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Op 24, 25, 26 en 27 november gaat de productie Amissa van start. 
 
Gezien de beperkte parkeergelegenheid zal het erg druk worden met auto's en fietsen.  
Het advies is om deze uitvoering zoveel mogelijk te bezoeken met de fiets of te voet. 
Wellicht is laten brengen ook een optie. 
 
Wij hopen op jullie medewerking en begrip inzake de parkeergelegenheid in de omgeving van 
MFC de Meulewiek en de kerk. 
 
Muziekvereniging Concordia Meterik 

 

 

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 12-11-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 
 

NOVEMBER 

Do 17: - Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Vr 18: Meriko Vocaal: Cecilia-avond 
Zo 20: - Meriko Vocaal: deelname Horst Vol 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: RKSV Meterik: kerststerrenactie 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 
   

FEBRUARI  

Vr 10-11: Meulewiekers: zittingsavond 19:00 - 23:30 uur 
Zo 12: Meulewiekers: receptie prins 13:00 - 23:30 uur 
Za 18: Kinderbal (kinder carnaval de Meulewiekers) 12:00 - 15:00 uur 
Ma 20: Meulewiekers: optocht + uitreiking 3 vrouwen 12:00 - 23:30 uur 
Di 21: Meulewiekers: boerenbruiloft 14:00 - 23:30 uur 
Za 25: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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OPA en OMA zaterdag 26 november 
 
 
 

OPA 

Zaterdag 26 november komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 3 aan de beurt. Dit zijn 
Maurice Meens (i.p.v. Rick van Rengs), Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans. 
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.  
Zorg ook dat er geen tempex, plastic, pakken melk/chocolademelk etc. tussen zitten; deze horen hier 
niet in thuis en laten we staan. 
 

OMA 

Zaterdag 26 november kan oud metaal en al het stekker bevattend materiaal ingeleverd worden bij 
het JongNL gebouw (dit i.v.m. de werkzaamheden aan het voetbalveld/sportpark). Hier zijn  
2 vrijwilligers aanwezig voor eventuele hulp. Dit zijn Jos van Ras en Pieter Joosten (groep 2). 
 
 
 

 
 

Mededelingen KBO 
 
 
Beste leden 
 
Volgende week woensdag 23 november is het dan zo ver, onze jaarlijkse feestavond. 
 
Opgeven kan helaas niet meer, maar voor de leden die zich opgegeven hebben, beginnen we om 17.00 
uur met de koffietafel. Om ongeveer 19.00 uur begint de band ´SakkerDju´ met het eerste gedeelte van 
hun optreden. 
 
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 uitgebreid afscheid nemen van onze voorzitter Jan Steeghs, die ruim 12 jaar aan 
het roer gezeten heeft. Jan is en blijft nog altijd een trouw lid van de KBO Meterik. 
 
Na de pauze begint de band met het tweede gedeelte van hun optreden. Na hun optreden draaien we nog 
gezellige muziek, zo proberen we de sfeer en gezelligheid er nog even in te houden. 
 
Laten we er met zijn allen een gezellige avond van maken. 
 
Agenda  
Wandelen  Maandag 21 november, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 24 november, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Knutselen  Donderdagmiddag 1 december, van 13.30 tot 16.30 uur in het MFC. 
                   Kom gezellig voor de laatste keer van dit jaar mee knutselen. 
                   Op donderdag 15 december staat er een knutselmiddag gepland; deze gaat niet door  
                   i.v.m. onze kerst- / adventsviering. 
Kienen       Maandag 12 december, aanvang 14.00 uur en de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
 

 
Groetje, KBO Meterik.  
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De Sint is weer in het land. 

Ben je op zoek naar een leuk cadeau: 

vraag of geef een abonnement op ’t Krèntje! 
 

Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.  
’t Krèntje wordt dan (in Meterik) elke week op donderdag bezorgd. 
 
Liever een digitaal abonnement? Dat kan ook. Voor € 11,00 ontvangt iedere abonnee van de digitale 
versie ’t Krèntje op donderdag in de mailbox. 
 
Wil je iemand een postabonnement schenken dan kost dat € 125,00. We verzenden dan iedere 
donderdag het krantje per post naar het opgegeven adres. 
 
Als je iemand een abonnement voor 2023 cadeau wilt doen, maak dan het abonnementsgeld over op 
NL25RABO01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik en vermeld bij de betaling:  
cadeau èn de naam en het bezorgadres van degene die het krantje in 2023 ontvangt.  
Vermeld bij een digitaal abonnement óók het mailadres (zonder @) waar het krantje naar verzonden kan 
worden. 
Stuur ook even een mailtje naar dorpskrantmeterik@gmail.com en we zorgen er voor dat alles wordt 
geregeld en dat je een leuke cadeaubon ontvangt. 
 
Het is vast een gewaardeerd cadeautje; je hebt er een jaar lang elke week opnieuw plezier van. Doen! 
 
 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Opening van het carnavalsseizoen 
 
 
 

Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover, de opening van het nieuwe carnavalsseizoen in Meterik.  
De zaal was goed gevuld en het bomvolle programma met de liedjesavond, bekendmaking van het nieuwe 
thema en als afsluiter een optreden van ‘Pruuf mar’ viel goed in de smaak.  
 
Met de liedjesavond hebben zes enthousiaste groepen mee gedaan met ieder een mooi nummer. De 
liedjeszangers hebben hun uiterste best gedaan om de hele zaal op de kop te zetten, maar er kan 
natuurlijk maar één groep winnen. De winnaar van de Meterikse liedjesavond van dit jaar is geworden:  
 

Nondezôk! Met hun nummer: ‘End vaan de nach’ wisten ze de meeste punten te 

scoren bij de jury.  

 
Het nieuwe thema voor de carnaval werd bekend gemaakt door een schitterend filmpje van de 
gezamenlijke carnavalscomités. Het nieuwe thema voor de carnaval is geworden: 
 

Leave in de brouwereej! 
 
Als afsluiter was het aan ‘Pruuf mar’ om de goed opgewarmde zaal nog één keer los te laten gaan. 
Iedereen bedankt voor deze mooi avond! 
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Drumband Concordia Meterik  

winnaar Gemeentetoernooi Horst a/d Mallets 
 

Na twee jaar van afwezigheid door corona stond afgelopen zondag, in het sfeervolle Gasthoes, het 
gemeentetoernooi Horst aan de Mallets weer op de agenda.  
Vijf slagwerkgroepen uit de gemeente gingen de spreekwoordelijke strijd muzikaal met elkaar aan en 
werden beoordeeld door een publieksjury, waaronder wethouder Elbert Joosten, alsook een vakjury.  
 
Het optreden van Drumband Concordia werd het hoogst beoordeeld door de vakjury met een ‘zeer goed’ 
en ook de publieksjury riep de Meterikse formatie uit tot favoriet. In het juryrapport was er vooral aandacht 
voor de grote muzikaliteit en balans in het samenspel.  
 
Een groepsprestatie met prachtig resultaat en een leuke middag in de continue goedgevulde zaal van  
’t Gasthoes, waarna nu de focus vol richting de kerkconcerten van Amissa zal gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stand van zaken Meteriks veld 2 
 

De CPO werkgroep Meteriks veld 2 heeft vanaf maart flink gewerkt. Er zijn 14 kavels beschikbaar waarvan 
op 12 een voorlopige keuze is gevallen. Nu komt men in een beslissende fase.  
 
De deelnemers weten nu welke kavel eventueel voor hen beschikbaar is. Er is een architect gekozen en 
binnenkort wordt de keuze van de aannemer bekend.  
 
Inmiddels is men ook begonnen met het archeologisch onderzoek van het gebied. De verwachting is dat 
dit geen vertragend effect heeft op de verdere ontwikkeling. 
 
De planning is dat in januari het bestemmingsplan wordt vastgesteld en dat dan gestart wordt met het 
bouwklaar maken van het gebied. 

 

Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling 
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Uitslagen competitie: week 45  Competitiepunten en stand na ronde 10 

 
Kemphaan 1  Meterik 1    7 - 9 A   Klasse Meterik 1 61  pnt   plaats      8 
S.V.E.B. 1  Meterik 2    8 - 6 B1  Klasse Meterik 2 47  pnt   plaats    12 
Grubbenvorst 2 Meterik 3    8 - 7 B1  Klasse Meterik 3 54  pnt   plaats      6 
Meterik 4  Kemphaan 3    6 - 5 B2  Klasse Meterik 4 49  pnt   plaats      8 
Meterik 5  Valdere 2    12 - 0 B3  Klasse Meterik 5 65  pnt   plaats      2 
Meterik 6      Vrij        - C1  Klasse Meterik 6 68  pnt   plaats      1 
Meterik 7  Valdere 3    7 - 8 C2  Klasse Meterik 7 74  pnt   plaats      1 
Meterik 8      Vrij        - C4  Klasse Meterik 8 59  pnt   plaats      4 
 

Beste speler in week 45: JAN HOFMANS   Horst van Meterik 7  

         
 
 

Kampioensbekers mee naar de Miëterik 

Afgelopen zondag was de laatste wedstrijddag van het seizoen in de continental stockrod klasse op het 
Midland circuit in Lelystad. 
 
De strijd om het baankampioenschap was nog niet gestreden. Joost Litjens ging op kop met 161 punten 
gevolgd door Marloes Claassen met 132 punten en Anouk Driessen met 124. 
 
Er waren nog 32 punten te verdelen over 3 manches, dus er kon nog van alles 
gebeuren. 
In de eerste manche werd Joost 3e en Anouk 4e. 
Na de 2e manche had Joost genoeg punten behaald zodat hij al zeker was 
van zijn 1e plek in het baankampioenschap.  
 
Voor Anouk was het spannend tot na de laatste wedstrijd. Met een gelijk 
aantal punten maar meer manche-overwinningen heeft ze toch nog de 2e plek 
behaald. 
 
 
 

 
 
Voor Joost 
volgde er een 
champagnedouche en daarna konden de 
bekers opgehaald worden. Als afsluiting 
nog even met z’n allen gezellig naar de 
kantine.  
 
Helaas zonder onze meest trouwe 
supporters Ben en Fien die door 
omstandigheden niet aanwezig waren 
maar alles vanaf de bank online gevolgd 
hebben. 
 
 
Familie Litjens Racing team Driessen 
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Jan Peeters 50 jaar priester 
 
 

 
4 juni 1972 werd Jan Peeters tot priester gewijd; dit jaar is dat 50 jaar geleden. 
Jan was de laatste Meterikse neomist en tevens de enige nog in leven zijnde 
Meterikse priester. Jan was bereid om voor Heemkunde Meterik zijn verhaal 
op papier te zetten, waarvoor hartelijk dank. Vandaag leest u het tweede deel. 
 
WAT HEB IK SINDSDIEN GEDAAN? 
In de jaren dat ik theologie studeerde was het 2e Vaticaans concilie juist 
afgesloten. In die tijd heette het: ‘de vensters moeten open’; de Kerk werd 
omschreven als: ‘Gods volk onderweg’. Van paus en bisschoppen tot en met 
de laatste leek ben je, met alle onderlinge verschillen, samen de Kerk. 
In Nederland volgde daarop het Nederlands Pastoraal Concilie: de 
bisschoppen luisterden naar de gelovigen en gingen met hen in gesprek. 
Mensen voelden zich serieus genomen: er groeide enthousiasme en 
vertrouwen; men wist zich ‘samen onderweg als Gods volk’. 
 
In de loop van de tijd ben ik in verschillende parochies werkzaam geweest. 
Ieder dorp heeft z’n eigen gebruiken en tradities. Het ‘samen-kerk-zijn’ heeft bij 
mij altijd voorop gestaan.  
 
De parochie waarin je benoemd bent, is niet alleen je werkterrein.  
Pastoor ben je vóór mensen, maar vooral ook mét mensen: je mag vreugde en 
pijn, hoogtepunten en donkere dagen met mensen delen.  
Dat schept verbondenheid: de parochie, het dorp, wordt ook je thuis, je leven 
(behalve Stein). 
 

 
 
Meestal heb ik mijn werk 
met plezier mogen en kunnen doen.  
Meestal was het weer rustig, soms had je de wind in 
de rug, maar soms ook had je de wind van voren. Om 
daar iets over te vertellen is niet zinvol en daarom 
beperk ik mij tot de jaartallen.  
 
Kapelaan Venlo-Zuid (Hagerhof): 1972 – 1977 
Kapelaan Swalmen: 1977 – 1981 
Pastoor Hulsberg: 1981 – 1992 
Pastoor Stein: 1992 – 1994 
Pastoor Grubbenvorst: 1994 – 2016 
Waarnemend pastoor Broekhuizen: 2005 – 2016 
 
Toen ik in Grubbenvorst begon, werd ik al vrij snel 
benaderd door de zusters Ursulinen.  
De emeritus-pastoor die de diensten verzorgde, 
sukkelde met zijn gezondheid. Vaker verzorgde ik 
daarom voor kortere of langere tijd hun missen.  
 
Toen de emeritus-pastoor stopte met zijn werk, 
werden die vieringen ’n vast onderdeel van mijn 
werkschema. 
 
 

Op de foto: Jan tijdens de viering van 40 jaar priesterschap in 2012. 
 
Volgende week leest u het derde en laatste deel. 
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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 06 8360 1488. 

• Denken jullie eraan om de contributie over te maken???? 

• Op 3 december komen wij weer met onze kerststerren langs de deur.  
 

SENIOREN  
Uitslagen 
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1   RKSV Meterik 1  2 - 1 
SV United 3     RKSV Meterik 2  0 - 4 
RKSV Meterik 3    Kronenberg 2   9 - 1 
RKSV Meterik 4    Kronenberg 3   2 - 5 
 
Programma  
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  
04 dec   14:00 RKSV Meterik 1  Montagnards 1  
04 dec   10:30 RKSV Meterik 2  Volharding 4  
04 dec   09:30 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 
 
Meterik vergeet zelf te scoren en verliest daardoor van SSA S.V. Lottum/GFC’33. 
Op zondag 13 november speelde Meterik in Grubbenvorst tegen de fusieclub SSA. De groen-witten 
wisten, uit de vele kansen die ze creëerden, niet een keer zelf te scoren. SSA beperkte zich tot verdedigen 
en zocht slechts sporadisch de aanval en behaalde uiteindelijk een heel gelukkige en onverdiende 2-1 
overwinning. 
 
Meterik begon sterk en had binnen 5 minuten op voorsprong kunnen/moeten komen, maar Bart Houben, 
Piet Steeghs en weer Bart vonden de uitstekende SSA keeper op hun weg. Daarna kreeg SSA iets meer 
greep op het spel en zocht via de counter de aanval. Tweemaal werden zij gevaarlijk via een schot in het 
zijnet en een tegendraadse kopbal die voorlangs ging. Meterik leek toch op voorsprong te komen. Rens 
Aerts werd de diepte in gestuurd, maar zijn inzet werd door de keeper gepareerd. Even later kon Bart 
Houben een voorzet van Piet Steeghs binnen tikken, maar de bal ging op miraculeuze wijze niet in het 
doel.  
Vlak voor rust leek Meterik door het oog van de naald te kruipen, toen er een lob over keeper Luuk 
Haenen nog net voor de lijn werd weggewerkt. Maar de scheidsrechter wees vervolgens naar de stip 
vanwege een vermeende overtreding van Luuk op de SSA aanvaller. Luuk liep bij deze actie een blessure 
op en moest zich laten vervangen door een veldspeler, omdat de reservekeeper vier maanden op stage is 
in Nieuw-Zeeland. Lukas Vorstermans liet Cas Janssen kansloos, hij schoot de penalty loepzuiver binnen. 
Meterik had in de eerste helft de wedstrijd al op slot moeten gooien, maar stond bij de rust dus met 1-0 
achter. 
Koen van Rens, zoon van keeperstrainer Erik, kreeg de ondankbare taak om de plaats onder de lat in te 
nemen maar dat deed hij met overtuiging. Meterik trok het initiatief weer naar zich toe en Piet Steeghs, met 
een schot op de lat, en Dirk van Rengs, met een schot op de paal, waren dicht bij de gelijkmaker. 
Overigens werd voor die laatste bal uiteindelijk buitenspel gegeven. Piet Steeghs leek nog een keer vanuit 
kansrijke positie binnen de zestien uit te kunnen halen maar hij werd al dan niet reglementair van de bal 
gezet.  
SSA counterde in de tegenaanval naar de 2 – 0. Jesper Pustjens werd vrij gespeeld en deze liet Koen van 
Rens kansloos.  
Meterik kreeg toch nog uitzicht op een positief resultaat door een eigen doelpunt van Pim Kleeven. Maar 
het aanvalsspel was te gehaast, te geforceerd. Alleen Dirk van Rengs was nog gevaarlijk met een gericht 
schot dat rakelings over ging.  
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Paul Heldens speelt met zijn team aanvallend en aantrekkelijk voetbal. Het scoringspercentage zal echter 
omhoog moeten en de duels moeten meer gewonnen worden tegen de sterk verdedigende en fysiek 
spelende tegenstanders om in de top van het klassement een rol te blijven spelen. 
 
JEUGD 
Uitslagen 
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  BEVO JO19-1     5 - 2 
SIOL JO12-2JM     ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2 2 - 6 
SJO America-Meterik JO13-1    Leunen JO13-1JM    1 - 4 
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1  Melderslo JO19-1    3 - 2 
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2  RKMSV JO11-2    5 - 4 
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1  SJO PEC'20 JO12-1    1 - 4 
SJO America-Meterik JO15-1    SVOC'01 JO15-1JM    3 - 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 

19 nov   14:30   SV Venray JO19-2   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1 
19 nov   15:00   SJO PEC'20 JO19-2   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2 
19 nov   13:30   Hegelsom JO15-1JM   SJO America-Meterik JO15-1 
19 nov   12:00   Sportclub Irene JO13-2  SJO America-Meterik JO13-1 
19 nov   11:15   Belfeldia JO12-1JM ST   Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1 
19 nov   10:45   ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2  Melderslo JO12-1 
19 nov   09:30   S.V. Heythuysen JO11-1  ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1 
19 nov   10:00   Sparta'18 JO11-4JM   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2 
19 nov   08:45   Sparta'18 JO9-1   SJO America-Meterik JO9-1 
19 nov   09:30   GFC'33 JO8-2JM   SJO America-Meterik JO8-1 
19 nov   09:00   Volharding JO8-2   SJO America-Meterik JO8-2 
19 nov   10:00   SJO America-Meterik JO7-MP Melderslo+Sparta'18 JO7-MP 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dorpsraadvergadering donderdag 17 november 2022 
 
Vanavond vindt er om 19.30 uur weer een openbare dorpsraadvergadering plaats 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 staat onder andere de woonvisie van de gemeente voor Meterik. Verder komen 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 a.u.b. 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.  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Dames 5  

Trivia duivels zijn on fire! 
Voor het geval je dit team nog niet hebt zien spelen, op zaterdag 26/11 heb je weer de kans.  
Maximaal volleybal plezier om 18.00 uur in de volleybaltempel van America. Inge, Malon, Wieneke, Ise, 
Djomie, Jorijn en Svea zorgen voor super mooie en spannende wedstrijden. Met de hulp van 
D6/MA/DR1 worden steeds meer wedstrijden met overtuiging gewonnen. Het lijken wel duivels, want 
als je wint met 25-27, 25-21, 25-23, & 26-24 van de koploper, dan zit het wel snor tussen de oortjes. 
Voor nu zingen we ja la la laaaaa, la la la la la la la laaaaaaaaaaaa. En als toegift "en schon punt”, 
HEY BAM!!  
 

Meisjes A 

Op vrijdagavond begon het 
volleybalweekend voor de 
meisjes A. De inhaalwedstrijd 

tegen VC Volt stond op het 

programma. Hoewel Volt niet met 
een compleet team speelde, had 
Trivia duidelijk moeite met de 
ballen die onverwacht toch 
terugkwamen over het net. De 
vooruitgang die deze meiden 
week na week maken kwam 
eindelijk samen in dit weekend. 
De wedstrijd werd met 3-1 
gewonnen.  
 

Op zaterdag stond de tweede wedstrijd op het programma tegen Avance. Met een goede 

bovenhandse service en veel aanvalspower hebben de meiden het Avance flink moeilijk gemaakt. De 
tweede en derde set werd overtuigend gewonnen door Trivia. Er werden veel ballen van de vloer 
gehaald en er werd echt als een team gevolleybald! Helaas kwam Avance in de vierde set beter in hun 
spel. Het lukte niet om de harde service van Avance onder controle te krijgen. Er werd hard gewerkt, 
maar helaas lukte het niet om deze wedstrijd winnend af te sluiten. De wedstrijd werd verloren met 2-3. 
 
Met 6 verdiende punten zijn de meiden één plek gestegen in de competitie! Op naar de volgende 
wedstrijd! 
 

Dames Recreanten 1 

VC Trivia DR1 speelde op 1 november tegen 
VC Olympia DR 2.  
 
Meerdere holes op 1 heeft Daisy, onze 
golfspecialist, geserveerd. En daarom is ze 
door het team gebombardeerd als speelster 
van de week. 
 
 29 november is ons spetterend spel weer te 
bewonderen in de gymzaal van America.  
 
Toeschouwers zijn altijd welkom! 
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Mantelzorgdag 7 november 
 
 
 

 
Mantelzorgers hebben maandag 7 november een mooie middag aangeboden gekregen als dank voor hun 
goede zorgen voor een naaste. Samen met hun hulpvrager hebben ze genoten van een heerlijk diner, 
verzorgd door Paulus Kookt en opgediend door onze vrijwilligers.  
 
Na het eten was het super gezellig met de Golden Liesjes uit America. Ze hadden een fantastisch 
repertoir, er werd volop van genoten. Hartelijk dank aan allen die mee geholpen hebben aan deze 
geslaagde middag. 
 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 

Iedere 1e en 3e maandag van de maand is er een Eetpunt.    

Het volgende Eetpunt is op maandag 21 november, dan wordt er weer een 3-gangendiner 

geserveerd. U kunt zich opgeven t/m donderdag 17 november bij de dorpsverbinders via tel.  
06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 13,00 per persoon. 
 

Open Inloop 

Iedere maandag is er een open inloop van 13.30 tot 16.00 uur. 
Er wordt gekaart, gerummicubt en gehandwerkt. Ook voor een praatje en een kopje koffie ben je van harte 
welkom. In overleg kunnen er ook andere activiteiten opgepakt worden. Loop gerust eens binnen. 
Deelname is gratis, koffie of thee € 0,50 per kopje. 
 

Sinterklaas en Kerstmis  

Maandag 5 december Eetpunt en een Open Inloop met een sinterklaasactiviteit. Laat je verrassen. 
Maandag 19 december kerstdiner.  
 

Geen vervoer 

Wilt u graag deelnemen aan de Open Inloop of het Eetpunt maar bent u niet in de gelegenheid om zelf te 
komen en hebt u geen naaste die u kan brengen? Meld het ons en een van onze vrijwilligers haalt u op  
en brengt u weer naar huis. Kosten vervoer binnen Meterik € 1,00 en buiten Meterik € 2,00 per enkele rit.                                                                                                                          
 
De Dorpsverbinders:  Carli, Ria en Hennie 
                                                                      

 
 

Familieberichten 

Wist u dat we familieberichten in ’t Krèntje gratis plaatsen. 

Dat we onder familieberichten o.a. verstaan: 

- Bericht van geboorte of een geboortekaartje. 
- Bericht van een huwelijk of een trouwkaart. 
- Bericht van een huwelijksjubileum, bijv. 12 ½ , 25, 40, 50 of 60 jaar getrouwd. 
- Bericht van een speciale verjaardag, bijv. 50 of 80 jaar of een verjaardag die om een speciale 

reden gevierd wordt. 
- Bericht van overlijden of rouwbrief. 
- Bericht om condoleances over te brengen. 
- Andere persoonlijke berichten zoals een onderscheiding, pensionering etc. 

 

Als het bericht ons vóór maandagavond 19.00 uur bereikt plaatsen we het in de editie van die week. 
Berichten van overlijden kunnen, na overleg, vaker ook nog op dinsdag worden aangeleverd. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Zondag 20 november 

Meriko Vocaal op Horst Vol Koren Festival 

Op zondag 20 november is het dan zover. Het eerste Horster Vol Koren Festival. Na wekenlange 
voorbereiding is Meriko Vocaal er helemaal klaar voor. Ons optreden staat gepland van 14.45 tot 15.25 
uur in de Theaterzaal van het Gasthoes. Workshops zijn er van 13.00 tot 14.00 uur en van 14.30 tot 15.30 
uur. Iedereen kan hier gratis aan deelnemen.  

 

Indeling van de dag 

10.45 uur | welkomstwoord 
11.00 uur | aanvang festival 
11.00-17.00 uur | optredens koren 
17.15 uur | gezamenlijke afsluiting 
17.45 uur | slotwoord 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

      Horst Vol Koren Festival  

           op 20 november 

       in ’t Gasthoês in Horst 

 

We zijn het alweer bijna vergeten. Door de coronamaatregelen hebben we maandenlang niet samen 
kunnen zingen. Maar nu het eindelijk weer kan, willen we graag van ons laten horen. En wij zijn niet de 
enigen. Zestien koren uit Horst aan de Maas komen aanstaande zondag 20 november naar ’t Gasthoês  
om een optreden te verzorgen. 
 
Het festival is vrij toegankelijk, begint om 10.45 uur en eindigt om 18.00 uur. De optredens vinden 
doorlopend plaats in de Theaterzaal én in de Harmoniezaal. Er zijn de hele dag vrijwilligers aanwezig om 
iedereen de weg te wijzen naar de verschillende ruimtes. 
 
Van 14.10 tot 14.40 uur zingen wij,  
ZANGLUST, in de Harmoniezaal.  
 
Voor dit festival hebben we liedjes ingestudeerd die speciaal 
voor ons koor zijn gearrangeerd.  
Behalve dat je kunt komen luisteren, kun je ook deelnemen 
aan een workshop van 13.00 uur tot 14.00 uur of van 14.30 
tot 15.30 uur. Helemaal gratis en je hoeft je niet vooraf op te 
geven. Leuk om eens te ervaren hoe fijn het is om in 
groepsverband te zingen. Om 17.30 uur mogen alle 
deelnemers van de workshops de ingestudeerde liedjes ten 
gehore brengen in de Theaterzaal. Daarna vindt de afsluiting 
plaats van deze dag vol koormuziek.   
Hopelijk mogen we je zondag in ’t Gasthoês begroeten.  
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Sportvereniging Oxalis 
   Horst aan de Maas 

 
 
Jolanda Arts wint Sportwaarderingsprijs Horst aan de Maas 
Jolanda Arts van korfbalclub SV Oxalis ontving tijdens de Avond van de Sport op maandag 7 november de 
Sportwaarderingsprijs 2022 van de gemeente Horst aan de Maas. 
 
De vakjury, bestaande uit handbikester Chantal Haenen, oud-profvoetballer Dirk Marcellis en wethouder 
Elbert Joosten, had uit 39 genomineerden een top 5 geselecteerd. Deze top 5, bestaande uit Gert Custers 
(Sporting ST), Ger Hesen (RKSV Wittenhorst), Els Kusters (Rolforfun), Teun Spijkhoven (Apollo ’69) en 
Jolanda Arts (SV Oxalis) ging met presentator Frans Pollux in gesprek over hun rol als vrijwilliger binnen 
het verenigingsleven.  
 
Vervolgens was het aan het aanwezige publiek in  
’t Gasthoês om te stemmen op hun favoriete 
vrijwilliger.  

Jolanda Arts van SV Oxalis werd verkozen tot 

vrijwilliger van het jaar. Jolanda is al geruime tijd 
actief als trainster bij verschillende leeftijdsgroepen 
zoals de KangoeroeKlup en F-jeugd. Daarnaast is 
ze nauw betrokken bij het begeleiden van de G-
sporters. 

 

 

Huldiging jubilarissen en  

Lid van Verdienste 

 
1 november vond de Algemene Ledenvergadering 

plaats. Karien Cleven (links) en Annemie Cleven 

(rechts), beiden 15 jaar lid van SV Oxalis (voorheen 
ODOS), werden gehuldigd als jubilaris. 
 
Beide dames traden af als bestuurslid en werden 
benoemd tot Lid van Verdienste voor hun jarenlange 
inzet, ook gedurende het fusietraject.  
 
Karien Cleven was ruim 14 jaar bestuurslid, eerst voor 
ODOS en daarna bij SV Oxalis verantwoordelijk voor 
PR & Communicatie.  
 

Annemie Cleven was 13 jaar bestuurslid, eerst voor ODOS en daarna bij SV Oxalis verantwoordelijk voor 
Facilitaire Zaken. Beide dames blijven nog actief in commissies. 

 

Agenda 

19-11-2022 +  20-11-2022: Start zaalcompetitie 2022-2023 
02-12-2022: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E van 18.15-19.45u in kantine Sportpark Wienus 
 
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. 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 
 

H. Missen in onze kerk 

 

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

 

Zaterdag 10 december, 3e zondag v.d. Advent, 19.00 uur. Leesjaar A 

1. Pierre Jenniskens (verjaardag) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector    Acoliet     Collectant 

10-12 Henny Jenniskens  Max van Dieten   Tjeu Tacken 
 

Kerstmis 2022 
Op 24 december a.s. is er vanaf 18.30 tot 19.30 uur een inloopmoment voor het aansteken van een 
kaarsje en het bekijken van de kerststal. 
Om 20.00 uur begint dan de ‘nachtmis´. Daarin zal Zanglust zingen.  
Op 1e Kerstdag is er om 09.30 uur een H- Mis. Dan speelt, zoals altijd, fanfare Concordia.  
 

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.  
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 
 
 
 

 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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‘Boëme Wullem pedje’ officieel geopend.  

 
 
 
Vorige week woensdag heeft 
wethouder Eric Beurskens het fiets-
/wandelpad vanaf Bekkershof naar 
de Afhang officieel geopend.  
 
Het pad is al enkele maanden klaar 
en wordt zeer goed gebruikt door 
wandelaars en fietsers.  
 
Het is een prachtige alternatieve 
route van en naar Horst.  
 

 

 

 
 

Het pad is vernoemd naar een vroegere bewoner van Meterik. Op de plek waar nu Garage Maashorst 
gevestigd is, stond vroeger een Saksische boerderij die eigendom was van Willem Boom, geboren op  
16-2-1785. Willem Boom was dagloner, maar samen met zijn vrouw Aldegonda Haegens, geboren op  
24-3-1783, bestierde hij daar ook een boerderij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(foto’s van Bert Mensink) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bijbehorende akkers en weilanden lagen in het gebied Donksweiden, waar nu het pad doorheen loopt.  
 
Zijn bijnaam was ‘Boëme Wulle’.  
Het echtpaar verhuisde later naar De Schaak, maar de naam ‘Boëm’ bleef verbonden aan de plek aan de 
Sint Jansstraat, waar ze eerst gewoond hebben.  
 
Latere bewoners van die plek kregen ook nog lange tijd de bijnaam ‘Boéme ………….’ 
Er wordt nog gewerkt aan een definitieve versie van het naambordje dat er nu staat. 
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