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Uitslagen competitie week 46  Competitiepunten en stand na ronde 11 

 
Meterik 1 SB Hegelsom 2 13 – 1    A   Klasse Meterik 1 74  pnt  plaats    4 
Meterik 2 Tienray 1  10 - 5   B1  Klasse Meterik 2 57  pnt  plaats    9 
Meterik 3 Leunen 1    3 - 9   B1  Klasse Meterik 3 57  pnt  plaats    6 
BBC65 1 Meterik 4    3 - 8   B2  Klasse Meterik 4 57  pnt  plaats    7 
Gasthoes 2 Meterik 5    8 - 2   B3  Klasse Meterik 5 67  pnt  plaats    3 
Meerlo 2 Meterik 6    4 - 10   C1  Klasse Meterik 6 78  pnt  plaats    1 
America 4 Meterik 7  10 - 4   C2  Klasse Meterik 7 78  pnt  plaats    1 
Meterik 8 Grubbenvorst 6   6 - 8   C4  Klasse Meterik 8   65  pnt   plaats    7 
 

Beste speler in week 46:  THEI DRIESSEN van Meterik 1  

         
 

 

 

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 19-11-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

NOVEMBER 

Do 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 
   

 

We hebben al veel betalingen binnen; dank aan iedereen 

die het abonnementsgeld voor 2023 al over heeft 

gemaakt.  
 
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld over te maken. We versturen geen 
rekeningen of acceptgirokaarten en het geld wordt ook niet automatisch van uw rekening afgeschreven. 
Gelukkig werkt dat prima en we zijn dan ook blij dat iedereen goed meewerkt. Er zijn al veel betalingen 
binnen. Super! Wacht niet te lang met betalen, dat spaart ons veel werk bij het maken van de 
bezorglijsten.  
 
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje blijft, ondanks de stijgende kosten, voor Meterikse inwoners 
€ 24,00 kosten en de voor- en achterpagina blijft in kleur.  
U ontvangt ’t Krèntje elke week op donderdag in de brievenbus. 
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook. Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2023 elke 
donderdag in uw mailbox. Ook de prijs van het postabonnement voor Nederland blijft, ondanks stijgende 
posttarieven, ongewijzigd: € 125,00 
We vragen u om het abonnementsgeld over te maken op  
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. Alvast hartelijk bedankt! 
 
Vermeld bij de betaling uw naam én bezorgadres. Vermeld bij een digitaal abonnement  óók uw 
mailadres (zonder @).  
 

Tip voor de Sint: vraag of geef een abonnement op ’t Krèntje.  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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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. 
inzitten, 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 is een 
vrijwilliger aanwezig voor eventuele hulp. Dit is Jos van Ras (namens groep 2). 
 
 
 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 
 
Iedere 1e en 3e maandag van de maand is er een Eetpunt. 
Het volgende Eetpunt is op maandag 5 december; dan 
wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd. Aansluitend is 
er een sinterklaasactiviteit. U kunt zich opgeven t/m 
donderdag 1 december bij de Dorpsverbinders. tel. 06-
38230621 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 
 

 
 
 
 

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 per 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.  
 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Verslag Dorpsraadvergadering 17 november jl. 
 

Tijdens de dorpsraadvergadering was als eerste KBO Meterik te gast. We horen dat KBO Meterik 

een bloeiende vereniging is die voorziet in een behoefte en we begrijpen ook dat veel 55+ers geen 
idee hebben wat er allemaal georganiseerd wordt. Excursies, uitstapjes, workshops, kortom voor ieder 
wat wils, ook voor de jonge senioren. Zij zien vaak nog een drempel om lid te worden. 
 

Vanuit de werkgroep openbare ruimte worden de (hernieuwde) plannen voor het multifunctionele 

speelveld toegelicht. Er is ruimte beschikbaar bij de nieuwe sporthal/sportpark. Nu is het zaak de 
financiering rond te krijgen. Verder is het nieuwe fiets- wandelpad geopend. Jac Tacken zag, als 
initiatiefnemer jaren geleden, dat het nu toch eindelijk gerealiseerd is. Er komt nog een definitief 
naambord met informatiebord over de geschiedenis. 
Verder kunnen de plannen om de gele zandberg op te knappen uitgevoerd worden. Er is toestemming 
voor.  
 

Vanuit de werkgroep sociaal wordt aangegeven dat de mantelzorgdag druk bezocht was. Zelfs iets 

drukker dan verwacht. Hier zal voor volgend jaar rekening mee worden gehouden in de begroting. 
 

De werkgroep wonen en dorpsontwikkeling praat iedereen bij over de voortgang van de CPO 

groep Meteriks Veld 2; zij zitten in de besluitvormingsfase. Verder heeft er archeologisch 
proefonderzoek plaatsgevonden. Meer nieuws over de bevindingen volgt nog. 
Er is onduidelijkheid over verdere ruimte die beschikbaar is voor particuliere woningbouw. De 
werkgroep gaat bij de gemeente informeren. 
 

De werkgroep verkeer heeft met een aantal inwoners aan de Speulhofsbaan gesproken over 

aanpassingen in verband met de realisatie van de nieuwe sporthal. Het bleek dat zij door de gemeente 
niet zijn meegenomen/op de hoogte gehouden zijn in/van de plannen. Er wordt nog een idee geopperd 
voor een extra voetgangersbrug over de beek. Dit wordt naar de gemeente gecommuniceerd. Helaas 
is de afdeling verkeer bij de gemeente door ziekte en vertrokken ambtenaren onderbezet, waardoor 
overleg over andere zaken stagneert.  
 

De werkgroep Duurzaam Meterik doet verslag van de duurzame huizenroute. Dit was erg 

succesvol en informatief. Binnen de werkgroep wordt nagedacht over een vervolg. Verder was de 
georganiseerde informatieavond over warmtepompen druk bezocht. (Zie het artikel van de werkgroep). 
De werkgroep gaat bekijken of er een informatiefolder uitgebracht kan worden. 
Tot slot werden de vergaderdata voor 2023 vastgesteld. Deze komen z.s.m. in de Molenwiekagenda. 
 
Mocht je naar aanleiding van dit verslag een vraag of opmerking hebben of is er iets anders waarvan je 
wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de volgende vergadering, laat het dan gerust weten via 
info@dorpsraadmeterik.nl. 
 
 
 
Verkeersspreuken: 
 

• Ik hou van groen! Dan kan je tenminste doorrijden! 

• Vraag: Waaraan erger je je in het verkeer? Ik: Aan alles wat voor mij rijdt. 

• Nee joh, je rijd niet te snel, je vliegt te laag!!!!!! 

• Wanneer ik achter een langzame auto rijd, stuur ik altijd een beetje naar rechts, zodat de auto 
achter mij kan zien, dat ik niet de f…… slak ben. 

• In een stacaravan kan je ook gewoon zitten. 
 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Duurzaam Meterik: 

Informatieavond warmtepompen druk bezocht. 
 
Dinsdag 15 november organiseerde de werkgroep in MFC De Meulewiek een informatieavond over 
warmtepompen. Deze avond werd druk bezocht, wat aangeeft dat er veel interesse is in verduurzamen. 
 
De avond werd verzorgd door een vertegenwoordiger van een warmtepompfabrikant, met ondersteuning 
van een installateur uit de regio. Er werd uitleg gegeven over de verschillende soorten warmtepompen. De 
voor- en nadelen hiervan, waardoor je meer inzicht kreeg in wat voor jou van toepassing kan zijn.  
 
Na de infoavond bleek dat veel bezoekers de verwachting hadden dat er bedragen voor investering en 
besparingscijfers zouden worden genoemd. Dit is echter afhankelijk van veel factoren, bijvoorbeeld het 
soort huis waarin je woont, de mate van isolatie, heb je zonnepanelen (en zo ja hoeveel), wat is de 
samenstelling van het gezin, het gas- en elektraverbruik, de actuele prijzen op de energiemarkt enz.  
Het is dus bijna onmogelijk om concrete cijfers te geven.  
Alhoewel het dus per installatie als maatwerk berekend moet worden willen we u toch graag wat globale 
cijfers geven qua investeringskosten. 
  

Globale investeringskosten 

Indien uw woning en de aanwezige cv-installatie geschikt is voor een hybride opstelling met een 4 kW 
warmtepomp liggen de globale investeringskosten (exclusief vervanging cv ketel) voor levering en 
montage tussen de 6.000 en 8.000 euro 
  
Indien uw woning en de aanwezige cv-installatie geschikt is voor een all-electric opstelling met een 8 kW 
warmtepomp liggen de globale investeringskosten voor levering en montage tussen de 14.000 en 18.000 
euro 
  
Bovenstaande bedragen zijn niet bindende ramingen en exclusief eventuele extra kosten aan het 
afgiftesysteem, bouwkundige kosten e.d. Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u na installatie 
subsidie(s) aanvragen. In de regel zult u een jaarlijkse besparing kunnen halen van enkele honderden tot 
duizend euro of meer per jaar. Voor een opname op locatie om te bepalen welke warmtepomp opstelling 
of andere duurzame oplossing het beste bij u en uw situatie past kunt u zich melden bij bijvoorbeeld 
Jeroen Janssen Installatiebedrijf. 
  
Houd er rekening mee dat de genoemde bedragen een momentopname zijn en afhankelijk van o.a. 
materiaalprijzen en uurlonen kunnen wijzigen. Bedragen gelden slechts als indicatie. Er kunnen dan ook 
geen rechten aan worden ontleend. 
  
We gaan kijken of we met een informatiefolder ook degenen kunnen informeren die er nu niet bij waren en 
die graag meer willen weten over de diverse warmtepompen. Hou ’t Krèntje en de social media van de 
Dorpsraad in de gaten voor het vervolg hiervan. 
Verder willen we jullie nog wijzen op de informatieavond over warmtepompen die nog gepland staat vanuit 
de gemeente en duurzaam bouwloket. Deze vindt plaats op 24 januari om 19.30 uur. In december vind je 
op de website (https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Horst-aan-de-maas) meer informatie over 
deze avond en de mogelijkheden om je hiervoor aan te melden.  
 
Op de website van Duurzaam Bouwloket vind je nog meer tips en informatie over verduurzamen en kun je 
vragen stellen en advies vragen. Zie: https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Horst-aan-de-maas 
Ze helpen je graag, dus twijfel niet om hulp te vragen. 
 
Met hartelijke groeten, 
Werkgroep Duurzaam Meterik 

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Horst-aan-de-maas
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Horst-aan-de-maas
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Mededelingen KBO 
 
 
Beste KBO leden, 
 

Onze volgende grote activiteit, en tevens de laatste van dit jaar, is op donderdag 15 december. 

nl. de kerst- en adventsviering. We beginnen dan om 14.00 uur.  
Opgeven kan vanaf nu tot zondag 11 december bij onze secretaris Bert Thijssen, per mail 
kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook, 06-4035 5580, tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Volgende week komen we er uitgebreid op terug.  
 
Op 9 november jl. is op de extra, drukbezochte, algemene ledenvergadering van de KBO Limburg in 
Roermond met een grote meerderheid van stemmen besloten uit de Landelijke Unie van KBO-PCOB te 
stappen. Na jarenlange discussies en steeds weer proberen de neuzen naar één kant te krijgen, wat 
helaas niet lukte, is men nu tot dit besluit gekomen. 
 
Kort samengevat betekent dit dat KBO Limburg in de toekomst samen gaat werken met KBO Brabant, 
Gelderland, Overijssel en waarschijnlijk Noord Holland, met een totaal ledenbestand van ruim 200.000. 
Het enige wat wij als leden hiervan merken is, dat het maandelijkse ledenmagazine, het KBO/PCOB 
magazine, vanaf januari zal worden vervangen door ons nieuwe magazine ‘Ons Limburg‘. Qua service 
en ondersteuning van en voor de leden verandert er niets. 
 

In de eerstvolgende uitgave op 23 november 2022 zal in het magazine van het blad 

Senioren Limburg hier uitleg over worden gegeven. 

 

Oproep ‘knutselgroep KBO Meterik‘ 

Het bestaande groepje wil er graag leden bij hebben. 
Wie vindt het leuk om gezamenlijk creatief bezig te zijn met o.a. kaarten maken (mandala’s) kleuren of 
diamond-painting, van alles is mogelijk.  
 
Blijf niet in je stoel zitten en doe gezellig mee met Ellie en de dames; heren zijn uiteraard ook welkom. 
De knutselmiddag is op de 1e en 3e donderdag van de maand in de foyer van het MFC van 13.30 uur tot 
16.30 uur. Kom er gezellig bij zitten en laat je handjes maar weer eens wapperen. Het gaat niet alleen om 
samen te knutselen, maar ook om de onderlinge sociale contacten; dat vinden we als knutselgroep zeer 
belangrijk.   
 
Deze knutselmiddag is niet alleen bedoeld voor KBO leden, maar ook niet KBO leden mogen er aan deel 
nemen. Dus reden genoeg om donderdag 1 december eens binnen te lopen in de foyer, een kopje koffie 
of thee staan al voor je klaar.  
De knutselgroep. 
 

Agenda 

Wandelen   Maandag 5 december, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 1, 8, 15, 22 en 29 december, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Knutselen  Donderdagmiddag 1 december, 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 12 december, aanvang 14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
                   In 2023 beginnen de kienmiddagen om 13.30 uur in plaats van 14.00 uur. 

                            
De volgende week een uitgebreid verslag van onze feestavond op woensdag 23 november jl. 
 
Groetje, KBO Meterik. 
 
 

mailto:kbometerik@gmail.com
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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 derde 
en laatste deel. 
 
MIJN GEBOORTEDORP 
In het dorp waar je geboren bent en opgegroeid liggen je 
wortels. Dat geeft een bijzondere band: je bent en blijft 
‘enne Meterikse’. 
Ik voelde dat meteen, bijzonder bij mijn aantreden in 
Grubbenvorst. Ger Versleijen was 25 jaar getrouwd en bij 
de receptie waren ook mensen uit Meterik. Na zoveel jaar 
ontmoette je ‘oude bekenden’. 
 
In 1995 bestond de fanfare 75 jaar. Door de Meterikse 
priesters is toen de jubileummis verzorgd. In 2014 
benaderde de KBO mij in verband met de viering van hun 
50-jarig jubileum. Ook bij die gelegenheid heb ik de mis 
gedaan. 
 
In 1996 hadden we een reünie van de 1e klas van de lagere 
school; we werden toen 50 jaar. Ook meester Aarts was 
aanwezig. Juf Nellie Janssen en meester Frenken waren 
dood. Meester Aarts nodigde ons uit voor zijn 40-jarig 
huwelijksfeest in 1998. Korte tijd later vroeg hij mij om de 
mis bij zijn huwelijksfeest te verzorgen. Dat heb ik gedaan, 
samen met Jeu Jenniskens en Piet van Rengs, de toen nog 
levende ‘Meterikse priesters’.  
 
In 1997 was pastoor van de Pasch ziek. De familie van 
Harrie Jenniskens (Harrie van Gieres Jacob en Marie) 
vroeg mij om de uitvaartmis te doen. Pastoor bleek ’n zware 
longontsteking te hebben en ik bood aan om – als nodig – 
hem op zaterdagavond te vervangen. De mis was in die tijd 
op zaterdagavond om half zes. Toen na de uitvaartmis de 
kerkdeuren open gingen, stond de ziekenwagen voor de 
pastorie. Ik heb toen 10 maanden de viering op 
zaterdagvond verzorgd (ik herinner me, dat daar ook ’n 
jubileumviering bij was van de jeugdcarnaval) en enkele 
uitvaarten. Ik heb toen gezegd: “Bewaar de pastorie maar, dan kom ik wel bij mijn pensionering”.  
Toen was nog niet te voorzien, hoe de verdere ontwikkelingen zouden zijn: de ontkerkelijking en het 
clusteren van parochies gingen sneller en waren ingrijpender dan toen verwacht. 
 
De vrouwenbeweging LVB (tegenwoordig ‘Vrouwen, samen sterk’) vroeg mij in dat jaar ook om, bij hun 
jaarlijkse (fiets)bedevaart, de mis in Kevelaer te doen. Nog ieder jaar verzorg ik de viering in Kevelaer.  
Intussen heeft de KBO zich bij de bedevaart aangesloten en zingt het seniorenkoor de mis. Sinds Thei 
Verstappen in Grubbenvorst woont, heeft ook de fietsclub van de KBO Grubbenvorst zich aangesloten en 
is de kaarsenkapel, ondanks het ouder worden van de deelnemers en de ontkerkelijking, nog altijd heel 
sfeervol bezet. 
 
In 2016 werd ik 70 jaar. Dat was voor mij de aanleiding om te zeggen: “Je mag het nu wel wat rustiger aan 
gaan doen”. Ik vroeg en kreeg ontslag als pastoor van Grubbenvorst en Broekhuizen en vond ’n woning in 
Sevenum. De missen voor de zusters in het zorgcentrum ‘La Providence’ ben ik vanuit Sevenum blijven 
verzorgen. Deze zijn overigens ook toegankelijk voor de bewoners en voor mensen uit het dorp. 
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ALGEMEEN 
 

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

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

 
AGENDA 
03 december    Kerststerrenactie 
30 december    Kaartavond 
12 januari  Nieuwjaarsborrel 
2/3/4 juni          Jeugdtoernooi 
10 juni              VC Trivia toernooi 
17 juni              FamilieVriendenToernooi 
 
SENIOREN 
 
Uitslagen 
RKSV Meterik 1  Merselo 1    4 - 1 
 
Programma  
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 wint overtuigend van Merselo. 
 
Meterik speelde op 20 november de thuiswedstrijd tegen promovendus Merselo. Voor beide ploegen stond 
er heel wat op het spel. Na twee opeenvolgende nederlagen kon Meterik eigenlijk alleen met een 
overwinning de aansluiting bovenin handhaven. Koploper Merselo kon bij een overwinning 
periodekampioen worden. Meterik behaalde met goed voetbal en veel inzet een mooie, zeer terechte 4 - 1 
overwinning. Heijen werd mede daardoor de eerste periodekampioen. 
 
Meterik begon zeer sterk aan de wedstrijd. Vol overgave en vastberaden in de duels hadden de groen-
witten een groot veldoverwicht, wat het eerste kwartier twee goede schietkansen maar geen doelpunt 
opleverde. In de twintigste minuut had Piet Steeghs pech dat na een goede actie de bal op de paal 
belandde. De goed spelende Jordi van Rens schoot de rebound via de keeper naast. 
Na een half uur zetten dezelfde Jordi en Rens Aerts heel goed door en de voorzet van Rens bereikte Dirk 
van Rengs, die uit de draai de verdiende 1 - 0 scoorde. 
 
Even later was het weer raak. Dirk van Rengs kopte door op Piet Steeghs, die de verdediging voorbij liep 
en met een prachtige lob de 2 - 0 op het scorebord liet aantekenen. Merselo liep de hele eerste helft achter 
de feiten aan en creëerde eigenlijk geen enkele kans. 
 
Het begin van de tweede helft was wederom voor Meterik. Bart Houben was voorin zeer alert op een 
afgeslagen voorzet. Hij bereikte uit een bijna onmogelijke hoek toch Rens Aerts die knap met het hoofd de 
3 - 0 liet aantekenen. Hierna schroefde Merselo het tempo wat op. Meterik zakte wat terug en gaf Merselo 
daardoor ruimte voor aanvallende activiteiten. Na wat makkelijk balverlies op het middenveld kreeg 
Merselo eigenlijk de enige echte kans van de wedstrijd. Jordi Wismans schoot koel de 3 - 1 binnen. 
Meterik raakte niet van slag en verdedigde als collectief met verve de voorsprong. Enkele uitvallen werden 
niet benut, maar na goed doorzetten van een aantal spelers belandde de bal voor de voeten van invaller 
Rick Hesen die keihard de welverdiende 4 - 1 scoorde. 
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JEUGD 
 
Uitslagen 
SV Venray JO19-2   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1      7 - 3 
Hegelsom JO15-1JM   SJO America-Meterik JO15-1       1 - 4 
Sportclub Irene JO13-2   SJO America-Meterik JO13-1       2 - 2 
Belfeldia JO12-1JM   ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1      2 - 4 
S.V. Heythuysen JO11-1  ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1     9 - 3 
Sparta'18 JO11-4JM   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2      2 - 4 
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2   Melderslo JO12-1  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 

23 nov   19:30   Vv Kessel JO19-1   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2 
26 nov   15:00   ST Volharding/Sambeek JO19-2 ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1 
26 nov   13:30   S.V. Oostrum JO15-1   SJO America-Meterik JO15-1 
26 nov   10:30   Melderslo JO13-1   SJO America-Meterik JO13-1 
26 nov   10:45   ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1    -  Wittenhorst JO12-2 
26 nov   11:30   Sambeek JO12-1   ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2 
26 nov   10:00   Sparta'18 JO11-1   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1 
26 nov   09:00   MVC'19 JO11-3JM   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2 
26 nov   09:00   Wittenhorst JO9-1JM   SJO America-Meterik JO9-1 
26 nov   09:00   Wittenhorst JO8-1   SJO America-Meterik JO8-1 
26 nov   09:30   GFC'33 JO8-1   SJO America-Meterik JO8-2 
26 nov   10:00   Melderslo JO7-MP   SJO America-Meterik JO7-MP 
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VC Trivia wint in Sevenum  
 
 

Afgelopen zaterdag speelden de dames van VC Trivia haar uitwedstrijd tegen Athos uit Sevenum. Na de 
topper tegen MVC ’64 was dit een heel andere wedstrijd. VC Trivia moest met momenten alle zeilen 
bijzetten om de overwinning binnen te halen. Dit lukte, echter de laatste set werd weggegeven, waardoor 
Trivia enigszins teleurgesteld met 1-3 naar huis keerde.  
 
Goed begin 
De 1e set werd goed begonnen door de dames uit Horst aan de Maas. Eugenie van Lin was erop gebrand 
om zich te laten gelden tegen haar oude vereniging. VC Trivia pakte al snel een ruime voorsprong van 5 
punten. Deze voorsprong leidde ertoe dat de set overwinning vrij eenvoudig binnengeslagen werd. (17-
25). 
 
In de 2e set werd VC Trivia overrompeld door de tegenstander. Al snel stond er een 8-2 achterstand op het 
scorebord. Een time-out aan Trivia zijde had niet het gewenste effect waardoor er gewisseld werd. Dit was 
de inleiding tot een heuse inhaalrace. VC Trivia wist met een aantal service series, waaronder die van 
Eugenie van Lin, het verschil te maken. Na de wissel pakte Athos nog maar 6 punten en Trivia 23. De set 
werd met 16-25 gewonnen. 
 
Winst 
Met een 0-2 voorsprong lag de overwinning voor het oprapen, echter 
gemakkelijk verliep de 3e set niet. Alsof de beginfase van de 2e set een 
voorteken was, startte VC Trivia ook in de 3e set erg afwachtend en kwam 
op achterstand. Athos bleef knap op voorsprong tot aan de middenfase van 
de set. Stap voor stap liep VC Trivia in, waar het ernstig op de proef gesteld 
werd door beslissingen van de scheidsrechter. Uiteindelijk lukte het om op 
gelijke hoogte te komen bij een stand van 19-19. Als zo vaak wist VC Trivia 
op het juiste moment toe te slaan. (21-25).  
 
Geest uit de fles 
In de 4e set pakte Athos opnieuw een ruime voorsprong. VC Trivia was niet meer bij machte om iets in te 
brengen; ‘de geest was uit de fles’. Ook de wissels pakten niet meer goed uit, wat leidde tot een setverlies 
van 25-15. 
 

 
 

Verrast!  

 
 
Het kan zijn dat je in deze tijd van het jaar door je ‘liefhebberijen’ zomaar op 
drie, vier Caeciliafeesten terecht komt. Als argeloze feestganger - je weet van 
de prins geen kwaad – ben je ineens jubilaris. In dit geval gaat het om 12,5 jaar 
dirigent van Seniorenkoor Zanglust. Iemand heeft daarbij stilgestaan en het nog 
uitgerekend ook. Wie dat precies was? De dirigent was het zeker niet! En dan 
blijkt dat het koor een heel mooie attentie in petto heeft voor de jubilaris. 
Daarvan zie je hier een afbeelding. Het is een 18 cm hoog kunstwerkje, dat 
absoluut van betekenis is voor de ontvanger. 
 
Maar er is meer betekenis. Het zegt ook heel veel over de sfeer in de ‘club’. Die sfeer, die stemming 
wordt niet alleen gemaakt door de ‘trainer’ maar door het hele team. Als lid van Zanglust ben je sociaal 
‘onder de pannen’, beleef je veel gezelligheid en zet je muzikale stappen. De sociale impact van 
samen zingen wordt nog vaak erg onderschat en dat is jammer. Als Seniorenkoor Zanglust ergens 
optreedt, kun je toch spreken van een zekere uitstraling en aantrekkingskracht. Dat bleek ook 
afgelopen zondag weer in ‘t Gasthoes. Veel mensen in het publiek waren aangenaam verrast en het 
leverde het koor één, wellicht twee nieuwe leden op. Nog meer verrassing dus! 
Mart hermans 
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Sportvereniging Oxalis 
   Horst aan de Maas 

 
Oxalis speelt gelijk in eerste zaalwedstrijd 
Op zondag 20 november speelde SV Oxalis 1 de eerste zaalwedstrijd in de overgangsklasse. De 
tegenstander was DSV 1 uit Diessen. Het was een spannende wedstrijd die gelijk opging. Uiteindelijk 
werden de punten gedeeld.  
 
Oxalis opende de wedstrijd en kwam op een 0-2 voorsprong. DSV kwam al snel dichterbij. Oxalis bleef 
naar goede kansen zoeken. DSV deed dit ook waardoor de eerste helft gelijk op verliep.  
De dames gingen de rust in met een kleine voorsprong van 6-7. 
 
In de rust werd er gezegd dat het spel van Oxalis goed was en dat ze naar de kansen moesten blijven 
zoeken. Met deze informatie gingen de meiden weer vol goede moed de 2e helft in. 
 
Ook in de 2e helft waren de teams erg gewaagd aan elkaar, het ging nog steeds erg gelijk op. Wanneer 
Oxalis scoorde, had DSV hier weer antwoord op en andersom. 
Tot in de laatste minuten bleef het erg spannend en was er nog niks zeker. De dames bleven zoeken naar 
de juiste kansen. In de laatste seconde scoorde de tegenpartij nog een doelpunt waardoor de uiteindelijke 
stand 16-16 werd.  
Volgende week speelt Oxalis 1 tegen Arcades 1 om 12.15 uur uit in Deurne. 

 

Agenda 

02-12-2022: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E van 18.15-19.45 uur 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. 
 
 

                  Meriko Vocaal  

op Horst Vol Koren Festival 

Afgelopen zondag was het dan zover. Het eerste Horster Vol Koren Festival.  
Na wekenlange voorbereiding was Meriko Vocaal er helemaal klaar voor. Een prachtig optreden met de 
nodige variaties in muzieknummers. Na afloop geweldige reacties!  
De legende van Stro Jan en Stro Janneke zorgde tussen de nummers door voor afwisseling. Al met al een 
prima optreden van Meriko Vocaal. 
 
Op naar de volgende activiteit. Deze is op dinsdag 27 december tijdens de kerstwandeling nabij de 
Kasteelse Bossen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
2. Nel Tacken - Thijssen (jaardienst) 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector    Acoliet     Collectant 

10-12 Henny Jenniskens  Max van Dieten   Tjeu Tacken 
 

Kerstmis 2022 
Op 24-12 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  

 
 
 
 
 

Geboren 

 

Gus Bouten 
 

11 november 2022 

 

         Stefan Bouten en Sandra Keijsers 

                                  Ties 

 

Dwarsweg 8 

5964 PG Meterik 
 
 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
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