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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
 

Bomen ontkleed,  
mensen gekleed. 

 
De neerslag in Meterik is 27 mm. in de eerste 9 dagen van november. 

 
Bladeren vielen zo stil en zo zacht, 
schonken de aarde hun geel-gouden pracht. 
Toen kwam de stormwind in razende vlucht, 
blies alle bladeren wild door de lucht. 
Ach, nu verdween al het glanzende goud, 
droevig en dor is het huiv’rende hout. 

 
 

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

 
 

November: 

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 Ôs Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur 
Za 23: JongNL Meterik oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 uur 
Zo  24: - Intocht Sinterklaas 11.00 - 12.00 uur 

- Concordia concert drumband en fanfare MFC 14.00 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 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 
Za 28: JongNL Meterik oud papier actie 14:00 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 Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Za 18: JongNL Meterik grote poets hele dag 
Ma 20: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 22: Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur 
Za 25: JongNL Meterik oud metaal – en oud papier actie vanaf 13.00 uur 
Ma 27: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 
 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Hallo allemaal,  
 
Tijdens de dienstenveiling van JongNL Meterik zijn 
een groot aantal diensten aan de man gebracht. 
Tot op heden zijn 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 een keer contact opnemen met de verkopers om zo een datum in te kunnen plannen voor het 
uitvoeren van de dienst. 
Het telefoonnummer van 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) 

Zaterdag 23 november 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. Bedankt voor de medewerking. 
 

Oud Metaal Actie (OMA) 

Zaterdag 23 november kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren. 
Groep 2 is aan de buurt voor eventuele assistentie. Dit zijn Jos van Ras en Pieter Joosten. Inleveren 
kan van 13:00-15:00 uur bij de container die op de parkeerplaats bij het voetbalveld staat. 
 

Oproep voor helpende handjes bij OPA/OMA 2020 

Het einde van het jaar 2019 volgt met rasse schreden. Dit betekent voor JongNL Meterik ook dat er 
voor het nieuwe jaar 2020 weer de OPA- en OMA-groepen vastgesteld zullen worden. 
Om de groepen compleet te krijgen, zoeken we nog aanvulling. 
Dus heb je zin en tijd om 3x per jaar oud papier op te halen of te helpen bij de oud metaal actie, dan 
horen we dat graag. 
Je komt dan in een vaste groep en weet dan binnenkort al op welke zaterdagen je in 2020 verwacht 
wordt. Dit is op een zaterdagmiddag en zal ongeveer 3 uurtjes duren. 
Wil je niet in een vaste groep, maar wil je ons bij nood wel een keer uit helpen? Dan horen wij dat ook 
graag en plaatsen we je op de oproepkrachtenlijst. 
Heb je interesse om te helpen, laat het ons dan weten via  info@jnmeterik.nl.  
Voor verdere vragen zijn we natuurlijk ook bereikbaar via het hierboven genoemde e-mailadres. 
Alvast bedankt. 
Namens JongNL Meterik, 
Rick van Rengs 
 

Grote poets 

Op zaterdag 18 januari 2020 (duurt nog even, maar voor we het weten is het al zover) 
gaan we weer aan de grote schoonmaak. Vele handen maken licht werk en we vragen 
dus zoveel mogelijk helpende handjes. We zoeken ook mannen die niet bang zijn om 
op een ladder te staan. 
We beginnen 's morgens om 9.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 uur tot  
16.00 uur. Natuurlijk zijn jullie ook de hele dag welkom en zal JongNL voor eten zorgen. 

http://tel.nr/
mailto:info@jnmeterik.nl
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Voor poetsspullen wordt gezorgd en uiteraard hoort er een lekker stuk vlaai met koffie/thee bij. 
Opgeven kan d.m.v. de ouderhulplijst, via de mail info@jnmeterik.nl of via de app:  
06 2865 5971. 
Alvast hartelijk 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 

 

 
 
WANDELEN 
 
 
Maandag 18 november gaan we weer de 3 en de 5 km wandelen en zoals altijd vertrekken we om 
13.30 uur bij ‘De Meulewiek’. 
 
55-JARIG JUBILEUM  
De leden die zich hebben aangemeld voor de uitgebreide koffietafel worden verzocht om op tijd aanwezig 
te zijn op woensdag 20 november .De aanvang is 17.00 uur en zaal ‘De Meulewiek’ is open om  
16.30 uur. 
De 60+ mensen uit Meterik die samen met de senioren van KBO Meterik een gezellige avond mee willen 
vieren worden nogmaals van harte uitgenodigd. Het amusementsorkest ‘De Peelzwervers’ zal met alle 
deelnemers gezamenlijk voor een geweldige sfeer zorgen. 
 
U KOMT TOCH OOK.      
       

 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen competitie: Week 45  Competitie stand na: Ronde 10 
Meterik 1  De Witte Hoeve 2   7 – 8   A    Klasse Meterik 1 61  pnt   plaats   5 
De Smetenhof 2 Meterik 2    8 – 6   B1  Klasse Meterik 2 85  pnt   plaats   1 
S.V.E.B. 1  Meterik 3    4 – 8   B1  Klasse Meterik 3 54  pnt   plaats 11 
De Witte Hoeve 3 Meterik 4    7 – 6   B2  Klasse Meterik 4 72  pnt   plaats   4 
Meterik 5  Oostrum 1    4 – 9   B3  Klasse Meterik 5 59  pnt   plaats 10 
Meterik 6  America 3    3 – 9   C1  Klasse Meterik 6 58  pnt   plaats   8 
Meterik 7  Gasthoes 4  11 – 4   C2  Klasse Meterik 7 83  pnt   plaats   1 
America 6  Meterik 8    3 – 10  C4  Klasse Meterik 8 58  pnt   plaats   4 
  

Speler van de week: WIM LITJENS van Meterik 8  

mailto:info@jnmeterik.nl
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Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 118 

 
Na ruim 64 jaar in Meterik te 
hebben gewerkt in het onderwijs en 
voor hulpbehoevenden, gingen de 
‘Kleine zusters van de H. Joseph’ 
het St. Theresiaklooster aan de 
Pastoor Notermansstraat verlaten. 

 
Op zondag 30 september 1990 nam Meterik afscheid 
van de zusters, die in oktober definitief vertrokken naar 
het moederhuis in Heerlen. 
Er woonden op dat moment nog vier zusters in het 
klooster.  

 
 
 
Onder begeleiding van fanfare Concordia trokken de zusters 
en de genodigden van het klooster naar de kerk waar een 
plechtige eucharistieviering plaats vond, die werd 
opgedragen door pater Jos van de Pas en pastoor Janssen, 
pastoor in Panningen en voorheen in Meterik.  
 
’s Middags was er een bijeenkomst in ‘De Meulewiek’ die 
het karakter had van een reünie. 
 
Tijdens de druk bezochte receptie ontving elke zuster een 
ingelijste pentekening van het St. Theresiaklooster en 
namens de gemeente schonk burgemeester Fasol een 
tinnen wandbord. 
 
 
 
 
 

 
 
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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Kerk in het Licht, 30 november 19.00 uur 
 
Kom jij ook naar Kerk in het Licht met je zelf versierde 
lichtjespotje? 
 
Hier wat ideetjes hoe je de buitenkant van bijvoorbeeld een leeg ‘Hakpotje’ kunt 
versieren. 

• Plak stickertjes of papiersnippers aan de buitenkant van het potje 

• Versier het met plakkaatverf 

• Gebruik nagellak of drupjes kaarsvet 

• Draai wat draadjes wol, katoen of raffia om het potje. Beetje vastplakken 

• Lijmspray of stijfselplak gebruiken en vervolgens door schelpzand rollen 

 
Er zijn heel veel voorbeelden op internet te vinden. 
Opa, oma, mamma of pappa willen je vast wel helpen met knutselen. 
Als het potje mooi versierd is zet je er een echt waxinelichtje in of een met een batterijtje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zou je dat mooie potje op 30 november willen meenemen naar de kerk? 
 
Dan breng ook jij wat licht en warmte naar een donkere kerk. Met heel veel lichtjes en kaarsjes is de kerk 
dan prachtig verlicht en hoeven er geen lampen aan. 
In een sfeervolle kerk gaan we sa men luisteren naar muziek en zang en ook kijken naar beelden van 
vroeger. 
Na afloop mag je je eigen potje natuurlijk weer meenemen naar huis. Misschien wil je het weer gebruiken 
als het kerstmis is.  
Tot slot is er in het MFC lekkere chocomel en voor de volwassenen koffie of thee. 
 
 
 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën 
 
FOOMPE 
 
Foompe  [Ned.:]  flink roken;  [verl.t.:] ik foompte;  [volt.verl.t.:] ik hèb gefoompt. 
 
Man, wát zaot me vroeger inne kefees mèt zien álle te foompe!! Me mós ál gauw dór en gerdien va roëk 
loëpe um d’n tap af ów taffel te bereike. Vuraal meense die segaar roëkte má die um d’n haverklap oêt 
leete gao, móste na ur striêkhöltjes griêpe um ze wér án te staoke… Die blééve wêrkelek ánt foompe! 
Enne kammeraod va meej waas innen auto aalt zo druk ánt vertèlle, dát ie zien segaar tientalle kiêre án 
dén ástaeker-knoep mós hâlde dén doew nag in èlken auto te vinge waor. En ie mákte zien roêt má em 
bétje aop… In dén tiêd begós de alkoholcontrôle óp te kome en dá kwaom  ’t good oêt ás me duchtig 
segare foompte. Ás me dao âchter inne straot p’litie zaog, dá góngen álle roête toew en woord d’r duchtig 
gefoompt, zoëdát dé p’litie wál roëk má gènnen alcohol kós ruuke ás ie ziene snufferd innen aoto stook. 
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Miëterikse Liedjesavond 2019-2020. 

 

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes, 

 

 

Vorige week zaterdag vond de 13de Miëterikse liedjesavond beej Tieskes plaats. Waat waas ut enne 
schonne oavend. Rick Houben gaf het startsein, waarna de winnaars van vorig jaar (FF Serieus) 
begonnen te zingen en hij presenteerde de verdere avond. De sfeer zat er lekker in. 
 
Aansluitend werden de 8 nieuwe Miëterikse carnavalsliedjes ten gehore gebracht. Deze klonken stuk voor 
stuk goed. 
De jury, bestaande uit prins Tom, het boerebroedspaar Marieke en Niels, Armand van den Beuken 
namens het carnavalscomité, Frank van der Sterren, René Achten, René Driessen en Paul Verstappen als 
vakjury trokken zich terug om in beraad te gaan wie deze avond de winnaar(s) zou worden. Dit was geen 
gemakkelijke opdracht. 
 
Tussendoor werd iedereen vermaakt door een live optreden van ‘Goed zat’ en liedjes uit de oude doos. Al 
met al was het weer een geslaagde avond. 
  
De uitslag van de 13de Meterikse Liedjesavond is: 
 

1. Pannekeuk   Holladiejèpe 
2. Factor twië  Fiëstbiëst 
3. Vèrkes kôp  Do Re Mi-ëterik 
4. Nonde zôk  Buuge of baarste 
5. 5 vur 11  Ien compeneej 
6. Superhilde  Dorst 
7. Nog neet bekend Eate doon we heer 
8. De Bankhangers Deze daage 

 

   Nummer 1: De Pannekeuk    
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Nummer 2: Factor Twië        Nummer 3: De Verkeskôp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nonde zôk            De Bankhangers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 vur 11             Nog neet bekend 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De superhelde 

 
       

Allemaal GEFELICITEERD 

 
We willen iedereen die deze avond tot dit succes 
heeft gemaakt van harte bedanken: BEDANKT 
Want zonder jou/jullie hulp was dit zeker niet 
gelukt. 

 
 
 
 
 
Binnenkort meer informatie over de CD- en/of stickie verkoop van de Miëterikse Liedjesaovond. 
Groet, de Miëterikse Liedjescommissie 
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          De oogst is binnen! 

 
Na het uitstel van 6 oktober was het afgelopen zondag de tijd om de 
korenmijt te dorsen.  
 
Met prachtig weer en grote publieke belangstelling werd het drieluik, 
ploegen/zaaien, maaien en dorsen afgesloten. 
 

Het publiek kreeg diverse methoden van dorsen voorgeschoteld. Grote en kleine dorskast, de manege met 
paard en de Lichtaartse Vlegeldorsers. Nostalgie ten top! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde Meterikse bijdrage aan de viering van 800 jaar Horst 
aan de Maas.                                
Van alle drie de evenementen zijn prachtige video-opnames gemaakt. Een korte samenvatting zal t.z.t.  
te zien zijn in de molen.  
Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Speciaal dank aan alle vrijwilligers van de molen. 
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Plannen voor facelift centrum Meterik 
 
Ruim een jaar geleden zijn we als werkgroep Openbare ruimte naar de gemeente gestapt met een 
aantal verbetervoorstellen voor onze dorpskern.  
 
Toen we bezig waren met het inventariseren van bomen en overig groen kwamen we tot de conclusie 
dat, behalve het weghalen van overlast gevende bomen en heraanplant van nieuwe exemplaren, ook 
trottoirs en overige bestrating aan een opknapbeurt toe zijn. De wensen ten aanzien van parkeren en 
verkeersveiligheid hebben we ook meegenomen, evenals het voorkomen van wateroverlast bij 
hoosbuien. 
 
Daar komt nog bij dat er bij het MFC de nodige wijzigingen gepland zijn waar ook de bestrating op 
aangepast moet worden.  
 
Uiteindelijk zijn we gekomen tot een integraal centrumplan, waarin zoveel mogelijk noodzakelijke 
aanpassingen en wensen zijn samengevoegd. De kern van Meterik moet weer als een echt centrum 
beleefd kunnen worden.  
Inmiddels hebben we diverse ontwerpen van de gemeente gehad die echter niet helemaal voldeden 
aan onze wensen. 
 
Onlangs hebben we met de betrokken ambtenaren een rondje door Meterik gelopen om ter plaatse de 
wensen en de (on)mogelijkheden te bekijken. Op basis daarvan gaat de gemeente opnieuw aan de 
slag en zullen ze met een conceptplan komen dat vervolgens ook aan de bewoners voorgelegd zal 
worden.  
 
Natuurlijk moet er ook nog gekeken worden of de plannen financieel haalbaar zijn en wanneer ze 
uitgevoerd kunnen worden. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we op termijn een prachtige 
dorpskern krijgen. 
 
 
Bladkorven  
 
De bladkorven zijn soms overvol.  
De blaadjes zijn volop aan het vallen, dus de bladkorven worden steeds goed gevuld. Ook wordt er nu 
nog veel gesnoeid, waardoor de bladkorven regelmatig vol zijn.  
 
Als de korf vol is dan kun je het beste je afval even thuis opslaan. Het is zeker geen optie het langs de 
korf te leggen of het zo hoog op de korf te stapelen dat het er af valt. Op deze manier houden we ook 
de omgeving van de korven netjes. Dat is wel zo fijn voor de mensen die tegen de korf aan moeten 
kijken.  
 
De korven zijn bedoeld voor klein snoeiafval (tot 50 cm.) en bladeren. Geen halve bomen of grote 
boomstronken. Die mogen er niet in. Dat grove tuinafval kun je elke zaterdag tussen 12.00 en 16.00 
uur gratis kwijt bij de gemeentewerf aan de Americaanseweg.  
We mogen ons gelukkig prijzen dat we deze faciliteit tot onze beschikking hebben. Dat houdt wel in dat 
we er ook passend gebruik van moeten maken.  
Een schone omgeving begint bij jezelf.  
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Openbare Dorpsraadvergadering donderdag 21 november  

bij café Ôs Kruuspunt (Let op!! We beginnen om 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 m.b.t. de 
locatiekeuze voor de nieuw te bouwen sporthal. Wat is er besloten en hoe nu verder? 
 
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. 
Kunt u niet persoonlijk aanwezig zijn, stuur ons dan gerust een bericht met uw vragen of opmerkingen. 
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Agenda 
27-11    Pietentraining 
07-12    Kerststerrenactie 
27-12    Kaartavond 
11-01    Winteractiviteit jeugd 
 

 Algemeen 
•  Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie???!!! 

 
Kantinediensten 
14-11  Toon en Bram Litjens   
16-11  Jan     
17-11  Wiel, Pleun en Kirsten 
17-11 Geert  
21-11  Toon en Dré Peeters   
23-11  Hay     
24-11  Annie, Elle, Pleun en Eddie  
24-11 Boi Geurts 
24-11 Peter en Marièl 
28-11  Annie en Gijs van Rengs   
30-11  Geert     
01-12  Wiel en Fenne 
01-12 Hay  
05-12  Toon en Jordi van Rens 
   
Senioren 
Uitslagen/Programma 
10-11-19 Meterik 1  - SV United 1  2 - 3 
10-11-19 Wittenhorst 5  - Meterik 2  2 - 1 
10-11-19 Meterik 3  - FCV-Venlo 5  2 - 2 
10-11-19 Sporting S.T. 4  - Meterik 4  3 – 5 
 
14-11-19 Montagnards 1  - Meterik 1  20:00 
16-11-19 Meterik 4  - IVO 7   16:30 
17-11-19 Meterik 2  - SV Venray 5  10:30 
17-11-19 Wittenhorst 6  - Meterik 3  09:30 
24-11-19 Meterik 1  - S.V. Oostrum 1 14:30 
24-11-19 Sparta'18 3  - Meterik 2  10:30 
24-11-19 Ysselsteyn 5  - Meterik 4  10:30 
 
Meterik beloont zichzelf niet tegen SV United. 
Meterik en SV United speelden op zondag 10 november een zeer sportieve wedstijd in Meterik. Uiteindelijk 
won de koploper uit Meerlo–Wanssum met 2-3 omdat ze op de beslissende momenten net iets slimmer 
waren. Ze werden daardoor de verdiende winnaar van de eerste periode.  
Meterik speelde een goede wedstrijd en was gedurende lange fases speltechnisch de meerdere van de 
koploper. SV United speelde afwachtend vanuit een gesloten verdediging met een zeer goede doelman,  
2 gevaarlijke spitsen en een verbaal zeer aanwezige trainer! Meterik trok vanaf de aftrap het initiatief naar 
zich toe zonder veel doelrijpe kansen te creëren. Alleen Tom Verbong kreeg een scoringskans, maar zijn 
kopbal miste de overtuiging. United  werd meteen gevaarlijk uit de eerste geslaagde aanval, maar vrij voor 
de goal ging een inzet hoog over. Even later lag de 0 – 1 wel in het net; na twijfelend ingrijpen van de 
Meterikse verdediging kon Rick van de Pasch gemakkelijk scoren. Bij een corner stond Meterik erbij en 
keek ernaar hoe Stijn Hendrix een minuscuul gaatje vond en snoeihard de onverdiende 0- 2 binnen 
schoot. Vlak voor rust leek Tom Verbong de spanning terug te brengen maar de United keeper tikte de 
fraaie inzet met een katachtige reactie uit de kruising. 
Vlak na rust leek United de wedstrijd te beslissen maar gelukkig voor de groen-witten werd een goed 
uitgespeelde kans gemist. Meterik bleef voetballend de oplossingen zoeken en werd steeds gevaarlijker. 
Teun Jakobs bracht de spanning terug door een toegekende strafschop te benutten na een overtreding op 
Brent La Crois binnen de zestien. Teun leek vervolgens zelfs de 2 – 2 binnen te koppen maar zijn inzet 
ging rakelings voor langs. De 1- 3 kwam vervolgens uit de lucht vallen. Meterik kreeg op het middenveld 
geen vrije trap na een 1 tegen 2 duel dat verloren werd en Indy Philips profiteerde dankbaar van de 
geboden ruimte en scoorde beheerst. Meterik toonde veerkracht en ging steeds aanvallender spelen 
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waardoor er meer kansen kwamen voor United die ze gelukkig niet benutten. Meterik werd nog gevaarlijk 
via Bart Houben en Teun Jakobs scoorde vlak voor tijd de 2-3 uit een toegekende penalty, na een 
dubieuze handsbal. Meterik voerde de druk verder op maar kon in blessuretijd de wel verdiende 
gelijkmaker niet meer scoren. 
 
Jeugd 
Uitslagen jeugd 9 november 2019       
Hegelsom JO19-1   - Meterik/America JO19-1    2 - 1 
ST Maasduinen JO17-2G  - Meterik/America JO17-1    1 - 6 
America/Meterik JO15-1  - GFC’33 JO15-1     9 - 4 
America/Meterik JO13-1G  - Hegelsom JO13-1     0 - 4 
Hegelsom JO11-1   - Meterik/America JO11-1    0 - 6 
Leunen JO10-1G   - Meterik/America JO10-1G    9 - 5 
Belfeldia JO10-1   - Meterik/America JO10-2G    6 - 1 
America/Meterik JO9-1G  - FCV-Venlo JO9-2     6 - 2 
America/Meterik JO9-2G  - Leunen JO9-2G   13 - 3 
America/Meterik JO8-1G  - FCV-Venlo JO8-3     3 - 12 
 
Programma jeugd 16 november 2019  
Meterik/America JO19-1  - SVOC´01 JO19-1   14:30 uur  
Meterik/America JO17-1  - ST Sparta’18/Kronenberg JO17-2 14:00 uur 
Blerick JO15-3    - America/Meterik JO15-1  12:15 uur 
Blerick JO13-2G   - America/Meterik JO13-1G  12:30 uur 
Meterik/America JO11-1  - ST SV United/BVV’27 JO11-2  09:30 uur 
Meterik/America JO10-1G  - Sambeek JO10-1   10:30 uur 
Meterik/America JO10-2G  - SVC2000 JO10-2   09:30 uur 
S.V. Oostrum JO9-1   - America/Meterik JO9-1G  11:00 uur 
Venlosche Boys JO9-2  - America/Meterik JO9-2G  09:00 uur 
Kwiek Venlo JO8-1   - America/Meterik JO8-1G  10:00 uur 
 
 
 

800 JAAR OOGSTTIJD DEEL 3: DORSEN 

Afgelopen zondag, 10 november vond deel 3 van het project ‘800 Jaar Oogsttijd’ plaats bij 
de molen in Meterik. 

Het hele dorsproces is prachtig in beeld gebracht door de Twisse Dorsers, de Lichtaartse 
kloppers en de Sambeekse Motoren- en Tractorenvereniging.  
 
In de kapschuur werd er gesmuld van de pannenkoeken en de pizzabroodjes, gebakken 
in 't Bakhuuske. Ook is het molenbrood over de toonbank gevlogen. 

We willen graag alle vrijwilligers bedanken die dit laatste deel van 800 Jaar Oogsttijd bij de 
Meterikse molen tot zo'n groot succes hebben gemaakt. Het was ook dit keer weer een 
feestje.  

 

 

Graag zien we iedereen weer aan het 
eind van de maand.  

Op zaterdag 30 november wordt er 

namelijk speculaas gebakken in 't 
Bakhuuske!  

 

http://molenmeterik.nl/wp/2019/10/25/800-jaar-oogsttijd-deel-3-dorsen/
http://molenmeterik.nl/wp/wp-content/uploads/2019/10/Dorstijd-deel-3.jpg
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     Seniorennieuws 
Uitslagen 
VC Trivia D1 – Peelpush D4   1 - 3 
VC Trivia D2 – VC Volt D5   1 - 3 
VC Trivia D3 – AV Flash D1   3 - 1 
VC Trivia D4 – Grashoek D4   3 - 1 
VC Trivia D5 – BVC Holyoke D2   1 - 3 
VC Trivia D6 – VCP D4   1 - 3 
VC Trivia H2 – VC Olympia H3  0 - 4 

 

Programma: zaterdag 16 november 

17:00 uur VC Velden D3 – VC Trivia D1 
17:00 uur Avance D3 – VC Trivia D2 
19:00 uur Bach SV D3 – VC Trivia D4 
16:30 uur Peelpush D6 – VC Trivia D5 
15:00 uur AV Flash D3 – VC Trivia D6 
19:00 uur Avance H1 – VC Trivia H1 
13:00 uur Accretos H2 – VC Trivia H2  
 

Eerste nederlaag voor VC Trivia D1 

Zaterdag 9 november speelde het eerste damesteam van VC Trivia haar vijfde wedstrijd van het seizoen. 
Met een rijkelijk gevulde tribune met de vaste thuissupporters leed het team haar eerste nederlaag tegen 
dames 4 van Peelpush uit Meijel. Met 1-3 werd een wedstrijd van hoog niveau bij beide teams verloren. 
 
De eerste set nam VC trivia, zoals ook de opdracht was van de coach, meteen de touwtjes in handen. Een 
overtuigend en zeer goed spel zorgde voor een voorsprong bij de thuisploeg. De dames lieten zien wat ze 
in huis hadden en wisten daarmee de gasten te overrompelen. Peelpush wist te weinig tegenstand te 
bieden, waardoor de eerste set met 25-18 in het voordeel van VC Trivia werd afgesloten. 
 
In de tweede set werden onverwacht de rollen omgedraaid. Peelpush ging uit een ander vaatje tappen en 
wist nu wel tegenstand te bieden. VC Trivia kon de aansluiting niet vinden en kwam verdedigend tekort. 
16-25 werd daarmee de uitslag van de tweede set. Ook de laatste twee sets bleef Peelpush de touwtjes in 
handen houden. VC trivia gaf alles wat ze in huis hadden deze dag, maar het was te weinig om het sterke 
Peelpush van slag te brengen. Door nog te wisselvallig spel kon elke kleine achterstand niet meer op tijd in 
worden gehaald. De sets werden met 13-25 en 21-25 gewonnen door de gasten uit Meijel, waardoor er 
maar één puntje in eigen huis werd behouden door VC Trivia D1. 
 

Verslag VC Trivia D3 

Vorige week hadden we ons pre-teamuitje. Dit hebben we gevierd op zaterdag bij het slotconcert bij 
Rowwen Heze.  
Afgelopen vrijdag was teamuitje nummer 1 gepland. Sportief zoals we zijn mochten we op de fiets 
verzamelen bij de Anco. Voor een groepsles ‘bier proeven’ bij het Boscafe. Het alcoholpercentage steeg in 
de drankjes waardoor we uiteindelijk een nieuwe yell hebben verzonnen. Wie was er vroeger nu niet fan 
van Botje? Wat maakte hij altijd spannende avonturen mee.  
Conclusie van deze 2 avonden is dat wij, dames 3, erg vriendelijk personeel aantrekken. De zaterdag 
mochten we trouwens ook nog een wedstrijd spelen. Deze hebben we met 3-1 gewonnen van de 
koploper. 
 

Verslag VC Trivia D5 

Afgelopen zaterdag speelden we na lange tijd weer een thuiswedstrijd. Dit keer tegen Holyoke dames 2. 
We hebben een lekkere wedstrijd gespeeld, waarin we goed gevochten hebben. Helaas begonnen we de 
set vaak met een achterstand, die we vervolgens wel weer goed wisten te maken. Desondanks kwamen 
we net te kort om door te kunnen pakken en voor setwinst te gaan. Hierdoor hebben we de eerste drie 
sets verloren.  
Met vertrouwen in onszelf te houden, druk te zetten met service, passing onder controle te houden en 
bovenal lekker te knallen, hebben we in de vierde set het heft in eigen handen genomen. We hebben 
onszelf kunnen belonen met setwinst! 3-1 verlies, maar toch een fijn gevoel. Supporters bedankt voor het 
enthousiasme en hopelijk tot de volgende keer! Volgende week spelen we om 16.30 uur uit in Meijel.     
Hey BAM! 
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Jeugdnieuws 

Uitslagen 

VC Trivia MA1 – Set Up MA1   1 - 3 
VC Trivia MB1 – Hovoc MB2    4 - 0 
VC Trivia MC1 – Hovoc MC3    4 - 0 
VC Trivia N51 – Hovoc N51   2 - 2 
VC Trivia N51 – VC Velden N51  2 - 2 
VC Trivia N41 – AV Flash N41  0 - 4 
Set Up N41 – VC Trivia N41   4 - 0 
 

Programma: zaterdag 16 november 

17:00 uur Set Up MA1 – VC Trivia MA1 
13:00 uur Avance MB3 – VC Trivia MB1 
15:00 uur VC Athos ’70 MC2 – VC Trivia MC1 
13:00 uur Regioteam Midden Limburg JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2 
 

Recreanten  

Programma 

Zondag 17 november  10:00 uur  
VC Trivia H1 – VC Arsenaal 
  Fluiten: Hans Cox 
 Zondag 17 november  10:00 uur 
VC Trivia H2 – VC Asterix H2 
  Fluiten: Math Seuren 
 Maandag 18 november  21:00 uur 
VC Trivia D5 – Set Up D4 
  Fluiten: René Willems 
 Maandag 18 november  21:30 uur 
VC Trivia D6 – Touch ‘80 
  Fluiten: Dorris Geurts 
Woensdag 20 november  19:30 uur 
VC Trivia D3 – Hovoc D3 
  Fluiten: Loes Cleven 
Woensdag 20 november  21:00 uur 
Accretos D4 – VC Trivia D2 
Woensdag 20 november  21:30 uur 
VC Trivia D4 – VC Kessel D2 
  Fluiten: Mieke Hendriks  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uit het boekje met als titel ‘Moet ik nou nog lang op school 
blijven?’ 
 
Geschreven door Jeu Geurts. 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 

 



 

20 

 
 



 

21 

 Sportvereniging Oxalis 

               Horst aan de Maas 
    
 

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

 
Terugblik ALV en benoeming ereleden  
 
Dinsdag 29 oktober was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er werd kort teruggeblikt op 5 jaar  
SV Oxalis. Maar vooral stonden onze leden centraal en mochten zij meedenken over hét Oxalis van de 
toekomst. Input geven over: doelgroepen, sportieve uitdaging, financiën en accommodatie. Het bestuur 
gaat aan de slag met een nieuwe stip aan de horizon en zal alle ideeën meenemen om haar richting te 
bepalen.  
 
Ook werden de jubilarissen in het zonnetje gezet: 
- 15 jaar: Mirjam Craenmehr, Lenny Peeters, Merlet van Rens, Britt Holtackers, Fenna van den Munckhof, 
Lotte van den Munckhof en Willeke Vissers 
- 25 jaar: Lisette Verheijen en Piet Bouten  
 
Op het einde van de ALV traden Anja Versleijen - Holtermans, secretariaat, en Bianca van den Munckhof, 
bestuurslid werving en behoud, af. Zowel Anja als Bianca hebben zich jarenlang ingezet als bestuurslid 
voor de korfbalverenigingen Wittenhorst (Anja) en Erica (Bianca) en de laatste 5 jaar voor SV Oxalis. 
Beide dames werden door voorzitter Marieke van Asten in de bloemetjes gezet voor hun inzet en 
benoemd tot erelid van SV Oxalis. 
 

 
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) 
 
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. 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Waarom Carnaval en Sint Maarten bij elkaar horen 

Dat de feestdag van Sint Maarten en het begin van het carnavalsseizoen beiden op 11 november 

vallen (11e van de 11e) lijkt toeval. Op het eerste gezicht lijken beide feesten ook niets met elkaar te 
maken te hebben. Maar dat is niet juist. Ze hebben eigenlijk alles met elkaar en met het evangelie te 
maken.  

 

Op 11 november viert de Kerk het feest van de heilige Martinus van Tours. Hij werd vooral bekend, 
omdat hij nog vóór zijn bekering de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Daarmee groeide hij 
uit tot symbool van barmhartigheid en christelijke naastenliefde. Waar nu kinderen op de feestdag 
van Sint Maarten langs de deur gaan om snoep op te halen, waren dit in vroeger eeuwen de armen 
en bedelaars die bij de rijken iets extra’s gingen halen.  

In heel Europa werd het feest van de ‘apostel van Frankrijk’ als een belangrijke feestdag gevierd. Dat 
had ook een tweede reden: na 11 november begon de voorbereidingstijd op Kerstmis. Net als met 
Pasen ging dit lang geleden gepaard met een vastenperiode: de Sint-Maartensvasten. En net als bij 
de vasten voor Pasen waren de laatste dagen voorafgaand hieraan een gelegenheid om nog even 
feest te vieren en het er goed van te nemen. Een soort vastenavond dus, maar dan in november. Het 
vijfde seizoen begint dus niet toevallig op de feestdag van Sint Maarten.  

Het is bekend dat de Kerk niet altijd even gelukkig was met de uitwassen van het carnavalsfeest. De 
11e van de 11e geldt nu als het gekkengetal, maar werd in de Middeleeuwen gezien als een 
ongeluksgetal. Elf verwees naar de zonde als letterlijke overtreding van de tien geboden (10 +1) en 
naar het aantal apostelen dat overbleef na het verraad van Judas (12 – 1). 

Illustratie: Beeld van Sint Maarten met de bedelaar in de Sint-Martinuskerk in 

Neer.  
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
 
 

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

Jan Pieter Hendrik Tacken  (jaardienst) 
 

Zaterdag 23 november, 34e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Pieter-Jan van Rens en Anna, Maria, Cornelia Moorren (verjaardag) 

 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

16-11:Henny Bergs  16-11: Max v. Dieten   16-11: Tjeu Tacken 
23-11: Susan Baltussen 23-11: Huub Baltussen  23-11: Piet Colbers 
   

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 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 bankrekeningnr. van de parochie. 
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. 
 
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet  administratief worden verwerkt 
en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen. 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500. 

 

Opgeven voor doopsel:  

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 

Ziekencommunie 

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer 
de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit 
dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen 
langs te gaan. 

 

Telefoonnummer priesternooddienst:  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is: 
06-5540 8023  
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en 
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van 
het secretariaat te gebruiken. 
 

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’. 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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