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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 
 

Vroeger was vrijheid gratis en voor niets,  
tegenwoordig kun je het voor een prikkie krijgen 
 

     In week 49 is er 11 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
     Het totaal is nu 23 mm. 
 
            F1: rechte wegen zijn voor snelle auto’s,  

      bochten voor goede coureurs. 
 
 
Tot weeres met de groeten van Jos 

 
 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
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
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 11-12-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 

 

December 

Do 16: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 18: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 20: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' Kerst MFC 12:15 - 13:30 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Ma 27: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 30: - VSS uitstapje Holiday on ice (onder voorbehoud) 
  - JCM oliebollenactie 16:00 uur 
   

Januari  

Ma 03: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 06: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
Za 08: JongNL Meterik pruts inn 
Do 13: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 17: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 22: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Do 27: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 29: Uitkomen Meulewiekers prins 18:30 uur 
   

 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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OPA (Oud Papier Actie) 

 
 

Aanstaande zaterdag 18 december komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 4 aan de 

beurt. Dit zijn Evelien Swinkels, Sjuul Hegger, Paul Vissers en Yvonne Wijnands. 
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld aan de weg staat, want dan starten we vanaf Cafetaria 
Kleuskens. 
 

 
                                                                                                                                                 
 
Géén Krèntje  
tussen Kerstmis en Nieuwjaar! 
 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar verschijnt er géén Krèntje, we werken 
dan aan de voorbereidingen voor 2022 zoals het opmaken van de 
nieuwe bezorglijsten. 

 
 
Volgende week, op 23 december verschijnt het laatste Krèntje van 2021, houd hier s.v.p. rekening mee!  
Het eerste krantje van 2022 verschijnt op donderdag 6 januari. 
 
 
   

 

 

Heeft u het abonnementsgeld voor 2022 al betaald?  

Ja! Fijn dank je! 

 

Nee! Doe het dan liefst zo spoedig mogelijk! 
 
 
Donderdag 6 januari ontvangt iedereen het eerste krantje van 2022. Volgende week starten we met 
het opmaken van de nieuwe bezorglijsten en verzendlijsten. Daar wilt u toch ook op staan! 
 

Help ons en betaal vóór 20 december, zodat wij er voor kunnen zorgen dat 

alles goed verloopt.  

 
Mensen die het lastig vinden om het geld over te maken kunnen het ook afgeven bij een van de 
redactieleden. Doe het geld in een envelop en schrijf daarop je naam en adres. 
 
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 2022 € 125,00 kosten, ondanks de steeds stijgende kosten. 
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2022 elke donderdag in uw mailbox. 
 

We vragen u om het abonnementsgeld vóór 20 december 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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Mededelingen KBO  
 
Beste leden, 
alle activiteiten voor deze maand hebben we helaas moeten annuleren. 
Ook het kienen in de maand januari 2022 gaat niet door. 
Voor de overige activiteiten voor de maand januari, raadpleeg ‘t Krèntje. 
 
Als er leden zijn die, om wat voor reden dan ook, hun lidmaatschap willen beëindigen, verzoeken we om 
dit a.u.b. te doen voor het einde van het jaar.  
Wij hebben natuurlijk heel graag dat jullie allen bij de club blijven. Het liefste met nog veel nieuwe leden 
erbij. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom 
Af- of aanmelden graag voor het einde van het jaar bij Bert Thijssen via de mail kbometerik@gmail.com, 
bellen mag ook 06 4035 5580, tussen 18.00 en 20. 00 uur. 
 
Groetjes, bestuur KBO Meterik. 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                          In memoriam 
 
                    Afgelopen week kregen we een bericht van het overlijden van ons trouwe lid 
 
                           Gemma Magdalijns  –  Niessen 
 
                                               Gemma  was vanaf 2018 lid van de KBO.  
 
                         Wij wensen familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe, 
                                          om  dit grote verlies te kunnen dragen.    
 
                                                              KBO Meterik 
 
 
                                                                                                  
                                      In memoriam  
 
                        11 december 2021 kregen we het bericht van het overlijden van ons trouwe lid 
 
                                 Nel Tacken – Thijssen 
 
                                                Nel was al ruim 25 jaar lid van de KBO.  
 
           Wij wensen kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe 
                                               om dit grote verlies te kunnen dragen. 
                          
                                                                KBO Meterik 
 
 
 

 

Champignonactie 
 
 
 

 
Helaas hebben we ook dit jaar het besluit moeten nemen om de champignonactie niet door te laten gaan. 
De risico’s omtrent corona zijn nog steeds te groot.  
 
We hopen met z’n allen dat we het volgend jaar wel weer met heerlijke champignons bij u aan de deur 
mogen komen. 
 

mailto:kbometerik@gmail.com
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Dorpsraadsvergadering donderdag 16 december 2021 

 
Vanavond vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats. Deze vergadering is i.v.m. de huidige corona- 
maatregelen digitaal.  
 
Tijdens de vergadering zal de dorpsraad onder andere de ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2 
bespreken en de huidige stand van zaken rondom BOW. De brief van de werkgroep Luchtkwaliteit Horst 
zal worden besproken. Op de agenda staat verder het andere nieuws en de activiteiten vanuit de diverse 
werkgroepen en de plannen van de werkgroepen voor de toekomst.  
 
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de 
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl. Ook als je denkt op een andere 
manier een steentje bij te kunnen dragen, laat het ons weten.  
 
Via ’t Krèntje, onze Facebookpagina en indien mogelijk via Instagram, houden we jullie op de hoogte van 
de uitkomsten van de vergadering. 

 
 
Beste dorpsgenoten,  
 
zoals de meesten van jullie inmiddels misschien wel gezien of gehoord hebben is de gemeente 
voornemens om 100 woningen te bouwen aansluitend aan het Meteriks Veld (werknaam Meteriks Veld 2). 
Na 2 druk bezochte participatieavonden, georganiseerd door de 
gemeente, begint het plan al aardig vorm te krijgen.  
 

De planning is dan ook om eind 2022 te beginnen met het bouwrijp 

maken van de grond. 
De werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling van de dorpsraad heeft 
overleg gehad met de gemeente. Uit dit overleg is gebleken dat de 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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gemeente open staat voor particulier initiatief en CPO bouwen. De werkgroep wil als schakel tussen de 
gemeente en potentieel geïnteresseerden inventariseren wat de behoeftes zijn met als doel een 
optimale invulling van het toekomstige nieuwbouw plan. 
 

Particulier initiatief: hierbij wordt een kavel beschikbaar om zelf een woning op de realiseren. 

CPO: collectief particulier opdrachtgeverschap, hierbij gaat u in groepsverband aan de slag om 

woningen te realiseren naar behoefte van de deelnemers.  
 

Om de mogelijkheden rondom CPO bouwen en particulier initiatief concreter te maken worden de 
volgende zaken de komende tijd georganiseerd:  
 

- Inventarisering van behoefte (per mail) 
- Gesprek met de gemeente over de behoeften en mogelijkheden (door de werkgroep) 
- Informatieavond voor potentiële bouwers. 
- Verdere uitvoering en het inpassen in overleg met de gemeente.  
-  

En wat nu?  

Ten eerste willen we graag weten wie er interesse heeft in zelf bouwen in het plan, alleen, dan wel in 
groepsverband. 
Heb jij interesse, stuur dan voor 1-1-2022 de volgende punten via mail (wonen@dorpsraadmeterik.nl) 
naar ons op:  
 

- Wat voor soort woning zoekt u? (vrijstaand, twee-onder-een-kap, starter, appartement of 
levensloopbestendige woning). 

- In welke prijsklasse wilt u graag een woning realiseren? De uitkomsten hiervan kunnen van invloed 
zijn op de kavelindeling en prioritering kaveluitgave.  
 

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen, vermeld deze dan in voornoemde mail, 
de uitkomsten worden teruggekoppeld naar de gemeente. Hopelijk kunnen we op deze manier samen 
voor creatieve oplossingen zorgen in deze eigenaardige woningmarkt.  
 
Met vriendelijk groet,  
Ton Hendriks, Stef Korsten, Chiel Smulders, Dave Baltussen en Koen Muysers 
Commissie Wonen en Dorpsontwikkeling Meterik.  
 

 

 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ met kerstdiner 

 
 

U kunt zich nog opgeven voor het 4-gangen kerstdiner t/m donderdag 16 december bij de 
Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
 
Wij vragen de bezoekers dringend om zich te houden aan de coronamaatregelen. Bij binnenkomst een 
mondkapje op, pas als u zit mag het mondkapje af. De tafels worden zodanig gedekt dat u 1,5 meter uit 
elkaar kunt zitten. Heeft u klachten of bent u bij iemand in de buurt geweest die corona heeft, blijf dan 
thuis. We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.  
Zorg dat u de QR-code bij de hand heeft. 
Aansluitend is er een Open Inloop van 13.30 u tot 16.00 uur. 
 
Wij wensen iedereen veel plezier en smakelijk eten!  
De Dorpsverbinders:  
Carli, Ria en Hennie 
                                                                      

 

mailto:wonen@dorpsraadmeterik.nl
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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        Een terugblik…… 

                  Eerste Heilige communie 
 
In de Rooms-Katholieke Kerk is, na het doopsel, de Eerste Heilige Communie een volgende grote stap in 
het geloofsleven van een kind. Kern en hoogtepunt van de eerste communie is een feestelijke mis. 
Deze foto is genomen op 27 mei 1954 toen deze Meterikse meisjes op Hemelvaartsdag de Eerste Heilige 
Communie deden. 

 
Bovenste rij v.l.n.r. Maria van Horck, Bep Hermans, Emilia Weijs, Ria van Rens, Truus Hermans. 
Middelste rij v.l.n.r. Mien Jenniskens, Joke Verhaegh, Maria Ambrosius, Anny Baltussen. 
Voorste rij v.l.n.r. Nellie Jenniskens, Mariet van den Beuken, Carla van de Munckhof, Mien Smulders, 
Truus Heijnen, Riekie Hofmans, Annie Tacken.  
 
Vroeger werd, als je op de lagere school zat, in de kerk en op school klassikaal veel geoefend en werd er 
veel uitleg gegeven over de a.s. eerste communie. Kinderen moesten veel kennis verwerken over het 
geloof en gebeden en gezangen leren. Ook moest de catechismus van buiten worden geleerd.  
 
Het feest van de Eerste Heilige Communie vond altijd plaats op Hemelvaartsdag. Na de mis werd er thuis 
feest gevierd en 's middags moest de feestkleding weer aan voor het lof. 
 
Voor kinderen was het een enorme gebeurtenis om de Eerste Heilige Communie te mogen doen. Je kreeg 
mooie nieuwe kleren. Voor meisjes was er een echte bruidjesjurk met kroontje, strik of sluier en witte 
handschoenen. Witte sokjes en witte (lak)schoentjes hoorden erbij. Vaak was deze kleding zelf gemaakt 
met een grote zoom erin, zodat je er daarna nog enige jaren mee kon lopen met de processies. 
 
De communicanten werden door het bezoek verrast met cadeautjes. 
Van opa en oma en de peter of meter kreeg je vaak een bijzonder cadeau, zoals een wijwaterbakje, 
kerkboekje, rozenkrans of een dejeuner: een ontbijtbordje met bijpassende kop en schotel met daarop de 
tekst ‘Herinnering aan mijn Eerste Heilige Communie’.  
 
Voor het bezoek was er als herinnering een mooi communieprentje. 
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Algemeen 
 
 
 

Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie? Jullie kunnen het bedrag overmaken op 
NL97RABO013.33.90.187 o.v.v. je naam. 
Alvast bedankt namens de penningmeester. 
 
Coronamaatregelen 
Tot nader order is ons sportpark gesloten van 17:00 uur tot 05:00 uur. Dit geldt voor alle activiteiten. 
 
 
SENIOREN 
 
Uitslagen 
VVV'03 2 (zon)   RKSV Meterik 2 (zon)  3 - 0 
RKSV Meterik 3 (zon)  America 3 (zon)  3 - 0 
RKSV Meterik 4 (zon)  Hegelsom 3 (zon)  1 - 4 
 
Programma komende week  
(onder voorbehoud - kijk op de website voor de actuele situatie) 
19 dec  11:00  Leunen 5 (zon)  RKSV Meterik 4 (zon) 
19 dec  12:00  H.B.S.V. 3 (zon) RKSV Meterik 2 (zon) 
21 dec  ?? 19:30??? Reuver 4  RKSV Meterik 2 (beker) 
 
SJO AMERICA-METERIK 
Uitslagen 11 december 2021 
H.B.S.V. JO13-2   SJO America-Meterik JO13-1  8 - 2  
DES Swalmen JO12-2   SJO America-Meterik JO12-1  1 - 7  
Wittenhorst JO11-2   SJO America-Meterik JO11-1  5 - 4  
SJO America-Meterik JO17-1  VV Baarlo JO17-1   3 - 1  
 
Programma 18 december 2021 
18 dec 14:30 Olympia Boys JO17-1   SJO America-Meterik JO17-1 
18 dec 13:30 IVO JO15-1    SJO America-Meterik JO15-1 
18 dec 11:00 ST SV United/BVV'27 JO13-2JM SJO America-Meterik JO13-1 
18 dec 11:00 SJO America-Meterik JO12-1  Venlosche Boys JO12-3JM 
18 dec 11:00 SJO America-Meterik JO11-1  Leunen JO11-1JM 
18 dec 09:30 SJO America-Meterik JO10-1  Liessel JO10-1 
18 dec 09:00 SJO America-Meterik JO8-1  Leunen JO8 
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Ingezonden artikel 

 

Groot aantal inwoners uit Meterik protesteren tegen de plannen 

van een nieuwe grote biomassacentrale aan de Schengweg 
 
Een groot aantal inwoners uit Meterik hebben afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering voor het 
gemeentehuis gedemonstreerd tegen de plannen voor een nieuwe grote biomassacentrale aan de 
Schengweg (het verlengde van de Kempweg).  
 
Ze zijn tegen de komst van de biomassacentrale vanwege de gevaarlijke luchtvervuiling, de verkeers-
overlast en de milieuschade. Drie omwonenden maakten gebruik van het spreekrecht tijdens de 
raadsvergadering.  
 
Meer dan 60 mensen uit onder andere Meterik volgden buiten in de winterkou de raadsvergadering via 
een zelf neergezet videoscherm. Vanwege coronaregels waren ze niet welkom in de raadszaal en ook niet 
in de hal van het gemeentehuis. Via fluitsignalen en boegeroep lieten ze hun mening horen. 
 

Gevaarlijke luchtvervuiling, milieuschade en verkeersoverlast 

Longfonds Nederland waarschuwt al heel lang voor de gevaarlijke luchtvervuiling die hout gestookte 
biomassacentrales teweeg brengen voor hun omgeving. Zeer kleine stofdeeltjes zijn niet tegen te houden 
door luchtfilters. Ze nestelen zich diep in de longen van dier en mens. Als eerste verergert het COPD, 
astma en longkanker maar ook gezonde mensen en dieren ondervinden de nadelige gevolgen.  
 

Vooral inwoners van de Norbertuswijk, Castenray en Meterik krijgen straks te maken met de gevaarlijke 

luchtvervuiling. De installatie wordt drie maal groter dan de installatie Vuursaam aan de Molenveldweg. 
Van deze biomassacentrale heeft de omgeving nu al veel overlast.  
 
De inwoners maken zich ook zorgen om de verkeersoverlast van naar schatting 5 tot 15 volle 
vrachtwagens hout, die dagelijks worden aangevoerd en daarna ook weer terugrijden. Dit verkeer kan het 
kruispunt met de Gebroeders Van Doornelaan (bij het Dendron College) en het centrum van Meterik 
passeren.  
 
Biomassacentrales zijn niet duurzaam. Ze produceren zelfs twee maal zo veel CO2 dan de huidige 
gasinstallatie waarmee de tuinder nu zijn kas verwarmd. De gemeente Horst aan de Maas liet 
onderzoeken dat er nu al in de regio 2.5 maal meer hout in biomassacentrales in haar gemeente wordt 
verbrand, dan er regionaal voorhanden is. De verwachting is dat dit oploopt naar 4 maal zoveel. Hout dat 
straks in de nieuwe biomassacentrales wordt verbrand, komt uit Canada, de Verenigde Staten en de 
Baltische staten. Het transport van zoveel hout maakt biomassacentrales niet duurzaam. Bossen die in 
deze landen worden gekapt hebben tientallen jaren nodig om te herstellen.  
 
Vanwege de schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu zijn subsidies op biomassacentrales al 
op 1 juli van dit jaar in Nederland afgeschaft. Toch is er voor deze nieuwe biomassacentrale al een 
subsidie toegekend van 25 miljoen euro. Zonder deze subsidie is de centrale niet rendabel.  
 

Bewoners willen duidelijkheid en actie van de gemeenteraad 

Hoewel wethouder Rudy Tegels van het CDA buurtbewoners al in februari 2021 beloofde dat er een 
bewonersbijeenkomst zou komen, weet de buurt officieel nog van niets.  
 
Omwonenden hebben zich inmiddels verenigd in de Werkgroep Schone Lucht. Onder hen zijn onder 
andere juristen, landbouw ingenieurs, ingenieurs energietransitie, boeren, tuinders, communicatie 
adviseurs, ondernemers uit het MKB en milieudeskundigen. Via onderzoek in openbare documenten 
kennen ze nu een groot deel van de feiten. De bewoners vragen de gemeenteraad op korte termijn om 
duidelijkheid, openheid en alle informatie.  
 
Ze willen dat de gemeente zich houdt aan de door haar zelf ondertekende Schone Lucht Akkoord 2020 en 
haar eigen ambitie en ondertekende convenant en er alles aan gaat doen om de gezondste regio te 
worden.  
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Ook vragen de bezorgde demonstranten de gemeenteraad om géén medewerking te verlenen aan de 
bestemmingsplanwijziging die nodig is. Ze vragen ook om de gezondheidsbelangen van kinderen en 
volwassenen in Horst, Meterik en Castenray mee te nemen in diens belangenafweging volgens de 
wettelijke kaders van Het Activiteitenbesluit 
Milieubeheer. Ze wijzen nog eens extra naar de 
gezondheidsbelangen van de leerlingen en 
leerkrachten van het Dendron College, basisschool 
De Twister en ouderen in het Molenhuis.  
 
Tijdens de raadsvergadering zwegen het CDA en 
Essentie over hun standpunt tegen biomassa.  
 
Zij zijn de grootste partijen in de gemeente. Alle 
andere partijen in Horst aan de Maas zijn tegen. 
Samen vormen zij helaas een minderheid.  
 
Meer informatie of deze ontwikkeling volgen?  
Kijk op de Facebookpagina: 
biomassacentralehorstaandemaasnee.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeugdcomité Meterik 
Donderdag 30 december 2021 

 
Na een jaar van afwezigheid zijn we dit jaar weer terug. Onder voorbehoud willen we alle Meulewiekers 

laten weten dat de jaarlijkse oliebollenactie op donderdag 30 december zal plaats vinden. Indien een 
huis aan huis verkoop niet binnen de richtlijnen van het RIVM valt, zullen we u hier via de bekende 

kanalen over informeren. De gezondheid van alle Meulewiekers en hun naasten vinden wij uiteraard het 
allerbelangrijkste.  

 

Voor bedrijven 

In de middagpauze in uw bedrijf oliebollen bij de koffie of als presentje voor uw medewerkers? 
Dat kan! Geef uw bestelling door via oliebollen@demeulewiekers.nl of bel 06-2340 2008. 

Bezorgen kan vanaf 12:30 uur. 
 

De oliebollen zijn verpakt per 5 stuks (1 zakje) 
1 zakje    €   5,- 
2 zakjes  € 10,- 
3 zakjes  € 13,- 
5 zakjes  € 20,- 
10 zakjes  € 35,- 

 
Bestuur Jeugdcomité Meterik 

Raad van 11 en Dansmarietjes 
wensen U: 

Fijne feestdagen & een voorspoedig 2022 

mailto:oliebollen@
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4.2 kampioen!  
 
 
 

Op de vroege ochtend van 28 november stonden twee belangrijke wedstrijden op de planning. Bij winst 
van beide wedstrijden werden we namelijk kampioen!  
 
We hadden de slaap goed uit en begonnen vol goede moed aan de eerste wedstrijd tegen de meiden 
uit Grubbenvorst, Aspargos. Het was een pittige wedstrijd maar we wisten constant in beide setjes een 
voorsprong te houden waardoor we met 21-15 en 21-18 terechte winnaars werden. 
 
Nu de tweede wedstrijd nog tegen Hovoc. Zij waren een waardige tegenstander en wisten het ons 
moeilijk te maken. De eerste set wonnen we maar de tweede set begonnen we moe te worden 
waardoor zij uiteindelijk toch een setje 
wisten te pakken. Nu lag ons lot in handen 
van het team onder ons.... 
 
Wanneer zij punten lieten liggen, waren wij 
kampioen! Door rustig te douchen konden 
we spieken wat zij hadden gemaakt; ze 
hadden een setje verloren.  
 
Dit betekende dat wij kampioen waren! Dit 
hebben we kunnen vieren met genoeg 
lekkere snacks en "We are the Champions" 
in de auto.  
 
Op naar Niveau 5! 
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 Koken met ’t Krèntje!   

 

Advocaat-ijstaart,  

moet koud worden gegeten! 
 

 
Met de feestdagen in zicht een recept voor een heerlijke ijstaart die bovendien gemakkelijk te 
maken is! 
 

Benodigdheden:  

3 eieren,  
180 gr suiker, 
180 gr boter,  
1/4 fles advocaat,  
halve liter slagroom,  
1 pakje vanillesuiker,  
1 eetlepel cognac,  
¼ kopje zeer sterke koffie,  
pakje lange vingers 
 

Bereiding: 

Leg aluminiumfolie onderin de springvorm en leg 
een laag lange vingers onderin.  
Meng de cognac en de koffie en besprenkel 
hiermee de lange vingers. 
Scheid de eieren, klop het eiwit stijf.  
 
Doe een deel van de suiker in de slagroom en 
klop deze ook stijf. 
 
Doe de boter en de rest van de suiker in een schaal en zet dit even in de magnetron.  
Dan kun je het gemakkelijk tot room roeren, de eidooiers en vanillesuiker erbij en beetje bij beetje ook de 
advocaat toevoegen. Er ontstaat een romige massa.  
 
Dan het eiwit erdoor scheppen en driekwart van de slagroom.  
Giet alles over de lange vingers.   
 
Dan de overige slagroom in een spuitzak en de taart mooi versieren. Begin aan de buitenkant, dan kom je 
altijd uit. Probeer op het laatst wel snel te werken, zodat de taart snel in de diepvries kan. 
 
Als de taart goed bevroren is kun je hem gemakkelijk uit de vorm halen, op de kop houden om het 
aluminiumfolie er goed af te halen.  
Dan kan de taart weer in de vorm in de diepvries en is hij klaar om op te eten. 
 
Succes met maken en fijne feestdagen! 
 
Heb jij ook een recept waar je tevreden over bent en dat je wilt delen met onze lezers, mail dat 
dan naar dorpskrantmeterik@gmail.com. We stellen je inzending erg op prijs! 
 

 
Tijdens de zwaarste stormen 

worden we het meest op de proef gesteld. 

En als deze voorbij zijn, 

weet je hoe sterk je was.                                           
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

Corona maakt het allemaal niet gemakkelijk, ook niet voor kerkgangers.  
De eerstvolgende keer dat u weer voor een mis naar de kerk kunt komen, zal op 25 december zijn. De 
Nederlandse bisschoppen hebben immers besloten dat ALLE missen die ‘s avonds na 17.00 uur 
plaatsvinden zullen komen te vervallen. Dus ook die van kerstavond om 20.00 uur.  
 
Op 25 december zal, zoals het er nu naar uitziet, een mis zijn om 09.30 uur.  
Bij binnenkomst en bij het naar voren lopen voor de communie s.v.p. even een mondkapje dragen.  

 

Zaterdag 18 december, 4e zondag v.d. Advent:  

Geen H. Mis i.v.m. coronamaatregelen, intentie wordt verplaatst naar 25 december. 

 

Zaterdag 25 december, H. Mis t.g.v. Kerstmis, 09.30 uur 

Lei Peeters en overleden ouders Peeters - v. Wijlick 
 

Zaterdag 8 januari 2022, 19.00 uur, feest: doop van Jezus 

1. Martinus v. Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen v.d. familie (jaardienst) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector:   Acoliet:     Collectant: 
25-12: Henny Bergs  Theo v. Rens    Collecteschaal achter in de kerk 
08-01: Piet Kuenen  Max v. Dieten    Collecteschaal achter in de kerk 

 
 

 

 

Zalig gezegend 

Kerstmis  Nieuwjaar 

 
 
 
 
 
 
 
 

De chinese schilder He Qui maakte deze afbeelding van Kerstmis. 
Alle vertrouwde dingen zijn er:  

Maria met het kindje Jezus, 
St. Jozef die het tafereel met de lantaarn bijllicht, 

de kribbe, een engel, de ster, 
mensen, de gaven van de Wijzen, 
en de schapen, de os en de ezel. 

Kijk eens hoe de schapen springen: het lijkt wel een polonaise … 
 

Hopelijk brengt Kerstmis  
warmte, liefde en licht  

 
de parochie H. Joannes Evangelist  

wenst u  
een Zalig Kerstfeest en 

een liefdevol en inspirerend  
Nieuwjaar 
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Kerkbijdrage: Mocht u een kerkbijdrage willen doen, doet u dat dan s.v.p. op onderstaand nummer:  

NL36RABO 01333 03500. Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel: tel. 077 3981416  

of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

Ziekencommunies: 077-3981416 

 

Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  

 

Voor in de agenda: 

Vrijdag 24 december: 16.00 -17.00 uur inloop.  

Om een kaarsje aan te steken en de kerststal te bewonderen. GEEN nachtmis. 

 

Zaterdag 25 december: ochtendmis t.g.v. Kerstmis: 09.30 uur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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De laatste fase is begonnen 

Afsluiting Crommentuijnstraat - Speulhofsbaan 
 

 
 


