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Volgende week laatste Krèntje van dit jaar! 
 
Volgende week, donderdag 22 december, verschijnt het laatste krantje van 
2022.  
 
Omdat de drukker tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten is verschijnt er 
donderdag 29 december geen Krèntje. 
 

We vragen alle abonnees, verenigingen, inzenders van kopij en adverteerders om hier rekening 
mee te houden. 
 
Maandagavond 2 januari maken we het eerste Krèntje van 2023 en dit ontvangt iedereen die het 
abonnementsgeld tijdig heeft betaald op donderdag 5 januari 2023 in de mailbox of brievenbus.  
 
Kopij voor de eerste editie van 2023 ontvangen we graag vóór maandag 2 januari 19.00 uur in onze 
mailbox: dorpskrantmeterik@gmail.com 
 
 
 

 

 

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 2023 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2023 

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 10-12-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

DECEMBER 

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: oudpapier actie 14:00 uur 
  - Voorronde NK legpuzzelen (Jan van Haasteren) in MFC 20:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 21: Optreden jeugdfanfare America-Kronenberg-Meterik in Ter Peel 19:30 - 20:30 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 2023  

Ma 02: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 04: VC Trivia: extra ledenvergadering & nieuwjaarsborrel  
Za 07: - JongNL Meterik: pruts-inn 
  - Concordia: nieuwjaarsconcert Meriko Vocaal 
Ma 09: KBO: kienen 13:30 uur 
Ma 16: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 21: - JongNL Meterik: grote poets 17:00 uur 
  - Prinsenbal 19:00 - 23:30 uur 
Za 28: JongNL Meterik: oudpapier en -metaal actie 13:00 uur 
Zo 29: Verlovingsbal 14:11 uur 
   

FEBRUARI  

Ma 06: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 10-11: Meulewiekers: zittingsavond 19:00 - 23:30 uur 
Zo 12: Meulewiekers: receptie prins 13:00 - 23:30 uur 
 

 
 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ kerstdiner 

 
 

Maandag 19 december wordt een 4-gangen kerstdiner geserveerd. 

Aansluitend zal het seniorenkoor ‘Zanglust’ enkele kerstliederen ten gehore brengen. 
U kunt zich nog opgeven t/m donderdag 15 december bij de Dorpsverbinders. 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, gerummikubt 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. Maandag 26 december is er geen Open Inloop. 

 

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 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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OPA (attentie)!!!!!!! 
 
 

I.v.m. Kerstmis komen we aankomende zaterdag 17 december oud papier ophalen. 

Deze week is groep 4 aan de beurt. Dit zijn Sjuul Hegger, Richard Weijs, Evelien Swinkels en Bram 
Jacobs (i.p.v. Yvonne Wijnands). 
Zorg dat vanaf 14:00 uur netjes alles gebundeld voor aan de weg staat, want vanaf dan starten we. 
 

Pruts In 

Op zaterdagmiddag 7 januari 2023 is in de blokhut onze jaarlijkse Pruts In. 

Heb je zin in een gezellige middag samen met een vriendje/vriendinnetje, broer/zus of een 
neefje/nichtje dan zien we jullie graag die middag. Tussen 14:00 en 16:00 uur is van alles te doen in 
onze blokhut. Wat we precies gaan doen/maken houden we nog geheim, maar weet dat we weer leuke 
dingen voor jullie in petto hebben.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 

Grote Poets 

De jaarlijks terugkerende activiteit om onze blokhut goed schoon te maken staat gepland voor 

zaterdag 21 januari 2023. 

We kunnen daarbij veel hulp gebruiken van ouders en leiding, zodat we het in één dag schoon hebben. 
Degene die ons wil komen helpen mag een bericht sturen naar: verbong18@gmail.com. 
Ook voor vragen kun je mailen of bellen met ons.  
Groetjes Cindy en Anjo 
 
 
 
 

Mededelingen KBO 
 
 
Beste KBO leden 
 
Het jaar 2022 zit er weer bijna op. Het jaarprogramma 2023 hebben we zo goed als klaar. 
Dit gevarieerd en boordevol jaarprogramma zullen we in januari, tegelijk met het magazine ‘Ons Limburg’,  
bij jullie thuis bezorgen. 
 
Voor wat betreft onze kerst-/adventsviering van donderdag 15 december jl., hier komen we de volgende 
week uitgebreid op terug.  
 
Agenda  
Wandelen  Maandag 19 december, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 22 en 29 december, aanvang 13.30 uur in het MFC. 
Kienen       Maandag 9 januari 2023, aanvang 13.30 uur, de zaal is vanaf 13.00 uur geopend. 
                   Let op !!!! In 2023 beginnen de kienmiddagen om 13.30 uur in plaats van 14.00 uur. 
                              
Groetjes KBO Meterik. 

mailto:verbong18@gmail.com
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Dorpsraadvergadering donderdag 15 december 2022 
 
Op 15 december vindt er om 19.30 uur weer een dorpsraadvergadering plaats in de foyer van MFC  
De Meulewiek.  
 
Op de agenda van deze openbare vergadering staan het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse 
werkgroepen en eventueel nog 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.  
 
 
 
Statiegeldflessen voor goed doel 
 
De jongens van JO-9 hebben afgelopen weken statiegeldflessen ingezameld voor hun  
voetbalvriend Thomas. Thomas spaart deze voor het Maxima Medisch Centrum.  
Een super mooie actie voor een onwijs belangrijk doel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kei goed gedaan jongens!  

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, onwijs bedankt!  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nll
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Uitslagen competitie: week 49  Competitiepunten en stand na ronde 14 
 
Meterik 1      Vrij        -  A    Klasse Meterik 1 84  pnt   plaats      6  
Meterik 2      Vrij        -  B1  Klasse Meterik 2 63  pnt   plaats    11 
Meterik 3 Smetenhof 2  10 - 4  B1  Klasse Meterik 3 81  pnt   plaats      5 
Meerlo 1 Meterik 4     6 - 6  B2  Klasse Meterik 4 83  pnt   plaats      4 
Meterik 5 Griendtsveen 2   6 - 8   B3  Klasse Meterik 5 77  pnt   plaats      6 
Wevert 3 Meterik 6    6 - 8    C1  Klasse Meterik 6 92  pnt   plaats      1 
Smetenhof 4 Meterik 7    0 - 13  C2  Klasse Meterik 7 97  pnt   plaats      1 
Meterik 8 Kemphaan 9  11 - 0  C4  Klasse Meterik 8 95  pnt   plaats      3 
 

Beste speler in week 49: TOON HOFMANS van Meterik 6  

         
 
 
 

U wilt in 2023 toch zeker weer elke week  

’t Krèntje lezen en op de hoogte blijven van alle 

Meterikse verenigingsactiviteiten en 

nieuwsfeiten! 

Nog niet betaald? Doe het dan liefst deze week 

nog!! Dank u wel! 

 
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld over te maken. 
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.  
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus en de voor- en achterpagina’s blijven  
in kleur. 
Een postabonnement blijft in 2023 € 125,00 kosten, ondanks de steeds stijgende kosten. 
Wilt u liever een digitaal abonnement?  
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 @).  
 
Is het voor u fijner om het krantje contant te betalen dan kan dat eventueel ook. Doe het geld in een 
envelop, schrijf daar uw naam en adres op en geef de envelop af bij een van de redactieleden. 
 

Volgende week, donderdag 22 december verschijnt het laatste Krèntje van dit jaar. 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar, op donderdag 29 december, verschijnt er géén 

krantje. Op 5 januari verschijnt het eerste krantje van 2023.  

 

We zijn gestart met het maken van de nieuwe bezorglijsten. Als we 2 januari de kopij 

inleveren bij de drukker moeten we het aantal exemplaren doorgeven.  

U wilt toch zeker op de bezorglijst staan! 

Daarom vragen we u om het abonnementsgeld liefst deze week nog over te maken, 

maar uiterlijk zaterdag 24 december. Dank u wel! 
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Boëme Wullem pedje 

 
 

 
In de editie van 17 november jl. las u dat het fiets-/wandelpad dat van Meterik langs de Kabroeksebeek 
naar de Afhang loopt officieel is geopend en de naam ‘Boëme Wullem pedje’ draagt.  
Jac Tacken, oud-voorzitter van Heemkunde Meterik, heeft e.e.a. uitgezocht over de naam Boëme, 
waarvoor dank. Hieronder leest u zijn verhaal. 
 
Willem Boom, geb. 16-02-1785, had een boerderij, ‘Boomenhof’, en landbouwgrond in dit gebied. Hij was 
gehuwd met Aldegonda Haegens, geb. 24-03-1783.                                    
Latere bewoners van deze plek kregen de bijnaam ‘Boëme’. 
 

Historie Boomenhof 

Op de Sint Jansstraat 32, waar anno 2022 Vakgarage Maashorst is gevestigd, lag in de periode  
1800-1970 een Saksische langgevelboerderij. Op oude tranchotkaarten staat de boerderij vermeld als 
‘Boomenhof’. Een boerenhof werd vroeger vaak vernoemd naar de bewoners van het hof. Latere 
bewoners kregen dan ook de naam van de boerderij. En zo bleef de naam van zo’n boerenhof door de 
jaren heen bestaan.  
 
Het was een roerige tijd. Tot de komst van Napoleon was het Duits gebied. De voertaal was Nederlands. 
Onder Frans bewind werd de Franse taal ingevoerd en in 1839 werd Limburg bij Nederland ingelijfd. 
 
‘Boomenhof’ is vernoemd naar de eerste bewoner Willem Boom. Op jonge leeftijd (ca.1812) werkte de 
27-jarige Willem Boom als dagloner bij Steeghs op de Schadijk. Hij bouwde de Boomenhof begin 1800 en 
ging voortaan door het leven als Boëme Wullem (dialect).  
 
Willem Boom werd geboren op 25-04-1785 in Meterik en overleed op 13-10-1862 op de boerderij. Hij was 
gehuwd met Aldegonda Haegens geboren op 24-03-1782 te Tienray. Zij  overleed op 15-03-1852.  
Het paar is gehuwd op 21-02-1813 tijdens de bezetting door het leger van Napoleon. Het echtpaar bleef 
kinderloos. Later heeft Lambert Lemmen, neef van Willem Boom de Boomenhof overgenomen. Zijn neef 
Lambert, nicht Christien en achternichten bewoonden in 1860 de boerderij.  
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Verdere bewoners boerderij 

Ca. 1885 trad Christiaen Dings (landbouwer) in het huwelijk met Christina Lemmen. Zij woonden op 
Boomenhof en Christiaen Dings heette voortaan Boëme Christiaen. Het echtpaar bleef kinderloos, maar 
adopteerde nichtje Christien en neefje Wim toen de broer van Christiaen, Jan Dings stierf. 
Op 18 april 1930 trouwde Piet Smedts (landbouwer) met Christien Dinghs. Piet Smedts en Christien Dings 
gingen op ‘Boomenhof’ wonen. Ook hij werd ‘Boëme Piet’ genoemd.  
Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren.    
In 1957 overleed Boëme Christiaen (Dings) als oudste inwoner van de gemeente Horst op 98-jarige leeftijd 
op de oude boerderij. 
 

Autobedrijf 

In 1968 kocht Siem van Veghel, gehuwd met Mia Huijs, de boerderij. Zij verbouwden de oude boerderij 
tot een autospuiterij. In 1970 werd de oude boerderij door brand verwoest. Een nieuwe autospuiterij met 
een nieuwe inpandige woning verrees uit de as. Siem en Mia van Veghel-Huijs kregen twee kinderen.  
 
In 1977 kochten Peter Hendriks en Ans Hendriks - Van 
de Weijer de autospuiterij met inpandig woonhuis. De 
autospuiterij werd in 1979 uitgebreid met een 
autogaragebedrijf. Later werd het woongedeelte 
toegevoegd aan het autobedrijf. Vanaf dat moment 
woonden er geen personen meer op deze plek. Peter en 
Ans Hendriks kregen drie kinderen. 
 
In 2001 namen Sander Cuenen en Ramona Hendriks het 
bedrijf over van Peter en Ans Hendriks - Van de Weijer. 
Sander Cuenen en Ramona Hendriks bouwden in 2021, op 
de plek waar tot dan het autobedrijf gevestigd was, een 
nieuw modern garagebedrijf/autospuiterij, volledig ingericht 
aan de behoeften van deze tijd en afgestemd op de eisen 
van de toekomst. Sander en Ramona kregen twee 
kinderen.  
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VC Trivia DS1 wint oefenwedstrijd van 3e divisie team 
 
 

Afgelopen donderdag speelden de dames van VC Trivia een oefenwedstrijd tegen Klaverblad HHC uit 
Horn. Dat de dames van VC Trivia aan een goede serie bezig zijn was al duidelijk, maar deze wordt nog 
eens extra onderstreept door de 3-1 winst tegen een hoger geklasseerd team.  
 
VC Trivia heeft inmiddels de laatste competitiewedstrijd van 2022 gespeeld, maar het wacht nog wel de 
kwartfinale van de regiobeker op 18 december tegen Fyrfad uit Maastricht. Om in het spelritme te blijven 
en ook de ambities te laten zien, wordt er deze en de komende week geoefend tegen 3e divisie teams. 
 
Aan elkaar gewaagd 
VC Trivia en Klaverblad HHC waren van meet af aan 
gelijkwaardig aan elkaar. Het spelbeeld was vanaf de 1e tot en 
met de 4e set overeenkomstig. Op het ene moment 
domineerde VC Trivia en bij een kleine voorsprong pakte HHC 
het initiatief terug. De sets werden dan ook alle 4 in de 
eindfase beslist. In de 1e en 3e set wist VC Trivia dit met veel 
overtuiging te doen (beiden 25-21), spannender was het in de 
2e set. Deze werd met 25-23 in het voordeel van Trivia beslist. 
In de 4e set ging het lange tijd gelijk op, maar bij een score van 
17-21 gaf VC Trivia de set definitief uit handen. Al met al was 
de wedstrijd een flinke opsteker voor het team in vorm.  
Op donderdag 15 december is VC Kessel te gast in De Berkel 
te Horst.  

 

VC Trivia nivo 5.2 viert kampioenschap  

Twee weken geleden, 27 november, wisten de meiden al kampioen te worden. Maar op zondag  
11 december is dat in de eigen gymzaal van VC Trivia met veel thuispubliek nogmaals gevierd.  
Als een waardige kampioen wonnen de meiden beide wedstrijden.  
 
Twee weken geleden was het nog spannend vanwege één verloren set, maar evengoed waren er 
genoeg punten binnen om niet meer te kunnen worden ingehaald door alle andere teams.  
 
Alsnog was er wat spanning voelbaar voor de laatste wedstrijden. 
Met veel publiek en wetende dat er een feestje gebouwd ging 
worden, voelde alles toch een beetje anders. De meiden bleven, 
ondanks de spanning, meestal toch netjes volleyballen en haalden 
extra punten binnen door netjes drie keer te spelen. Mede door de 
positieve aanwijzingen van de coach werden beide wedstrijden dan 
ook met ruime cijfers gewonnen. Op naar de tweede helft van het 
volleybalseizoen.  
Proficiat Kris, Wiesje, Loes, Isa en Janneke! (zie foto voorpagina) 

 

PAARDENSPORTVERENIGING  
 

St. JORIS  METERIK 
 

 

Agenda 

20, 21 en 22 januari  Limburgse Kampioenschappen dressuur paarden te Reuver 
27 januari   Jaarvergadering St. Joris bij café Kleuskens 
10, 11 februari  Limburgse kampioenschappen paarden springen te Helden-Panningen 
 

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2023. 
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Sportvereniging Oxalis 
   Horst aan de Maas 

 
 

Oxalis speelt sterke wedstrijd maar verliest helaas nipt van koploper 

Vandaag stond er een belangrijke wedstrijd voor de dames van Oxalis op het programma. Ze speelden 
tegen de koploper uit de poule: DAW uit Schaijk.  
 
De wedstrijd begon meteen heel fel en aan beide kanten liep de score goed tegen elkaar op. Zo stond er 
al snel een 2-2 tussenstand op het scorebord. DAW speelde een snel spel, waardoor ze gedurende de 
eerste helft de voorsprong pakten. Toch bleef Oxalis verdedigend sterk spelen en aanvallend zoeken naar 
goede kansen. Zo gingen ze met een kleine achterstand van 8-6 de rust in.  
 
In de rust werd aangegeven dat we goed aan het spelen waren en dit vol moesten houden de tweede 
helft. Belangrijk om zelf proberen de rust te houden in de aanvallen en niet mee te gaan in het gehaaste 
spel. 
De tweede helft begonnen de dames van Oxalis sterk en wisten goed weerstand te bieden. Er werd goed 
naar kansen gezocht en ze wisten een paar minuten voor het eindsignaal op een gelijkspel van 10 -10 te 
komen. Toch was het uiteindelijk DAW die de kansen in de laatste minuten af wist te maken en zo op een 
eindstand van 13-11 kwam. 
Volgende week, zondag 18 december, speelt Oxalis 1 om 13.30 uur tegen Flamingo’s 1 in de Kruisweide 
in Sevenum. 
 

Winst voor Oxalis C1 

Na de eerste wedstrijd die met een gelijk spel eindigde en een tweede wedstrijd waarin we wisten te 
winnen stond vandaag United/SVOC op het programma.  
 
Aanvallend wisten we mooie kansen te creëren. Vanuit de doorloopbal, het afstandsschot en wegtrekken 
achter de korf wisten we te scoren. Ook de strafworp werd er keurig ingelegd. Verdedigend deden we het 
goed, al konden we niet voorkomen dat United/SVOC 2x wist te scoren. Met een stand van 2-5 eindigde 
de wedstrijd.  
De meiden hebben goed gespeeld! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

28-12-2022: Blacklight toernooi voor de jeugdteams.  
 
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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AGENDA 
30 december    Kaartavond 
12 januari  Nieuwjaarsborrel 
2/3/4 juni         Jeugdtoernooi 
10 juni              VC Trivia toernooi 
17 juni              FamilieVriendenToernooi (ovb) 
 

SENIOREN 
Uitslagen 
DEV-Arcen 1  RKSV Meterik 1   4 - 0  
SV Venray 5  RKSV Meterik 2   2 - 5 
RKSV Meterik 3  SV Venray 11     2 - 0 
RKSV Meterik 4  IVO 7      3 - 0 
 
Meterik verliest in tweede helft van RKDEV 
Op zondag 11 december speelde Meterik de uitwedstrijd tegen het altijd lastige RKDEV uit Arcen. 
Gedurende circa 70 minuten was er sprake van een gelijk opgaande wedstrijd maar na de 2 – 0 won 
RKDEV op basis van inzet en beleving verdiend maar geflatteerd met 4 – 0. 
 
Vanaf de aftrap zochten beide teams de aanval en ontstonden er aan beide zijden kansen. Maar het vizier 
stond niet op scherp en de beide keepers reageerden attent waar nodig. RKDEV speelde slimmer vanuit 
een gesloten verdediging en maakte direct na rust slim gebruik van de geboden ruimte op het middenveld. 
Jordy Valckx scoorde vanuit een gave voorzet met een kopbal de 1 – 0. Uit een identieke aanval leek hij 
weer met zijn hoofd te scoren maar ditmaal ging de kopbal rakelings voorlangs.  
 
Meterik leek wakker geschud en kreeg mogelijkheden op de gelijkmaker maar een vrije trap van Piet 
Steeghs ging rakelings naast, een inzet van Dré Peeters werd door de keeper gekeerd en een voorzet 
verdween via een gelukkige kluts voor RKDEV in de handen van de keeper. Direct daarna had Meterik de 
pech dat een inzet na een counter van RKDEV via een Meterik speler in de goal verdween. In plaats van 
de gelijkmaker was het 2 – 0. RKDEV kreeg daardoor nog meer passie, langs de lijn en in het veld en 
Meterik had hierop geen antwoord.  
Jordy Valckx maakte dankbaar gebruik van de geboden ruimte en scoorde de alleen voor de statistieken 
belangrijke 3 en 4 – 0. Nu maar eerst overdenken waar het voor Meterik de voorbije weken minder is 
gegaan en daarna gaat Meterik de draad weer oppakken!  
Met de bezetting van de ‘bank’ zit het in ieder geval wel goed bij Meterik, zo kunnen we in de Limburger 
zien! 
 
Programma  
We starten weer met de competitie op 22 januari.  
 
JEUGD 
Uitslagen 
Deurne JO19-2   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1  4 - 3 
Vv Kessel JO19-1   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  4 - 2 
SHH JO19-2   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  5 - 3 
Merselo JO15-1JM   SJO America-Meterik JO15-1    1 - 2 
ST GFC'33/SV Lottum JO13-1 SJO America-Meterik JO13-1    3 - 2 
Olympia'18 JO12-1   ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2     - 
Neerkandia JO11-1   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1  6 - 3 
SV Venray JO11-6   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2  5 - 11 
ST Hegelsom/America-Meterik JO12-1 Venlosche Boys JO12-3   2 - 2 
 

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 
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12 dec  18:15   Olympia'18 JO12-1    ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2 
14 dec  20:00   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  Eindse Boys JO19-1 
17 dec  13:30   SJO America-Meterik JO13-1   SV Helenaveen Griendtsveen JO13-1 
17 dec  14:00   SJO America-Meterik JO15-1   ST GFC '33/SV Lottum JO15-1JM 
17 dec  14:30   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  ST Koningslust/Grashoek JO19-1 
17 dec  15:00   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1  Wittenhorst JO19-2 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vrachtwagenchauffeur (Parttime) 
 
 
 
 

Wij zoeken een (parttime) vrachtwagenchauffeur voor de avonduren. 
Het betreft een functie voor één of meerdere avonden in de week. 
 
Wij zijn flexibel in het aantal dagen dat je wilt rijden. Op vaste dagen of liever op oproepbasis?  
Samen plannen we wat bij jou past. 
 
De werkzaamheden bestaan uit het vervoeren van kamerplanten naar diverse klanten in Nederland en 
Duitsland. 
 
Wij vragen: 
- Rijbewijs CE + code 95 
- Flexibel 
- Betrouwbaar 
 
Wij bieden: 
- Fijne, moderne werkomgeving 
- Flexibiliteit 
- Goed salaris en secundaire voorwaarden (CAO Glastuinbouw) 
 
Dus werk je graag in een kleinschalig bedrijf, heb je een goede werkinstelling en ben je graag onderweg. 
Dan ben jij degene die wij zoeken. 
 
Deze en andere vacatures kun je terugvinden op www.heijnenpotplanten.nl  
 
Heb je interesse, bel dan naar 077-464 2681 of mail naar info@heijnenpotplanten.nl 
Ook gepensioneerden zijn van harte welkom. 
 

http://www.heijnenpotplanten.nl/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

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.  
 

Zaterdag 7 januari, 19.00 uur 
Martinus v. Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen v.d. familie 
 

Lector   Acoliet     Collectant 

24-12: Henny Bergs  Huub Baltussen   Tjeu Tacken 
25-12: Margriet Hendriks Theo v. Rens    Jan Steeghs 
07-01: Jos Tielen  Huub Baltussen   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.  
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 

Gratis af te halen  

Groei en Bloei tijdschriften van1982 t/m 2017 

De jaargangen 1982 t/m 2002 zitten in verzamelbanden maar kunnen ook los. 

Een bron van informatie over bomen, heesters, vaste planten, grassen, tuinaanleg, tuintips etc. 

Belangstelling: bel 077 398 3812 

 
 

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