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Beste leden van VSS

Zondag 18 september gaan we met de leden een mooie ochtendwandeling maken.
De wandeling begint om 09.00 uur. Verzamelen bij Aan de Drift.
Voor degenen die niet mee willen of kunnen wandelen is er wel een mogelijkheid om gezellig met de
wandelaars koffie met gebak te komen nuttigen in Aan de Drift, Lorbaan 9a te America.
(Wel even aanmelden bij Annemie Smulders) Tel. nr. 06 -1072 7891.
Aanvang 10.00 uur.
Woensdag 21 september hebben we weer een uitstapje georganiseerd. De leden die zich nog niet
hebben aangemeld, kunnen nog tot 30 augustus het briefje inleveren bij één van de bestuursleden.
We vertrekken om 09.00 uur met de bus naar Echt in Midden-Limburg
Tot dan.

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.
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Abonnement per 1 januari 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2022
1 pagina
€ 27,50
achterpagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ achterpagina (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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 20-08-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

AUGUSTUS
Za

27:

JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur

SEPTEMBER
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Zo
Ma
Di
Wo
Za

10:
11:
12:
12-16:
13:
14:
15:
18:
19:
20:
21:
24:

Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur
- KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
- JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
KBO: excursie Militaire begraafplaats Ysselsteyn 14:00 uur
Dorpsraadvergadering in MFC (foyer) 19:30 - 22:00 uur
Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Nieuwkomers (inloop)avond MFC de Meulewiek 19:30 uur
Vrouwen samen sterk: verrassingsuitstapje
JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

OKTOBER
Zo
Ma
Wo

02:
03:
05:

Za

08:

Molen 'Eendracht Maakt Macht': Limburgse molendag 11:00 - 16:30 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: documentaire over Derk van Assen in het MFC 13:30 uur
- Zanglust: optreden in Sevenheym 19:00 uur
- Vrouwen samen sterk: knutselen 19:30 uur
Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
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OPA (Oud Papier Actie)

Zaterdag 27 augustus komen we oud papier ophalen. We starten om 14:00 uur vanaf café
Kleuskens. Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn Sjuul Hegger, Rob Bouten (i.p.v. Yvonne Wijnands),
Richard Weijs en Evelien Swinkels.

JongNL Meterik is een vereniging voor iedereen, van jong tot oud.
Wil je een keertje komen kijken wat de activiteiten van JongNL inhouden, laat het ons dan
weten of kom met je vriendje/vriendinnetje een keer mee naar de groepsavond!
Wil je als vrijwilliger je steentje bijdragen aan JongNL Meterik? In één van onze commissies
plaats nemen of wellicht is een bestuursfunctie iets voor je? Laat het ons weten!
We zoeken jou en we zijn er voor iedereen!
Namens het bestuur van JongNL Meterik,
Rick van Rengs
Waarnemend voorzitter
info@jnmeterik.nl

HULP GEZOCHT
voor de rommelmarkt op 10 en 11 september
Voor onze rommelmarkt zijn we op zoek naar helpende
handjes.
→ Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 september.
→ Zaterdag 10 september van 9 uur tot ongeveer 17 uur.
Verzamelen van de ingebrachte spullen, kramen
opbouwen en inrichten.
→ Zondag 11 september: van 10 uur tot ongeveer 15
uur/15.30 uur.
Alle hulp is welkom, ook al is het maar voor een paar uurtjes!
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
cindy.litjens@kpnmail.nl
Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd!

4

Verslag dorpsraadvergadering 18 augustus jl.
Deze vergadering vond plaats bij Kwekerij Litjens aan de Kempweg en werd voorafgegaan door een
rondleiding op het bedrijf. Mark en Nicole Litjens gaven uitleg over hun bedrijf en de grote uitdagingen
waar ze mee te maken hebben om verantwoord, duurzaam en milieubewust paprika’s te kunnen
produceren. Mark en Nicole, bedankt voor jullie gastvrijheid en het interessante inkijkje in jullie mooie
bedrijf.
De werkgroep Openbare Ruimte geeft aan dat de plannen voor het oude trafohuisje bij de kerk zijn
gepresenteerd aan de gemeente, na de vakantieperiode wordt een reactie van de gemeente verwacht.
De gemeente heeft een algeheel parkeerverbod ingesteld op het pleintje voor het MFC. De
gehandicaptenparkeerplaats bij het MFC wordt niet verplaatst, maar er wordt een doorgang naar het
trottoir gemaakt waardoor men niet meer over de weg naar de ingang hoeft te gaan.
De werkgroep Sociaal houdt 20 september a.s. een inloopavond in het MFC voor nieuwe inwoners
van Meterik.
De werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling meldt dat naar verwachting de bestemmingsplanwijziging voor Meteriks veld 2 in het najaar in de raad behandeld wordt.
De werkgroep Verkeer meldt dat, om een oplossing te vinden voor de aanpak van de snelheid in en
rondom de kom van het dorp, er een gesprek komt met de gemeente en ondernemers. De gemeente
gaat de maximale snelheid op de Crommentuijnstraat en Meteriksebaan naar 60 km per uur verlagen.
De werkgroep Duurzaam Meterik houdt een Duurzame huizentocht op 16 oktober a.s. waarbij
4 inwoners hun verhaal doen over de verduurzaming van hun woning. Op 15 november a.s. wordt een
informatieavond over warmtepompen georganiseerd in het MFC.
Ben je geïnteresseerd en benieuwd of de Dorpsraad of één van de werkgroepen iets voor je is? Je
bent altijd welkom om eens een vergadering of activiteit bij te wonen.
Mocht je een vraag of opmerking hebben, waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de
volgende vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl.

Zanglust start weer met de koorrepetities.
Voor de leden van Zanglust zit de ‘zomerpauze’ er weer op. Na 6 weken zonder repetities gaan we
maandag 29 augustus weer van start. We hebben er heel veel zin in, want we beginnen met gloednieuw
repertoire dat speciaal voor ons koor is gearrangeerd.
We repeteren iedere maandag van 09.30 uur tot 11.30 uur in MFC de Meulewiek. Onze dirigent is Mart
Hermans en onze pianist is Ger de Mulder.
Vind jij zingen leuk? Zingen in een koor is nog leuker! Het is nu een prima moment om het eens te komen
proberen. Van harte welkom!
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Uitstapje met Zonnebloemgasten naar ijsboerderij
‘De Veldweide’ in Sevenum
Op woensdag 17 augustus maakten de Meterikse Zonnebloemgasten samen met de
vrijwillig(st)ers een uitstapje naar ijsboerderij “De Veldweide” in Sevenum.
Nadat we plaats hadden genomen op het sfeervolle overdekte
terras konden we genieten van een kopje koffie met slagroom en
een sneetje peperkoek.
Iedereen zat gezellig met elkaar te praten en ondertussen begon
het buiten te regenen.
Een tijdje later kwam het echte werk en werden onze gasten
getrakteerd op een heerlijke ijscoupe met vruchten. Die ging er
wel in.
Daarna gingen de mannen nog een kijkje nemen in de stal, terwijl
de dames in het boerderijwinkeltje gingen rondneuzen.

De tijd vloog om en na nog wat gezellig gekletst te hebben werd het weer tijd
om op te stappen.
Bij het afscheid gaf onze gastvrouw Carly eenieder nog een heerlijke
zelfgemaakte bavarois mee naar huis als traktatie. Dubbel genieten dus!
Een geslaagde middag met dank aan de ijsboerderij.

Gevonden: hanger
Gevonden bij poort van het MFC bij de speeltuin.
Voor informatie bel 06-1117 7388.
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Jo Verstappen - Tacken.
Thei en Jo Verstappen - Tacken waren bereid herinneringen aan hun leven in
Meterik met ons te delen, waarvoor hartelijk dank.
Vandaag leest u deel 3 van het verhaal van Jo.
Na ‘de kleine huishoudschool’ volgde Jo de naaischool in het klooster in Meterik.
Onderstaande foto is uit 1953 van de ‘opleiding lingerie’, deze opleiding deed je
voor de ‘opleiding kostuum’ op de naaischool.
Uit Meterik zaten op rij 1, v.l.n.r. 3e persoon To Tacken en 5e persoon Jo
Verstappen - Tacken in deze klas.

Na de naaischool volgde ‘de grote huishoudschool’ Virgo Fortis in Horst
In Nijmegen volgde Jo de boerinnen leergang. In 1960 gingen Jo en Truus Tacken, Tonny Verstappen,
Agnes Hagens en Mia Jenniskens een dagje uit naar Berg en Dal met de boerinnen leergang.
In 1964 heeft Jo het rijbewijs gehaald bij Jan van Rens.
Jo had vroeger niks met tractors en paard en wagen. Haar zus Mia deed dit wel heel graag.
Jan, de broer van Jo, ging voor priester studeren in Schimmert bij de Montfortanen, waarna hij 4 jaar op
het Blariacum College in Venlo ging studeren.
Bij Jo thuis werd ook aan de verjaardag gedacht maar het werd niet gevierd.
Het gezin Tacken ging met Kerstmis naar de nachtmis op 24 december om 24.00 uur, daarna naar de
vroegmis om 07.00 uur daarna naar de hoogmis om 10.00 uur gevolgd door het lof om 15.00 uur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Na onze oproep in het vorige krantje, waarin we vroegen om foto’s uit de oorlogsjaren, ontvingen we
enkele foto’s die we mochten scannen, waarvoor hartelijk dank. Wie heeft er nog foto’s uit de Meterikse
oorlogsjaren? Heemkunde Meterik zou ze erg graag scannen en herhaalt de oproep. Wie o wie heeft tijd
om het fotoalbum of de schoenendoos met foto’s na te kijken en wil ons helpen. Alvast hartelijk bedankt!
Bel 077 398 38 12, benader een van de leden van Heemkunde Meterik of mail naar
info@heemkundemeterik.nl

7

Mededelingen KBO
Verslag woensdag 10 augustus over de bedevaart in Kevelaer.
Op woensdagmorgen 09.30 uur was het dan zover. Met een temperatuur van ongeveer 32 °C fietste het
gezelschap van ongeveer 15 fietsers naar Kevelaer.
Het was behoorlijk warm die dag, maar op de fiets viel het wel mee. Er was ook een groep die een uur
later weg fietsten en sommigen gingen er op eigen gelegenheid heen. Voor de mensen die geen eigen
vervoer hadden, was er een busje geregeld door ‘Vrouwen samen sterk’.
Om 14.00 uur begon de mis. Pastoor Jan Peeters (geboren in Meterik) deed de mis en ons zangkoor
‘Zanglust’ zorgde voor de zang. De kerk zat goed vol, buiten speelde zelfs een orkestje dat in de kerk nog
goed te horen was. Het was een kleine kerk, die helemaal vol stond met grote kaarsen, trofeeën en
verenigingsvaandels. De mis duurde ongeveer een uur en was zeer indrukwekkend.
Sommigen van ons kozen voor verkoeling op een van de vele terrasjes van Kevelaer. Bij vertrek stond de
achterband van de fiets van Franka Versleijen op de “zuk“. Sabotage of toch te weinig gebeden, we zullen
het nooit te weten komen. Maar de redding was nabij, zodat ze weer met de groep mee naar Meterik kon
fietsen. Eind goed, al goed.
Dan willen wij ‘Vrouwen samen sterk’ bedanken voor de organisatie, zowel in Meterik als in Kevelaer.
Stan Jansen bedankt voor het uitlenen van het busje, Jan Smulders voor het besturen van het busje,
Zanglust voor de zang en Pastoor Jan Peeters voor het verzorgen van de kerkdienst.
En natuurlijk alle mensen die mee zijn gegaan naar Kevelaer, bedankt voor de gezelligheid.
Zo zie je maar weer, waar een klein dorp groot in is, ‘Eendracht maakt Macht’ zelfs in het buitenland.

Woensdag 14 september,
excursie naar de Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn.
We gaan op excursie naar Nederlands grootste Militaire Begraafplaats, waar alleen Duitse militairen
begraven liggen. Hier liggen 31.714 Duitse militairen, 87 oorlogsdoden uit de Eerste Wereldoorlog en
bijna 32.000 oorlogsdoden van de Tweede Wereldoorlog. Voor iedere dode werd een kruis geplaatst.
De gegevens (naam, grafligging, geboorte- en sterfdatum, rang - indien bekend) zijn met witte kleur op
de natuursteen aangebracht.
In 2021 kwam een nieuw bezoekersgebouw gereed. Bij de ingang liggen lijsten met de namen en
grafligging van de oorlogsdoden ter inzage. Daarnaast bevinden zich in het bezoekersgebouw een
horecagelegenheid, waar we met zijn allen koffie of thee en een stukje vlaai nuttigen.
Ook laten we ons door een gids alles vertellen over dit grote kerkhof en zijn verleden.
Je kunt er op eigen gelegenheid heen fietsen of heen rijden, de afstand is ongeveer 12 ½ km.
Het adres; Timmermansweg 75, 5813 AM Ysselsteyn.
We treffen ons dan gezamenlijk om 13.45 uur bij de kassa-ingang.
Er zijn kosten aan verbonden € 5,00 pp., inclusief koffie of thee en een stukje vlaai en zelfs de
rondleiding is er bij inbegrepen..
Dus twijfel niet langer en geef je meteen op, liever vandaag nog dan morgen, en je weet: einde
opgavedatum is ook definitief einde opgave.
Opgeven kan tot vrijdag 09 september via de secretaris Bert Thijssen, het liefst per mail,
kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook 06-40 35 55 80 maar dan pas tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
Het bedrag van € 5,00 graag overmaken op rek. NL93RABO0133305481 met vermelding van je vooren achternaam.
Opgeven kan t/m zondag 11september 2022
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Wandelen
Kaarten
Kienen
Knutselen
Fietsen

Maandag 05 september, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 25 augustus, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Maandag 12 september, aanvang 14.00 uur en de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Donderdag 08 september, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Dinsdag 13 september organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie
fietstocht. Pak je fiets en fiets gezellig met de Janne Mannen mee.

Groetje, KBO Meterik.

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Start trainingen en trainingstijden
De voorbereiding voor het nieuwe seizoen 2022-2023 gaat weer beginnen.
De Senioren 1 en 2 zijn inmiddels gestart met hun trainingen.
De jeugdtrainingen starten in week 35 (29 augustus t/m 3 september).
Trainingstijden:
• G-Sport: zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur
• Kangoeroes: zaterdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur
• Pupillen F1: woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur
• Pupillen E1+E2+E3: maandagavond van 18.30 tot 19.45 uur
• Pupillen D1: maandagavond van 18.30 tot 19.45 uur
• Aspiranten C1: dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
• Aspiranten B1: dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
• Junioren A1: dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
• Midweek: woensdagavond tussen 19.30 tot 21.00 uur
• Senioren 1 en 2: dinsdag- en donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur

Inloopavond ouders
In week 36 zullen we ook weer een inloopavond(en) organiseren, waar ouders kennis kunnen maken met
(een deel van) het bestuur, vragen kunnen stellen en, indien gewenst, nog extra informatie gedeeld kan
worden. De dagen en tijden worden nog gecommuniceerd.

Rabobank Clubsupport gaat weer van start
Van 5 t/m 27 september 2022 kun je jouw stem weer uitbrengen op je favoriete club of vereniging.
Leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club via de Rabo App of Rabo Online Bankieren of via
Rabobank.nl/clubsupport.
De lijst met deelnemers vind je onder de knop Rabo ClubSupport. Je logt eerst in, en via de knop ‘Service’
en vervolgens ‘Lidmaatschap’, klik je op de knop ‘Rabo ClubSupport’.
Stem op SV Oxalis met RABO ClubSupport en steun de club!

Agenda:
•
•
•
•

3 september 2022: SPES-Toernooi Milsbeek voor alle jeugdteams m.u.v. D1
5 t/m 27 september 2022: Stemmen Rabo Clubsupport
10 en 11 september 2022: Start 1e helft veldcompetitie
15 en 16 oktober 2022: Einde 1e helft veldcompetitie

Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl OF
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen in onze kerk
Zaterdag 3 september, 23e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Rianne Tielen-Beuyssen (jaardienst)
Zaterdag 17 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Stien en Piet Hermans-Reijnders (jaardienst)
2. Overleden en levende leden v.d. fam. J.Tacken en W.Tacken-Houben (jaardienst)
Zaterdag 1 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Riek en Piet Lemmen-Weijs (jaardienst)
Lectoren, acolieten en collectanten
Lector
Acoliet
03-09: Jos Tielen
Theo v. Rens
17-09: Henny Bergs
Max v. Dieten
01-10: Henny Jenniskens
Huub Baltussen

Collectant
Jeu Tacken
Jan Steeghs
Jeu Tacken

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dankuwel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 398 1416
Misintenties:
Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
Ziekencommunies: 077-398 14 16
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

‘Processie’ Tienray op zondag 11 september
Mededeling namens het federatiebestuur.
We gaan traditiegetrouw weer naar Tienray. Dit jaar zelfs voor het eerst met alle parochies van de
federatie Horst-Sevenum. U ziet het woord – processie – tussen aanhalingstekens staan. Er zal geen
processie trekken, maar alleen in de kerk van Tienray zal er om 11.00 uur een H. Mis gevierd worden.
Helaas hebben de muziekgezelschappen aangegeven niet meer vanaf het spoor mee te trekken.
We hebben hier uiteraard alle begrip voor.
Het dames-/herenkoor Cantate uit Horst zal dit jaar de H. Mis opluisteren en er zullen andere vrijwilligers
vanuit de parochie Horst voorlezen en de kaars aandragen die het komende jaar bij de Mariagrot komt te
staan. We willen u van harte uitnodigen om met zoveel mogelijk parochianen uit de parochie Meterik mee
te komen om gezamenlijk Maria te vereren en uw zorgen en gebeden bij haar neer te leggen. Heeft u
geen vervoer naar Tienray, laat het dan weten bij het algemeen secretariaat of een van de
parochiecoördinatoren in uw parochie. Mogelijk dat er geregeld kan worden dat iemand u meeneemt.

Davy Crockett weekend
Afgelopen weekend was het een gezellige drukte aan de Bergsteeg in
Meterik waar, na twee jaar van coronastilte, het Western Weekend werd
gehouden.
Het was een bijzondere editie, want het evenement werd voor de vijftigste
keer georganiseerd, met o.a. livemuziek, schietwedstrijden en een
aankleding, welke de sfeer ademde van het Wilde Westen.
Het meerdaagse evenement, dat georganiseerd wordt door
schietvereniging Davy Crockett, houdt de re-enactment van de Civil War
in. Hierin worden veldslagen uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die van
1861 tot 1865 in de Verenigde Staten woedde, in historische kostuums
nagespeeld.
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