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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
 

Als je teveel tegenwind hebt 
fiets je misschien de verkeerde kant op. 

 
In week 42 is er 15 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal in oktober is nu 44 mm. 

 
           Het leven is een groot feest 

    maar je moet zelf de slingers hangen. 
 
 
 
                                                      Tot weeres met groeten van Jos 
 
 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

 
Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 
 
 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  

Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

Abonnement per 1 januari 2021 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2021 

1 pagina € 27,50 
1 pagina (kleur)                    € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ pagina (kleur)                      € 25,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 23-10-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

 

Oktober 

Do 28: - Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
  - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Vr 29: Zanglust viering 50 jaar bestaan 14:30 uur 
   

November  

Ma 01: - Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 04: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
Za 06: Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur 
Ma 08: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 11: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 13: - Molen 'Eendracht Maakt Macht'; brood bakken in het bakhuuske. 14:00 - 16:30 uur 
  - Opening carnavalsseizoen, liedjesavond & verlovingsbal 18:30 uur 
Ma 15: - Dorpsverbinders mantelzorgdag MFC 12:15 - 15:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 18: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Vr 19: Feestavond KBO 19:00 uur 
Zo 21: - Intocht Sinterklaas 00:00 uur 
  - Horst aan de Mallets (deelname drumband) 14:00 - 18:00 uur 
Ma 22: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 24: VSS ledenavond 19:30 uur 
Do 25: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 27: - Deelname Concordia aan het Fanfare Repertoire Festival 
  - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Ma 29: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
 
   

 

Wintertijd 
 
De wintertijd gaat in op 31 oktober a.s. en duurt 5 maanden tot de laatste zondag van maart. De klok wordt 
dan een uur achteruit gezet, waardoor het 's avonds eerder donker wordt.  
Zondagmorgen om 03:00 uur gaat de klok een uur terug, naar 02:00 uur.  
De overgang naar de wintertijd zorgt bij veel mensen voor een winterdip door gebrek aan daglicht. 
 
De regel voor welke kant je hem op moet draaien is: “In het 
voorjaar draai je de klok vooruit, in het najaar draai je de klok 
achteruit”. In het woord voorjaar zit het woord voor en het 
najaar heeft een beetje te maken met na of achteruit. Zo kun 
je altijd onthouden welke kant je de klok moet opdraaien. 
 
De échte tijd is de tijd waarheen we de klok in de nacht van 
zaterdag op zondag zetten: de wintertijd! 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Vandaag wordt ’t Krèntje huis-aan-
huis verspreid.  

 

 

Hopelijk wilt u ook in 2022 elke week ’t Krèntje weer lezen en op de hoogte blijven van alle 
Meterikse verenigingsactiviteiten en nieuwsfeiten. Vanaf nu kan het abonnementsgeld voor het 
nieuwe kalenderjaar 2022 worden overgemaakt. 
 
Voor Meterikse inwoners kost een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje € 24,00.  
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus. 
 
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook, het maakt niet uit waar u woont. 
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2022 elke donderdag in uw mailbox. 
 
Abonnees buiten Meterik kunnen kiezen voor een abonnement op de digitale versie of een 
postabonnement. Een postabonnement van januari t/m december 2022 kost € 125,00. 
Het krantje wordt dan op donderdagmiddag voor 17.00 uur gepost. 
 
Aanmelden voor een abonnement in 2022 kan door 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 @).  
 
 
 

 
Wie jarig is trakteert!! 
 
Mensen die nog geen abonnement op ons krantje hebben, stellen we in de gelegenheid om vrijblijvend 
nader met ons kennis te maken. Omdat ’t Krèntje jarig is trakteren we iedereen die daar belangstelling 
voor heeft op een gratis digitaal kennismakingsabonnement. 
 
Heb je nog geen abonnement op ’t Krèntje en vind je het leuk om ’t Krèntje een aantal weken te 
ontvangen, meld je dan nu aan voor een gratis digitaal kennismakingsabonnement. 
 
Stuur een mail naar dorpskrantmeterik@gmail.com en ontvang van 1 november t/m 31 december 2021 
elke week ’t Krèntje op donderdag gratis in je mailbox. Het verplicht je tot niets! 
 
Wil je liever t/m december de papieren editie in de brievenbus ontvangen? Dat kan ook.    
Wie zich nu abonneert op de papieren versie ontvangt ‘t Krèntje t/m december 2021 elke week in de 
brievenbus voor slechts € 2,00!! Het verplicht je tot niets. 
 
En om het helemaal feestelijk te maken: nieuwe abonnees ontvangen voor € 25,00 ‘t Krèntje vanaf nu t/m 
december 2022 elke week in de brievenbus!! Zodra de betaling binnen is zetten we je op de bezorglijst.  
 
Vergeet bij de betaling niet je naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement óók je mailadres (zonder @). 
 
We streven er naar om ook in 2022 elke week een informatief en goed verzorgd Krèntje te maken. 
 
 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Wie jarig is trakteert!! 
 
’t Krèntje is jarig en daarom hebben we al onze abonnees getrakteerd op 
een gratis verjaardagskalender die positief ontvangen werd. 
 
Er kwamen vragen van mensen die de kalender graag wilden kopen. 
Daarom hebben we besloten een aantal kalenders bij te laten drukken 
zodat we aan die vraag kunnen voldoen. 
 
Ben je op zoek naar een origineel cadeautje voor de decembermaand of 
zoek je een leuk verjaardagscadeautje (voor de zoon of dochter op 
kamers, de Meterikse broer, zus, vriend of vriendin die nu ergens anders 
woont, de moeder, vader, oom of tante in het verzorgingshuis, je 
personeel of zakenrelaties etc.) of wil je gewoon zelf graag de kalender 
ontvangen….. dat kan!!  
 
De prijs is vastgesteld op € 5,00. Hierbij gaan we er van uit dat de 
kalender in Meterik kan worden bezorgd of opgehaald. Per post 
verzenden kan in overleg met de redactie eventueel ook, maar de 
verzendkosten worden berekend. 
 
Iedereen die graag een of meerdere exemplaren van de 
verjaardagskalender wil ontvangen kan zich melden bij 
dorpskrantmeterik@gmail.com. Stuur even je naam en adresgegevens 
door en maak het benodigde bedrag over op  
rek. nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
 t.n.v. Dorpsraad Meterik o.v.v. ‘verjaardagskalender’.  
 
De inschrijftermijn eindigt op 15 november zodat iedereen de 
kalender ruim voor de feestdagen in huis kan hebben. Daarna is 
bestellen niet meer mogelijk.  
 
 

 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Mededelingen KBO  
 
Beste leden, 
 
Woensdag 20 oktober zijn we met 18 leden naar De Kantfabriek in Horst gegaan.  
Als eerste kregen we een rondleiding door mevr. Ans Tacken. Ze legde ons uit hoe vroeger van vlas en 
machines (voor die tijd al moderne weefmachines) kant kon worden gemaakt. Na de rondleiding was er tijd 
voor koffie/thee met vlaai. Tenslotte konden we op eigen gelegenheid De Kantfabriek nog eens gaan 
bekijken. De excursie was de moeite waard. We hebben met z’n allen veel herinneringen opgehaald. 
Vrijwilligers van De Kantfabriek bedankt. 
 
De feestavond op vrijdag 19 november 2021 in het MFC ´De Meulewiek‘. 
Als het goed is, staat deze datum al in jullie agenda. 
Het programma ziet er als volgt uit: wij beginnen om 19.00 uur met koffie en vlaai. 
Daarna kunnen we gaan genieten van het eerste gedeelte van het optreden van ‘Sakkerdju’. 
‘Sakkerdju’ is een muziekbandje met vijf leden afkomstig uit de Peelstreek. Muziek maken is hun passie. 
Hun muziek is erg krachtig en nodigt vast en zeker uit tot mee zingen of stampvoeten. 

 
In de pauze worden enkele jubilarissen in het zonnetje gezet door Jan Steeghs. 
Na de huldigingen gaat de band een tweede optreden geven. 
Als we uitgezongen, gelachen en gepraat zijn, gaan we gewoon nog even verder met feesten. 
De entree, koffie, vlaai en 2 consumpties zijn gratis. De drank daarna is voor eigen rekening. 
 
Dus reden genoeg om je op te geven voor 14 november 2021, bij Bert Thijssen per mail: 
kbometerik@gmail.com of telefonisch 06-4035 5580 (tussen 18.00 en 20.00 uur). 
 
Wij willen de leden erop wijzen, dat wij bij de ingang van de zaal controleren op de QR code of een bewijs 
van de inentingen tegen corona. Voor degenen die dit niet kunnen tonen, zullen we helaas de toegang 
moeten weigeren. Ook wij moeten ons houden aan de geldende coronaregels. Het is in het belang van 
jullie en onze gezondheid. 
  
Wil je lid worden van de KBO, dat kan heel eenvoudig. 
Je kunt al vanaf je 55ste lid worden van de KBO en voor het bedrag van € 22,50 kun je deelnemen aan 
excursies, fietstochten, kaarten, jaarlijkse busreis, gezellige feestavond, enz. enz. 
Dus wat houd je tegen, om met leeftijdgenoten gezellig deel te nemen aan al deze activiteiten.  
Het jaarprogramma 2022 is al weer bijna klaar en er staan weer heel veel leuke activiteiten op het 
programma. Ook ontvang je iedere maand het KBO / PCOB  Magazine. Dus word lid van de KBO; dat kun 
je doen op bovenstaand mailadres of bel mij (Bert Thijssen) gewoon even tussen 18.00 en 20.00 uur. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Bestuur KBO Meterik 
 
 

 

 

Kerststukje maken 

 
 

Op woensdag 8 december gaan we een kerststukje maken. 

We hebben iets eenvoudigs uitgekozen, zodat iedereen mee kan doen. 
 
Aanmelden kan tot vrijdag 5 november. 
Jullie hoeven nergens voor te zorgen, wij doen alle inkopen 
Dus meld je snel aan bij een van de bestuursleden. 
Tot dan. 

 

mailto:kbometerik@gmail.com
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Verslag dorpsraadvergadering donderdag 21 oktober 2021 

 
Op donderdag 21 oktober vond er weer een openbare dorpsraadvergadering plaats.  
Tijdens deze vergadering is er gesproken over de vertraging van het wandel- en fietspad, omdat het 
Waterschap niet aan de materialen kan komen.  
 
Er hebben zich drie nieuwe jonge leden aangesloten bij de werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling.  
Door vertraging in de procedures en vertraging in het bouwrijp maken ligt BOW achter op het schema. 
De verwachting is dat half december de bouwgrond bouwrijp is. In januari kan dan gestart worden met 
de bouw. 
 
De werkgroep verkeer gaat overleg voeren en voert al overleg met bedrijven en instanties om samen 
een goede oplossing te vinden. 
  
De werkgroep Duurzaam Meterik is bezig met de start van twee projectgroepen die aan de slag gaan 
met isoleren en zonnepanelen. Hier volgende keer meer over.  
 
Een belangrijk punt op de agenda was/is de toekomst: de dorpsvisie. Wat is er de afgelopen jaren 
gebeurd en wat willen we voor de toekomst? Hier gaan we tijdens de komende vergadering weer 
verder op in. Per werkgroep wordt gekeken welke onderdelen en doelen bij de werkgroep passen. Wat 
moet worden opgenomen in de (meer)jarenplanning met (voor zover mogelijk) een bijbehorende 
begroting. Zijn er aanvullingen nodig die niet in de huidige structuur aan bod komen? Tijdens de 
volgende vergadering moet dit allemaal concreter worden.  
 
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 18 november in het MFC (biljartzaal). Deze 
vergadering zal (als de corona-maatregelen niet veranderen) weer openbaar zijn. Wil je de vergadering 
bezoeken, dan zou het fijn zijn, als je je vooraf aanmeldt via info@dorpsraadmeterik.nl. 
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar heb je een vraag of opmerking waarvan je wilt dat de 
Dorpsraad dit bespreekt tijdens die vergadering, laat het dan gerust weten via 
info@dorpsraadmeterik.nl. 
 

Tweewekelijkse update werkzaamheden centrum Meterik  
 

De splitsing Sint Jansstraat/Donkstraat is op 21 oktober volgens plan weer opengesteld voor het 

verkeer. De Sint Jansstraat blijft tussen gymzaal en kerk afgesloten. Ook het kerkplein is voorlopig nog niet 
beschikbaar.  Vrachtverkeer zal zoveel mogelijk worden geweerd om overlast in de rest van Meterik te 
voorkomen. De bestaande omleidingsroutes vanuit Horst en vanaf de Midden Peelweg blijven 
gemarkeerd.  
 

Medio november zal de splitsing Schadijkerweg/Sint Jansstraat dicht gaan. Voor fietsers zal 

dan de omleidingsroute aangepast worden (via Rector de Fauwestraat). Rond die tijd zal ook de bestrating 
voor het MFC worden vernieuwd. De ingangen van de soos en biljartruimte zullen dan een paar dagen 
alleen achterom bereikbaar zijn. De bakker en de slager blijven vóór het MFC staan. De precieze plek is 
afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.  
 

De splitsing Speulhofsbaan/Crommentuijnstraat wil men zo lang mogelijk open houden.  

Als er tussentijds belangrijke zaken te melden zijn doen we dat via de website van de Dorpsraad en onze 
Facebookpagina en via Instagram. 
 
Heeft u nog vragen? Of verwacht u problemen door de werkzaamheden? Neem dan contact op met de 
gemeente Horst aan de Maas via gemeente@horstaandemaas.nl of bel naar 077 477 97 77.  
Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Taxi Muijsers winnaar Miëterikse Kwis 2021 

 
Tijdens de uitslagenavond bij 
Café Kleuskens werd Taxi 
Muijsers uitgeroepen tot de 
winnaar van de Miëterikse Kwis 
2021! Met 506.5 punten zijn zij 
de verdiende nummer 1. 
Gefeliciteerd!  

 

Winnaars Taxi Muijsers  

 
De nummer 2 en 3 zaten dicht bij elkaar, maar 
‘Vrollie & Co’ wist met 416 punten de tweede plaats 
te bemachtigen, gevolgd door ‘Ik reaken ut good’ met 
412 punten. Een mooie prestatie.  
 

Tweede plaats: Vrollie & Co   

 
Benieuwd waar jouw team geëindigd is? Bekijk hier het overzicht 
van de totale uitslag. 
 

        
        Derde plaats: Ik reaken ut good  
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Gerard van den Beuken - deel 4 

 
 
In Grathem bleef Gerard van den Beuken 22 jaar pastoor. 
In 1971 ging hij met emeritaat en verliet hij het dorp; hij verhuisde naar Baarlo en werd in 
Grathem opgevolgd door P. Verheggen.  
In Baarlo, waar hij nog meer dan 10 jaar heeft gewoond, was hij werkzaam als emeritus-
pastoor. In april 1973 vierde hij zijn 40-jarig priesterfeest. 
 
Op 6 april 1983, de dag dat hij zijn 50-jarig priesterfeest zou vieren met zijn familie, 
overleed Gerard van den Beuken in het ziekenhuis van Venlo aan een hartaanval. 
Hij is 76 jaar oud geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 9 april 1983 was er in de 
kerk van Meterik een plechtige 
afscheidsdienst, waarna hij werd 
begraven op het kerkhof van Meterik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto van zijn graf is in 2020 gemaakt.  
 

 
 
 
 
 
Heeft u aanvullende informatie over 
Gerard van den Beuken, neem dan 
contact op met Heemkunde Meterik: 
info@heemkundemeterik.nl.  
 
Alvast bedankt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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   Meriko Vocaal is weer lekker bezig......... 
 
 
 

 
De repetities lopen voorspoedig sinds half september jl. Dirigent Ron is blij dat het niveau zich inmiddels 
aardig hersteld heeft na een lange periode van beperkingen door corona. 
 
Zangcoach Marjolein is wekelijks bezig om onze stemmen weer op het juiste niveau te krijgen, wat door de 
leden als zeer prettig wordt ervaren. We maken weer plannen voor optredens in Meterik en omgeving, dat 
is waar we uiteindelijk voor repeteren. We verheugen ons erop om op het podium te staan en mooie 
reacties te ontvangen van het publiek. 

 
Onze leden hebben Meriko Vocaal 
gemist tijdens de lange periode 
van beperkingen. 
Het contact was er, daarvoor werd 
van alles in het werk gesteld.  
 
We hadden contacten via ‘het 
scherm’. Het bestuur belde alle 
leden om een luisterend oor te zijn. 
Leden ontvingen een opkikker.  
 
Zwarte Piet nam een kijkje in de 
verbouwde foyer en informeerde 
de leden middels een filmpje hoe 
mooi deze was geworden.  

 
En er werd door onze cameravrouw en Kerstman 
een filmpje gemaakt bij diverse leden die een wens 
uitspraken. En de heimwee naar Meriko probeerden 
we te verzachten middels een flesje met pinda's 
met toepasselijke tekst. 
 
Maar we wilden elkaar weer lijfelijk ontmoeten en 
gelukkig is dit nu een feit. 
En hoe mooi dat we de oh zo belangrijke derde helft 
mogen vertoeven in de prachtig verbouwde foyer. 
Chapeau voor alle vrijwilligers die dit hebben 
gerealiseerd!! 
 
Veel mensen hebben tijdens de coronaperiode nagedacht.  
Misschien was jouw conclusie wel. Ik wil iets leuks doen, dat gezond is voor het hele lijf. 

 

Dan is zingen wellicht een nieuwe hobby…… 

 
Zingen is niet alleen heel leuk en daardoor goed voor het humeur, maar het brengt ook veranderingen in je 
lichaam teweeg. Bij een groep proefpersonen werd na het zingen bloed afgenomen. Hieruit bleek dat de 
concentratie immuunglobine A (een proteïne, die als afweerstof in je lichaam werkt) en de hoeveelheid 
cortison (het belangrijkste stofje tegen stress) waren toegenomen tijdens het zingen. Dit wil zeggen dat 
zingen dus je weerstand verbetert en je stressniveau serieus verlaagt! 
 
Ander onderzoek heeft al aangetoond dat het zingen de emotionele ontwikkeling van het brein 
bevordert. Een goed voorbeeld van een voordeel hiervan is een groter gevoel voor empathie. 
Daarnaast wordt gezegd dat wanneer mensen samen zingen, hun hartslagen synchroon gaan lopen. Meer 
verbonden dan dat wordt je niet, toch? 



 

11 

En iedereen kan zingen. 

Er zijn heel veel mensen die denken, zeggen en geloven 
dat ze niet kunnen zingen. Toch blijkt uit onderzoek dat er 
maar een heel klein percentage van de bevolking 
toondoof is. 
Waarom zou je je dan het plezier en de positieve 
gezondheidseffecten van zingen laten ontnemen, door de 
eventuele mogelijkheid dat je het misschien niet zo goed 
zou kunnen? Ik zou zeggen: gooi open die registers en 
geef je lijf een shot vitamine Z. 
 

 

 

Is jouw interesse gewekt? 

Ervaar het saamhorigheidsgevoel bij Meriko 
Vocaal! 
Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen tijdens 
onze wekelijks repetitie. 
We repeteren iedere maandag van  
20.00 - 22.00 uur in MFC de Meulewiek. 

  

 

 

 

 

 

Optocht Sint Maarten 
 
 
 

 
Het is herfstvakantie, dus er wordt al flink geknutseld om prachtige lampionnen te maken. Over ruim een 
week is het zo ver: de eerste Sint Maartenviering bij de molen! 
 

Optocht 

Op zaterdag 6 november gaan de kinderen van de basisschool tussen 17.30 en 18.15 uur langs de 

huizen om te zingen. Daarna verzamelen zij zich op het schoolplein. Om 18.30 uur vertrekken zij daar in 
een optocht vol lichtjes richting de molen. Ze worden begeleid door de drumband en Sint Maarten te 
paard. 
De optocht gaat van de Rector de Fauwestraat via de Dr. Lemmenstraat naar de Schadijkerweg. 
Onderweg zullen verkeersregelaars zorgen voor een veilige, autovrije straat. Woont u langs deze route? 
Dan zou het erg leuk zijn als u de tuin versiert met lichtjes zodat er een sfeervol geheel ontstaat. 
 

Reminder 

De kinderen nemen op woensdag 3 november hun lampion mee naar school. Zet voor- en 

achternaam en groep duidelijk op de lampion. Na school neemt iedereen zijn lampion weer mee naar huis. 

De uitslag en prijsuitreiking vinden plaats op 6 november bij de molen. We gaan er weer een gezellige 

viering van maken! 
 
Sint Maartencommissie Ouderraad Onder de Wieken 
Nicole Rechsteiner 
Cindy van Rengs 
Mayke Steeghs 
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Officieuze raceseizoen ten einde 

 
 

Het officieuze race seizoen zit er voor het jaar 2021 weer op voor de Krukken. Traditiegetrouw eindigt dat 
raceseizoen zo`n beetje na het wel bekende krukkenweekend.  
 
De echte ‘Die Hards’ gaan echter onverstoorbaar door met het malen van de kilometers op de weg. Deze 
bikkels zijn straks in het voorjaar van 2022 niet meer te houden. Het is namelijk een bekend gezegde in 
het peloton: de kilometers die je in de winter onder je wielen door maalt, daar pluk je in het voorjaar de 
vruchten van.  
 
Het is niet zo dat alleen de racers van de Krukken nog te bespeuren zijn in de wijde omgeving. Op de 
woensdagavonden trekt een groep ‘lichtbundels’ over de onverharde wegen in de omtrek. Het ‘nieuwe’ 

fietsen: gravelen, is erg populair aan het worden. Dus ook een deel van de Krukken maakt nu van dit 

soort fietsen hun hobby. 
Dat is een type fiets, die erg veel lijkt op een cyclocross fiets. Iemand die wel eens naar het cyclocrossen 
van bijvoorbeeld Mathieu v.d. Poel kijkt in de wintermaanden, kent deze fietsen. Een racefiets maar dan 
voor in het veld. Zet er iets bredere banden op en je hebt een gravelbike (kort uitgelegd dan). Het is zelfs 
zo populair aan het worden dat er inmiddels ook al toertochten georganiseerd worden voor deze fietsen. 
De uitdaging zit ´m dan in het fietsen over zowel verharde wegen, onverharde paden en zelfs over 
bospaadjes. Afwisselend leuk dus. Mooie uitdaging voor de Krukken die weer eens wat anders willen.  
 
Dan hebben we natuurlijk nog steeds de Atb’ers die in de herfst en wintermaanden in de wijde omgeving 
de bossen verkennen. De eerste toertochten zijn inmiddels al verreden. Zoals Venray en afgelopen 
zondag de crême de la crême: Overloon. Die tochten hebben alles in zich waar een mountainbiker blij van 
wordt. Klimmetjes, afdalingen, singletracks, bredere bospaden om je voorligger weer in te halen en ga zo 
maar door. Mochten er geen toertochten in de omgeving zijn, dan zoeken de Krukken zelf wel ergens in de 
wijde omgeving naar bossen en paadjes. Avontuur genoeg in onze omgeving.  
 
Zo zoeken Herbie en Del Pierro iedere woensdag naar leuke routes. Ze plukken deze van internet af en 
rijden dan gebroederlijk deze tochten. Kort geleden zochten ze het Leudal op. Nabij Nunhem – Haelen - 
Roggel. De naam zegt het al: (leu)dal. Er moet dus ook geklommen worden, je daalt  tenslotte ook weer af. 
Op Strava, het Facebook voor de fietsers komen dan de tochten voorbij die er gefietst zijn. Inclusief foto`s 
die onderweg de moeite waard zijn om er een kiekje van te maken. Zelfs die foto`s komen dan ter 
discussie op een zondagochtend tijdens de derde helft bij ons clubhuis bij ‘Ger’. Kwam daar een foto 
voorbij van een ‘afgeknabbelde’ boom. Op zich niet zo noemenswaardig. Dat zien we wel vaker. Loop 
door het Schuutwater bij Broekhuizen en je ziet ze bij de vleet. Dat is het welbekende werk van een bever. 
Echter de foto van deze boom in het Leudal van Herbie en Del Pierro was afgeknabbeld op 3 meter 
hoogte. Ja hoe dan? Er kwam een discussie ter sprake onder de intelligente Krukken, waar ze snel uit 
waren. Het moest wel een giraffe zijn. Of een bever die in de nek van een giraffe was geklommen om zo 
hoog mogelijk te knagen. Zo ging de discussie nog wel even voort. Feit, die 2 Krukken maken iedere week 
wel wat moois mee, tijdens hun verkenning in de wijde omtrek. Op de foto is duidelijk te zien, dat er een 
bever op de nek zit van de giraffe. Met onderstaand het resultaat… 
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Zoals je ziet, zitten de Krukken ook in de lange herfst en wintermaanden niet stil. De kleding van de 
Krukken is in de wijde omgeving inmiddels bekend en dat willen we natuurlijk ook zo houden. Hierbij 
helpen natuurlijk onze trouwe sponsoren ons enorm bij. Zonder hen konden wij niet zo`n mooi herkenbaar 
tenue samen stellen en hadden we als Krukken niet zo`n mooie eenheid aan kleding.  
 

De Krukken blijven voorlopig wel bezig, met op 12 november onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze 

vergadering is natuurlijk uitgesteld door de corona. Normaliter wordt deze in het voorjaar gehouden om 
dan weer met volle kracht aan het raceseizoen te beginnen. Corona heeft echter anders beslist. Daarom 
‘fietsen’ we als Krukken nu ook met een verouderd tenue (lees versleten) dat dringend aan vernieuwing 
toe is. Ook dat soort zaken zal besproken worden tijdens onze jaarvergadering. En natuurlijk hopen wij 

dan dat onze sponsoren ons weer een helpende hand willen toesteken     . 

 
Kom gezond de winter door en jullie zullen ons vast en zeker wel ergens bespeuren in de wijde omgeving 
of op gravelpaden, bossen en natuurlijk op de verharde wegen. Tot gauw 

 

 

 

 
 
 
 

Uitslagen competitie: Week 42 Competitie punten en stand na:   Ronde 7 
 
Meterik 1  Gasthoes 1   5 - 7   A    Klasse Meterik 1 44  pnt   plaats   4 
Meterik 2  Meerlo 1 12 - 3   B1  Klasse Meterik 2 47  pnt   plaats   5 
Grubbenvorst 2 Meterik 3   5 - 10   B1  Klasse Meterik 3 49  pnt   plaats   3 
Meterik 4     Vrij     B2  Klasse Meterik 4 38  pnt   plaats   9 
Meterik 5  V.I.O.S. 11 - 1   B3  Klasse Meterik 5 47  pnt   plaats   2 
Wanssum 4  Meterik 6   6 - 5   C1  Klasse Meterik 6 49  pnt   plaats   3 
Oirlo 4   Meterik 7   8 - 3   C2  Klasse Meterik 7 35  pnt   plaats   9 
Kemphaan 9  Meterik 8   1 - 12   C4  Klasse Meterik 8 54  pnt   plaats   2 
       

Beste speler in week 42:   HAY VERSLEIJEN van Meterik 6  

 

 

Beste Mensen, 
6 en 7 november a.s. houd ik weer open dagen. Je kunt dan een aantal van mijn kerstworkshops 
komen bekijken. Je kunt je opgeven voor de kerstworkshops tijdens de open dagen of door het 
sturen van een persoonlijk bericht, een mailtje of een Whatsapp bericht of bel even voor het maken 
van een afspraak. Tijdens de open dagen zijn er ook bloemstukken direct te koop of te bestellen voor 
een speciale gelegenheid!     
                                                                 Graag tot ziens   op 6 en of  7 november van 10 – 18 .00 u  
                                                                 Ans Jenniskens Deckers  
                                                                 Crommentuynstraat 61  
                                                                 Tel 0651084308 
                                                          info@floransbloemenliefde.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@floransbloemenliefde.nl
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 MANTELZORGDAG 15 NOVEMBER  
 
 
 

Binnenkort is weer de dag rondom Mantelzorg in de gemeente  
Horst aan de Maas.  
In Meterik organiseren wij deze dag op maandagmiddag  
15 november 2021 in het MFC. 
 
Hoe ziet deze middag eruit: 
 

Om 12.15 uur starten we met een diner dat verzorgd wordt door 
‘Paulus kookt’ en daarna kunt U genieten van een muzikaal optreden 
van de Golden Liesjes uit America. 
De middag zal tot ongeveer 15.00 uur duren. 
 
Wij als Dorpsverbinders nodigen U hier graag voor uit; wij zouden het 
heel gezellig vinden om U op deze middag te ontmoeten.  
(deze activiteit is gratis) 
 
 
 

Voor wie is deze middag bedoeld:  
Bent U mantelzorger / vrijwilliger of behoeft u zelf zorg, of maakt u  al gebruik van ons eetpunt dan nodigen 
wij u uit voor deze middag en heten wij u van harte welkom!  Neem gerust iemand mee als u dit fijn vindt! 
 
Geef je op voor 5 november bij de Dorpsverbinders tel: 06-3823 0621 of via de mail: 
dorpsverbindermeterik@gmail.com.  
 
Zijn er mensen die verhinderd zijn of graag op een ander tijdstip deel willen nemen aan een 
mantelzorgactiviteit Horst aan de Maas, dat kan: 
• 10 en 17 november  van 13.00 – 15.00 uur kun je je laten verwennen door leerlingen van het 

Dendron College met een heerlijke high tea en daarna kun je deelnemen aan activiteiten. Dit vindt 
plaats op het Dendron College, Gebroeders van Doornelaan 124 te Horst. 

         Per bijeenkomst is plaats voor 25 personen. 
• Theatergroep Kleinkunst speelt op 18 november de voorstelling ‘Hoop’. 
Deze vindt plaats op het Yuverta college (voorheen Citaverde), Spoorweg 8 in Hegelsom. 
De voorstelling begint om 19.30 uur en na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje. 
Als U aan één van deze andere activiteiten deel wilt nemen kunt U zich opgeven via de site van Synthese.                
https://synthese.nl/nieuws/dag-van-de-mantelzorg-10-nov-activiteiten-in-horst/ 
Tot 15 november!   
 
Tips en adviezen voor mantelzorgers   
 
De zorg voor een naaste is mooi en een teken van liefde. Maar kan ook 
confronterend zijn en vermoeiend. Neem tijd voor jezelf, zoek ontspanning en 
voel je er niet schuldig over. Zo houd je de zorg langer vol.   
 
Wees open en spreek met mensen in je omgeving over de situatie. Dat is 
belangrijk, want dan zijn zij op de hoogte van de situatie. Je kunt het bespreken 
met mensen uit je naaste omgeving. Geef aan waar jij behoefte aan hebt.  
 
Blijf in contact met familie en vrienden. Probeer hen te betrekken in de zorg 
voor je naaste. Dat zorgt voor meer begrip voor de situatie en voorkomt dat je 
vereenzaamt.   
 
Als je werkt, maak het dan bespreekbaar met collega’s en leidinggevende. Vertel over je situatie 
thuis, zodat zij begrip krijgen voor je situatie. Steeds meer organisaties werken mantelzorg-vriendelijk. Er 
zijn verschillende verlofregelingen. Bekijk de mogelijkheden en tips. Zie ook de informatie ‘Werk en 
mantelzorg’  
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Durf hulp te vragen. Hulp vragen is geen teken van zwakte. Je zult merken dat anderen vaak bereid 
zijn een handje te helpen. En dit zelfs fijn vinden! Maak jezelf niet onmisbaar. Het is voor beide partijen 
beter dat de zorg zo af en toe door iemand anders wordt overgenomen. Zo houd je het langer vol.  
 
Probeer te lachen met elkaar. Je zult zien dat het aanstekelijk werkt. Een lach verlicht ook gevoelens 
van verdriet en onmacht.  
 
Kijk naar wat nog wél kan. Veel activiteiten uit het verleden kunnen niet meer. Het is goed je te 
richten op wat je naaste nog wél kan en daar gebruik van te maken. Soms kunnen activiteiten samen nog 
wel, of in een andere vorm.   
 
Laat je informeren over het ziektebeeld van je naaste; dit kan duidelijkheid bieden en het vergroot je 
draagkracht.  
 
Zoek contact met andere mantelzorgers. Je bent niet de enige die in deze situatie zit. Dat is een 
schrale troost maar je ervaringen delen met andere mantelzorgers kan de zorgen net wat makkelijker 
maken. Via de contactgroep van mantelzorgers, die elke derde donderdagochtend bij Synthese bij elkaar 
komt, kun je ervaringen delen. Dat kan ook via internet- of facebookpagina’s.    
 
Schrijf je in bij het Steunpunt Mantelzorg. Je wordt dan regelmatig geïnformeerd. Je ontvangt 3x 
per jaar een nieuwsbrief en uitnodigingen voor themabijeenkomsten en de cursus ‘Mantelzorg in Balans’. 
Je kunt gebruik maken van de huishoudelijke hulpregeling voor mantelzorgers voor 10 euro per uur.  
 
Handige websites 
www.ikbeneenmantelzorger.nl    www.mantelzorg.nl     www.synthese.nl  
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl   www.mantelzorgmakelaarhorst.nl 
Facebookpagina:  Mantelzorg Horst aan de Maas E-mail: mantelzorghorst@synthese.nl  
 
Behoeftepeiling vervoer? 
Op het platteland ben je al snel op vervoer met de auto aangewezen als je wilt gaan winkelen of op 
familiebezoek wilt gaan. Want niet iedereen heeft een auto of kan met iemand meereizen.  
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich tegen betaalbare kosten kan verplaatsen zijn er een aantal 
mogelijkheden. 
 

• Het OV (trein, bus en fiets)  

• Zittend ziekenvervoer via zorgverzekeraar. 

• VieCuri pendelbus 

• Omnibuzz vervoer. Vervoer binnen regio. WMO 

indicatie nodig. 

• Valys, vervoer buiten de regio. 

• www.samenuitbus.nl  Leuke uitstapjes voor 55- 

plussers. 

• Vervoer in America 

• Automaatje Sevenum 

• Wensbus Kronenberg / Evertsoord 

Vervoer America, Automaatje Sevenum en Wensbus Kronenberg/ Evertsoord  zijn initiatieven 
georganiseerd door vrijwilligers voor inwoners uit eigen dorp. De overige mogelijkheden zijn voor iedereen 
toegankelijk. 
Als Dorpsverbinders willen we via dit artikel inventariseren of in Meterik behoefte is aan vervoer zoals 
bijvoorbeeld in America, Sevenum of Kronenberg. Mocht na inventarisatie blijken dat er genoeg vraag is 
dan willen wij met de werkgroep Sociaal kijken wat we kunnen organiseren voor de inwoners van Meterik. 
 
Extra info Omnibuzz vervoer. Voor wie? 
Omnibuzz vervoert klanten met een Wmo-indicatie. De gemeente bepaalt of je in aanmerking komt voor 
een OmniBuzz pas. Je reist met korting met een taxi. De taxi wordt in principe gedeeld met andere 
klanten. Dat kan betekenen dat je niet altijd rechtstreeks naar uw bestemming wordt gebracht.  
 
Omnibuzz vraagafhankelijk vervoer is bedoeld voor sociaal-recreatieve doeleinden, zoals familiebezoek, 
een kerkbezoek of een middag winkelen.  

http://www.ikbeneenmantelzorger.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.synthese.nl/
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.mantelzorgmakelaarhorst.nl/
http://www.samenuitbus.nl/
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Wanneer kunt U gebruik maken van Omnibuzz: 
• Van maandag tot en met donderdag van 06.00 uur tot 24.00 uur. 

• Op vrijdag en zaterdag van 06.00 uur tot 02.00 uur. 

• Op zondag en feestdagen van 07.00 uur tot 02.00 uur. 

Omnibuzz rijdt in heel Limburg, behalve in de gemeente Mook en Middelaar.  
Vanaf je vertrekadres kun je ca 25-30 km reizen. 
Je betaalt een bedrag per zone. Een zone is ongeveer 4 à 5 kilometer. Je kunt per enkele reis maximaal  
5 zones reizen met Omnibuzz. Prijs per zone: € 0,83. Je krijgt achteraf een factuur thuisgestuurd. 
Als je een begeleider wilt meenemen, reist deze gratis mee als deze geregistreerd is bij Omnibuzz. Een 
andere meereizende (zonder vervoerspas) betaalt 2,44 euro per zone. Als u uw budget heeft 
overschreden, kunt u met Omnibuzz blijven reizen tegen kostendekkend tarief van 4,82 euro per zone. 
 

Onze vraag.  
Heb je problemen om ergens naar toe te gaan, zoals familiebezoek, eens 
winkelen in Horst of bezoek aan het ziekenhuis in Venray of Venlo en zoek 
je daarvoor een oplossing? Laat ons dat weten.  
 
Dat kan door een belletje naar de Dorpsverbinders (06-382 306 210) of 
door het sturen van een mail (dorpsverbindermeterik@gmail.com). Je kunt 
ook onderstaand inventarisatielijstje invullen en bij een van de 
Dorpsverbinders in de brievenbus stoppen of afgeven bij de Open Inloop.  
Doe het voor 1 december. 
 

 

 

Inventarisatielijst vervoersvragen (van Dorpsverbinders) 

Naam                              ________________________________________________________ 

Adres                               ________________________________________________________ 

Telefoon                          _________________________________________________________ 

Wat zou ik graag willen?_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Opmerkingen of tips? 
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Oapening carnavalsseizoen 2022 

 

zoaterdág 13 november 
 

 
 

Jah d’r is aalt waât te belève, in ut Miët’riks lève 
♫♪ De Ald Prinse, Sjaak Jenniskens ♪♫ 

 
Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,  
 
Eindelijk is d’r ‘waat te belève, in ut Miët’riks carnavalslève’! Op zaterdag 13 november zullen wij: JCM, 
BB, LC en CC samen met jullie carnavalsseizoen 2022 aftrappen in MFC De Meulewiek.  
Het duo Pruuf Mar zal een smaakvol optreden verzorgen. De presentatie van het spektakel is in 
handen van niemand minder dan: Koen & Sander, onze oud-vorsten.  
 

Aaltied waal waât aan de hand, schonste stukske platteland 

 

Wat er deze avond precies aan de hand is, lees je hieronder: 
 

Âftrejje trio 

We nemen afscheid van het trio: Prins Bernard I en Adjudanten Bart en Sjuul.  
Op welke manier zullen de oud-prinsen onze Prins Bernard in hun midden opnemen?  
 

Oapening neej seizoen en bekendmake neej thema 

Het carnavalsseizoen wordt vanavond officieel geopend. Onze zaal zal ook de komende Carnaval 
weer op z’n allermooist worden aangekleed door de gezamenlijke decorcommissie. Hierdoor komt 
natuurlijk iedereen meteen in de feeststemming. Deze avond wordt het nieuwe thema bekendgemaakt.  
 

En wilde ’n rundje gève, kom daan beej ôs nève 
 

Liedjesoavend 

De volgende artiesten zullen hun nieuwe liedje ten gehore brengen, namelijk: De Verkes kôp, Factor 
twië, Nonde Zôk, Nog neet bekend en de Druugloëpers. Vanavond hoor jij als eerste welke liedjes van 
eigen bodem de komende Carnaval volop worden gedraaid. Wie zal deze avond de wisselbeker in 
ontvangst nemen? Op 21 januari is de jaarlijkse cd verkoop hoës-aan-hoës. 
 

Verloëvingsbal 

Vanavond wordt het hele Boorebrulluftsgezelschap aan jullie gepresenteerd. Welk hoteldebotel en 
hartstikke verliefd bruidspaar wordt er dit jaar ‘beej de meule’ in de onecht verbonden?  
 

Weej blieve heer nag lekker stoan, weej wille nag neet goan 
 
Het belooft een fantastische avond te worden: een feestelijk én uitgebreid programma waar jij geen minuut 
van wilt missen. Dus zorg dat je op tijd aanwezig bent: om 19.22 uur begint het programma.  
 

Weej verstaon ôs same waal, jah Miët’rik hèd ut aal!! 
 
Bekijk het bijbehorende filmpje op facebook en de website: https://www.demeulewiekers.nl 
 

 

Let op: wij hanteren de geldende coronamaatregelen 
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  1971              2001 

 
 

Vijftig jaar Zanglust. Deze mijlpaal vieren we op 29 oktober tijdens een feestavond met diner  
in MFC De Meulewiek in Meterik.  

Om alvast in de feeststemming te komen brengen we ’s middags eerst een bezoek aan  
“De Wasrol” in Boekend  

 
 
 
 

        

   2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Door corona hebben we lang niet kunnen repeteren. Gelukkig zijn de repetities inmiddels weer gestart.  

In 2022 hopen we een feestelijk concert te kunnen presenteren.  
Ook zin in zingen? Sluit je bij ons aan! 
 
Daarnaast willen we graag het archief van Zanglust completeren. In de loop der jaren zijn er helaas 
nogal wat stukken verloren gegaan. Onze vraag: wie heeft er nog foto’s of kan ons iets vertellen over de 
beginjaren van het koor zodat we een mooi overzicht kunnen maken dat we vervolgens kunnen 
doorgeven aan Heemkunde Meterik.  
 
 
 
 
 
 

        
 
 

1980                
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SENIOREN 
Algemeen 
Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie?  
Alvast bedankt namens de penningmeester. 

 
 
Uitslagen 
RKSV Meterik 2 Leunen 3 (zon)  2 - 0 
Wittenhorst 6 (zon) RKSV Meterik 3 3 - 1 
RKSV Meterik 1 DEV-Arcen 1  3 - 1 
   
Programma komende weken 
31 okt 09:30       Wittenhorst 8  RKSV Meterik 4    co 
31 okt 10:30       RKSV Meterik 2        VCH 2         co 
31 okt 12:00       FCV-Venlo 8  RKSV Meterik 3  co 
31 okt 14:30       Neerkandia 1  RKSV Meterik 1  co 
     
7 nov 10:30 RKSV Meterik 3  MVC'19 3   co 
7 nov 10:30 RKSV Meterik 4  SV Venray 9 (zon)  co 
7 nov 11:30 Blerick 4   RKSV Meterik 2  co 
7 nov 14:30 RKSV Meterik 1  Reuver 1   co 
 
Meterik verslaat wilskrachtig DEV Arcen 
Meterik behaalde op zondag 24 oktober in haar thuiswedstrijd tegen DEV uit Arcen een zwaarbevochten 
3-1 overwinning. 
 
Meterik bepaalde in het eerste halfuur het spelbeeld zonder erg overtuigend te spelen. Het was echter 
DEV dat na een kwartier de beste kans kreeg. Keeper Luuk Haenen was echter attent en ranselde een 
inzet uit zijn doel. Meterik had zijn antwoord klaar, zocht de diepte via Piet Steeghs en Rens Aerts schoot 
geheel vrijstaand de afgemeten voorzet binnen: 1-0. Rens had de smaak te pakken en schoot even later 
ook de 2-0 tegen de touwen. Even verslapte bij de groen-witten de scherpte achterin, Sjoerd Brands 
profiteerde daarvan en scoorde met een kopbal de 2-1. DEV slaagde er vervolgens in om met 
opportunistisch voetbal Meterik uit zijn spelritme te halen, waardoor de toeschouwers in het verdere 
verloop van de wedstrijd vooral genoten van het fraaie herfstweer.  
  
Na de thee kwam pas na een uur verandering in dit spelbeeld en leek Meterik zijn inmiddels bekende 
eindspurt in te zetten. In eerste instantie kon de DEV keeper nog een te zachte inzet van Piet Steeghs 
keren. Maar even later was hij kansloos; Rens Aerts scoorde heel beheerst de 3-1 in de lange hoek na 
een fraaie dieptepass van Leon Cuppen.  
 
Was het verzet van DEV daardoor gebroken? Zij geven nooit op, zo gaven ‘mannen van de wedstrijd’ 
Rens Aerts en Huub Kleuskens na de wedstrijd aan. Mede daardoor en omdat wij er niet in slaagden om 
met balbezit en combinatievoetbal ons eigen spel te spelen maakten we het ons zelf lastig. Onze keeper 
Luuk Haenen voorkwam echter met een 2 tal reddingen dat het in de slotfase nog echt spannend werd. De 
drie punten pakken na een minder goede wedstrijd vinden we ook een belangrijke kwaliteit, daar drinken 
wij er minstens eentje op!  
 
De groen-witten zijn de competitie prima gestart en behaalden al de vierde overwinning. Ze verloren 
alleen, en onverdiend, de wedstrijd tegen titelkandidaat en huidig koploper Hegelsom. 
 
 
JEUGD 
Uitslagen jeugd 23 oktober  
Melderslo JO17-1    - SJO America/Meterik JO17-1     0 - 6 
SJO America/Meterik JO13-1   - BEVO JO13-1JM       3 - 4 
SJO America/Meterik JO12-1   - Roggel JO12-1JM    16 - 0 
 
Programma jeugd 30 oktober  
ST SV United/BVV’27/SVOC’01 JO19-2JM - SJO America/Meterik/Hegelsom JO19-1 15:00  
ST DEV-Arcen/RKDSO JO17-1  - SJO America/Meterik JO17-1  13:00  
Wittenhorst JO15-2     - SJO America/Meterik JO15-1  12:00  
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SJO America-Meterik 
 

Oprichting SJO America-Meterik 
 
Na de afgelopen 5 seizoenen met ST-teams (Samenwerkende Teams) aan de KNVB competitie te 
hebben deelgenomen is nu het moment daar, om met de jeugdafdelingen van AVV America en RKSV 
Meterik verder te gaan als een Samenwerkende Jeugd Opleiding (SJO). Belangrijkste reden hiervoor is 
dat deze samenwerkingsvorm beter past bij de manier waarop het jeugdvoetbal in America en Meterik de 
afgelopen seizoenen georganiseerd is geweest. Bijkomend voordeel is dat de organisatie achter het 
jeugdvoetbal makkelijker te coördineren is aangezien een SJO binnen de KNVB als een ‘entiteit’ wordt 
gezien waarmee de jeugdafdeling vanuit een eigen sportlink kan gaan werken. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar 
op voetbal.nl.  
 
Jeugdvoetbal binnen SJO America-Meterik   
Met de oprichting van SJO America-Meterik verandert er voor onze jeugdleden en jeugdteams nagenoeg 
niets. Jeugdleden blijven lid van de moederverenigingen AVV America of RKSV Meterik en spelen in één 
van de SJO America-Meterik teams. De teams blijven trainen en wedstrijden spelen op de sportparken in 
America en Meterik, wedstrijden blijven gespeeld worden in het sky-blauwe / zwarte tenue waarin de ST-
teams al een aantal seizoenen spelen.  
 
Kom je eens meetrainen bij SJO America-Meterik? 
Bij SJO America-Meterik bieden we iedereen de mogelijkheid om eens mee te komen trainen bij een van 
onze teams. Met deze trainingen kun je kennismaken met het jeugdvoetbal in America en Meterik en de 
teams die er voetballen. Op deze manier weet je al bij wie je in een team komt te voetballen wanneer je je 
na de proeftrainingen aanmeldt bij SJO America-Meterik. Aanmelden voor proeftrainingen kan via de link 
op onze website www.sjoamerica-meterik.nl.  
Speciaal voor de jeugd van 5, 6 en 7 jaar (KNVB klasse JO6/JO7) worden na de herfstvakantie een viertal 
proeftrainingen georganiseerd op de maandagen 1, 8, 15 en 22 november. Wil jij graag op deze avonden 
eens komen voetballen, meld je dan aan via de link achter bijgevoegde QR-code (formulier is ook te 
vinden op www.sjoamerica-meterik.nl). En neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
 
Voor meer informatie over het (proef)trainen en voetballen bij SJO America-Meterik kan contact 
opgenomen worden via info@sjoamerica-meterik.nl. 
 
Website 
Kijk voor meer informatie op onze website www.sjoamericameterik.nl. Via deze website blijven wij alle 
(jeugd)leden van AVV America en RKSV Meterik informeren over het jeugdvoetbal in America en Meterik. 
Teams, wedstrijdprogramma´s en uitslagen kun je ook terug gaan vinden op deze site. 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur SJO America-Meterik 
 
Voorzitter:     Giel Muysers 06-49827457  voorzitter@sjoamerica-meterik.nl 
Secretaris:           Mark Geuijen 06-86616014  secretaris@sjoamerica-meterik.nl 
Penningmeester: Johan Scheffer 06-31795563  penningmeester@sjoamerica-meterik.nl  
 
 
 

Bedankt voor de felicitaties, 

 

kaarten en bloemen 

 

voor ons 60 jarig huwelijk 

 

 

Truus & Jan van Dijck 

http://www.sjoamerica-meterik.nl/
http://www.sjoamerica-meterik.nl/
mailto:info@sjoamerica-meterik.nl
http://www.sjoamericameterik.nl/
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Senioren nieuws 

Programma zaterdag 30 oktober  

Programma senioren dames 

    
 
          Fluiten / tellen 
15:30 Vocala DS 2  VC Trivia DS 1 MeerCamp, Oeffelt   
20:00 VC Athos '70 DS2 VC Trivia DS 4 De Kruisweide, Sevenum   
17:30 VC Trivia DS 4 VC Trivia DS 3 Gymzaal Meterik Cornelis Sitaniapessy,  

  Loes Cleven,  
17:00 VC Trivia DS 5 VC Olympia DS 5 Gymzaal  America Milou Verheijen,  

  Hilde vanHerpen,  

Programma senioren heren  

17:00 Revoc/VCB HS 4 VC Trivia HS 2 De Schans, Reuver 
 

Wedstrijd verslag Dames 1 

Ontketend VC Trivia pakt de volle winst 

Oorverdovend lawaai en veel energie, de dames van VC Trivia leken bevrijd en speelden zo dominant 
dat de tegenstander geen moment in de wedstrijd is gekomen, 4-0!  
 
Afgelopen zaterdag stond de streekderby tegen Olsredlem dames 1 op het programma. De week 
ervoor wisten de dames van VC Trivia een nipte 2-3 uitoverwinning te boeken op het 2e damesteam 
van Olsredlem. VC Trivia was dus gewaarschuwd en daarbij moest het gemis van 2 basisspelers 
opgevangen worden. VC Trivia wist dat Olsredlem de week ervoor met 4-0 verloren had van de 
koploper en dus was de strategie er vooral op gericht om meteen druk te zetten op de tegenstander. 
VC Trivia startte, zoals zo vaak in de voorbereiding en ook in de eerste thuiswedstrijd, met veel 
servicedruk en hoog tempo de wedstrijd. De tegenstander werd letterlijk met de rug tegen de muur 
gezet en op deze manier leek de moed al snel in de schoenen te zakken bij Olsredlem en VC Trivia 
ging steeds meer geloven in haar eigen kracht. Zowel voor de spelers als het thuispubliek was het 
genieten, de eerste set werd overtuigend gewonnen met 25-12. 
In de 2e set ging VC Trivia met eenzelfde spelplezier verder waardoor er voortdurend een kleine 
voorsprong op het scorebord te zien was. Olsredlem leek zich vervolgens even te herpakken, maar na 
een time-out aan Trivia’s zijde werd de voorsprong al snel weer uitgebouwd tot 5 punten (25-20).  
In de 3e set pakte Olsredlem nog het eerste setpunt, maar na een goede side-out speelde VC Trivia 
weer ontzettend dominant. Uitblinkers waren misschien wel de twee buitenspelers, Danique Oomen en 
Josi Linskens die heel onbevangen speelden. In de eindfase van de 3e set met al een ruime 
voorsprong op het scorebord werd de genadeklap uitgedeeld door Eugenie van Lin, die met haar kill-
block (binnen een meter van het net) het laatste sprankje hoop bij de tegenstander wegpakte. De set 
werd met 25-13 gewonnen.  
De vierde set moest de feestvreugde compleet maken. Ondanks dat er soms wat onzorgvuldiger 
gespeeld werd, maakte werklust het verschil: 25-21. Er werd volop genoten van de winst! 
 

Jeugdnieuws 

Programma jeugd zaterdag 30 oktober  

          Fluiten Tellen 
12:45 AV Flash MB 2    VC Trivia MB1 MFA De Schans, Arcen   
14:00 VC Trivia/Hovoc JC 1   Avance JC 1  Gymzaal Meterik Sandra Litjens, Ron Cuijpers 
 

Recreantennieuws 

Programma recreanten dames woensdag 3 november      

20.30 Revoc VCB1  VC Trivia 1  Reuver  
21.00 VC Trivia 2  Active Rooy 1  America  André  Snellen (fluiten) 
 

Programma recreanten heren zondag 31 oktober 

10:00 VC Trivia   HR 1  Arsenaal Hegelsom  Hans Cox, (fluiten) 
10:00 VC Trivia   HR 2 Meuleveld America  Iseli de Waard, (fluiten) 
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 Sportvereniging Oxalis 

                 Horst aan de Maas 

 
Uitslagen week 42 
SVOC '01/United 2  -  Oxalis 2 11-6 
SVOC '01/United 1 -  Oxalis 1   7-6 
 
Inlooptraining G-Sport voor Ongekend Talent  op 30 oktober 
In het kader van Ongekend Talent is SV Oxalis begin oktober 2021 gestart met het aanbieden van een 
beweeg- en vrijetijdsaanbod voor mensen met een beperking. SV Oxalis vindt het belangrijk dat iedereen 
kan meedoen. Er zijn inmiddels een aantal inlooptrainingen geweest en dit blijkt een groot succes!! 
 
SV Oxalis heeft hierbij de samenwerking opgezocht met Zorgboerderij Wienes in Hegelsom. Inmiddels is 
er een enthousiaste groep van zo’n 10 meiden en jongens die onder deskundige begeleiding op een 
laagdrempelige manier leuke balspellen en korfbalgerichte oefeningen doen. De balspellen en 
beweegoefeningen worden afgestemd op het niveau van de G-sporter. Iedereen is welkom. Het gaat 
vooral om het plezier en het samen bewegen. 
De training is wekelijks, vooralsnog op zaterdagochtend. In de herfst en het voorjaar van 11.00-12.00 uur 
op het veld bij Sportpark Wienus in Hegelsom. In de winter binnen in de zaal. 
A.s. zaterdag 30 oktober is er wederom een training, van 11.00-12.00 uur op Sportpark Wienus in 
Hegelsom. Heb jij interesse om mee te komen doen? Kom gerust eens kijken. 
Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Arts of Chantal van den Homberg via info@svoxalis.nl.  
 
Recreanten / Midweek leden gezocht 
Vind jij het leuk om op woensdagavond gezellig in een team te sporten? Wil je niet de verplichting van het 
trainen, maar vind je het wel leuk om wekelijks een wedstrijdje te spelen?  
Ons recreanten en midweek team is nog op zoek naar nieuwe leden. Gezelligheid en plezier staat voorop! 
Kom anders een keertje kijken op een woensdagavond. Meer info via info@svoxalis.nl 
 
Trainingstijden zaal 
team   Dag/tijd    locatie      Eerste training 
Kangoeroes Zaterdagochtend  Kruisweide Sevenum   Data + tijd volgt 
F1   Maandag 17.30 – 18.30  Gymzaal Hegelsom     8-11-2021 
E1 + E2  Maandag 18.30 – 19.30  Gymzaal Hegelsom     8-11-2021 
D1   Maandag 18.00 – 19.00  Kruisweide Sevenum    8-11-2021 
B1+A2+A1  Dinsdag 17.45 – 18.45  Kruisweide Sevenum         A1:  9-11-2021 

        A2:  9-11-2021 
        B1:  9-11-2021 

S2 + S1  Dinsdag 18.45 – 20.00  Kruisweide Sevenum    9-11-2021 
MW1+MW2  Woensdag 20.00 – 21.00  Kruisweide Sevenum              10-11-2021 
C1+A2+A1  Donderdag 18.30 – 19.30  Kruisweide Sevenum       C1: 11-11-2021 

    A2:   4-11-2021 
    A1:   4-11-2021 

S2 + S1  Donderdag 19.30 – 20.45 + Kruisweide Sevenum   4-11-2021 
Donderdag 20.30 – 22.00 Kruisweide Sevenum   4-11-2021 

S1 + S2  Vrijdag 21.00 – 22.00  Kruisweide Sevenum              5-11-2021 
 
Week 52 (1e week kerstvakantie) zijn er geen trainingen. Week 1 zal de seniorenselectie trainen, overige 
teams: is afhankelijk van planning wedstrijden. Maandag 28-2 en dinsdag 1-3 zijn er geen trainingen i.v.m. 
carnaval.  
 
Agenda 

• 30-10-2021: G-sport training van 11.00-12.00 uur op Sportpark Wienus in Hegelsom 

• 02-11-2021: Algemene ledenverg van 19.30 - 21.30 uur in kantine Sportpark Wienus Hegelsom 

• 05-11-2021 + 06-11-2021: Fondsenwerving helpen Rowwen Hèze 

• 08-11-2021: Start zaaltrainingen 

• 19-11-2021: Sintviering Kangoeroes, E-F jeugd van 18.15-19.45 uur in kantine Sportpark Wienus 

• 27-11-2021 +  28-11-2021: Start zaalcompetitie 2021-2022 
 

mailto:info@svoxalis.nl
mailto:info@svoxalis.nl
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Beste inwoners van Meterik, 
zoals eerder aangegeven, zoemen we in dit artikel nog verder in op de resultaten van de enquête over 
verkeer. Per gestelde vraag geven we hierbij de meest aangegeven antwoorden en adviezen. 
Vraag 1: Welke soort overlast wordt ervaren.  

- Ruim 60% ervaart flinke overlast van vrachtverkeer/tractoren.  
- Geluidsoverlast, ook in de avond en nacht.     
- Vaak een veel te hoge snelheid door verkeersdeelnemers. 
- Trillingen bij drempels    
- Gevaarlijke en verkeersonveilige situaties.    

Vraag 2: Hoe zou je de overlast in het centrum kunnen verminderen? 
- Alternatieve routes aangeven, zeker voor zwaar verkeer. 
- Invoeren lagere snelheden in kom (30km) en buitengebied (60km) 
- Doorgeven aan TomTom etc., zodat de GPS-systemen hier de 

route op berekenen. 
- Ontmoedigen zwaar vracht- en landbouwverkeer in de kom.  
- Verbodsborden plaatsen en alleen bestemmingsverkeer toelaten.  

Vraag 3: Hoe zou je de snelheid in de kom kunnen verminderen? 
- Meer controle en handhaven.   
- Aanpassen snelheid naar 30 km.   
- Ontmoedigen d.m.v. bloembakken of andere obstakels voor verkeer.   
- (Elkaar) aanspreken op gedrag    
- Los van snelheid wordt aangegeven, dat er parkeerproblemen zijn.  

Vraag 4: Veiligheid fietsers/voetgangers komt in het gedrang door: 
- Te hoge snelheid verkeer (ook eigen inwoners)   
- Extra gevaar vanwege landbouw/vrachtverkeer  
- Gevaar geldt vooral voor schoolgaande jeugd en weg naar sportvelden, sporthal, Jong Nederland.

  

Uit de antwoorden komen de volgende adviezen/suggesties naar voren: 
- Zwaar vracht en landbouwverkeer weren uit het centrum, uitgezonderd bestemmingsverkeer. 
- Alternatieve routes maken voor vracht- landbouwverkeer. 
- Realiseren van een rondweg. 
- In samenwerking met bedrijven alternatieve en verkeersveilige routes bedenken. 
- Aanpassing GPS systeem (TomTom).  
- Overleg met gemeente/instanties: probleem helder maken en druk uitoefenen op realiseren 

verbeteringen. 

- Door centrum rijden (zwaar) verkeer ontmoedigen: bloembakken/versmallingen.  
Beperkt drempels omdat hier ook weer overlast door ontstaat. 

- Maximum snelheid handhaven 
- 60 km buiten de bebouwde kom 
- Te nemen maatregelen moet overlast in buitengebied niet sterk vergroten. 

Vanuit de antwoorden, maar ook uit de werkgroep wordt uitdrukkelijk aangegeven om naar 
gemeente/instanties aan te geven dat het doorgaande (zwaar) vrachtverkeer gebruik moet maken van de 
zgn. Peelruit: A73 (Venray)  – Deurneseweg – Middenpeelweg – A67 (Sevenum). Deze wegen zijn 
immers op dergelijk verkeer toegerust! 
Zoals uit de antwoorden blijkt zijn de problemen divers en ook vaak specifiek voor een bepaalde plek. We 
moeten in de oplossingen voorkomen dat er een waterbed-effect ontstaat. Oplossingen komen alleen door 
geven en nemen en kijken naar wat je zelf eerst kunt doen.  
Laten we samen zorgen voor een verkeersveilig centrum van Meterik! 
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Koken met ’t Krèntje! 
 

Paddenstoelentaart 
 
 

Ingrediënten 
50 gram boter 
350 gram korstdeeg 
Bloem 
Blinde vulling 
3 uien (gesnipperd) 
350 gr gemengde paddenstoelen  

(bijv. eekhoorntjesbrood, kastanjeboleten, 
morieltjes, cantharellen, melkzwammen, 
oesterzwammen, weidechampignons, 
keizersamanieten). 

1 takje tijm 
Zout en peper 
Versgemalen nootmuskaat 
5 dl volle melk 
5 dl room 
1 ei 
2 eidooiers 
 

Bereidingwijze 

Verwarm de oven op 190 graden en vet een springvorm van 23 cm doorsnee in met boter. 
Rol het deeg uit op een met bloem bestoven plank en bekleed de vorm hiermee. 
Laat de vorm met het deeg 1 uur in de koelkast rusten. 
Leg een stuk bakpapier op het deeg, vul dit met een blinde vulling van bonen of rijst en bak de bodem 
voor. Verwijder de droge vulling en het papier en laat de deegbodem afkoelen. 
Smelt 50 gr boter in de koekenpan en laat hierin de uien 20 minuten zachtjes smoren. 
Snijd intussen de paddenstoelen. 
Voeg de paddenstoelen en de fijngehakte tijm toe en laat het geheel zachtjes bakken. 
Voeg naar smaak zout, peper en nootmuskaat toe. 
Doe de melk en de room in een maatbeker en klop het ei en de dooiers erdoor. 
Schep het paddenstoelenmengsel op de bodem en giet het eiermengsel erover. 
Bak de taart 15 tot 20 minuten tot hij in de midden stevig aanvoelt. 
Smakelijk. 
 

 
 
Welke jongere komt de redactie van ’t Krèntje 
versterken? 
 
Al tien jaar zorgt een enthousiast groepje vrijwilligers er voor dat veel Meterikse 
gezinnen (en ook een aantal mensen buiten Meterik) elke week ´t Krèntje ontvangen. 
Al het Meteriks nieuws is er in verzameld, het zorgt voor betrokkenheid en schept 
een band tussen de Meterikse bevolking.  

 
We zouden de redactie graag uitbreiden met een jongere om jongeren en jeugdigen uit Meterik, meer dan 
nu het geval is, te bereiken. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door samen met ons op zoek te 
gaan naar items die vooral jongeren aanspreken, het schrijven van een column, een (halve) pagina met 
nieuws speciaal gericht op jongeren enz.  
 
Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan ’t Krèntje, meld je dan aan! 
 
Je kunt contact opnemen met een van de redactieleden of een mailtje sturen naar 
dorpskrantmeterik@gmail.com.  

Doen! Je bent van harte welkom! 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Wie helpt… 

 
 
Sinds een aantal jaren zijn de leden van Heemkunde Meterik bezig om de geschiedenis van Meterik in 
kaart te brengen en voor iedereen toegankelijk te maken.  
 
Meerdere keren plaatsten we een oproep: hebt u foto’s, kaarten, documenten, verenigingsnieuws en/of 
andere materialen die betrekking op de Meterikse geschiedenis, gooi die dan niet weg maar schenk ze 
aan Heemkunde Meterik.  
 
Gelukkig ontvangen we regelmatig het een en ander en af en toe ontvangen we een prachtige foto die 
zeker de moeite van het bewaren waard is, maar…… wie staan er op? 

 
Daarom vragen we uw hulp. De middelste persoon op deze foto, met daarop 3 jagers, is Haskes Frits. 
Maar wie zijn de andere heren? 
 
Wie ons kan helpen, vragen we om een mail te sturen naar info@heemkundemeterik.nl of te bellen naar 
Mariet Bakker, tel. 077 398 38 12. 
  
Momenteel werken we achter de schermen hard aan een digitaal archief waarin we in de toekomst deze 
en heel veel andere mooie foto’s en films gaan plaatsen. Binnenkort leest u hier meer over. 
 
Als u nog Plus-punten hebt en het lastig vindt om die te verzilveren kunt u die in de brievenbus doen bij 
Carla Meijers, Donkstraat 3; zij verzilvert ze dan voor Heemkunde Meterik. Alvast hartelijk bedankt.  
 

 
Garage sale / opheffingsuitverkoop   
 
I.v.m. het stoppen met de groepsaccommodatie organiseren wij van dinsdag 
26 oktober t/m zaterdag 30 oktober een garage sale / opheffingsuitverkoop. 
Deze is elke dag geopend tussen 10:00 uur en 16:00 uur. 

mailto:info@heemkundermeterik.nl
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 
 

 
Misintenties 

Zaterdag 30 oktober, geen H. Mis 

Zondag 31 oktober: 11.00 H. Mis t.g.v. Allerzielen 

1. overledenen v.d. familie v. Lieshout - Fattori 
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst) 
 
Met daarin aandacht voor de overledenen vanaf 01-11-2020. 
Aansluitend gaan we naar het kerkhof voor de gravenzegening. 
 

Zaterdag 6 november, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 13 november, 33e zondag door het jaar, 11.00 uur 

1. Jan Pieter Hendrik Tacken (jaardienst) 
 

Zaterdag 20 november, hoogfeest Christus Koning, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Lectoren, acolieten en collectanten 

Lector   Acoliet     Collectant 
31-10: Piet Kuenen  Theo v. Rengs/ Huub Baltussen collecteschaal achter in de kerk 
13-11: Margriet Hendriks Max van Dieten   collecteschaal achter in de kerk  
 

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 
 

Ziekencommunies  

Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat 
(077-398 14 16).  Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.  
 
Telefoonnummer priesternooddienst: 06-55408023  
 
 

Allerzielen 

Op zondag 31-10 a.s. is er om 11.00 uur Allerzielenmis.  
 
Er zal dan in het bijzonder gedacht worden aan alle  mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden.  
In de H. Mis die die dag in de parochiekerk wordt gehouden, kunnen ze allemaal met name worden 
genoemd. Maar dan moet een overlijden wel bekend zijn bij het secretariaat van de parochie en dan moet 
wel bekend zijn of het op prijs wordt gesteld dat de naam van een dierbare in de kerk wordt genoemd.  
Het parochiesecretariaat is niet van alles op de hoogte en we willen niemand teleurstellen. 
Daarom deze oproep: wilt u graag dat op 31 oktober in de mis een overledene uit Meterik met name wordt 
genoemd? Laat het dan even weten op: rkparochiemeterik@gmail.com. 
Dank u wel voor uw medewerking. 
 
Parochiecoördinatie Meterik 
 

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