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Weerspreuken Sint Maarten 

 
Is om St. Maarten nog loof aan de bomen, zo moogt ge van een strenge winter dromen. 

Is de lucht op Sint-Martinus helder, de vorst dringt door in menig kelder. 

Op Sint-Martinus de wind in zuidwest, heel de winter een regennest. 

Al moet Sint-Maarten een mantel dragen, hij moet toch nog wandelen in zomerse dagen. 

Als op Sint-Martinus de ganzen op het ijs staan, zullen ze met Kerstmis door het slijk gaan. 

St. Martinus warmte en regen brengt het zaad geen grote zegen. 

Nevels in Sint-Maartensnacht, maken de winter kort en zacht. 

Blad aan de bomen met St. Martijn, dan zal het een strenge winter zijn. 

Na het feest van Sint Maarten, krijgt de winter schone kaarten. 

 

 

 

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. 
 

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 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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 5-11-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 
 

NOVEMBER 

Za 12: - Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken 
  - Zanglust: optreden in Sevenheym 15:00 - 16:00 uur 
  - Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 20:11 uur 
Zo 13: Deelname Drumband Horst aan de Mallets (Gasthoês) 16:00 - 17:00 uur 
Ma 14: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 15: Duurzaam Meterik: informatieavond warmtepompen in MFC 20:00 - 22:00 uur 
Wo 16: Vrouwen samen sterk: sinterklaasavond 19:30 uur 
Do 17: - Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Vr 18: Meriko Vocaal: Cecilia-avond 
Zo 20: - Meriko Vocaal: deelname Horster koren Festival in 't Gasthoês 
  - Zanglust: deelname Horst Vol Koren festival 14:00 uur 
Ma 21: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 23: KBO: feestavond 17:00 - 22:00 uur 
Do 24: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Vr 25: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Za 26: - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Zo 27: - Intocht Sinterklaas 10:00 - 13:00 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Wo 30: Vrouwen samen sterk: kerststukje maken 19:30 uur 
   

DECEMBER  

Vr 02: SV Oxalis: sintviering Kangoeroes, E+F-jeugd 18:15 - 19:45 uur 
Za 03: Kerststerrenactie RKSV Meterik 11:00 uur 
Ma 05: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 10: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur 
Ma 12: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 14: Vrouwen samen sterk: kerstviering 19:30 uur 
Do 15: - KBO: kerst-/adventsviering in MFC 13:30 uur 
  - Zanglust: optreden bij KBO: kerst- / adventsviering 16:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 17: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 23: Meriko Vocaal: champignonactie 
Di 27: Meriko Vocaal: deelname kerstwandeling Horst 18:00 - 21:00 uur 
Do 29: Oliebollenactie 16:00 - 19:00 uur 
   

JANUARI  

Wo 04: VC Trivia: extra ledenvergadering & nieuwjaarsborrel  
Za 07: - JongNL Meterik: pruts-inn 
  - Concordia: nieuwjaarsconcert Meriko Vocaal 
Za 21: - JongNL Meterik: grote poets 17:00 uur 
  - Prinsenbal 19:00 - 23:30 uur 
Za 28: JongNL Meterik: Oud Papier en Metaal Actie 13:00 uur 
Zo 29: Verlovingsbal 14:11 uur 
   
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Fijn, de eerste betalingen zijn al binnen! 
 
 
We vragen iedereen om zelf het abonnementsgeld voor 2023 over te maken; u 

ontvangt van ons geen rekening of acceptgirokaart en het geld wordt ook niet automatisch van uw 
rekening afgeschreven. 
 
Ondanks de steeds stijgende kosten blijft het abonnementsgeld voor ’t Krèntje ongewijzigd. 
De voor- en achterpagina zijn ook in 2023 in kleur! 
Het abonnementsgeld voor een heel jaar ’t Krèntje blijft € 24,00. U krijgt, als inwoner van Meterik,  
’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus. 
Een postabonnement blijft in 2023 € 125,00 kosten.  
Wilt u het krantje liever digitaal ontvangen?  
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2023 elke donderdag in uw mailbox. 
 
We vragen u om het abonnementsgeld over te maken op  
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. 
 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement óók uw mailadres (zonder @).  
 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
 
 
 
Mededelingen KBO 
 
Beste leden 
 
Woensdag 23 november staat onze jaarlijkse feestavond gepland. We beginnen om 17.00 uur met 
een koffietafel, daarna zal om 19.00 uur de band ‘SakkerDju‘  met hun eerste optreden beginnen. 
 
SakkerDju is een muziekbandje van vijf leden uit de Peelstreek. 
De bandleden hebben allemaal een muzikaal verleden. Hun muziek is erg krachtig en aanstekelijk. 
Het is een band die onze ledematen in beweging zal zetten, een polonaise is dan ook niet ondenkbaar. 
 
In de pauze zullen we officieel afscheid nemen van Jan Steeghs als voorzitter van de KBO. Na een 
periode van ruim 12 jaar voorzitterschap stopt Jan ermee en gaat hij met groot pensioen.  
 
Na de pauze begint de band met het tweede gedeelte van hun optreden. Als hun optreden gedaan is 
draaien we nog gezellige muziek, zo proberen we de sfeer en gezelligheid er nog even in te houden. 
 
Aan deze jaarlijkse feestavond zijn geen kosten verbonden, het enige wat jullie wel moeten doen, is je 
even opgeven bij onze secretaris. Dat kan vanaf nu t/m woensdag 16 november 2022, zodat we tijdig de 
bestellingen kunnen plaatsen. Dus wees er snel bij, want na woensdag 16 november ben je  
gewoon…. te laat. 
 
Opgeven liefst per mail: kbometerik@gmail.com.  
Bellen mag ook: 06-4035 5580 tussen 18.00 en 20.00 uur. 
 
Agenda 
Wandelen  Maandag 21 november, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 17 en 24 november, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Knutselen  Donderdagmiddag 17 november van 13.30 tot 16.30 uur in het MFC. 

Dan staat er op donderdag 15 december een knutselmiddag gepland, deze gaat niet 
door i.v.m. onze kerst/adventsviering. 

Kienen       Maandag 14 november, aanvang 14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
              

Groetje, KBO Meterik. 

mailto:kbometerik@gmail.com
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Dorpsraadvergadering donderdag 17 november 2022 
 
Op 17 november vindt er om 19.30 uur weer een dorpsraadvergadering plaatst in de foyer van MFC de 
Meulewiek. We starten met “In gesprek met………” Deze keer gaat de dorpsraad in gesprek met de KBO.  
 
Op de agenda van de openbare vergadering staat onder andere de woonvisie voor Meterik (vanuit de 
gemeente). Verder komt het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod en natuurlijk 
ingestuurde onderwerpen van inwoners.  
 
Mocht je de vergadering graag willen bezoeken, meld je dan aub vooraf aan via 
info@dorpsraadmeterik.nl 
 
Via ’t Krèntje, onze Facebookpagina, Instagram en de website, houden we jullie op de hoogte van de 
uitkomsten van de vergadering en andere nieuwsberichten en/of wetenswaardigheden van de Dorpsraad. 
 
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.  
 
 
 
 

Sinterklaas 
 
We komen bijna aan met onze stoomboot in Nederland. Deze pietjes gaan weer de daken op en 
komen graag langs voor een bezoekje. 
 
Mogen wij bij je langskomen of ben je opzoek naar meer informatie? Laat het 
weten door ons een berichtje te sturen naar 06-83196397.  
 

 
Flitsbezoekje voor    € 15.00* 
Bezoekje van 15 minuten voor  € 30,00* 
Bezoek van 30 minuten voor  € 50,00* 
 

 
Mogelijkheden: 4 en 5 december.  
Heb je een voorkeur voor een andere datum?  
Vraag het even. 
 
* Prijzen zijn inclusief strooigoed en exclusief eventuele 
kilometerkosten 
 
Groetjes, 
 
Piet & Piet 
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Sfeervolle Sint Maartenviering 

bij de molen 
 
 
 

Afgelopen zaterdagavond vond de Meterikse Sint Maartenviering plaats bij molen Eendracht Maakt Macht.  
Begin van de avond gingen de kinderen hard zingend langs de deuren. Daarna verzamelden zij zich met 
tassen vol snoep op het schoolplein. Toen de drumband en Sint Maarten gearriveerd waren, vertrok er 
een lange bonte stoet vol lichtjes richting de molen.  
Bij de molen aangekomen zagen we een prachtig Sint Maartensvuur. Nu was het tijd om te genieten van 
een lekkere wafel en warme chocomel. De molen als locatie was weer erg sfeervol en het was er gezellig 
druk. 
 

Uitslag lampionnenwedstrijd 

Ook dit jaar heeft Sint Maarten weer cadeautjes uitgereikt aan de kinderen die de mooiste lampion van 
hun groep geknutseld hadden. Wat waren er weer mooie, originele lampionnen. Sommigen waren heel 
kleurrijk en anderen waren juist heel mooi afgewerkt.  
De jury heeft uiteindelijk in elke groep een winnaar gekozen op basis van creativiteit en originaliteit. 
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Peuters: Deze lampion heeft één hoorn, prachtige diamanten en is veelal roze van kleur.... het is de 

unicorn van Janna Kauffeld. 

 

Groep 1: Deze lampion heeft heel veel oogjes, twee scherpe tanden en is zo blauw als een smurf... het 

geweldige monstertje is van Roan Janssen. 

 

Groep 2: Deze lampion past helemaal in de sfeer van het lichtjesfeest. De mooie pompoenlampion is 

geknutseld door Femke van Mierlo. 

 

Groep 3: Deze lampion voelt zich zo vrij als een vlinder. Een kleurrijk geheel gemaakt door     

Yara Moens. 

 

Groep 4: De blauwe ogen van deze Pokemon stralen. Verder is hij roze van kleur. Het is Mew, gemaakt 

door Guus Heldens. 

 

Groep 5: Wij zijn trots op de prachtige locatie bij de molen, zo ook de maker van deze prachtige lampion. 

Ozze Miëterikse meule, ook het bakhuuske ontbreekt niet. Geweldig, Tess Baltussen! 

 

Groep 6: Deze lampion is gemaakt van natuurlijke materialen. Dit mooie bouwwerk gemaakt van 

zelfgemaakte plankjes is ontworpen door Niels van Rens. 

 

Groep 7: Deze wijze lampion is een echt nachtdier dat met Sint Maarten op snoepjes jaagt. Deze 

prachtige uil is gemaakt door Jesse Driessen. 

 

Groep 8: Deze lampion voelt zich als een vis in het water. Het mooie kunstwerk van een aquarium is 

gemaakt door Noa Kleuskens. 

 
Gefeliciteerd winnaars! We wensen jullie veel plezier met de gewonnen prijzen. 

Bedankt! 

We willen iedereen bedanken die deze Sint Maartenviering mogelijk gemaakt heeft: de vrijwilligers van de 
molen, onze verkeersregelaars, vuurkoning Jan-Thijs, de drumband, Sint Maarten en de ouders binnen en 
buiten de ouderraad die hun steentje bijgedragen hebben. 
Sint Maartencommissie Ouderraad Onder de Wieken en Molen Eendracht Maakt Macht. 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen competitie week 44      competitiepunten en stand na ronde 9 

 
Meterik 1  SB Hegelsom 1 5 - 9 A   Klasse Meterik 1 52  pnt  plaats    9 
Meterik 2  Smetenhof 2            10 - 5 B1  Klasse Meterik 2 41  pnt  plaats  11 
Meterik 3    Vrij    B1  Klasse Meterik 3 47  pnt  plaats    7 
Meterik 4  Vrij    B2  klasse Meterik 4 43  pnt  plaats    9 
SB Hegelsom 3 Meterik 5   1 - 13 B3  Klasse Meterik 5 53  pnt  plaats    4 
Meterik 6  Grubbenvorst 4 4 - 11 C1  Klasse Meterik 6 68  pnt  plaats    1 
Torrekoel 1  Meterik 7  5 - 10 C2  Klasse Meterik 7 67  pnt  plaats    1 
Wevert 5  Meterik 8  7 - 7 C4  Klasse Meterik 8 59  pnt  plaats     2 
 

Beste speler in week 44:  PIET KUENEN van Meterik 2 
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Wie gelooft er in de ooievaar?  

Een aantal maanden geleden las 

u in ’t Krèntje een artikel over de 

plannen om een ooievaarsnest te 

plaatsen in het natuurgebiedje 

Donksweide. In en rondom 

Meterik zijn de laatste jaren 

regelmatig ooievaars 

waargenomen. Een kleine 

werkgroep, die zeker in de 

ooievaar gelooft, is aan de slag 

gegaan om voor de ooievaar een 

onweerstaanbaar nest te 

verwezenlijken in Donksweide en 

zo een bijdrage te leveren aan een 

levensvatbare ooievaarspopulatie 

in Nederland. 

De leden van de werkgroep 

hebben geïnventariseerd wat 

nodig is en overleg gevoerd met de Dorpsraad Werkgroep Openbare ruimte, waar het plan enthousiast 

werd ontvangen.  

Ooievaars broeden vaak in de buurt van mensen; meestal op een door de mens gemaakt nest, 

bijvoorbeeld op een paal met een platform. Ooievaars zoeken hun voedsel het liefst in weilanden. Een 

ooievaar voedt zich voornamelijk met dierlijk voedsel zoals vissen, kikkers, muizen, mollen, insecten, 

hagedissen, regenwormen. In het voorjaar, vanaf half februari zoeken de ooievaars een plaats om een 

nest te bouwen.  

Het ideale leefgebied van de ooievaar is een half open tot open landschap met veel afwisseling in 

grondgebruik en begroeiing. In ieder geval moet er op geringe afstand van het nest vochtig grasland 

aanwezig zijn. Vaak zijn dit gebieden met een hoge grondwaterstand.  

De Donksweide lijkt een geschikt gebied voor een ooievaarsnest en gebruik makend van het fiets-/ 
wandelpad dat door Donksweide en langs de Kabroeksebeek loopt kan men het aanschouwen.  
 

De historie 

Een ooievaarsnest is vaak een hoge paal, met daarop een rond platform waarop ooievaars een nest 

bouwen. Vroeger was het vrij gebruikelijk om een wagenwiel op een paal bij een huis te zetten. Men 

geloofde niet alleen dat de ooievaar voorspoed bracht, maar ook dat hij het huis beveiligde tegen 

bliksem, dat hij waarschuwde voor brand en zelfs dat hij hielp met blussen als er daadwerkelijk brand 

was uitgebroken. Het doden van een ooievaar was een 

serieus vergrijp en elk jaar werd de terugkeer van de 

ooievaar gevierd met het luiden van de kerkklok.  

Ergens in de negentiende eeuw begint het positieve imago 

van de ooievaar te kantelen. Ooievaars worden dan juist als 

schadelijk gezien, voornamelijk door hun dieet van klein 

wild, jonge vogels, kikkers en honingbijen. Er worden zelfs 

premies ingesteld. Het inleveren van ooievaarspoten 

leverde het nodige op.  

Sinds 1969 wordt er weer met succes gewerkt aan de 

herintroductie en het plaatsen van nieuwe ooievaarsnesten is een van de maatregelen. Inmiddels staat 

de ooievaar niet meer op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Landelijk wordt hij op veel plaatsen 

gesignaleerd, en ook in Meterik zien we hem steeds vaker foerageren en mooie glijvluchten uitvoeren 

op de aanwezige thermiek.   
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8 augustus 2022 

De werkgroep ‘Ooievaarsnest, wie gelooft er in de 

ooievaar’ heeft maandag 8 augustus een begin gemaakt 

met het plaatsen van het ooievaarsnest in Donksweide. 

Er werd een paal geplaatst van 9,50 meter waarvan 8 

meter bovengronds blijft. Ook is er een sleuf getrokken, 

met hierin een mantelbuis, waarin later eventueel een 

internetkabel aangebracht kan worden, zodat mogelijk 

een camera boven het nest geplaatst kan worden. 

 

5 november 2022 

Op de 8 meter hoge paal heeft de werkgroep ‘Wie 

gelooft er in de ooievaar’ zaterdagmiddag 5 november 

het ooievaarsnest geplaatst. Het nest is gemaakt van 

een metalen constructie met een wilgentenen rand, 

waarop de ooievaar dan zelf zijn eigen nest gaat maken. 

In de Meterikse Donk worden de laatste jaren regelmatig 

ooievaars gesignaleerd en ‘wie niet waagt wie niet wint’. 

Hopelijk heeft  een jong ooievaarspaartje interesse in 

deze ‘starterswoning zonder subsidie’ ; het is een 

mooie woning geworden met riant uitzicht over Meterik in 

het gebied de Donk. 

In de vroege lente zijn de ooievaars vaak de allereerste 

gasten onder de trekvogels. Na hun lange vlucht van 

Afrika of Zuid-Europa naar ons land komen de mannetjes 

in de tweede helft van februari meestal als eerste op het 

nest aan. Als ze nog maar net op het nest zijn, beginnen 

ze luid met hun snavel te klepperen als afbakening van 

hun territorium. Het mannetje start dan met het maken en 

of restaureren van het nest. Nieuwe mannetjes proberen 

vrouwtjes naar hun nest te lokken door te baltsen. 

Wanneer het mannetje en het vrouwtje beiden op het 

nest zijn aangekomen, gaan ze samen verder met het 

maken van het nest. Daarvoor worden enorme 

hoeveelheden takken aangesleept. Als de ‘ruwbouw’ van 

het nest afgerond is, beginnen de ooievaars gras, hooi, 

mos en ander zacht materiaal aan te slepen voor de 

binnenbekleding van het nest. Ondertussen paren de 

vogels veelvuldig. Zodra het nest af is, legt het vrouwtje 

haar eerste ei.  

We zijn benieuwd wat het gaat worden in 2023; hopelijk kunnen we genieten van een mooi 

ooievaarstafereel in Donksweide. Misschien duurt het een jaartje langer!! Het is afwachten!  
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Workshop voor publiek en deelnemers 

   tijdens ‘Horst Vol Koren’ festival 
 
 

 
Misschien ter herinnering, maar op 20 november vindt in ’t Gasthoês in Horst de 1e editie van het Horst 
Vol Koren festival plaats voor koren uit de gemeente Horst aan de Maas.  
 
Gedurende de dag presenteren de koren zich op twee verschillende podia waar doorlopend optredens te 
zien zijn. Waaronder de Meterikse koren Zanglust, Meriko Vocaal en ook de AMC Zengers. 
 
Om 10.45 uur wordt het festival geopend door Wethouder Elbert Joosten van cultuur en vanaf 10.50 uur 
zullen de eerste koren zich presenteren. 
 
Op deze dag zal er ook een workshop in twee tijdsblokken worden gegeven, waar zowel de koorleden als 
publiek aan kunnen deelnemen. De workshops zijn vrij toegankelijk. 
 
Omstreeks 17.30 uur zullen alle deelnemers van de workshop de ingestudeerde liedjes ten gehore 
brengen. Het festival zal om 18.00 uur in de theaterzaal worden afgesloten in aanwezigheid van Esther 
Koenen, cultuurconsulent van de Gemeente Horst aan de Maas. 
 
Deze middag belooft een waar muziekspektakel te worden en is een bezoek beslist waard. 
Hopelijk zien me elkaar die middag. 
 
De AMC Zengers 
 

 
 

 

 

Molen Eendracht maakt Macht    
 
 
 

 
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas aan in Nederland. Ter ere van zijn aankomst gaan we niet 
alleen molenbrood, maar ook speculaas bakken in ’t Bakhuuske!   
 
De molen is open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen.  
In ’t Bakhuuske wordt er vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur molenbrood en speculaas gebakken! 
 
Kinderen zijn welkom om samen met de bakkers te bakken en te proeven. 
We zien iedereen graag op zaterdag! 

 

 

http://amcmeterik.nl/


 

11 

 

MUZIFIQUE 
 
 
 

Op zondag 30 oktober j.l. vond in MFC De Meulewiek de 
voorstelling van Muzifique plaats.  
 
De organisatie was mede in handen van Meriko Vocaal.  
In een volle zaal genoot iedereen van dit prachtige optreden.  
 
Met zang, muziek en de nodige anekdotes wisten Marjolein, Henk en Maartje de zaal in prachtige Franse 
sferen te brengen. 
 
Muzifique………. het was ge-wel-dig! 
 

Meriko Vocaal op Horst Vol Koren Festival in het Gasthoes 

Zingen is leuk, zingen is gezond, zingen is ontspannend, je moet het gewoon doen!   
 
Een diversiteit aan koren uit de gemeente Horst aan de Maas zullen zich op zondag 20 november 

doorlopend presenteren op twee verschillende podia.  
 
Optreden Meriko Vocaal 14.45 uur tot 15.25 uur in de theaterzaal. 
 
Indeling van de dag; 
10.45 uur    : welkomstwoord 
11.00 uur   : aanvang festival 
11.00-17.00 uur  : optredens koren 
17.15 uur   : gezamenlijk afsluiting 
17.45 uur   : slotwoord 
 
 

 

 

SINTERKLAAS komt naar Meterik 
 
Beste jongens en meisjes (t/m groep 6), 
Natuurlijk hebben jullie al lang gehoord dat Sinterklaas, met zijn Pieten, 
zondag 27 november op bezoek komt. Hij heeft laten weten vóór de 
middag Meterik te bezoeken. 
 
Om 11:00 uur vertrekken we vanaf MFC De Meulewiek samen met de 
fanfare richting de molen. Daar zullen we Sinterklaas en zijn Pieten 
ophalen om gezamenlijk terug naar MFC De Meulewiek te lopen.  
 
Wat daar gaat gebeuren is nog voor iedereen een grote verrassing. 
Sinterklaas heeft, zoals altijd, weer iets lekkers bij zich voor alle 
kinderen.  
 
Mocht je een voedselallergie hebben, stuur dan even een mailtje naar 
sinterklaas@demeulewiekers.nl. Als je je naam er even bij vermeldt, 
houdt Piet graag rekening met jou.  
 
Bellen gaat helaas niet, Sinterklaas en de Pieten hebben het heel erg druk met de verlanglijstjes en de 
cadeautjes. 
 

Tot zondag 27 november! 
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VC Trivia dames 1 wint topper en verstevigt 
koppositie 
 
 
Afgelopen donderdagavond stond de clash van de eerste klasse tegen 

MVC’64 op de agenda. Op een natte, druilerige avond, werd in de sporthal van Maashees een voor de 
neutrale toeschouwer fantastische wedstrijd gespeeld. VC Trivia overtuigde en won verdiend met 3-1. 
Daarmee staat het team uit Horst aan de Maas nu fier aan kop.  
 
Klasse apart in set 1 
De dames van VC Trivia reisden met veel vertrouwen naar Maashees en dit resulteerde in een 
fenomenale start van de wedstrijd. VC Trivia kwam maar voor één ding: de overwinning.  Met veel 
servicedruk werd het aanvalsspel van de tegenstander volledig ontregeld. VC Trivia liet de tegenstander 
geen moment in de wedstrijd komen, wat resulteerde in een overtuigende setwinst van 11-25. 
 
Dipje 
Voor een team wat met grote overmacht een set weet te winnen is het een extra uitdaging om het 
getoonde spel vast te houden. Zo ook voor VC Trivia. In de 2e set nam de servicedruk bij VC Trivia af en 
werden er door het snelle aanvalsspel van MVC’64 meer persoonlijke fouten gemaakt. MVC’64 pakte een 
6 punten voorsprong, die weliswaar weer werd ingelopen door VC Trivia. Vervolgens wist VC Trivia niet 
meer te overtuigen. MVC’64 kon tot twee keer toe opnieuw uitlopen, waardoor de set met 25-22 naar de 
thuisploeg ging.  
 
Erop en erover 
Met een 1-1 stand kon het alle kanten opgaan, maar VC Trivia straalde veel vertrouwen uit. Ondanks 
persoonlijke fouten wist Trivia, mede onder leiding van uitblinker Laura Oomen, de druk opnieuw op te 
voeren. 
 
Met enkele tactische aanpassingen wist Trivia met 
regelmaat de tegenstander te verrassen. MVC’64 
was vastberaden om niet op te geven, wat leidde tot 
een spannend slotakkoord.  
VC Trivia hield het hoofd koel en won met 23-25. 
 
Met een 1-2 voorsprong lag de overwinning voor het 
oprapen. VC Trivia bleef met veel bravoure en 
beleving spelen, wat ervoor zorgde dat er al snel 
weer een ruimere voorsprong opgebouwd kon 
worden.  
MVC’64 zocht nog wel naar aansluiting, maar vond 
deze niet.  
De set werd met 20-25 gewonnen, waardoor de 
overwinning gevierd kon worden.  
 
VC Trivia dames 1 wint eerste bekerwedstrijd 
Op zondagmiddag speelden de dames van VC Trivia de eerste bekerwedstrijd van het seizoen in Venlo. 
Het tweede team van VC Kessel was de tegenstander, ook uitkomend in de 1e klasse. De teams hadden 
niet eerder tegen elkaar gespeeld, wat leidde tot een afwachtende houding bij aanvang van de wedstrijd. 
Na een moeizame eerste set wist VC Trivia uiteindelijk met gemak de ploeg uit Kessel uit het 
bekertoernooi te spelen met 3-1.  
 
Ploeg zonder beleving  
In de eerste set was VC Trivia geen schim van de ploeg die eerder in de week succesvol was tegen 
MVC’64. De dames van VC Trivia maakten veel persoonlijke fouten en er was weinig beleving. VC Kessel 
wist hiervan te profiteren en sloeg al snel een groot gat van maar liefst 9 punten. Een eerste time out 
mocht niet baten, waarna er al snel enkele wissels aan Trivia zijde werden doorgevoerd. VC Trivia 
herpakte zich enigszins, het team was vooral meer effectief met de service, waardoor ze terug in de 
wedstrijd wisten te komen. Vlak voor het einde van de set kwam VC Trivia gelijk te staan met VC Kessel, 
op 23-23. Het eerste setpunt ging naar Kessel, maar werd direct weer weggewerkt. Ook Trivia kwam op 
setpoint, maar wist niet toe te slaan, waarna Kessel met enig geluk de set met 31-29 wist te winnen.  
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Ommekeer 
VC Trivia wist dat er met een andere instelling 
gespeeld moest gaan worden. In de 2e set werd er 
feller gestart en al snel stond er een ruime 
voorsprong op het scorebord. De set werd met 
overmacht gewonnen, door een goede servicedruk 
(25-11). Met een 1-1 op het scorebord en het 
vertrouwen weer in de benen, wist VC Trivia 
uiteindelijk de 3e en 4e set vrij eenvoudig te winnen 
met 25-17 en 25-15.  
 
Door dit resultaat plaatst VC Trivia zich voor de volgende bekerronde, welke gespeeld wordt op  
18 december.  
 
Verslag MA1 
Onze wedstrijd van zaterdag 5 november. 
We hebben helaas met 4-0 verloren, maar het ging wel gelijk op! De eerste set was het even inkomen, na 
een avond Rowwen Hèze. De 1e set was erg spannend en hebben we helaas verloren met 25-27. De 
tweede, derde en vierde set gingen gelijk op en vooral in de verdediging ging het goed! Het gaat iedere 
week weer een stukje beter. De volgende keer gaan we winnen! 
 
Eerste overwinning voor VC Trivia N1.2  
Vandaag gingen we zonder Evy, maar met Nikki naar het toernooi in Reuver. Doordat Asterix zich had 
afgemeld, speelden we 2 wedstrijdjes tegen Revoc en 2 tegen Holyoke.  
 
De eerste wedstrijd tegen Revoc verloren we met een paar punten verschil, maar de meiden vingen en 
gooiden goed. In de wedstrijd tegen Holyoke kwamen we achter te staan, maar de meiden knokten zich 
terug. Na een spannende wedstrijd stonden aan Trivia zijde de meeste punten op het bord. Met een grote 
glimlach gingen we voor een kleine pauze naar het kleedlokaal om even bij te tanken. Daarna begonnen 
we weer tegen Revoc.  
 
Met de zege van net in het achterhoofd stapten de meiden het veld in en werd er weer goed gegooid en 
gevangen. Helaas verloren we net met 1 puntje verschil.  
 
De laatste wedstrijd tegen Holyoke wonnen we weer met een mooie score en daardoor hebben de meiden 
een mooie 2e plek behaald.  
Super goed (samen)gewerkt meiden! Nu 3 weekjes goed trainen en dan mogen we 27 november weer. 
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ALGEMEEN 
 
Wij zijn dringend op zoek naar iemand die onze kleedlokalen en kantine 
wekelijks wil schoonmaken. Het zal ongeveer 4 uurtjes tijd in de week 
vragen. Heeft u interesse neem dan contact op met de secretaris via 
0683601488. 
 
Denken jullie eraan om de contributie over te maken???? 

 
Op 3 december komen wij weer met onze kerststerren langs de deur.  
 
SENIOREN 
 
Uitslagen 
RKSV Meterik 1   VIOS'38 1   3 - 5 
RKSV Meterik 2   Merselo 2   5 - 0 
Hegelsom 3    RKSV Meterik 3  4 - 2 
Wittenhorst 10    RKSV Meterik 4  1 - 3 
 
Programma  
13 nov 14:30 SSA S.V. Lottum - GFC'33 1   RKSV Meterik 1  
13 nov 11:00 SV United 3     RKSV Meterik 2  
13 nov 10:30 RKSV Meterik 3    Kronenberg 2  
13 nov 10:30 RKSV Meterik 4    Kronenberg 3  
20 nov 14:30 RKSV Meterik 1    Merselo 1  
27 nov 14:30 Sambeek 1     RKSV Meterik 1  
27 nov 12:30 SSS'18 3     RKSV Meterik 2  
27 nov 10:30 RKSV Meterik 3    SSA S.V. Lottum - GFC'33 6  
27 nov 10:30 RKSV Meterik 4    FCV-Venlo 10  
4 dec 14:00 RKSV Meterik 1    Montagnards 1  
4 dec 10:30 RKSV Meterik 2    Volharding 4  
4 dec 9:30 America 3     RKSV Meterik 3  
11 dec 14:00 DEV-Arcen 1     RKSV Meterik 1  
11 dec 11:30 SV Venray 5     RKSV Meterik 2  
11 dec 10:30 RKSV Meterik 3    SV Venray 11  
11 dec 10:30 RKSV Meterik 4    IVO 7  
 
In De Limburger stond onderstaand verslag. 
Het was voetbal tegen bikkelen op sportpark De Vonckel in Meterik.  
De thuisclub voetbalde goed en gemakkelijk, maar verloor toch met 5-3 van VIOS’38, een ploeg die het 
moest hebben van inzet en power. 
 
Het verschil tussen beide teams was enorm. Meterik bouwde van achteruit op en probeerde al 
combinerend tot kansen te komen. De tegenstander stroopte de mouwen op, ging fel de duels in en roeide 
de bal steevast naar voren waar de sterk spelende Sjors Janssen de Meterikse verdedigers regelmatig op 
karakter wist af te troeven. Een voorbeeld daarvan was het eerste doelpunt van VIOS. Lars Bindels bracht 
een vrije trap laag voor het doel en Janssen gebruikte zijn lichaam om voor zijn directe tegenstander te 
komen en kon zo de 0-1 binnenschieten.  
 
Een ongelukkige handsbal van Nick van Berlo leverde de gasten een strafschop op die Tijn Jansen 
onberispelijk achter doelman Luuk Haenen schoot: 0-2. 
 
Toch leek het niet onoverkomelijk voor Meterik. Ze voetbalden immers beter dan de tegenstander uit 
Beugen en kregen ook voldoende kansen op een treffer. Tien minuten voor rust was het raak. Uit een 
voorzet van Giel Vullings scoorde Dirk van Rengs 1-2. Toch ging het in de laatste minuut voor de pauze 
weer mis en kon Dirk Jilesen juichen: 1-3. 
 
In de tweede helft waren balbezit en kansen voor Meterik, maar scoorde VIOS al snel uit een counter via 
Lars Bindels. Rens Aerts bracht de spanning weer een beetje terug, maar na opnieuw een treffer van 
Bindels was duidelijk dat de bikkels uit Beugen gingen winnen van de voetballers uit Meterik. In de slotfase 
scoorde Rens Aerts nog de 3-5. 
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Trainer Paul Heldens had ondanks de nederlaag veel positieve dingen gezien. „We staan met lege handen 
en dat is zuur. Maar als je als team zo kunt blijven presteren en kunt blijven gaan en energie leveren, 
telkens na zo’n tegenslag, dan zit er veel veerkracht in. Je kunt zien dat er een team staat dat blijft 
knokken, blijft werken. Hopelijk levert dat op het einde van het seizoen wat op.” 
 
 
JEUGD 
 
Uitslagen 
Ysselsteyn JO19-1   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1  2 - 1 
RKSVO JO19-2   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  3 - 8 
SV Venray JO15-3JM   SJO America-Meterik JO15-1    2 - 6 
FCV-Venlo JO13-2   SJO America-Meterik JO13-1    2 - 6 
SHH JO12-2    ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1  1 - 5 
Venlosche Boys JO12-4JM  ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2  2 - 4 
Melderslo JO11-1JM   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1  3 - 6 
ST GFC'33/SV Lottum JO11-1JM ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2            11 - 1 
 
Programma  
Thuiswedstrijden worden in het najaar van 2022 gespeeld in: 
 

America Meterik Hegelsom 

JO19-1 
JO19-2 
JO11-1 
JO11-2 
JO7-MP 

JO15-1 
JO13-1 
JO9-1 
JO8-1 
JO8-2 

JO12-1 
JO12-2 

 
12 nov 15:00 ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1  Melderslo JO19-1 
12 nov 14:30 ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  BEVO JO19-1 
12 nov 14:00 SJO America-Meterik JO15-1    SVOC'01 JO15-1JM 
12 nov 13:30 SJO America-Meterik JO13-1    Leunen JO13-1JM 
12 nov 10:45 ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1  SJO PEC'20 JO12-1 
12 nov 12:30 SIOL JO12-2JM    ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2 
12 nov 10:30 ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2  RKMSV JO11-2 
12 nov 10:00 SJO America-Meterik JO9-1    SV Venray JO9-4 
12 nov 9:30 SJO America-Meterik JO8-1    Olympia'18 JO8-1JM 
12 nov 10:00 SJO America-Meterik JO8-2    Leunen JO8-2JM 
12 nov 9:30 GFC'33 JO7-MP     SJO America-Meterik JO7-MP 
 
 
 
 

Landelijke intocht van Sinterklaas op zaterdag 12 november  

in Hellevoetsluis. 
 
Iedere eerste zaterdag na Sint Maarten komt Sinterklaas in 
Nederland aan. Hij wordt door een menigte zingende kinderen 
ontvangen en het evenement is live op televisie te volgen. 
De NTR doet vanaf 12:00 uur rechtstreeks verslag van de 

intocht in de speciale - extra lange - aflevering van 'Het 

Sinterklaasjournaal' via de website en NPO Zapp. De centrale 

presentatie wordt vanuit Hellevoetsluis verzorgd door de 

presentatrice van 'Het Sinterklaasjournaal', Dieuwertje Blok.  

 
 

https://www.beleven.org/feest/sint_maarten
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/
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Yuverta Horst krijgt leerroute voor havisten én opleiding 

voor de landbouwtransitie 

 
Kinderen uit groep 8 met havo in hun advies kijken soms met een jaloerse blik naar kinderen die op het 
vmbo met hun handen mogen leren. Vanaf volgend schooljaar is er voor hen uitkomst. Dan begint Yuverta 
in Horst met het groene lyceum, dat leerlingen met een praktische inslag in zes jaar voorbereidt voor het 
hbo. 
 
Ook start er een nieuwe mbo opleiding, die studenten klaarstoomt voor het ondersteunen van de 
landbouwtransitie. Een onderwerp waar niemand meer omheen kan. 
 
“We vinden het belangrijk om ons onderwijs aan te sluiten op de vraag vanuit de maatschappij. Zo kregen 
we steeds vaker de vraag of leerlingen met havo in hun advies ook bij ons terecht kunnen, omdat ze graag 
praktisch bezig zijn”, zegt Ivo Hartgerink, directeur bij Yuverta Horst. “En daarnaast is de hele transitie in de 
landbouwsector natuurlijk een ontzettend actueel onderwerp. Daarom hebben we onderzocht hoe we zowel 
in het vmbo als in het mbo onderwijs de verbinding kunnen maken met de vraag.” 
 

Het groene lyceum, voor leerlingen met havo in hun advies 

“Tot nu toe boden we alleen vmbo en mbo onderwijs aan. Maar omdat steeds meer leerlingen met havo in 
hun advies bij ons aanklopten, hebben we onderzocht wat we deze leerlingen kunnen bieden,” vertelt 
Hartgerink. 
 
De uitkomst: een mix van een versnelde vmbo én mbo opleiding. In drie jaar tijd halen de scholieren hun 
vmbo-tl diploma en al in het derde jaar krijgen ze ook mbo vakken. Na zes jaar hebben de leerlingen ook 
een mbo niveau 4 diploma, waarmee ze verder kunnen leren op het hbo. 
 

Uitstromen naar hbo 

Op het groene lyceum ligt de nadruk op duurzaamheid, groen, lifestyle en (dier)verzorging, maar de 
leerlingen kunnen ‘breed uitstromen’ naar het hbo. ”Je kunt ook naar een zorgopleiding als je bijvoorbeeld 
de verpleging in wil. Het lespakket van de leerling kan aangepast worden op de studie die ze na het groene 
lyceum willen gaan volgen. De leerlingen kunnen deels zelf hun leerroute bepalen,” aldus Hartgerink. 
 
Yuverta Horst is de enige school in de regio die deze vorm van onderwijs aanbiedt. “Daar zijn we in onze 
regio uniek in. De verwachting is dat we volgend schooljaar met één klas kunnen starten. Dan kunnen we 
eindelijk de havisten die óók praktijk willen welkom heten.” 
 

Agrifood, de nieuwe mbo opleiding 

De landbouwsector staat volop in de belangstelling door de stikstofproblematiek. Aspecten als innovatie, 
technologie, circulariteit en duurzame voedselproductie zijn belangrijk. De sector biedt onverminderd veel 
perspectief als het gaat om werkgelegenheid en is landelijk, maar zeker voor Limburg een belangrijke pijler 
onder de economie. 
 
“De toeleverende industrie, maar ook primaire agrarische bedrijven staan te springen om mensen die 
kunnen helpen bij die transitie. Daar komt nog bij dat de overheid zich heeft uitgesproken voor een 
toenemende focus op het mbo-onderwijs, vanwege het belang voor onze economie. Er wordt door minister 
Dijkgraaf extra geld en energie gestoken in het opleiden van mbo-ers die kunnen bijdragen aan de 
uitdagingen waar onze maatschappij voor staat,” zegt Hartgerink. 
 

Voortouw nemen 

“Wij zien het als opleider in onder andere de land- en tuinbouw als onze verantwoordelijkheid hier het 
voortouw in te nemen. Met ingang van studiejaar 2023-2024 starten wij daarom met de opleiding Agrifood. 
Binnen deze opleiding worden mbo-ers klaargestoomd voor het ondersteunen van de landbouwtransitie. Zij 
krijgen een brede kennisbasis mee van teelt- en houderijsystemen, landbouwgeschiedenis en -beleid, 
circulariteit en verduurzaming én de rol van innovatie en technologie daarin.” 
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“Ook hier zijn wij voorloper. In heel 
Nederland zijn we namelijk de enige 
mbo school die deze opleiding 
aanbiedt,” vertelt Hartgerink.  
“Yuverta Horst bereidt de studenten 
voor op de toekomst.” 

Open dagen op 12 en 13 

november 

Tijdens de Open Dag van Yuverta 
Horst kunnen geïnteresseerde 
studenten van 11 tot 14 uur 
kennismaken met de nieuwe opleiding. 
Op zaterdag 12 november staan de 
deuren open voor het vmbo én het 
groene lyceum. Op zondag 13 
november is het de beurt aan het mbo. 
 
Het adres van de school is Spoorweg 8, 5963 NJ Hegelsom (Horst).  
Meer informatie over de opleidingen en de open dagen is te vinden op  
yuverta.nl/vmbohorst en yuverta.nl/mbohorstspoorweg. 
 
 
 

 

Nieuwe wet regelt ouderbijdrage voor 

schoolreizen, excursies en andere extra 

schoolactiviteiten 
 
 
 

Na twee jaar van corona hebben ouders dit jaar weer te maken met kosten 
voor schoolreisjes, excursies en andere extra activiteiten die scholen organiseren. Voor veel gezinnen met 
een laag inkomen zijn deze kosten onbetaalbaar.  
 

Scholen mogen kinderen niet uitsluiten van extra schoolactiviteiten 

Sinds kort geldt er een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wet regelt dat alle kinderen 
voortaan kunnen deelnemen aan alle schoolactiviteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma 
vallen. Het maakt daarvoor niet uit of ouders de vrijwillige ouderbijdrage (kunnen) betalen. De wet 
voorkomt dat sommige leerlingen worden buitengesloten van schoolactiviteiten. Stichting Leergeld Horst 
aan de Maas vergoedt daarom niet meer de kosten voor activiteiten waarvoor scholen een vrijwillige 
ouderbijdrage vragen.   
 

Leergeld vergoedt de verplichte schoolkosten, sportclub en muziekvereniging 

Stichting Leergeld Horst aan de Maas vergoedt natuurlijk nog wel de kosten die ouders moeten maken 
voor alle activiteiten die binnen het verplichte onderwijsprogramma vallen. Dat geldt voor alle leermiddelen, 
materialen en activiteiten die nodig zijn om lessen te volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
rekenmachines, laptops, schriften en gymkleding maar ook om de viering van kerst, sinterklaas en 
sportdagen. Daarnaast is Leergeld Horst aan de Maas er voor kosten die gezinnen maken om kinderen 
mee te laten doen op een sportclub, muziek-, dans- of jeugdvereniging. 
 

Leergeld Horst aan de Maas helpt 

Kinderen en ouders uit gezinnen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) kunnen voor 
vragen over schoolkosten contact opnemen met Stichting Leergeld Horst aan de Maas. Leergeld Horst 
aan de Maas helpt gezinnen financieel en beantwoordt vragen. Kijk voor meer informatie op 
www.leergeldhorstaandemaas.nl.  
 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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Jan Peeters  50 jaar priester 

 
 
4 juni 1972 werd Jan Peeters als laatste Meterikse neomist tot priester gewijd. 
In 2022 is hij 50 jaar priester, een reden om aandacht te besteden aan zijn 
leven. Jan was bereid om voor Heemkunde Meterik zijn verhaal op papier te 
zetten, waarvoor hartelijk dank. 
 
Jan Peeters werd op 25 februari 1946 in Meterik geboren. Na de lagere school 
volgde hij het gymnasium en 2 jaar filosofie in Rolduc. Daarna ging hij naar het 
groot seminarie in Heerlen.  

 

“Ik ben Jan Peeters, zoon van ‘Wiene Pierre en 

Maria’ aan de Schaak. (Op de foto hiernaast de 

ouders van Jan.) De redactie wilde aandacht 

geven aan het feit dat ik dit jaar 50 jaar 

priester ben.  

 

De wijding vond plaats in de parochiekerk van Meterik 
waarna  tegelijkertijd de Eerste Plechtige Heilige Mis door 
Jan werd opgedragen. 
Jan werd in de Meterikse kerk door monseigneur Gijsen tot 

priester gewijd. Naast onze eigen pastoor Janssen waren ook R. Adriaens, L. Akkermans, R. Salemans 
en J. Thijssen als priester aanwezig tijdens deze plechtige viering. 
 
Op de foto hiernaast v.l.n.r. ?, Jan Peeters, Mgr. 
Gijsen en de Meterikse pastoor Janssen. 
 

Het Dagblad voor Noord-Limburg 

berichtte in 1972:  

 ‘STIJLVOLLE PRIESTERWIJDING IN 

METERIKSE PAROCHIEKERK’ 

Tijdens een stijlvolle en 

indrukwekkende plechtigheid heeft 

Mgr. J. Gijsen in de parochiekerk te 

Meterik gisteren (4 juni 1972) de 

Meterikse diaken Jan Peeters tot 

priester gewijd. ….. De eenvoudig, 

maar smaakvol versierde kerk was 

stampvol. ….. Het kerkelijk zandkoor, 

de gemengde zangvereniging ‘Meriko’ 

en fanfare ‘Concordia’ leverden hun 

vocale en instrumentale bijdrage.  

Na afloop van de concelebratie werd 

de neomist temidden van zijn ouders, 

broers en zus in een open landauer en 

begeleid door de ruiters van St. Joris 

en fanfare Concordia naar zijn 

ouderlijke woning aan de St. Maartensweg gereden. Honderden familieleden, 

vrienden, bekenden dorpsgenoten en verdere belangstellenden volgden de 

kleurrijke stoet om vervolgens de nieuwe priester te feliciteren met deze 

belangrijke stap in zijn leven. 
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Ás ‘t laeve ni laefbaar miër is 

 

Op 5 november 2022 hebben wij afscheid moeten nemen van 

 

Lei Verhaeg 

echtgenoot van 

Nel Verhaeg - Peeters 

 

lieve pap, schoonvader en trotse opa van 

Joyce 

Lizzy en Dennis 

Juul, Sepp 

 

Lei is 75 jaar geworden. 

 

Wij hebben Lei voor het laatst in ons midden op zaterdag 12 november om 11.00 uur, thuis in 

de kas, aan de Hillenweg 9. Later die middag zal Lei naar het kerkhof aan de Rector de 

Fauwestraat te Meterik worden gebracht. 

 

Als je bloemen aan Lei wilt geven vragen wij je om één enkele, onverpakte roos mee te 

nemen. 

 

 
 
 
Horster Zanggroep METalleMAN 
 
 

 
De H. Mis in de kerk van Meterik op zaterdag 12 november om 19.00 uur wordt opgeluisterd door de  

Horster Zanggroep METalleMAN bij gelegenheid van haar jaarlijkse Caeciliafeest. 

 
De Horster Zanggroep 
METalleMAN is een in 
september 2017 
opgericht mannenkoor 
met inmiddels 33 
zangers. 
Onder directie van 
Oksana Baljva wordt 
wekelijks gerepeteerd 
aan een gevarieerd en 
overwegend lichter 
repertoire, dat voor de 
leden prettig is om te 
zingen en voor het 
publiek aangenaam is om 
naar te luisteren.  
Bij uitvoeringen wordt, afhankelijk van de aard van de uitvoering, een keuze gemaakt uit een 30-tal 
koorwerken.  
Bij gelegenheid van het 5-jarig bestaan heeft het koor op 25 september jl..een zeer geslaagd 

lustrumconcert gegeven in een overvolle theaterzaal in ’t Gasthoes in Horst. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 
 

H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 12 november, 33e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Deze mis wordt opgeluisterd door ‘METalleMAN’ 

1. Jan Pieter Hendrik Tacken (jaardienst) 

 

zaterdag 26 november: geen H. Mis i.v.m. uitvoering Amissa 

 

zaterdag 10 december, 3e zondag v.d. Advent, 19.00 uur 

1. Pierre Jenniskens (verjaardag) 

 
Lectoren, acolieten en collectanten 

Lector    Acoliet     Collectant 

12-11 Susan Baltussen  Max van Dieten   Jan Steeghs 
10-12 Henny Jenniskens  Max van Dieten   Tjeu Tacken 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 

 

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.  
 
Informatie kerkhof  
Voor alle informatie over grafrechten, grafruiming etc. kunt u zich wenden tot Jeu Tacken, 077- 464 1386. 
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

 
 
 
 
 
                                              In Memoriam 
 
 
               Afgelopen week kregen we het trieste bericht te horen van het overlijden van 
 
                                    Lei Verhaeg 
  

Lei was vanaf 05 januari 2012 lid van de KBO Meterik. 
Wij wensen zijn vrouw Nel, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen 

heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen. 
 

                                                             KBO Meterik 

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