
 

  
 

 
 

 

  Zondag 10 november 
 

  Sint Maartenviering 
 

         in Meterik 
 

(Zie blz 9, foto 2018) 

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 8 
Nummer 44 

 
7 november 2019 

Redactie: Donkstraat 9 
 

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

E-mail: 
dorpskrantmeterik@gmail.com 
 

Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 
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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Als het in november ‘s morgens broeit 

   wis dat het ‘s avonds loeit. 
 

In week 44 van oktober is er 4 mm. bijgekomen. 

Het totaal in oktober is uitgekomen op 102 mm. 

Wind mee, is wind tegen, 
als je de andere kant op wilt. 

 
 
 
 

Tot weeres met groeten van Jos 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

De  Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 
 
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 2019 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

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 vanaf 7 november 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 
 
 

November: 

Za 09: - Meterikse liedjesavond 20.11 uur 
- Concordia concert drumband 20.00 - 22.00 uur 

Zo 10: - St. Maarten viering 17.30 -19.30 uur 
  - Oogsttijd 800 jaar, Dorsen 12.00 - 16.00 uur 
Ma 11: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur    
  - KBO kienen 13.30 uur 
Vr 15:  5 x 11 jubileum Jeugcomité met Miëteriks Leave Live 20.00 uur - 01.00 uur 
Za 16:  5 x 11 Jubileumfiest Jeugdcomité 19.00  
Zo 17: - 5 x 11 Jubileum Jeugcomité Vur Jong en Ald 11.00 - 19.00 uur 

- Dorpsbrunch in MFC  
  met aansluitend presentatie jubileumboek JCM 5 x 11 in de kerk 11.00 uur 

Ma 18: - Mantelzorgdag in MFC 12.15 - 15.00 uur 
- KBO wandelen 13.30 uur 

Di 19: Zonnebloem muziekmiddag met AMC-zangers in PETC+ Hegelsom 
Wo 20: KBO Meterik, 55-jarig jubileum, in MFC 17:00 – 22.00 uur 
Do 21; Openbare Dorpsraadvergadering bij Café Os Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur 
Zo  24: - Intocht Sinterklaas 11.00 - 12.00 uur 

- Concordia concert drumband en fanfare 16.00 uur 
Ma 25: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Vr 29: Zanglust, Ceciliafeest 17.30 uur 
Za 30: Zanglust, Concordia en Heemkunde Meterik deelname ‘Kerk in het Licht’ 19.00 uur    
                        

December: 

Ma 02: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
- KBO wandelen 13.30 uur 

Wo 04: Vrouwen samen Sterk kerststukje maken aanvang 19.30 uur 
Vr 06: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 07: Bondsconcours Drumband Concordia in Etten-Leur 
Ma 09: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 12: - KBO Adventsviering 14.00 uur 

- Zanglust optreden bij kerstviering KBO 16.00 uur 
- Openbare Dorpsraadvergadering bij Café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 

Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 - 16.00 uur 
Ma 16: - Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 

- KBO wandelen 13.30 uur 
Di 17: Zanglust optreden bij kerstviering Zonnebloem 
Wo 18: Vrouwen samen sterk kerstviering 19.30 uur 
Ma 23: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 30: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Januari 2020: 

Za 04: Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia Nieuwjaarsconcert 19.30 - 23.30 uur 
Ma 06: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Za 11: Vrouwen samen sterk Heilige mis 19.00 uur 
Ma 13: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 16: Openbare Dorpsraadvergadering bij café Os Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Ma 20: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 22: Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Hallo allemaal 

 

 

Tijdens de dienstenveiling van JongNL Meterik zijn een heel aantal diensten 
aan de man gebracht. 
Tot op heden zijn er een aantal diensten nog niet uitgevoerd.  
 
Omdat we niet willen dat het vergeten wordt, plaatsen we deze oproep aan de kopers. Willen de kopers 
binnenkort contact opnemen met de verkopers om zo een datum in te kunnen plannen voor het uitvoeren 
van de dienst. Het telefoonnummer van de verkoper staat op de cheque van de dienst vermeld.  
Alvast bedankt! 
Bestuur JongNL Meterik. 
 

Oproep nieuwe voorzitter(ster) 

JongNL Meterik is op zoek naar een nieuwe voorzitter(ster). Monique Brueren zal na december haar taak 
als voorzitster naast haar neer leggen. 
Dus..... 
Ben jij iemand die graag iets wil betekenen voor de Meterikse jeugd, ben jij iemand die het niet erg vindt 
om het aanspreekpunt te zijn en ben jij iemand die een vergadering in goede banen kan leiden? 
...dan zoeken wij JOU… 
 
Wil je graag meer informatie of twijfel je of dit wat voor je is? Neem dan contact op met  
Monique Brueren tel.nr: 06 2865 5971. Zij zal je hierbij graag helpen. 
 

Oud Papier Actie (OPA) 

Elke maand wordt oud papier opgehaald en kunt u oud metaal inleveren. Dit alles wordt door 
vrijwilligers gedaan. Hier zijn we heel blij mee. Mede door o.a. deze acties kunnen we de contributie 
laag houden. 
 
Laatst hadden we veel vrijwilligers nodig, want er was en oud papier actie en opening JongNL Meterik 
seizoen en op het laatste moment geblesseerde mensen die eigenlijk oud papier op zouden halen. 
Gelukkig waren er 2 vaders die zich, ondanks dat het kort dag was, op hebben gegeven om in te 
vallen. Super! Alle vrijwilligers bedankt. 
 

SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS 

Wil je onze vereniging ook sponsoren zonder dat het je wat 
kost? Dat kan vanaf nu! 
Koop je vaker iets via internet? Het enige wat je hoeft te 
doen is: 
 
- Ga naar onze website (www.jnmeterik.nl), klik daar op 
de vermelde link en klik vervolgens op de webwinkel 
die je wilt bezoeken, of 
 
- Ga naar www.sponsorkliks.com, zoek op Jong 
Nederland Meterik en klik vervolgens op de webwinkel 
die je wilt bezoeken. 
 
JongNL Meterik krijgt dan automatisch een klein percentage 
van je aankoop door sponsorkliks toegestuurd. Dit zal geen invloed hebben op het aankoopbedrag en 
blijft volledig anoniem. 
Kleine moeite, groot plezier! 
 
Alvast bedankt namens JongNL Meterik 
 

SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS 

http://tel.nr/


 

5 

Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 117 
 
 
In 1989 nam organist Wiel Bos op 72-jarig leeftijd afscheid van Meterik. Wiel 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de muzikale opluistering van de 
kerkdiensten; 43 jaar begeleidde hij de kerkdiensten op het orgel en 
daarnaast was hij 58 jaar koorzanger.  
 
Voor zijn verdiensten ontving hij de zilveren en gouden medaille van de 
Gregoriusvereniging  en in 1987 kreeg hij de pauselijke onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice. 
 

Naast zijn werk als organist in de kerk was Wiel jarenlang 
lid van fanfare Concordia en vaste begeleider van Meriko, 
van het ouderenkoor en van het jeugdkoor.  
 
Daarom verzorgden deze drie koren samen op zondag 2 
juli 1989 de afscheidsmis terwijl Wiel zelf voor de laatste 
keer het orgel bespeelde.  
 
Bij zijn afscheid van zangvereniging Meriko werd Wiel in 
1990 koninklijk onderscheiden met de eremedaille in 
zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.  

 

 

 

 

 

 

KIENEN 

 

 

Maandag 11 november is er weer kienen in Meterik en gaan we weer 40 prachtige prijzen verdelen 

onder de vele winnaars. Er worden 20 rondes gespeeld met in totaal 40 prijzen.  
Heb je ook zin in een gezellig middagje kienen, dan ben je van harte welkom in zaal ‘De Meulewiek’. 
De aanvang is 14.00 uur.  
De zaal is open om 13.30 uur.  
Tot ziens op 11 november. 
 

H. MIS 

Zaterdag 9 november is er een H. Mis uit dankbaarheid i.v.m. het 55 jarig bestaan van 

Seniorenvereniging KBO Meterik op woensdag 20 november.  

De aanvang van de H. Mis is 19.00 uur.  
 

PASSIESPELEN  

Op zondag 24 mei en 7 juni 2020 zijn er 2 uitvoeringen voor SENIOREN van 60+ in de DOOLHOF in 

Tegelen. Tickets hiervoor zijn te bestellen via: www.passiespelen.nl.  
 
Iedere uitvoering duurt 3 uur en de aanvang van de uitvoeringen is 14.30 uur.  
De tickets voor de 60+ uitvoeringen zijn voor 1e rang € 38,50 en 2e rang € 35,00 en de 3e rang € 30,50.  
Ook voor informatie kun je bij www.passiespelen.nl terecht. 
De prijzen gelden voor de voorverkoop en zijn vanaf nu te bestellen. 

http://www.passiespelen.nl-/
http://www.passiespelen.nl/
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Ze zijn weer voorbij, onze mooie toneelavonden. 
Het EENAKTERFESTIVAL is voorbij.  
Drie keer hebben we onze toeschouwers laten genieten van de mooie 
dingen die toneel te bieden heeft. 
Drie keer hadden we een goed  gevulde zaal met een fantastisch publiek. 
Drie keer was het weliswaar afwachten hoe de zaal zou reageren, maar 
de reacties kwamen los. Van achter de coulissen hoorde je reacties, van 

een ingetogen grinnikje tot een bulderende lach aan toe. Bij de tweede eenakter was het op een gegeven 
moment zo doodstil, dat je een speld kon horen vallen. Dan voel je als speler een bepaalde trots, dat kan 
ik je verzekeren.  
Op het einde van iedere avond hebben we met velen nog een tijdje nagepraat over de drie stukken waarbij 
bijna alle toeschouwers aan hun trekken zijn gekomen: er was humoristisch bedrog, een serieus thema en 
als afsluiter een portie platte humor. 
Als intermezzo was er iedere avond gevarieerd, aanvullend amusement. 
Alle leden van onze vereniging hebben zich ingezet om de avonden te doen slagen, maar zonder de hulp 
van vele vrienden, kennissen en familieleden (voor en achter de schermen) was het niet zo’n succes 
geworden. Daarvoor vanaf deze plaats nogmaals: hartelijk dank. 
 

 
 
Vanaf nu gaan we ons richten op het 100-jarig bestaan van de vereniging in 2021. De eerste aanzetten 
zijn al gemaakt. We kunnen alvast beloven dat het een spektakelstuk zal worden. Komende lente al zijn de 
eerste repetities voor dit speciaal voor Tovri en Meterik geschreven stuk.  
Volgend kalenderjaar zullen er daarom geen toneelavonden zijn zoals men gewend is. 
 
Tot werrus, 
Petrenneske 
 
 
 

De eerste betalingen zijn binnen 
 
We vragen iedereen om zelf het abonnementsgeld voor 2020 over te 
maken; u ontvangt van ons geen rekening of acceptgirokaart en het geld 
wordt ook niet automatisch van uw rekening afgeschreven. 
 
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.  
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus. 
 
Een postabonnement blijft in 2020 € 125,00 kosten, ondanks de steeds 
stijgende posttarieven. 
 
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook. 

Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2020 elke donderdag in uw mailbox. 
 
We vragen u om het abonnementsgeld over te maken op  
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. 
 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement  óók uw mailadres (zonder @).  
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Vormelingen uit Meterik 
 
Afgelopen zaterdag hebben deze 4 kinderen uit Meterik 
zich voorgesteld tijdens de voorstelmis voor het 
aankomende vormsel. 
  

Vrijdagavond 22 november om 18.30 uur doen 

deze 4 kinderen het vormsel in de Lambertuskerk in 
Horst. 
  
Dit jaar is ervoor gekozen om dit samen met de 
vormelingen van Horst te doen, aangezien het in totaal 
maar 15 kinderen zijn. 
  
Fiona Houben 
Amber Schoeber 
Gijs van der Hulst 
Dirk Tacken 
 
 
 
 
 
 

800 JAAR OOGSTTIJD DEEL 3: DORSEN 
 

(OP ZATERDAG 9 NOVEMBER WORDT ER NIET GEBAKKEN IN 

 ’T BAKHUUSKE,  DIT GEBEURT OP ZONDAG 10 NOVEMBER)  

 

Op 10 november vindt deel 3 van het project ‘800 Jaar Oogsttijd’ plaats bij de molen in 

Meterik. 
 
Tijdens dit evenement wordt aandacht besteed aan het laatste deel van de cyclus 
‘Oogsttijd’, het dorsen, van graan naar meel. In samenwerking met de Sambeekse 
Motoren- en Tractoren vereniging, de Twisse Dorsers en de Lichtaartse kloppers worden 
de dorstechnieken door de eeuwen heen gedemonstreerd! 
 
Zondag 10 november wordt er ook van alles gebakken in ’t Bakhuuske, van molenbrood 
tot pizzabroodjes. 
Dit alles vindt plaats vanaf 11:00 in en rondom de molen. 
 

 
 
  

 

  

 
Uitslagen competitie: Week 44  Competitie stand:   Ronde 9 
De Witte Hoeve 1 Meterik 1    5 - 7  A   Klasse Meterik 1 54  pnt  plaats   6 
Meterik 2  Griendtsveen 1 12 - 0  B1  Klasse Meterik 2 79  pnt  plaats   1 
Meterik 3  De Kemphaan 2   3 - 9  B1  Klasse Meterik 3 46  pnt  plaats 12 
Meterik 4  Hegelsom 3  12 - 1  B2  klasse Meterik 4 66  pnt  plaats   3 
Tienray 2  Meterik 5    6 - 5  B3  Klasse Meterik 5 55  pnt  plaats   8 
Meterik 6  Castenray 2    3 - 8  C1  Klasse Meterik 6 55  pnt  plaats   8 
Sevenum 5  Meterik 7     6 - 8  C2  Klasse Meterik 7 72  pnt  plaats   1 
Meterik 8  Ysselsteyn 4    0 - 13  C4  Klasse Meterik 8 48  pnt  plaats   9 

http://molenmeterik.nl/wp/2019/10/25/800-jaar-oogsttijd-deel-3-dorsen/
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Openbare dorpsraadvergadering donderdag 21 november  

bij café Ôs Kruuspunt  (Let op!! Aanvang 19.30 uur) 
 
Op donderdag  21 november om 19.30 uur is er een openbare dorpsraadvergadering bij  
café Ôs Kruuspunt. 
Tijdens deze vergadering is er veel te bespreken. De Dorpsraad gaat in gesprek met Muziekvereniging 
Concordia. Aan de orde komen hun activiteiten, eventuele knelpunten die ze daarbij ervaren en wat de 
Dorpsraad zou kunnen betekenen.  
LET OP: i.v.m. de repetitie van Concordia zal de vergadering een half uur eerder beginnen. 
 
Ook zal er gesproken worden over de binnensportaccommodatie voor de cluster Hegelsom, America, 
Meterik en Griendtsveen. De gemeente heeft de betrokken dorpsraden uitgenodigd voor een overleg 
m.b.t. de locatiekeuze voor de nieuw te bouwen sporthal. Welk standpunt nemen we in? 
 
In de Norbertusparochie is er een initiatief om collectief te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. 
Buurtbewoners profiteren van de kennis en een collectief aanbod dat er voor hen is. Is dit iets voor Meterik 
en kan de Dorpsraad hier iets in betekenen?  
 
Verder zullen we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de 
dorpsraad bespreken.  
 
U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. 
 

 
 
 

 
 

MANTELZORGDAG IN METERIK 
 
 
 

 
Binnenkort is weer de dag rondom mantelzorg in de gemeente Horst aan de Maas. 
 
In Meterik organiseren wij deze dag op 18 november in het MFC.  
Omdat het vorig jaar erg druk was, hebben we besloten om deze middag alleen voor de mensen uit 
Meterik te organiseren. 
 
Om 12.15 uur starten we met een diner dat verzorgd wordt door Paulus Kookt en daarna kunt U genieten 
van een optreden van Zangroep Schone Schijn uit Ysselsteyn; de middag zal tot ongeveer 15.00 uur 
duren. 
 
Bent U mantelzorger/vrijwilliger of U behoeft zorg, dan bent U deze middag welkom in het MFC in Meterik. 
U dient zich hier wel voor op te geven vóór 10 november bij de Dorpsverbinders, tel: 06-3823 0621. 
Tot 18 november! 
 
Carli Verstappen, Ria Bouten en Hennie Jacobs 
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St Maarteviering 

Meterik 
 
 
Wanneer : Zondag 10 november 
 
Rondgang : 17.30 – 18.15 uur (langs de huizen) 
 
Start optocht : 18.45 uur vanaf het schoolplein 

                        (met mooie muziek van de  drumband en St. Maarten op het paard) 
 

St. Maartensvuur : 19.00 uur . Tevens uitslag lampionnenwedstrijd  
 
Lekkers : Chocolademelk met verse wafels 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De zelfgemaakte lampionnen mogen op donderdag 07 november, vandaag dus, naar school gebracht 
worden (inleveren om 8.30 uur). De jury zal de lampionnen beoordelen en om 12:00 uur mogen de 

lampionnen weer opgehaald/mee naar huis genomen worden.  
De lampionnenwedstrijd is voor alle kinderen in de leeftijd vanaf PSZ ’t Blokkendoosje t/m groep 8. 

(Kinderen die niet op BS Onder de Wieken zitten, kunnen natuurlijk ook meedoen) 
Voorzie de lampion duidelijk van je naam en je groep. 

 
De route van de optocht is als volgt: vanaf het schoolplein (Rect. de Fauwestraat), Past. 
Notermansstraat, Theresiastraat, Dr. Lemmenstraat en dan via de Houtstraat (bij huisnr. 36) terug naar 
het schoolplein.  
  

We gaan er een gezellige viering van maken! 

St. Maarten viering commissie 
Monique, Mayke en Yvonne 

 
 
 

PAARDENSPORTVERENIGING 
 

                             St. JORIS 
 

                     METERIK 
 
 
 
Afgelopen weekend was er een selectiewedstrijd dressuur te Merselo. 
 
Uitslagen 
Klasse L1: Fleur Hermans - van Rengs met Kacy behaalde hier een mooie 1ste prijs. 
Fleur proficiat! 
 
Agenda 
23 en 24 november is er in Velden een selectiewedstrijd voor paarden dressuur. 
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Agenda 
27-11 Pietentraining 
11-01 Winteractiviteit jeugd 
 
Algemeen 
• Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie???!!! 

 
 
Kantinediensten 
07-11 Toon en Huub Kleuskens   
10-11 Annie, Fenne, Elle en Pieter  
10-11 Gijs Ermers 
10-11 Jan en Hay 
 
Senioren 
Uitslagen/Programma 
03-11 BVV'27 1  - Meterik 1  1 - 5 
03-11 Volharding 4  - Meterik 3  2 - 2 
03-11 Meterik 4  - H.B.S.V. 4  1 - 3 
 
10-11 Meterik 1  - SV United 1  14:30  
10-11 Wittenhorst 5  - Meterik 2  11:45  
10-11 Meterik 3  - FCV-Venlo 5  10:30  
10-11 Sporting S.T. 4  - Meterik 4  10:00  
14-11 Montagnards 1  - Meterik 1  20:00  
16-11 Meterik 4  - IVO 7   16:30  
17-11 Meterik 2  - SV Venray 5  10:30  
17-11 Wittenhorst 6  - Meterik 3  09:30  
24-11 Meterik 1  - S.V. Oostrum 1 14:30  
24-11 Sparta'18 3  - Meterik 2  10:30  
24-11 Ysselsteyn 5  - Meterik 4  10:30  
 
Meterik behaalt verdiende overwinning op BVV 
BVV en Meterik speelden op zondag 3 november in Blitterswijck een met name in de eerste helft gelijk 
opgaande wedstrijd.  
Meterik won uiteindelijk verdiend maar wel geflatteerd met 1 – 5. 
Daar Meterik deze competitie nog slechts 2 gelijke spelen behaalde en in de voorgaande 3 wedstrijden 
niet wist te scoren en verloor, “moest” tegen mede laagvlieger BVV de eerste zege behaald worden! 
 
De groenwitten zochten vanaf de aftrap de aanval en Teun Jakobs kon al snel de score openen. BVV leek 
al snel de gelijkmaker te scoren maar een vrije kopkans ging rakelings naast en keeper Luuk Haenen 
keerde een inzet. Meterik trok het initiatief naar zich toe en zette BVV onder druk. Teun Jakobs kwam vrij 
voor de keeper maar deze kon redding brengen. Vervolgens werden Brent La Crois en Tom Verbong in de 
zestien onderuit gehaald maar de  scheidsrechter zag er geen penalty in. “Drie keer is scheepsrecht” zei 
supporter Hans Cuppen en inderdaad, Brent werd weer onderuit gehaald en nu ging de bal wel op de stip. 
Brent schoot zelf de 0 - 2 op het scorebord. BVV gaf fysiek steeds meer gas, kreeg kansen en Willem 
Karman scoorde de verdiende 1 - 2. Maar Meterik knokte zich onder de druk uit en Rens Aerts leek vlak 
voor de rust de voorsprong te vergroten maar hij miste nog de koelbloedigheid om twee gave voorzetten 
van Tom Verbong en Teun Jakobs binnen te schieten. 
 
De tweede helft was Meterik sterker dan BVV en Teun Jakobs kwam weer vrij in de zestien, kapte de 
keeper uit en schoot beheerst de 1 - 3 binnen. De grensrechter vlagde voor buitenspel maar de  
scheidsrechter gaf zijn fiat aan de goal. Meterik leek de wedstrijd onder controle te hebben en gaf BVV 
geen ruimte voor het goede combinatievoetbal van de eerste helft. Maar BVV werd gevaarlijk met een  
kopbal die rakelings overging en even later lag de bal op de stip na een overtreding binnen de zestien. De 
spanning leek in de wedstrijd terug te komen. Maar Meterik keeper Luuk Haenen keerde de penalty van 
de BVV aanvoerder. Vervolgens werd er nog maar weinig gevoetbald. BVV ging steeds meer de verbale 
strijd aan met de  scheidsrechter vanwege, in hun ogen, discutabele beslissingen. Meterik liet zich daar 
niet in mee slepen. Rens Aerts en Gijs van Rengs beloonden zichzelf en hun team met het goede spel 
door de 1 - 4 en de 1 - 5 nog binnen te schieten.  
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Jeugd 
Uitslagen jeugd 2-november-2019  
SV Venray JO17-3   - Meterik/America JO17-1      3  -  1 
SV Venray JO13-3   - America/Meterik JO13-1G     3  -  0 
Volharding JO11-3G   - Meterik/America JO11-1     0  -  5 
JVC Cuijk JO10-2   - Meterik/America JO10-1G     3  - 10 
Venlosche Boys JO10-3G  - Meterik/America JO10-2G     3  - 16 
ST SVEB/Sporting ST JO9-2  - America/Meterik JO9-1G     6  -  6 
ST Sporting ST/SVEB JO9-3  - America/Meterik JO9-2G     2  -  9 
 
Programma jeugd 9-november-2019 
Hegelsom JO19-1   - Meterik/America JO19-1  15:00 uur  
ST Maasduinen JO17-2G  - Meterik/America JO17-1  13:00 uur 
America/Meterik JO15-1  - GFC’33 JO15-1   13:30 uur 
America/Meterik JO13-1G  - Hegelsom JO13-1   11:30 uur 
Hegelsom JO11-1   - Meterik/America JO11-1  10:45 uur 
Leunen JO10-1G   - Meterik/America JO10-1G  11:15 uur 
Belfeldia JO10-1   - Meterik/America JO10-2G  09:30 uur 
America/Meterik JO9-1G  - FCV-Venlo JO9-2   09:15 uur 
America/Meterik JO9-2G  - Leunen JO9-2G   09:15 uur 
America/Meterik JO8-1G  - FCV-Venlo JO8-3   10:30 uur 
 
 

 
 

                                                                                                                         

Oogsttijd 2019, het dorsen 
 

 
Het Meterikse evenement ‘Dorsen door de eeuwen’, dat eerder werd afgelast vanwege slecht weer, vindt 
op zondag 10 november alsnog plaats en wel tussen 12.00 uur en 16.00 uur. 
Horst aan de Maas bestaat dit jaar exact 800 jaar; vanaf maart is daarom in Meterik stilgestaan bij alle 
facetten die het leven van een graanboer door de eeuwen heen kenmerken. Na ploegarbeid en het 
inzaaien volgde in augustus de oogst. 
Er wordt gedorst met een kleine en een grote dorskast. Verder wordt er gedorst met een paard met 
aandrijving d.m.v. manege. De Lichtaartse Vlegeldorsers zullen ook hun manier van dorsen laten zien. 
Ook is te zien wat je zoal van stro kunt vlechten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog één keer dit plaatje! 
 
In het bakhuuske zal volop gebakken worden. Ook pannenkoeken, koffie, thee en allerlei frisdranken zijn 
verkrijgbaar. Hopen op goed droog weer! Houd social media in de gaten! 
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Seniorennieuws 
Uitslagen 
Civitas D1 – VC Trivia D1    0 - 4 
Vocala D3 – VC Trivia D2    3 - 1 
VC Athos ’70 D2 – VC Trivia D3   3 - 2 
Civitas D2 – VC Trivia D4    1 - 3 
Grashoek D3 – VC Trivia D5   3 - 1 
Hovoc H4 – VC Trivia H1    4 - 0  
Civitas H3 – VC Trivia H2    3 - 2 
 

Programma: zaterdag 9 november 
17:00 uur  VC Trivia D1 – Peelpush D4 (Horst) 
  Fluiten: Ad Vermeer 
  Tellen: Josi Linskens 
15:00 uur  VC Trivia D2 – VC Volt D5 (Horst) 
  Fluiten: Rob Driessen 
  Tellen: Lieke Litjens 
17:00 uur  VC Trivia D3 – AV Flash D1 (H) 
  Fluiten: Rene Thielen 
  Tellen: Bo Kleuskens 
15:00 uur  VC Trivia D4 – Grashoek D4 (H)  
  Fluiten: Malou Theeuwen 
  Tellen: Ilse Bergs 
17:00 uur  VC Trivia D5 – BVC Holyoke D2 (A) 
  Fluiten: Malon Linskens 
  Tellen: Marc Gretener 
15:00 uur  VC Trivia D6 – VCP D4 (A) 
  Fluiten: Fenna Jenniskens 
  Tellen: Jennifer Heijer 
 
Jeugdnieuws 
Uitslagen 
Olsredlem MA1 – VC Trivia MA1    0 - 4 
Civitas MC3 – VC Trivia MC1     0 - 4 
Jokers VC JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2    0 - 4 
Hovoc N41 – VC Trivia N41     0 - 4 
SV Aspargos N42 – VC Trivia N41    2 - 2 
VC Trivia N51 – AV Flash N51    0 - 4 
VC Velden N51 – VC Trivia N51    4 - 0 
 
Programma: zaterdag 9 november 
13:00 uur  VC Trivia MB1 – Hovoc MB2 (A) 
  Fluiten: Svea van Rens 
  Tellen: Lonneke Keijsers 
13:00 uur  VC Trivia MC1 – Hovoc MC3 (H) 
  Fluiten: Ilse Kleuskens 
  Tellen: Robin Hagens 
15:00 uur  VC Trivia MA1 – Set Up MA1(M) 

Fluiten: Ron Cuijpers 
Tellen: Anouk Driessen 
 

Programma: zondag 10 november 
Nivo 5 in Meterik: 
11:00 uur  Hovoc N51 – Peelpush N53 
11:30 uur  Peelpush N53 – VC Velden N51 
12:00 uur  VC Trivia N51 – Hovoc N51 
12:30 uur  VC Trivia N51 – VC Velden N51 
Zaaldienst: Gerda Sonnemans + Froukje Verstappen 
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Nivo 4 in Meterik: 
09:30 uur  VC Trivia N41 – AV Flash N41 
10:00 uur  Set Up N41 – VC Trivia N41 
10:30 uur  Set Up N41 – AV Flash N41 
Zaaldienst: Femke Linders + Lynn Schurink  
 
Recreanten 
Uitslagen 
VC Trivia H1 – Set Up H1                       1 – 3 
Programma 
Zondag 10 november  10:00 uur 
VC Trivia H2 – VC Peelpush H2 
  Fluiten: Hay van Rens 
Zondag 10 november 
Set Point – VC Trivia H3 
 
 
 

 

Voorbereidingsconcert drumband  

op 9 november in Kronenberg 

 

 
Komende zaterdag staat er voor de drumband van Muziekvereniging Concordia uit Meterik een 
voorbereidingsconcert op de agenda in De Torrekoel in Kronenberg. Bij deze willen we iedereen 
uitnodigen die geïnteresseerd is in de voorbereiding van onze drumband, richting het concours in 
Ettenleur, 7 december aanstaande.   
 
We zullen deze middag vergezeld worden door de slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie uit Horst.  
 
De zaal is open vanaf 15:00 uur waarna de drumband van Concordia Meterik aftrapt om 15:30 uur.  
Na een korte pauze zal de slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie uit Horst het concert een vervolg 
geven vanaf 16:30 uur.  
 
Graag tot dan! 
 
 

 
 
Meterik het middelpunt van Horst 

 
 

 
Zondag 10 november a.s. is het precies 20 jaar geleden dat de 
millenniumboom aan de Bergsteeg werd geplant op de plaats die toen 
het gemeten geografisch middelpunt van de gemeente Horst aan de 
Maas was.  
 
De gemeente had tien kernen: America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, 
Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst, Lottum, Melderslo en 
Meterik.  
In 2010 kwamen Meerlo, Tienray, Swolgen, Sevenum, Evertsoord en 
Kronenberg bij Horst aan de Maas en daarmee werd Horst aan de Maas 
qua oppervlakte de grootste gemeente van Limburg. 
 
Door deze toevoegingen was de Bergsteeg niet meer het geografische 
middelpunt van de gemeente, maar…... het nieuwe middelpunt ligt wel 
weer in Meterik, ongeveer op de plek van de stookplaats op het terrein 
van Jong Nederland!   
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OPENING JUBILEUM SEIZOEN 5x11 
 

Zondag 17 november is het zover. 

De laatste dag van ons jubileumweekend en de start van ons nieuwe 
carnavalsseizoen in zaal De Meulewiek. 
Hier willen we terugblikken op het afgelopen jubileumjaar, het aftreden van 
Prins Tom I en onthullen we het thema van het nieuwe seizoen. 
Met DJ Nick van Berlo, de liedjeszangers van Meterik en Spik en Span. 
  
Wij willen samen met Prins Tom I, zijn adjudanten Dré en Jop en alle Meulewiekers 
zijn regeerperiode afsluiten en ons nieuwe seizoen openen! 
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   16 NOVEMBER 
 

    5x11 Jubileumreceptie 
 

Jubileumreceptie vanaf 19.00, met aansluitend een knallende feest met onder andere DJ Guido, Band 
Net oet Bed, onze eigen dansgarde, Sjloetingstied en als kers op de taart Bjorn en Mieke. De zaal zal 
gevuld zijn met bekende veren uit de regio en dus sluit aan bij het beste carnavalsfeest van 2019. 
 

17 NOVEMBER 
 

Dorpsbrunch 
 

De dorpsbrunch zal om 11.00 beginnen dus wees op tijd. Deze heerlijke brunch wordt verzorgd door de 
Broajers. Tijdens de brunch is er live muziek en een korte lezing. Heeft u geen kaartje kunnen 
bemachtigen? Er zijn nog enkele kaartje beschikbaar gesteld (wil je weten hoe je deze kunt bestellen, lees 
dan even verder). 
 

Presentatie 5x11 jubileumboek 
 
Op zondag 17 november wordt het 5x11 jubileumboek gepresenteerd aan de Meulewiekers. Dit vindt 
plaats na de dorpsbrunch en begint om 13.30 uur in de kerk.  
 
De jubileumboekredactie Peter Wijnands, Toos Manders, Marcel Hermans, Ine Bouten, Linda Thielen 
en Mark Janssen heeft ongeveer een jaar gewerkt aan dit boek. Naast informatieve stukjes over het 
Jeugdcomité en carnaval in Meterik staan alle 55 prinsen in het boek, hebben alle comités hun steentje 
bijgedragen en zijn er diverse stukjes te lezen die zijn geschreven door Meterikse carnavalsvierders. 
Het geheel is voorzien van bijpassende foto’s en ziet er kleurrijk uit.  
 
Tijdens de presentatie worden er diverse stukken uit het boek voorgedragen door de schrijvers.  
Zo krijgt iedereen een idee van de inhoud van het boek. Tevens zullen de Ald Preense het jubileumlied 
zingen. Natuurlijk wordt het 1e exemplaar officieel uitgereikt en daarna is het boek te koop voor 
iedereen.   
 
Het is een prachtig boek dat jij als échte Meulewieker zeker een plek wilt geven in je boekenkast!  
Het jubileumboek is te koop voor slechts € 17,50 en wordt aansluitend aan de presentatie verkocht in 
MFC de Meulewiek. Zorg dat je erbij bent, want de oplage is beperkt, dus op = op.  
 

Sportclinic 
 

Stoere, sportieve kids van 12 tot en met 16 jaar opgelet: 
Je kunt je nu opgeven voor een sportieve weerbaarheids- en kickboxtraining op zondag 17 november. 
De training, verzorgd door Davy Wijnands van LIMED Sport, begint om 14.00 uur. De training duurt 
een uur en wordt gegeven in de gymzaal. Denk aan sportieve kleding. Geef je snel op via 
info@jeugdcomite.info want VOL = VOL 
 

Neonparty OJC knor 
 

Heb je nog energie over? Trek dan witte of fluoriderende kleding aan en kom naar de Neonparty in de 
soos. Vanaf 15.30 tot 17.00 ben je welkom op dit lichtgevend feest. Niemand minder dan DJ Davy en 
MC Whitehammer zijn van de partij om een lekker setje te draaien in OJC Knor. Voor deze 5x11 
afterparty geldt toegang vanaf 12 jaar. 
 

Enkele extra kaartjes te koop voor de dorpsbrunch 

 

Er zijn nog enkele kaartjes vrijgekomen voor de dorpsbrunch op zondag 17 november om 11.00 uur in 
MFC de Meulewiek. De kaartjes kosten €11,-. Bij interesse: stuur voor zondag 10 november 20.00 uur 
een mailtje met het aantal gewenste kaartjes naar mark@jeugdcomite.info. Bij meer vraag dan aanbod 
zal er geloot worden. 

mailto:mark@jeugdcomite.info
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
Zaterdag 9 november, 32e zondag door het jaar, 19.00 uur 

H. Mis uit dankbaarheid vanwege 55-jarig bestaan KBO Meterik 
 

Zaterdag 16 november, 33e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Jan Pieter Hendrik Tacken  (jaardienst) 
 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

09-11: Henny Jenniskens 10-11: Jan Philpsen   10-11: Jan Steeghs 
16-11: Henny Bergs  16-11: Max v. Dieten   16-11: Tjeu Tacken 
   

Telefoonnummer priesternooddienst: 06-5540 8023  

Dit telefoonnummer is beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.  
 

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 
 

Voor in de agenda 

Zaterdag 30-11: manifestatie ‘Kerk in het Licht’ vanwege de viering van 800 jaar Horst.  
Aanvang: 19.00 uur. Toegang gratis. Heemkunde Meterik, Zanglust, Ger de Mulder en jeugdleden van 
muziekvereniging Concordia zullen hun medewerking verlenen.  
Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken in zaal ‘De Meulewiek’ 
 

 
 

         Sportvereniging Oxalis 
 

 

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

Trainingstijden zaal 
Vanaf maandag 4 november zijn de zaaltrainingen weer gestart. Alle teams trainen in Sporthal De 
Kruisweide in Sevenum. De trainingstijden zijn als volgt: 
Maandag  
17.00-18.00 uur F2 / E2 / E1  1/1 tennishal 
18.00-19.00 uur D1   1/2 tennishal   
dinsdag 
17.45-19.00 uur C2 / C1 / B1 / A1 1/1 tennishal 
19.00-20.00 uur S1 / S2   1/1 tennishal 
woensdag  
17.00-18.00 uur F1   1/3 volleyhal Links   
19.30-20.30 uur MW of RECR  1/1 tennishal 
donderdag  
18.30-19.30 uur C2 / B1 / Kombifit 1/1 tennishal 
19.30-20.30 uur C1 / A1   1/1 tennishal 
20.30-22.00 uur S1 / S2   1/1 tennishal 
 

Agenda 
• 23-11-2019 + 24-11-2019: Start zaalcompetitie 2019-2020 
• 29-11-2019: Sintviering Kangoeroes, F- en E-teams 

• 30-11-2019: KangoeroeKlup training  10.00-11.00 uur in Sporthal De Kruisweide Sevenum 
(vriendinnentraining thema Zwarte Piet) 

 

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