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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Wie in november bonen plant,
laat weinig scheten naderhand.
In week 45 is er 4 mm. neerslag gemeten in Meterik.

November is in 't generaal
Een stil en dromerig verhaal.
Een maand die met zacht weer ons zegent,
En nat is zonder dat het regent.
't Weer is doorgaans nog al knap;
De zon raakt in gevangenschap.
Toch tracht ze er nog door te boren,
En komt om 11 uur even gloren;

Wordt dan in nevelen vocht en zacht
Des middags weer naar bed gebracht.
De 2de helft komt enkele malen
Ons op een echte vorst onthalen.
Dat komt de boeren op verliezen
Daar bieten in de grond bevriezen.
Gewoonlijk loopt het niet zo'n vaart
De winterjas wordt nog gespaard.

Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
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,
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Redactieadres:
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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.
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Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 7-11-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

November
Do
Za

19:
28:

Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, oud metaalactie vanaf 13:00 - 15:00 uur
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

December
Do
Do

10:
17:

Za

19:

Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
- KBO adventsviering 14:00 uur
- Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, Pruts-inn 08:00 uur
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Januari
Za
Za

16:
23:

JongNL Meterik, grote poets 08:00 uur
- JongNL Meterik, oud metaalactie vanaf 13:00 - 15:00 uur
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Februari
Do
Za

04:
27:

Maart
Za
13:
Za
27:

Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

JongNL Meterik, NL doet actie 07:00 uur
- JongNL Meterik, oud metaalactie vanaf 13:00 - 15:00 uur
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

We hebben al veel betalingen binnen; dank aan iedereen
die het abonnementsgeld voor 2021 over heeft gemaakt.
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld over te maken.
We versturen geen rekeningen of acceptgirokaarten en het geld wordt ook niet automatisch van uw
rekening afgeschreven. Gelukkig werkt dat prima en we zijn dan ook blij dat iedereen goed meewerkt.
Er zijn al heel veel betalingen binnen. Super!
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje blijft voor Meterikse inwoners € 24,00 kosten,
ondanks de stijgende drukkosten. (Dit geldt ook voor personen buiten Meterik die ’t Krèntje via de KBO
ontvangen.) U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2021 elke donderdag in uw mailbox.
Ook de prijs van het postabonnement voor Nederland blijft, ondanks stijgende posttarieven,
ongewijzigd: € 125,00
We vragen u om het abonnementsgeld vóór 20 december over te maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. Alvast hartelijk bedankt!
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók uw mailadres (zonder @).
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Beste leden en ouders

De groepsavonden van JongNL Meterik gaan de komende weken gewoon door.
Wij hebben van JongNL Limburg bericht gehad, dat wij een uitzondering zijn op de
maatregelen die vanaf woensdag 4 november in zijn gegaan. De leiding is op de
hoogte van de regels waaraan ze zich moeten houden.
De groepsavonden vinden zoveel als mogelijk buiten de blokhut plaats. Mocht er een groepsavond niet
door kunnen gaan dan zal de leiding dit tijdig laten weten. Bij klachten mag je niet naar de groepsavond
komen, dat mag duidelijk zijn. Als er nog vragen zijn mogen deze gesteld worden aan Rick van Rengs,
via info@jnmeterik.nl.
Groetjes van de leiding.

OPA (Oud Papier Actie)
Zaterdag 28 november komen we oud papier ophalen. Rick van Rengs, Sef van Rengs, Wiel van
Rengs en Ruud Hermans zijn aan de beurt. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de
weg staat.

OMA (Oud Metaal Actie)
Zaterdag 28 november kunt u oud metaal en al het stekkerbevattend materiaal in komen leveren op
de parkeerplaats van de voetbalclub in Meterik. Van 13:00-15:00 uur zullen 2 vrijwilligers (Jos van Ras en
Pieter Joosten) bij de container staan.

Rabo Club Support
We willen iedereen die als Rabobank lid (Rabo Club Support) op JongNL Meterik
heeft gestemd hiervoor hartelijk danken. Bedankt voor je stem.

Mantelzorgers Meterik worden in het zonnetje
gezet.

10 november was de ‘Dag van de Mantelzorg’.
Jaarlijks wordt hier landelijk aandacht aan geschonken.
Ook in de gemeente Horst aan de Maas hebben vele vrijwilligers en
leerlingen van CitaVerde zich ingezet om voor 625 mantelzorgers een
waarderingspakketje samen te stellen.
Dit doen we omdat we waarderen wat u doet.
De Dorpsverbinders en enkele vrijwilligers hebben deze week alle
mantelzorgers van Meterik, die aangemeld waren bij Synthese of bij de
Dorpsverbinders, het waarderingspakketje bezorgd.
Geniet er van. Jullie hebben dit verdiend!
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Hij komt, hij komt…….
Helaas kan de intocht van Sinterklaas dit jaar niet door gaan vanwege de strijd tegen het coronavirus.
Maar………………..Sinterklaas komt zaterdag 14 november wel naar Nederland. Omdat er geen
publiek bij mag zijn, komt Sinterklaas dit jaar in de niet bestaande plaats Zwalk het land binnen..

Iedere eerste zaterdag na Sint Maarten komt Sinterklaas in Nederland aan. Hij wordt door een menigte
zingende kinderen ontvangen en het evenement is live op televisie te volgen.
Vóór 1945 werd Sinterklaas meestal door slechts
één Piet vergezeld, maar tegenwoordig zijn dat er
tientallen. De 'hoofdpiet' is de trouwe begeleider van
de Sint en natuurlijk is de schimmel, het witte paard
van Sinterklaas, ook aanwezig.
Als de Sint officieel in het land is, mogen de
kinderen voor het naar bed gaan hun schoen
zetten. Daarbij is het gebruikelijk dat er
sinterklaasliedjes worden gezongen. Soms doen
kinderen nog hooi, brood of een wortel 'voor het
paard' in hun schoen en meestal vinden ze er
’s morgens iets lekkers of een geschenkje voor
terug.
De NTR doet rechtstreeks verslag van de intocht in
de speciale - extra lange - aflevering van
Het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp vanaf
12:00 uur.
De presentatie wordt verzorgd door de
presentatrice van 'Het Sinterklaasjournaal',
Dieuwertje Blok.
Ze wordt bijgestaan door één van de vaste
verslaggevers van 'Het Sinterklaasjournaal',
Jeroen Kramer.
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Óngerwaeg in Meterik
Óngerwaeg is een televisieprogramma van L1.
Presentator Bas van der Zwaan en zijn camerateam reizen in hun Óngerwaeg-mini door de provincie
Limburg op zoek naar ‘toevallige ontmoetingen’ met mensen, op zoek naar mooie verhalen.

Op zaterdag 24 oktober belandde Bas in Meterik op de Sint Jansstraat bij Ingrid van der Beele, Geert
Hoeijmakers en dochter Rosalie.
Óngerwaeg reist door heel Limburg op zoek naar de mooie verhalen van gewone mensen en hun
nieuwsgierigheid werd getrokken door het bordje ‘Huis ikben’.
De aflevering waarin Ingrid, Geert en Rosalie te zien zijn is afgelopen maandag en dinsdag uitgezonden.
Elke dag is er een andere aflevering; op zondag (om 10:46 | 14:28 | 17:14 | 19:13 | 22:13 uur)
is er een herhaling van een aflevering die eerder die week is uitgezonden, maar welke is op dit moment
niet bekend.
De uitzendingen zijn nog terug te kijken op L1.nl/Ongerwaeg of via ‘uitzending gemist’.
Het programma was al
eerder in Meterik op bezoek,
o.a. bij de familie Van Asten,
Bram Litjens, Jan Robins,
Ger Hegger en bij de
biljarters van het derde elftal
van het Ouderen Biljart
Meterik.
Ook deze uitzendingen zijn
nog terug te kijken op
L1.nl/Ongerwaeg.
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Open Inloop en Eetpunt

Door corona is er voorlopig nog geen Open Inloop op maandagmiddag. In plaats daarvan worden de
bezoekers van de Open Inloop, die dit willen, wekelijks gebeld voor een praatje. Zijn er meer dorpsgenoten
die graag gebeld willen worden of heeft u iemand nodig die een boodschap voor u doet, laat het ons
weten.
Ook het eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ gaat in november niet door.
Heeft u zin in een goed boek of een mooie legpuzzel. Deze zijn te leen bij de Dorpsverbinders.
Carli, Hennie en Ria
06-3823 0621
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Stichting Nativitas
Secretariaat: Lies Dinnissen-Wanten,
Gebroeders Douvenstraat 18,
5961 DR Horst, tel. 077-3983493
e-mail: thdin@kpnmail.nl
Website: www.kinderenvanflores.nl
Corona hulpactie Stichting Nativitas brengt meer dan € 20.000 op.
In juni 2020 kreeg Stichting Nativitas een noodkreet
van mama België uit Flores voor hulp om de extra
kosten, veroorzaakt door het Covid 19 virus, het
hoofd te kunnen bieden.
Stichting Nativitas publiceerde de noodkreet van
mama België in de sociale media en startte de actie
“Noodkreet voor Noodhulp”. De actie sloeg aan. De
teller stond op 1 november op € 22.160,00
Een geweldige opbrengst!
Velen beseffen blijkbaar, dat hoewel hier de nood
ook hoog is, er gebieden op de wereld zijn waar de
mensen en vooral de kinderen uit altijd noodlijdende
gezinnen, helemaal op zichzelf teruggeworpen
worden. Dank aan iedereen die aan het slagen van
de actie heeft bijgedragen.
Het was de bedoeling dat de actie, naast de jaarlijkse speculaasactie van het Citaverde college zou lopen.
Begin oktober werd echter besloten om deze actie, in verband met het Covid 19 virus, niet door te laten
gaan. Dat was een grote tegenvaller voor Stichting Nativitas en vooral voor de kinderen van mama België
en haar staf. Het blijkt echter dat na het afblazen van de speculaasactie toch nog veel mensen een
‘speculaasdonatie’ deden. Ook hiervoor dankt de organisatie hartelijk.

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om te doneren op rekeningnr. NL56INGB 0004637 71 ten name van
Stichting Nativitas Horst
Wij wensen iedereen in deze moeilijke tijd een goede gezondheid.
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We mogen niks,
maar we kunnen van alles !
Woensdag was het de 11e van de 11e, normaal gesproken de aftrap van het carnavalsseizoen.
Maar zoals bekend zal 2021 geen normaal carnavalsjaar worden en zullen heel veel activiteiten niet door
kunnen gaan.
Toch willen we als Meterikse carnavalsverenigingen het carnavalsweekend van 2021 niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Samen kijken we nu wat, corona-proof, kan om carnaval te (her-)beleven.
Jullie horen nog van ons,

Meulewiekers alaaf !
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Trainingstijden zaal
Het is gelukt om de planning van de zaaltrainingen in overleg met de gemeente en andere gebruikers van
Sporthal De Kruisweide zo te maken dat de jeugdteams binnen mogen gaan trainen.
Daar zijn we erg blij mee!
Elk team kan 1x per week trainen. De trainingen starten in de week van 9 november.
Daarnaast volgen we de corona richtlijnen en aanvullende maatregelen, die gelden vanuit RIVM,
NOC*NSF, KNKV en gemeente.
Dat betekent dat kleedlokalen en douches zijn gesloten. Kleedlokalen mogen enkel gebruikt worden om de
schoenen te wisselen, niet voor omkleden. Buitenschoenen, jassen, sjaal etc. moeten in een tas gedaan
worden en vervolgens meegenomen worden naar de sportzaal. Er gelden looproutes in de zaal.
Publiek en ouders zijn tijdens de trainingen niet toegestaan.
De jongste jeugd wordt bij de ingang van De Kruisweide opgevangen door de trainster.

De trainingstijden zijn als volgt:
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag

17.00 -18.00 uur
17.45 -19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
09.45 - 11.15 uur
10.00 - 11.00 uur

Pupillen F1, F2 en D1
Aspiranten C1
Aspiranten B1
Junioren A1 en A2
Aspiranten C2, Pupillen E1
KangoeroeKlup (1x per 2 weken)

De Senioren, Midweek en Recreanten hebben de mogelijkheid om buiten in tweetallen op ons
kunstgrasveld op Sportpark Wienus te blijven trainen.
Voorlopig worden er geen wedstrijden gespeeld. Zodra dit weer mag, communiceren we hierover.
Tijdens de kerstvakantie (week 52 en 53) zal er niet getraind worden.
Zie ook de website van het KNKV met het laatste nieuws – FAQCorona: https://www.knkv.nl/faqcorona.

Jubilarissen en Lid van Verdienste SV Oxalis
27 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats, online via MS Teams.
Liesbeth de Koning en Renske Claessens, beide 15 jaar lid, werden gehuldigd als jubilaris.
Yvonne Swinkels, aftredend bestuurslid, werd benoemd tot Lid van Verdienste voor haar jarenlange inzet
als bestuurslid en penningmeester.

Liesbeth de Koning 15 jaar lid
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Renske Claessens
15 jaar lid

Yvonne Swinkels
Lid van Verdienste voor
haar jarenlange inzet als
bestuurslid en
penningmeester.

Kom meedoen met de KangoeroeKlup
Zaterdag 14 en 28 november is er weer KangoeroeKlup van 10.00-11.00 uur in Sporthal De
Kruisweide.
De KangoeroeKlup is een soort kleutergym voor 4- en 5-jarigen met een knipoog naar korfbal. Er worden
allemaal leuke (bal)spelletjes gedaan en je bent op een speelse manier met bewegen bezig.
Nieuwe meiden kunnen vrijblijvend en kosteloos 3x een training bijwonen.
Meld je van te voren even aan als je mee wilt komen doen bij Jolanda Arts, tel 077-398 6325 of
info@svoxalis.nl.
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.
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Terugblik

Op deze foto is de gemengde tweede klas van de jongensschool uit het schooljaar 1963/1964 te zien.
Zittend v.l.n.r.: Rikus Bos, Frans Janssen, Nellie Kleuskens, Jantje Driessen, Ger van Rengs, Hans
Jacobs, Lea Hermans, Frans van Horck, Jantje van Rengs, Jan Janssen.
Knielend: Nelly Allards, Henny Allards, Ger Vissers, Jan Bouten, Margriet van den Heuvel, Tiny
Janssen, Annie Tacken, Henk Hermans, Bertha Minten, Jan van Rengs, Wim Janssen, Ger Jacobs,
Henny Hermans
Staand: juffr. Nelly Janssen Annie Ambrosius, Jo Geurts, Thea Wijnands, Sjan van den Munckhof,
Nellie Allards, Nellie Wijnands, Mariet Smulders, Henk Steeghs, Henk Baltussen, Jan Mooren, Wim
Baltussen, Tjeu Tacken, Jan Jenniskens, Mariet Versleijen, Ellie van Rens.
Heeft u ook een foto uit het Meterikse heden of verleden?
Heemkunde Meterik vindt het erg fijn als u die met ons wilt delen.
Mail naar info@heemkundemeterik.nl, bel 077 398 38 12 of neem contact op met een van de leden.
Alvast bedankt.
We bedanken ook iedereen die ons heeft gesteund bij de RABO-clubkas campagne en iedereen die ons
steunt bij de PLUS sponsoractie!
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Meteriks Ommetje wandelen met dit mooie weer.
Ook in coronatijd te doen met twee personen
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Welkom in de kerk.
Op dit moment mogen er- wegens verscherpte coronamaatregelen- slechts 30 personen per
keer naar de kerk komen. Iedereen mag zelf een bank uitkiezen om te gaan zitten.
Echter:
- Het is wenselijk om gebruik te maken van alle banken langs het middenpad. Het is nu een
uitstekende gelegenheid om met de gewoonte te breken om met zijn allen achteraan in de kerk
op een kluitje te gaan zitten. S.v.p. ook gebruik maken van de eerste 8 banken vooraan.
- Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen.
- Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de
bezoekers toch corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken.
- We verzoeken u daarom: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en
telefoonnummer. Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen.
Dat briefje kunt u dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna
wordt het vernietigd.
- Er is wel gelegenheid tot het ontvangen van de communie.
- Eerst gaat iedereen uit de rechter banken ter communie, daarna de mensen uit de linker
banken. Houd svp in deze rij ook rekening met 1,5 meter afstand.
Denk s.v.p. – in uw eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Ook in de rij bij het ter
communie gaan. Denkt u s.v.p. ook aan het gebruik van een mondkapje. Dank u wel.
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl.

Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
14-11: Margriet Hendriks
28-11: Susan Baltussen

Acoliet
Max van Dieten
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
14 november, 19.00 uur, 33e zondag door het jaar
Jan Pieter Hendrik Tacken (jaardienst)
21 november, geen H. Mis volgens rooster
28 november, H. Mis: fanfare-optreden valt uit...
Pieter-Jan van Rens en Anna Maria Cornelia Moorren

Vanaf deze week is het weer mogelijk om diverse

ovenschotels en soepen
te bestellen en te laten bezorgen.
Ook is er een heerlijk 4-gangen herfstdiner te bestellen.
Bezorgdagen donderdag t/m zondag
(tussen 16.00 en 18.00 uur).
Bestellen kan via de website: pauluskookt.nl
Klik op ‘online bestellen’ en plaats uw bestelling.
Bellen en bestellen kan natuurlijk ook (06-2828 5002)
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Beste lezers,
Al 100 jaar zorgen wij als muziekvereniging
Concordia voor de nodige muzikale noten in en
rondom Meterik. Het jubileumjaar is wat anders
uitgevallen dan vooraf gedacht. De muzikale
activiteiten, waarin we dit samen met de
gemeenschap wilden vieren, hebben helaas
geen doorgang kunnen vinden. Als alternatief en om toch stil te staan bij dit bijzondere jaar presenteren wij
jullie bij deze het Neut Zaat Bierpakket.
Het jubileum bier is in samenwerking met de Horster Beer Brouwers tot stand gekomen. Laat je verrassen
door deze speciale Tripel, vol en stevig van smaak, met een lichte toon van (goed klinkende) noten.

Ga naar www.concordiameterik.nl/jubileumbier en bestel voor €18,50 je eigen Neut Zaat Bierpakket.
In verband met de huidige situatie rondom corona zal de uitgave van het pakket middels twee
inloopmiddagen plaatsvinden op 12 en 19 december van 13.00 uur tot 17.00 uur in zaal De Meulewiek.

16

