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Wiel van Rens 
 

Wiel ons maatje op de donderdagmorgen met biljarten, 
de laatste tijd speelde je gezondheid je vaker parten. 

Wiel wat hebben we samen met je genoten, 
als we weer met z`n allen een balletje konden stoten. 

Wiel had op z`n tijd wel een grappige opmerking, 
als het bij één van zijn maten een keertje fout ging. 

De laatste tijd was je wel vaak snel moe, 
toch kwam je nog graag naar het biljarten toe. 

Al kon je maar alleen komen kijken naar je maten, 
helaas Wiel heb je ons toch nog plotseling verlaten. 

 
We vergeten je niet.       Rust nu maar uit Wiel. 

 
We wensen Door, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. 

 
Je biljartmaten 

Sef  Hay  Teng  Wiel 
 

 
 

 

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 14-01-2023 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

JANUARI 

Do 19: Openbare dorpsraadvergadering in de foyer van MFC de Meulewiek 19:30 - 22:00 uur 
Za 21: - JongNL Meterik: grote poets 
  - Prinsenbal 19:00 - 23:30 uur 
  - Heilige mis t.g.v. het 90 jarig jubileum van 'Vrouwen samen sterk' 19:00 - 20:00 uur 
  - Lezing ‘Nachtzwaluwen in de Schadijkse Bossen’ bij 'Aan de Drift' 19:30 uur 
Wo 25: Vrouwen samen sterk: jaarvergadering 19:30 uur 
Vr 27: KBO: themamiddag geschiedenis Meterik 15:00 uur 
Za 28: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papier actie vanaf 13:00 uur 
Zo 29: Verlovingsbal 14:11 uur 
   

FEBRUARI  

Vr 03: Carnavalsavond gezamenlijke jeugdverenigingen 19:00 - 22:00 uur 
Ma 06: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 08: Vrouwen samen sterk: Camps opticien 19:30 uur 
Vr 10-11: Meulewiekers: zittingsavond 19:00 - 23:30 uur 
Zo 12: Meulewiekers: receptie prins 13:00 - 23:30 uur 
Ma 13: KBO: kienen 13:30 uur 
Wo 15: KBO: excursie 14:00 uur 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering in de foyer van MFC de Meulewiek 19:30 - 22:00 uur 
Za 18: Kinderbal (kindercarnaval 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 
Do 23: t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
Za 25: JongNL Meterik: oud papier actie 14:00 uur 
Ma 27: Zanglust: jaarvergadering 09:30 uur 
   

MAART  

Wo 01: Vrouwen samen sterk: pasta avond 19:30 uur 
Do 02: KBO: excursie 12:30 - 16:30 uur 
Ma 06: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 17:00 - 18:00 uur 
  - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Za 11: - JongNL Meterik: NL Doet 08:30 - 16:30 uur 
  - Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken 14:00 - 15:00 uur 
Wo 15: Vrouwen samen sterk: avondwandeling (openbare avond) 19:30 uur 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering in de foyer van MFC de Meulewiek 19:30 - 22:00 uur 
Vr 17: Meterikse Kwis 18:00 - 23:00 uur 
 
 

 
 
 

  Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  
 

Maandag 6 februari wordt weer een 3-gangen diner geserveerd. 

U kunt zich nog opgeven t/m donderdag 2 februari bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of 
dorpsverbindermeterik@gmail.com. We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 13,00 per persoon. 
 

Carnaval 

Carnavalsmaandag 20 februari is er geen eetpunt en geen Open Inloop. 
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Oud Papier Actie (OPA) en  

Oud Metaal Actie (OMA) 

 

 

Zaterdag 28 januari staat de volgende oud papier actie en oud metaal actie in de planning. 

De OMA is van 13:00 – 15:00 uur bij de blokhut; vrijwilligers Henk en Roger. 
 
De OPA is vanaf 14:00 uur, vertrek bij café Kleuskens; vrijwilligers Sander, Kris, Jac/Cor, Tim en extra 
helpers i.v.m. extra auto Julia en Ron. 
 

Terrein van JongNL Meterik is geen speelterrein!  

Huh?! Zult u denken. Natuurlijk is het bij JongNL Meterik de bedoeling dat er veel gespeeld en 
gelachen wordt, zodat je een leuke tijd hebt tijdens de groepsavonden.   
Het blijkt echter dat er ook gespeeld en rond gehangen wordt bij de blokhut buiten de groepsavonden 
om; het heeft bijna iets weg van een hangplek. Dit is absoluut niet de bedoeling en het is niet 
toegestaan.  
  
Aan iedereen de vraag dit, samen met ons, in de gaten te houden. Tref je een keer kinderen aan bij de 
blokhut, als u erlangs wandelt, spreek ze dan gerust hierop aan. Tevens het verzoek aan de ouders 
van de Meterikse jeugd om te bespreken dat rondhangen bij de blokhut niet is toegestaan.  
  
Hopelijk zorgt dit voor het gewenste resultaat, anders zijn we genoodzaakt andere stappen te zetten, 
maar we gaan ervanuit dat het zover niet komt.  
  
Bestuur JongNL Meterik.   
 
 
 

Inschrijven Miëterikse Kwis 2023 geopend! 

Op vrijdag 17 maart 2023 vindt weer zoals vanouds de Miëterikse Kwis 

plaats. De uitslagenavond is op vrijdag 7 juli (de vrijdag van het kermisweekend). 
 

𝗔𝗮𝗻𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗼𝗼𝗿 𝗲𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗶𝗹 혁𝗲 혀혁혂𝗿𝗲𝗻 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗺𝗲혁𝗲𝗿𝗶𝗸혀𝗲𝗸현𝗶혀@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺.  

Bij deze aanmelding dient de volgende informatie vermeld te worden: 
• Teamnaam 
• Naam, telefoonnummer en e-mailadres teamcaptain 
 
De teamcaptain dient woonachtig te zijn in Meterik. Om deel te kunnen nemen aan de kwis zijn er geen 
vereisten voor de groepsgrootte. 
 
Op 1 februari 2023 sluit de inschrijving. 𝗪𝗲𝗲혀 𝗲𝗿 혀𝗻𝗲𝗹 𝗯𝗶𝗷 현𝗮𝗻혁 혃𝗼𝗹=혃𝗼𝗹! 
 
De kosten voor deelname bedragen € 30,- per team. De teamcaptains ontvangen over een aantal weken 
per e-mail meer informatie over de betaling en de verdere invulling van de avond. 

 

Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van  
 

Wiel van Rens.  
 
Wiel is ruim 40 jaar steunend lid geweest van onze vereniging. Samen met Door heeft hij 
Muziekvereniging Concordia altijd een zeer warm hart toegedragen. 
Wij wensen Door, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.  



 

5 

  
 
 
 
 
 

 
Bericht vanuit de werkgroep Duurzaam Meterik 
 

Veranderingen Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE) 

voor 2023 

 
Binnen de ISDE subsidie zijn een aantal dingen veranderd. Hierdoor is ISDE subsidie vanaf 2023 voor 
meer mensen bereikbaar. Wat is er zoal gewijzigd?  

- Subsidie nu ook mogelijk voor één isolatiemaatregel 
- Vernieuwde berekening glas 
- Meer tijd voor het aanvragen van subsidie 

Dit en meer wijzigingen heeft het Duurzaam Bouwloket voor je op een rijtje gezet. Bekijk hier de 
wijzigingen voor 2023: https://www.duurzaambouwloket.nl/nieuws/isde-subsidie-wat-is-er-gewijzigd 
 
Gratis en onafhankelijk advies 
Het Duurzaam Bouwloket is dé onafhankelijke expert die je begeleidt naar een energiezuinige woning. 
De gemeente Horst aan de Maas is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket waardoor advies van het 
Duurzaam Bouwloket voor jou gratis is. Ga naar www.duurzaambouwloket.nl voor meer informatie of 
neem contact op met de adviseurs, zie: www.duurzaambouwloket.nl/contact. Rechtstreeks contact 
opnemen kan via telefoonnummer: 072-743 39 56. 
 
                             ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Dorpsraadvergadering donderdag 19 januari 2023 

Op donderdag 19 januari vindt er om 19.30 uur weer een openbare dorpsraadvergadering plaats in de 
foyer van MFC de Meulewiek.  
 
Op de agenda van deze vergadering staat het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen en 
eventueel nog ingestuurde onderwerpen van inwoners.  
 
Mocht je de vergadering graag willen bezoeken, dan is het fijn als je je vooraf aanmeldt 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.  
 
 
 

https://www.duurzaambouwloket.nl/nieuws/isde-subsidie-wat-is-er-gewijzigd
http://www.duurzaambouwloket.nl/
http://www.duurzaambouwloket.nl/contact
mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Mededelingen KBO 
 
Beste KBO leden 
 
Laatste oproep!!!! 
 
Vrijdagmiddag 27 januari organiseren we een themamiddag met als titel:  
 

‘Geschiedenis Meterik vóór 1500’ 
 

Deze themamiddag vindt plaats in de foyer van het MFC. 
 
Die middag zullen archeoloog Xavier van Dijk en historicus Jos Schatorjé ons, vanaf 14.30 uur, over de 
geschiedenis van Meterik van vóór 1500 vertellen.  
Jos heeft in het verleden archeologisch onderzoek gedaan (pottenbakkersoven Schadijk) en is 
tegenwoordig geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van het Meterikse veld en de bewoning 
daarlangs. Oude kaarten hielpen hem bij dat onderzoek. 
 
Xavier van Dijk heeft recent een groot proefsleuvenonderzoek gedaan ter hoogte van de St. Jansstraat. 
Dat levert een beeld van de bijzondere bewoning op, welke dit voorjaar verder archeologisch wordt 
onderzocht. 
 
Lijkt dit iets voor jou, kom dan gerust kijken en luisteren. Deze middag is bedoeld voor leden en niet 
leden van de KBO. De foyer is vanaf 14.00 uur geopend, zodat we om 14.30 uur kunnen starten. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en je krijgt zelfs nog een gratis kopje koffie of thee erbij. 
Het enige wat je moet doen, is je tijdig opgeven bij Wiel van Rengs. 
  
Opgeven kan al vanaf nu tot vrijdag 20 januari, het liefst per mail wielvanrengs@home.nl. Bellen mag 
ook, maar dan graag ‘s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur op tel. 06.1547 2903. 
 
Kaartverkoop zittingsavond voor leden van de KBO 
Zoals eerdere jaren ook gebruikelijk was, kunnen leden van de KBO via onze vereniging toegangskaarten 
bestellen voor de zittingsavond op zaterdag 11 februari. 
 
Heb je interesse, dan kun je vóór maandag 23 januari kaartjes bestellen bij Wiel van Rengs,  
06.1547 2903, graag ‘s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. De kosten van de kaartjes zijn € 15,00 welke 
contant voldaan moeten worden bij het afhalen van de kaartjes.  
 

      Agenda 
Kienen        Maandag 13 februari, aanvang 13.30 uur, de zaal is vanaf 13.00 uur geopend. 
Wandelen   Maandag 06 februari, vertrek om 13.30 uur bij het MFC. 
Knutselen   Donderdag 26 januari, aanvang 13,30 uur in de foyer. 
Kaarten      Donderdag 26 januari, aanvang 13.30 uur in de foyer. 
 
Heb je zin om mee te kienen, knutselen of gezellig mee te kaarten, loop dan eens binnen, misschien is dit 
ook iets voor jou.  
Groetjes, KBO Meterik 
 
 
                                                  In memoriam  
 
            Afgelopen week ontvingen we het trieste bericht van het overlijden van 
 

                                  Wiel van Rens  
 
Wiel was vanaf 01-02-1996 lid van de KBO. Wij wensen Door, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en 
kennissen heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. 
 
                                                          KBO Meterik. 

mailto:wielvanrengs@home.nl
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Proclamatie 57e Prins van de Meulewiekers 
 
 
De zaal in MFC de Meulewiek is afgelopen week omgebouwd tot een 
dorpsplein, compleet met brouwerij. De nieuwe prins staat te trappelen om met 
alle Meulewiekers 4 weken lang er een geweldig feest van te maken. Nog een 
paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zo ver! 
 
We nodigen alle Meulewiekers uit om op deze avond aanwezig te zijn in MFC de Meulewiek. De 
proclamatie belooft een spectaculaire act te worden, dus zorg dat je er op tijd bij bent. De zaal is open om 
20.30 uur en de entree is gratis.  
 
De DJ’s van de Matinees verzorgen de muziek en een selectie van de Miëterikse liedjeszangers zullen 
hun nieuwe liedjes ten gehore brengen. Ook zullen onze eigen nieuwe dansmarietjes de eerste keer hun 
showdans opvoeren.  
 
Als jij al denkt te weten wie de nieuwe prins wordt, kijk dan op www.demeulewiekers.nl/inschrijven/ en 
‘Raad de Prins en Win!’  
Uit alle goede inzendingen wordt tijdens de receptie van de prins 1 persoon geloot die een attentie krijgt 
van de prins. Je hebt nog tot zaterdagmiddag 12:00 uur om te stemmen. 
 

Geej komt toch ôk? 

 

Alcoholbeleid 

Net als voorgaande jaren, gaan we alle bezoekers een polsbandje geven. Zorg dus dat je je legitimatie bij 
je hebt. 
 

Carnavalsoptocht 

Verschillende deelnemers zullen al druk aan het brainstormen zijn of zelfs al druk in de weer zijn met hout, 
staal, verf en gereedschap. Voor iedereen die dat nog niet is en wel met de carnavalsoptocht wil meedoen, 
bij deze een uitnodiging om mee te doen.  
 
Opgeven voor de optocht kan na het uitkomen van de nieuwe prins via de website:   
www.demeulewiekers.nl. 

De optocht zal dit jaar trekken op maandag 20 februari.  

Alvast heel veel succes en maak er iets moois van! 
 

Verloëvingsbal 

 

Zondaag 29 jannewari is ut zôwiët: Eindelik wer en ech verloëvingsbal ! 

 
Gehiël in ut thema ‘Leave in de Brouwereej’ is d’r door ut boorebrulluftcomité en moëi booregezelschap 
gebrouwe, met en prachtig boorebroedspaar. 
 
Wilde geej zeen welke fiëstnummers d’r dit joar met de boorebrulluft veurop goan, kom da noar ut 
verloëvingsbal en beleaf ur ierste fiësje mej. 
Ut gezelschap en broedspaar zien d’r al gans kloar vur. Volgende waek kunde geej heer ok al d’n ierste 
blog vaan ut paar laeze. 
 
Wilde roaje wie dit joar os boorebroedspaar wuurd? Op de website www.demeulewiekers.nl/inschrijven/  
kunde invulle wie geej denkt daat ut giët waere… 
Onder de gojje inzendinge verloët ut kersverse boorebroedspaar op ut verloëvingsbal en knapzekske met 
10 consumptiebonne. 
 
Groete vá ut boorebrulluftcomité 

http://www.demeulewiekers.nl/
http://www.demeulewiekers.nl/
http://www.demeulewiekers.nl/inschrijven/
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Uitslagen competitie: week 2 2023 Competitiepunten en stand na ronde 18 

 
Ons Plezier 1  Meterik 1    6 - 9   A    Klasse Meterik 1 106  pnt   plaats   7 
Grubbenvorst 2 Meterik 2    6 - 8   B1  Klasse Meterik 2   98  pnt   plaats   7 
Meterik 3   Griendtsveen 1 10 - 3   B1  Klasse Meterik 3 107  pnt   plaats   5 
Meterik 4  Castenray 1    7 - 8   B2  Klasse Meterik 4   99  pnt   plaats   8 
Meterik 5  VOP/DWH 3    7 - 8   B3  Klasse Meterik 5 102  pnt   plaats   5 
SBH 4   Meterik 6    1 - 13   C1  Klasse Meterik 6 128  pnt   plaats   1 
Kemphaan 7  Meterik 7    0 - 12   C2  Klasse Meterik 7 129  pnt   plaats   1 
Meterik 8  SBH 6     5 - 7   C4  Klasse Meterik 8 128  pnt   plaats   2 
            

Beste speler in week 2: JEU SMEDTS van Meterik 4  

 
 
                                
 

IN MEMORIAM  WIEL VAN RENS (MINTEN WIEL) 
 
Afgelopen donderdag 12 januari ontvingen we het trieste bericht van het overlijden van ons trouwe lid  
Wiel van Rens.  
 
Wiel overleed thuis na een kort ziekbed in de leeftijd van 86 jaar.  
 
Hij was meer dan 13 jaar lid en dit seizoen actief competitiespeler in ons 8e team t/m 19 december 2022.  
Ook was hij een vaste bezoeker bij wedstrijden van de competitie en deelnemer aan de PK in onze 
biljartzaal. 
 
We hebben Wiel leren kennen als een verenigingsman in hart en nieren, altijd in voor een gezellig praatje 
en een leuke opmerking.   
 
Wij wensen zijn vrouw Door, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familieleden en vrienden heel veel 
sterkte de komende tijd om dit verlies te verwerken en een plaats te geven. 
 
Bestuur en alle leden van Ouderen Biljart Meterik. 
 
 

 

In memoriam Wiel van Rens 

 
Afgelopen week kregen we het trieste bericht van het overlijden van onze teamgenoot Wiel van Rens. 
Bij sommigen ook wel bekend als Minten Wiel. 
 
Wiel biljartte al jarenlang met plezier in ons achtste team van het Ouderen Biljart Meterik. 
 
Het was gezellig om met Wiel te biljarten.  
Bij uitwedstrijden stond Wiel al minstens een kwartier voor de afgesproken tijd buiten op ons te 
wachten om een gezellige middag te biljarten. 
 
Zijn spontaniteit, gedrevenheid en vooral de leuke opmerkingen blijven in onze herinneringen. 
Bedankt Wiel, we zullen je missen. 
 
Wij wensen Door, kinderen, kleinkinderen, familie, kennissen en vrienden veel sterkte toe. 
 
Teamgenoten Wim, Lucia, Jos en Bert. 
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Concert Jeugdorkest Stufato 

 

 
Op 7 januari werd er weer het traditionele nieuwjaarsconcert gehouden in het MFC. Een mooie 
samenwerking tussen MV Concordia en Meriko Vocaal. 
 
Hierbij trad het jeugdorkest Stufato op. Dit jeugdorkest bestaat uit leerlingen en jeugdleden van fanfare 
Monte Corona uit Kronenberg & Evertsoord, fanfare St. Caecilia uit America en MV Concordia uit Meterik. 
Het orkest staat onder leiding van Bregje Deckers. 
 
Door samen te werken kunnen de verenigingen samen een volwaardig jeugdorkest samenstellen. Samen 
spelen in een orkest is belangrijk voor de muzikale ontwikkeling, want naast blazen of drummen en denken 
aan je techniek moet je dan ook noten lezen en spelen terwijl andere muzikanten iets anders spelen, een 
muziekpartij lezen, ritmes lezen, luisteren naar andere muzikanten en dirigent, kijken naar de dirigent, enz. 
Van muziek maken word je slim! 
 
Voor dit orkest was het hun tweede optreden voor een 
groot publiek. Ondanks dat ze het erg spannend 
vonden, hebben ze met veel plezier gespeeld.  
 

Tijdens het concert werden ook de naam en het logo 
onthuld van het jeugdorkest. De naam Stufato is door 
één van de leden van het orkest bedacht en betekent 
stoofpot/hutspot. Het orkest is namelijk een hutspot van 
verschillende verenigingen, muzikanten en 
instrumenten. Door al deze ingrediënten samen te 
voegen ontstaat een heerlijk gerecht.  
 
In het logo zijn ook de G-sleutel en F-sleutel verwerkt.  
 
Daarnaast is bewust voor de titel Jeugdorkest gekozen omdat dit orkest open wil staan voor allerlei 
verschillende instrumenten. 
 

Solistenconcours 

 
Afgelopen zondag 15 januari is 
tijdens de solistenwedstrijden van 
de Limburgse bond van 
tamboerkorpsen in de Wieksjlaag 

te Beringe, Stef Teluij met 88.5 

punten eerste geworden in de  
4e divisie op de Marimba.  
 
Daarnaast is hij ook op de derde 
plek van alle deelnemende 
solisten die dag geëindigd.   
 
Van harte gefeliciteerd. 
 
Door deze mooie prestatie mag hij 

op 19 maart deelnemen aan het 

Limburgs kampioenschap in Heel. 
Wij wensen hem alvast heel veel 
succes. 
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Een terugblik…… 

Jonge Boeren en Tuinders 
 

Meterik kan terugzien op een groot aantal boeren en tuinders die verenigd waren in de Bond R.K. Jonge 
Boeren en Tuinders. Op deze foto poseren ze met hun vaandel voor de Meterikse kerk. Het is onduidelijk 
wanneer onderstaande foto precies gemaakt is en door wie, maar vermoedelijk dateert de foto van vóór de 
oorlog. De kapelaan is zeer waarschijnlijk kapelaan Harrie Adams en die is tot 18 juni 1941 werkzaam 
geweest in onze parochie. 
 
We hebben een aantal namen kunnen achterhalen, maar er zijn ook nog de nodige vraagtekens. Op onze 
website www.geschiedenismeterik.nl ziet u de nummering die we aan hebben gehouden bij het toekennen 
van de namen. Kunt u een naam of voornaam toevoegen dan stellen we uw reactie erg op prijs. Mail dan 
naar info@heemkundemeterik.nl of bel 077 398 38 12. Alvast hartelijk dank. 

 
 

1   ?    2 Toon Raassens  3 Jan Hermans?  4 ?    5  ?   6 Wim Hermans?  7  ?   8  ?   9 Wim Bouten 10  ?    
Steeghs 11 ?  12 Grad Keijsers  13 Jeu van den Heuvel  14 Grad Jenniskens  15  ?   16  ?  
17 Wim Versleijen  18 Han Alards  19  ?   20 Sef Versleijen  21 Sef Duijf  22  ?   23  ?   24  ?   
25 Grad Baltussen  26  ?   27 Sef Alards  28 Lei keijsers  29 Hay Bouten  30 Thei Verstappen?  31 ?   
32 Piet versleijen  33  ?    34  ?    35 Grad Keijsers  36 J. Tacken  37 Jac Verhaeg  38 Lei Peeters  39  ?   
40  ?   41  ?   42  ?   43 Piet Weijs  44  ?   45 Lod Hermans  46 Toon Wijnands  47 Mart Steeghs  
48 ? Steeghs  49 Bernard Tacken  50 ? Hermans  51  ?   52 Tinus Alards  53 P. Hermans  54  ?   55  ? 56  
?   57 Sjeng Alards  58 Piet Ambrosius  59  ?    60 Grad Keijsers  61  ?   62 Toon Steeghs  63 Sjang 
Tacken  64 Sjang Houben  65 Ger Vissers  66 kapelaan Harrie Adams  67 Sjang Tacken  68 Wim Janssen  
69  ? Hobbelen  70 Wim Janssen  71 Reinier Wijnands  72 Sjeng Smulders. 

 
     
Tijdelijke locaties voor de herhaalprik 
 
In het Gasthoês in Horst kunt u, zonder afspraak, terecht op 20 en 23 januari en 3 en 6 februari voor het 
halen van een herhaalprik tegen het coronavirus. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen bij de 
tijdelijke en vaste locaties voor een vaccinatie of meer uitleg. 
 

http://www.geschiedenismeterik.nl/
mailto:info@heemkundemeterik.nl
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ALGEMEEN 
 
 

Iedereen heeft een mail gekregen over de nieuwe accommodatie met hierin enkele vragen. Nu is de kans 
dat je mee kan denken en praten over hoe jij denkt dat die eruit moet komen te zien. Graag horen wij jullie 
reactie. Geen brief ontvangen? Neem dan even contact op met Marièl. 
Een dezer dagen zal ook de aannemer een website presenteren waarin de bouw op de voet gevolgd kan 
worden. Deze link zullen wij z.s.m. aan jullie doorgeven. 
 
AGENDA 
2/3/4 juni        Jeugdtoernooi 
10 juni            VC Trivia toernooi 
17 juni            FamilieVriendenToernooi (ovb) 
 

Eric Caasenbrood nieuwe hoofdtrainer RKSV Meterik 

Met ingang van seizoen 2023-2024 gaat Eric Caasenbrood aan de 
slag als hoofdtrainer van RKSV Meterik. 
We zijn als club enorm verheugd en trots dat we met deze zeer 
ervaren en kundige trainer een overeenkomst hebben kunnen sluiten 
als opvolger van onze huidige hoofdtrainer Paul Heldens.  
We denken dat we in Eric een juiste persoon hebben gevonden om 
onze jeugdige en enthousiaste selectie voetballend vooruit te 
brengen. 
 
Na een spelerscarrière tot en met de hoofdklasse is Eric het 
trainersvak in gegaan, iets wat hij inmiddels al ongeveer 25 jaar beoefend. 
In het bezit van UEFA B-licentie is hij onder andere hoofdtrainer geweest bij SVC2000, SHH, SV Laar, 
RKMSV en IVO. Momenteel is Eric voor het 4e jaar hoofdtrainer bij Sportclub Irene uit Tegelen en is hij 
docent bij de KNVB. 
 
Geboren in Horst, vader van 2 zonen, werkzaam in Roermond en woonachtig in Venlo komt Eric bij 
RKSV Meterik weer ongeveer terug bij zijn roots. 
“Ik verheug me enorm op de samenwerking om met 100% inzet bij RKSV Meterik met elkaar iets moois 
neer te gaan zetten” aldus een enthousiaste Eric. En daar sluiten wij ons als club absoluut bij aan. 
 
SENIOREN 
22 januari 14:30 uur  Meterik 1 - Stormvogels’28 1 
24 januari 20:00 uur  oefenwedstrijd Sparta 2 - Meterik 2      
  
 
 

 

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK 
 
 
 

A.s. weekend worden de regiokampioenschappen dressuur gehouden te Reuver. 

Vrijdag 20 januari 

Op vrijdagavond 20 januari komt in de klasse Z1 Fleur Hermans - van Rengs aan start met haar paard 
Kacy Sollenburg om 21.22 uur. 
Heel veel succes Fleur! 
 

Zaterdag 21 januari 

Op zaterdagmiddag 21 januari komt in de klasse L2 Britt Kleuskens met haar paard Lucas Tetti aan start 
om 15.44 uur.  
Heel veel succes Britt! 
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Ut leste stukske haof is geschoefeld… 

 

Na een mooi leven, dat zich kenmerkte door eenvoud, hard werken en hartelijkheid, is overleden, mijn 
lieve man, onze  trotse pap, opa en superopa, 

 

            Wiel van Rens  
                        “Minten Wiel” 

 
                  in liefde verbonden met 

 

                  Door van Rens - Derks 

 
* Meterik, 26 augustus 1936     †  Venlo, 12 januari 2023 

 
Door van Rens - Derks 

 
Mat en Truus Nillesen-Driessen 

 Chantal, Remco 
 

Wim en Tiny Nillesen - de Rijck 
Judith en Ruud, Aniek en Dennis 

 
Truus Nillesen 

 
Marlene en Marcel Geomini - Nillesen 

Lieke en Robin, Lenn, Sam 
Wouter en Inge 

Anne en Jeroen, Eef 
 

Karin en Marcel Verhaeg - Nillesen 
Micky 

Minou en Ricardo 
Marijn en Lena 

 
De afscheidsdienst heeft woensdag 18 januari 2023 plaatsgevonden.  
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Sportvereniging Oxalis 
   Horst aan de Maas 

 

Oxalis verliest nipt in eerste wedstrijd van 2023 

Nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vol goede moed begonnen we aan de eerste wedstrijd van het 
nieuwe jaar. Onze tegenstander was BMC uit Berlicum. Voor de dames een vrij onbekende tegenstander. 
 
In het begin van de wedstrijd werd Oxalis overrompeld door het spel van BMC en keken we zo al snel 
tegen een achterstand van 6-1 aan.  
Toch wisten de dames van Oxalis zich terug te vechten in de wedstrijd. We konden echter niet helemaal 
doorpakken en BMC bleef scoren waardoor we de rust in gingen met een 10-5 achterstand.  
 
Tijdens de rust pepten we elkaar op en de wedstrijd was nog niet verloren. Oxalis begon de 2e helft sterk 
en wist het gat naar 2 doelpunten terug te brengen.  
Na een spannende slotfase wisten we uiteindelijk de punten niet mee terug te nemen naar Hegelsom. 
Zondag 22 januari spelen we om 12.10 uur tegen Euro Girls/Rietvogels 1 in Westerhoven.  
 
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 
 
 

 

H. Mis en jaarvergadering 
 

Zaterdag 21 januari is er een Heilige Mis ter ere van het 90-jarig jubileum 

van V.S.S. Aanvang 19.00 uur 
 

Jaarvergadering 

Woensdag 25 januari is er na lange tijd weer een jaarvergadering. Deze staat ook in het teken van 

ons jubileum en we blikken terug op de afgelopen jaren. 
De jubilarissen van dit jaar worden feestelijk gehuldigd door Angelique Hesen uit Horst; zij zal ook de rest 
van de avond voor de muzikale omlijsting zorgen. 
Omdat we een uitgebreid programma hebben, beginnen we om 19.00 uur. 
Tot ziens op 21 en 25 januari. 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 
 

Zaterdag 21 januari, 19.00 uur 
1. H. Mis ter gelegenheid van 90 jaar Vrouwen samen sterk 
2. Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag) 
 

Zaterdag 4 februari, 19.00 uur 
1. 1e jaardienst Pierre Jenniskens 
 

Zaterdag 18 februari, 19.00 uur 
1. Karel Alfons Jenneskens (jaardienst) 
2. Stien en Piet Hermans - Reijnders (beider verjaardag) 
3. Frans Verdellen (verjaardag) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten  

Lector    Acoliet     Collectant 

21-01: Henny Bergs   Max van Dieten   Jan Steeghs 
04-02: Henny Jenniskens  Theo v. Rens    Tjeu Tacken 
18-02: Susan Baltussen  Huub Baltussen   Jan Steeghs 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 3981416 
 

Misintenties   

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com. Vervolgens kunt u € 30,00 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 kerkhof  
Voor alle informatie over grafrechten, grafruiming etc. kunt u zich wenden tot Jeu Tacken, 077- 464 1386. 
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 
 
 

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