdwenen ‘sterrenzangers’ aan het
begin van de 19e eeuw.
Kinderen lopen de avond voor Driekoningen in groepjes van drie verkleed met een kroon langs de deuren;
één van hen heeft een zwart gemaakt gezicht. Ze dragen daarbij lampionnen en zingen.
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Een bekend liedje luidt:
Drie koooningen, drie koooningen,
geef mij nen nieuwen (h)oed.
Mijnen ouwen is verslee-eeten,
mijn moeder mag 't nie wee-eeten.
Mijn vader heeft het geld,
op de toonbank neergeteld.
Als beloning voor het zingen krijgen ze eten, snoepgoed en geld. De lampionnen zijn een overblijfsel van
een oude heidense gewoonte, waarin men fakkels droeg om boze
geesten te verjagen. Het snoep dat wordt uitgedeeld, stamt van
heidense offermalen.
In huis werd Driekoningen met eten, drank en gezang gevierd.
Jan Steen heeft dit weergegeven in het schilderij ‘Het
Driekoningenfeest’. Bekend is het koningsbrood of de
koningentaart die men bakt; er wordt een bruine boon of muntstuk
in verstopt en degene die hem vindt is die dag ‘koning(in)’. Een
gebruik is dat degene die de koning is, die dag de baas in huis
mag zijn. De boon in de koek is ook afgeleid van heidense
gebruiken.
Vroeger was het een algemeen gebruik om de kerstboom te laten staan tot Driekoningen. Volgens de
overlevering zou het weghalen van de boom vóór Driekoningen, ongeluk brengen. Tegenwoordig worden
de meeste kerstbomen echter al voor Driekoningen afgetuigd. Vroeger was het ook een gebruik om de
figuurtjes van Driekoningen niet meteen in de kerststal te zetten, maar pas op 6 januari, met Driekoningen.
De figuurtjes werden elke dag een stapje dichter naar de kerststal gezet, ze waren immers nog 'onderweg'
en zouden pas op 6 januari de stal bereiken.
Anno 2016 wordt de traditie van Driekoningen in Nederland als verloren gegaan beschouwd. In Maastricht,
's-Hertogenbosch, Tilburg en Lierop leeft de traditie echter nog voort

Driekoningen (weer)spreuken
-

-

Met Driekoningen lengt de dag zoveel een geitje springen mag.
Zet met Driekoningen ramen en deuren open, want wind met Driekoningen brengt zegen.
Als het op Dertiendag (13e dag na Kerst = Driekoningen) vriest, vriest het zes/dertien weken lang.
Als Driekoningen is in het land, komt de vorst in 't vaderland.
Met Driekoningen lengen de dagen zich een haneschreeuw. Bedoeld wordt de duur van de kraai
van een haan.
Op Driekoningen zijn de dagen gelengd, gelijk een ruiter op z'n peerd sprengt.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Op dit moment mogen er nog geen missen gedaan worden ná 17.00 uur ‘s avonds. Dat zou betekenen dat
er voorlopig geen missen meer zouden zijn in Meterik. Maar: de priesters hebben het zó kunnen regelen
dat er, om de andere week, tóch een mis kan zijn, en wel op zondag.
Voor de eerste keer op ZONDAG 9 januari, om 11.00 uur.
Binnenkort is er weer een persconferentie en we zullen de bevindingen daarvan af moeten wachten. Houd
s.v.p. de berichtgeving in het Krèntje goed in de gaten. Dank u wel.
Zondag 9 januari 2022, 11.00 uur, feest: doop van Jezus
Martinus v. Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen v.d. familie (jaardienst)
Weekend 15/16 januari, geen H. Mis i.v.m. rooster
Weekend 22/23 januari, afhankelijk van coronamaatregelen op zaterdag 19.00 OF
zondag 11.00 uur.
Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag)
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
09-01: Piet Kuenen
Max v. Dieten
22-01: Susan Baltussen
Huub Baltussen
of: 23-01

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van
de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl en
daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Kerkbijdrage
Mocht u een kerkbijdrage willen doen, doet u dat dan s.v.p. op onderstaand nummer.
NL36RABO 01333 03500. Dank u wel!
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
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
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer
is: 06 5540 8023
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