Welkom in Meterik

Voorwoord.

Welkom in de Meterik.
De dorpsraad van Meterik vindt het belangrijk om nieuwe inwoners van Meterik wegwijs te maken in
ons dorp. Vandaar dit welkomstboekje.
Hoewel tegenwoordig bijna al het nieuws op internet te vinden is, hebben wij er toch voor gekozen
om alle belangrijke “startinfo” in één boekje te zetten.
Het boekje beperkt zich tot een aantal belangrijke basiszaken en bevat veel links naar waardevolle
websites.
We realiseren ons dat een boekje vaak maar 1 dag actueel is, omdat veranderingen snel gaan. Maar
zie het als het startmoment om Meterik te leren kennen. Voor de meest actuele informatie verwijzen
we je naar onze website (www.dorpsraadmeterik.nl).
We hopen dat je door deze informatie de mogelijkheden binnen Meterik leert kennen en dat het je
helpt je sneller thuis te voelen.
De Dorpsraad, 2019.
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Bijlage 1: Plattegrond Meterik

1.0 Meterik
Meterik is gelegen in ZO-Nederland op het grensvlak tussen Peel en Maas
ongeveer 10 km ten noordwesten van Venlo. Het is één van de kerkdorpen
van de gemeente Horst aan de Maas.
Dit gebied kent al sinds de prehistorie bewoning. Meterik is ontstaan uit
lintbebouwing van boerderijen rond een vruchtbaar akkerland, net als de
gemeenschappen Schadijk in het noorden, en Middelijk en Veld-Oostenrijk
ten oosten van Meterik. Ten zuiden van Meterik spreekt men over “Voor
America” en de Donk. Meterik ligt aan de Kabroekse beek.
In de jaren `60 waren er in Meterik nog volop winkels.
Er waren 2 kruideniers/ bakkers, een slager, een fietsen elektronicawinkel,
een kleermaker en een smid. Deze voorzieningen zijn allemaal uit Meterik
verdwenen. Meterik is in de loop van de jaren een forensendorp geworden
en is gaan functioneren als een buitenwijk van het Horst.
Bestuurlijk valt Meterik onder de gemeente Horst aan de Maas. Het hoogste
bestuurlijke orgaan is de gemeenteraad. Raadsleden worden gekozen vanuit
dorp- en partijpolitieke motieven. Meestal zit er een vertegenwoordiger van
Meterik in de gemeenteraad.

2.0 Beeldbepalende gebouwen in Meterik.
2.1 Kerk H. Joannes Evangelist.
De kerk H. Joannes Evangelist is het middelpunt van Meterik; van oudsher
een Rooms Katholieke parochie. In 1899 is de eerste zaalkerkgebouwd. In
1907 werd deze verbouwd tot een neogotische kruiskerk. De kerk werd
gebouwd met giften uit het eigen dorpen uit de opbrengst van de molen
van Meterik. In 1922 volgde een tweede vergroting. In 1946 werd de kerk,
die in de oorlog werd verwoest, opnieuw opgebouwd.
De parochie maakt deel uit van de Parochiefederatie Horst-Sevenum. De
dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door parochiecoördinatoren en
veel vrijwilligers. Meterik heeft geen eigen pastoor meer. De pastorie (tegenover de kerk) wordt
gehuurd door de Poolse parochie (zie 4.3) , die in Meterik haar bestuurszetel heeft.
Contactadres: Hoofdstraat 17, 5961EX in Horst of info@rkparochiemeterik@gmail.com.
2.2 MFC ‘de Meulewiek’.
Middelpunt van het verenigingsleven in Meterik is het
multifunctioneel centrum (MFC) “de Meulewiek”. Oorspronkelijk
een gebouw van de Rabobank, die in 2004 is verbouwd tot MFC.
Hier vinden belangrijke dorpsfestiviteiten plaats. Zangkoren Meriko
Vocaal, Zanglust, muziekvereniging Concordia, toneelvereniging
Tovri gebruiken het MFC als repetitielokaal. Seniorenvereniging
KBO (ouderen), “Vrouwen samen sterk” en de biljartclub houden hier hun verenigingsbijeenkomsten.

Op maandagmiddag is er een inloopmiddag voor iedereen. Ook maken er een aantal kookclubs
gebruik van het MFC.
In hetzelfde gebouw is ook de jongerensoos OJC Knor (deur links van het gebouw) en de Poolse
winkel( ingang rechts) ondergebracht.
Contactadres: St Jansstraat 2a 5964 AC Meterik of info@demeulewiek.nl
2.3 Sportzaal Meterik
Van de sportzaal maken de basisschool en een aantal sportverenigingen
gebruik.
Contactadres: St Jansstraat 18.
2.4 De molen “Eendracht maakt macht“
De molen ‘Eendracht maakt macht’, die in 1899 in Meterik werd gebouwd, heeft van 1798 tot 1898
in Zuid Holland gedraaid als poldermolen. In januari 1900 werd hierin het eerste
graan gemalen. Een gedeelte van de opbrengsten werd gedoneerd aan de kerk, die
hiermee een pastoor kon onderhouden. Eind jaren `40 verviel de bedrijfsmatige
functie door schaalvergroting.
Op dit moment heeft de molen een recreatieve functie. Sinds 2017 is er ook een
“bakhuuske”, een kap-schuur met terras en een modeltuin gerealiseerd. Eenmaal
per maand wordt er brood en soms ook pizza’s gebakken. De molen is te bezoeken
als de blauwe vlag wappert. Leerlingen van de basisschool hebben geregeld les in de
modeltuin.
Contact: Schadijkerweg 36 of molenmeterik@outlook.com
2.5 School “Onder de Wieken” en peuterspeelzaal `t Nest.
Meterik heeft een bassischool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Kinderen van 4 jaar komen de school binnen in groep 1 en verlaten
deze in groep 8. BS “Onder de Wieken” heeft iets meer als 100
leerlingen. In schooljaar 2018-2019 is de school verhuisd naar het
voormalige klooster, dat verbouwd is tot een modern en sfeervol
schoolgebouw met een prachtige groene speelplaats.
De samenwerking met ouders vindt de school erg belangrijk. Ze zien ouders als partners om hun kind
optimaal onderwijs te geven, zodat ze groeien tot gelukkige en optimaal ontwikkelde mensen.
De schooltijden zijn op ma/di/do/vr van 08.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Op wo. is de school
van 08.30 – 12.15 uur open. Tussen de middag kunnen de leerlingen overblijven.
Contact info@onderdewieken.nl of 077-3983497.
Daarnaast is er de kinderopvang “het Blokkedoosje”, onderdeel van kinderopvangorganisatie `t Nest. De opvang heeft 16 plaatsen voor kinderen. Opvangtijden zijn
ma/di/do van 08.30-12.00 en op wo. van 08.30-12.15.
Contact info@kinderopvanghetnest.nl of 077-3661955.

3.0 Meterik om te wonen en te werken.
3.1 Wonen.
Meterik is één van de 16 kerkdorpen van de gemeente Horst aan de Maas. Meterik telt ca 1600
inwoners en de ambitie is om door te groeien naar 1800 inwoners. Bij dit aantal is er voldoende
groei om de school en de verenigingen op peil te houden. (Zie voor meer info
https://allecijfers.nl/wijk/wijk-meterik-horst-aan-de-maas)
Anno 2019 telt Meterik nog 3 cafés, annex eetgelegenheid. Er is 1 wat grotere winkel (“de 3
Vrouwen”) en er zijn verschillende huiswinkeltjes (bloemen, natuurgeneeswijze). Voor
boodschappen is men op Horst/Sevenum aangewezen.
Meterik telt ongeveer 600 woningen, waarvan 18% verhuurd wordt door voornamelijk Wonen
Limburg. (post@wonenlimburg.nl) In 2017-2018 is de nieuwe wijk “Meteriks veld” gerealiseerd.
Meterik telt veel Poolse inwoners. Ze verblijven meestal maar een aantal weken of maanden per jaar
om seizoenarbeid te verrichten op agrarische bedrijven in en rond Meterik. De laatste jaren zien we
dat meer Poolse gezinnen zich permanent vestigen.
Meterik is een gemiddeld en welvarend dorp. Het gemiddeld inkomen bedraagt € 23 000,-. Het
landelijk gemiddelde is € 24 000,-.
Het openbare vervoer is beperkt. Er is een mogelijkheid om de OV-shuttle bus te nemen. Deze bus
dien je een uur van te voren te reserveren op nummer
0800-0224060 en de opstapplaats is bij de kerk. Voor meer info zie
www.arriva.nl/limburg/reisinformatie/dienstregeling . De dichtstbijzijnde reguliere bushalte (lijn
Venlo-Venray) is op ongeveer 2 km in Horst (Venrayseweg 20).
Het dichtstbijzijnde treinstation is “Horst-Sevenum” op 3,5 km van Meterik, met een frequente
verbinding naar Venlo en Eindhoven.
Adres: Stationsstraat 151 5963AA Horst.
3.2 Werken.
Meterik telt per 1 januari 2018 145 bedrijven, waarvan 50 in de primaire agrarische sector.
(Glas)tuinbouw is de hoofdsector. Enkele belangrijke bedrijven zijn Van Dijck Groenteproducties,
TACO bedrijven, de Kemp, Fall Creek Driesvenplant, Litjens kwekerijen en Vissers. Ook zijn er meer
dan 5 bedrijven, die zich professioneel bezig houden met paardensport en -handel.
De gehele regio Noord-Limburg heeft veel bedrijfsleven dat gelieerd is aan de agrarische sector.
Belangrijk is Greenport Venlo; een gebied, ca 10 km ten zuidoosten van Meterik, waar zich een grote
groenteveiling bevindt, veel voedselverwerkende bedrijven en een campus, waarin voedsel en
gezondheid centraal staan.
3.3 Recreatie
In het noorden van Meterik liggen de Schadijkse bossen. Dat is een
uitgestrekt bos- en heidegebied. Hier kan men wandelen en
mountainbiken. Aan de Bergsteeg ligt ‘De Zandberg’, een geliefde
speel-plek voor kinderen.

Ten westen van Meterik liggen 2 grote vakantieparken, waarin per jaar duizenden gezinnen hun
vakantie doorbrengen. Daarnaast kent Meterik een aantal Bed & Breakfast bedrijven en enkele
groepsaccomodaties.

4.0 Wie kan je helpen bij integratie in Meterik?
Meterik is een “sociaal” dorp. De mensen staan open voor contact. Er is een levendig
verenigingsleven en ook carnaval en kermis worden met elkaar gevierd. Maar zoals op zovele
plaatsen, zul je zelf het initiatief moeten nemen om in de gemeenschap te integreren.
4.1 De dorpsraad
Meterik kent een dorpsraad. Deze Dorpsraad bestaat uit vrijwilligers, die zich
betrokken voelen bij het functioneren van Meterik als dorp. Ze ontwikkelen en
bundelen initiatieven van en voor Meterik en functioneren als verbinding
tussen de inwoners en het gemeentebestuur van Horst aan de Maas.
De Dorpsraad heeft een viertal werkgroepen. De werkgroep “Sociaal”, de
werkgroep “Openbare Ruimte”, de werkgroep “Wonen en dorpsontwikkeling” en de werkgroep
“Communicatie”.
De werkgroep “Sociaal” wil graag dat iedereen erbij hoort en meedoet.(zie ook 4.2).
De werkgroep “Openbare Ruimte” wil dat het dorp er mooi en groen uitziet.
De werkgroep “Wonen en dorpsontwikkeling” ontwikkelt woonplannen voor Meterik en ondersteunt
wooninitiatieven.
De werkgroep “Communicatie” coördineert de communicatie tussen Dorpsraad en inwoners in het
dorp. Belangrijk daarbij is `t Krentje, website van de dorpsraad (www.dorpsraadmeterik.nl) en
Facebook (www.facebook.com/Dorpsraadmeterik).
Iedere 4 jaar wordt in principe de raad opnieuw gekozen tegelijk met de gemeente- raadsverkiezing.
De Dorpsraad vergadert maandelijks in één van de cafés in Meterik.
Contact: info@dorpsraadmeterik.nl .
Onder de verantwoordelijkheid van de dorpsraad wordt weekblad ’t Krèntje
uitgegeven. Hierin staat o.a. de Meulewiekagenda met informatie over
activiteiten en vergaderingen in Meterik. Er is plaats voor verenigingsnieuws en
er wordt verslag gedaan van belangrijke dorpsactiviteiten. Contact:
dorpskrantmeterik@gmail.com
4.2 De werkgroep “Sociaal”
Als nieuwkomer zit je vaak boordevol met vragen. “Waar is dit?” en
“Wie regelt dat?” “En waar kan ik het beste beginnen?”
In Meterik kun je dan het beste beginnen om die vragen neer te
leggen bij de dorpsverbinders, een onderdeel van de werkgroep
“Sociaal”.

De dorpsverbinders zijn anno januari 2019 drie
vrouwen uit Meterik.Zij willen als vraagbaak fungeren
voor nieuwkomers en voor inwoners die er al lang
wonen. Ze zijn de “ogen en oren” van de
gemeenschap”. Hiernaast staan ze op de (Zie foto)
(situatie januari 2019).

Heb je een vraag en weet je niet hoe je het aan moet
pakken. Neem dan gerust contact op. Soms kunnen ze
je direct een antwoord geven. Vaak denken ze met je
mee en ook kunnen ze je “doorverbinden” met de persoon, die je wel kan helpen.
In principe kun je met al je vragen bij hen terecht. Voorbeelden zijn vragen over zorg, hulp bij het
invullen van formulieren of een eenvoudige klus, eenzaamheid, mobiliteit, etc.
De werkgroep “Sociaal” houdt elke maandag een inloopmiddag voor iedereen in het MFC. Deze is
13.30 tot 16.00 uur. Er worden spelletjes gedaan en gekaart. Natuurlijk kun je er ook terecht voor
een praatje. Je kunt hier gewoon binnenlopen.Eenmaal per maand kun je er van 12.30 tot13.30 uur
warm eten. Contact: dorpsverbindermeterik@gmail.com of mobiel 06-38230621.
4.3 Poolse parochie.
Poolse arbeidsmigranten, die in grote getalen zijn neergestreken
in Noord-Limburg en Oost-Brabant, hebben sinds 2006 in
Meterik een eigen parochie. Het betreft een zogeheten
categoriale parochie, die niet gebonden is aan een gebied, maar
aan een groep mensen. De Poolse parochie heeft een Poolse
pastoor en heeft de kerk van Meterik als thuisbasis.

faustyna.nl
Polska Parafia
p.w. Św. Faustyny
Kowalskiej
Schadijkerweg 3
5964 NA Meterik

De Poolse parochie heeft ook een grote sociale functie. Zij werkt samen met de Limburgse stichting
(ARKA), die Poolse migranten onder meer informeert over sociale voorzieningen, wet- en
regelgeving. Ook organiseert zij sociale en culturele activiteiten in N-Limburg. Samen met de Poolse
winkel in Meterik zorgen zij ervoor, dat ondanks de afstand van duizend km er toch een stukje
thuisgevoel is in Meterik.
Contactadres Poolse parochie : Schadijkerweg 3.
M: Krystina Górska skretarz@faustyna.nl

5.0 Verenigingen in Meterik.
Meterik kent een bruisend verenigingsleven. In dit boekje maken we een indeling naar “sociaal
maatschappelijke verenigingen”, culturele verenigingen en sportverenigingen.
De hier genoemde namen en adressen kunnen veranderen. Op de website van de dorpsraad kun je
wel de meest actuele informatie vinden. Aangegeven is wat ze doen en hoe je contact op kunt
nemen.
5.1 Sociaal maatschappelijke verenigingen.
Jong Nederland: een club, die activiteiten voor de jeugd organiseert. Contact info@jnmeterik.nl of zie
ook www.jnmeterik.nl

KBO Meterik: een vereniging, die activiteiten organiseert voor 55+-ers. Deze vereniging heeft geen
website. Contactadres voorzitter: dhr. J. Steeghs 077-3982509 .
Vrouwen samen sterk: een vereniging, die activiteiten organiseert voor de vrouw. Deze vereniging
heeft geen website. Info bij mevr. Bouten 077-3971251.
De Zonnebloem: vereniging van vrijwilligers, die activiteiten organiseren voor oudere mensen met
een handicap. Contact: mevr. Jenniskens St Maartensweg 10 Meterik
Heemkunde Meterik: vereniging die de geschiedenis van Meterik in kaart brengt. Hun website geeft
veel informatie over de geschiedenis van Meterik.
Contact: info@heemkundemeterik.nl of de website www.geschiedenismeterik.nl.
5.2 Culturele clubs.
Meriko vocaal: Gemengde zangvereniging met een zeer veelzijdig repertoire. Zij combineren zang en
show. Contact info@merikovocaal.nl of de website www.merikovocaal.nl.
Muziekvereniging Concordia: deze vereniging heeft een afdeling fanfare, drumband en jeugdorkest.
Contact: info@concordiameterik.nl of de website www.concordiameterik.nl
Zanglust: Gemengde zangvereniging voor senioren, met een veelzijdig repertoire, geschikt voor de
ouder wordende stem.Contact: voorzitter Peet Bovee 077-3982418.
Tovri: toneelvereniging. Zij verzorgen ieder jaar een nieuwe voorstelling. Contact: info@tovri.nl of
www.tovri.nl.
Jeugdcomité Meterik organiseert de sinterklaas- en een deel van de carnavalsactiviteiten in Meterik.
Carnavalscomite Meterik organiseert de zittingsavonden met carnaval.
Boerenbruiloftscomite verzorgt de verloving en boerenbruiloft. Contact: website
www.demeulewiekers.nl .
5.3 Sportclubs.
RKSV Meterik: voetbalclub. Zij spelen op sportpark de Vonckel.
Contact: info@rskvmeterik.nl of op de website www.rskvmeterik.nl
VC Trivia: de gezamenlijke volleybalclub van Meterik, Hegelsom en America. Contact:
info@vctrivia.nl of www.vctrivia.nl.
SV Oxalis de gezamenlijke korfbalclub van Meterik, Horst, Hegelsom en America. Contact:
info@svoxalis.nl of www.svoxalis.nl.
PSV St Joris: paardensportvereniging van Meterik. De club heeft geen website. Contact: W van Rengs
telefoon 06 53866222.

6.0 Belangrijke links.
6.1 Gezondheidszorg.
In Meterik zelf is geen huisartsenpraktijk. In Horst zijn 2 huisartsenpraktijken waar je terecht kunt.
•

Het Zorghoes, Westsingel 100, 5961 DH Horst Tel: 077-3981122

•

Nieuw Huys, Americaanseweg 35, 5961 GN Horst Tel: 077-4658999

Voor medicijnen kun je terecht bij Apotheek Horst. Deze is gelegen aan de Americaanseweg 35a
5961GN Horst Tel: 077-3985454.
Heb je psychische problemen, dan kun je bij de volgende 2 instellingen terecht:



Compazz GGZ Kranenstraat 33, 5961 GX Horst Tel: 0880-332700
Karakter Horst Westsingel 100, 5961 DH Horst Tel: 077-8504500

6.2 Welzijn.
Als het om vragen over welzijn gaat, kun je terecht bij stichting Synthese Horst aan de Maas, gelegen
aan Bemmelstraat 2 5961 HN Horst aan de Maas
6.3 Gemeente Horst aan de Maas.
Bij de gemeente kun je voor veel zaken terecht. Het is verplicht om eerst een afspraak te maken.
Telefoon: 077-4779777.
Je kunt er terecht voor:
• Je in te laten schrijven in de gemeente, aangifte van geboorte of overlijden.
• Aanvraag voor bijstand, individuele inkomenstoeslag, PGB laag inkomen.
• Voor belangrijke papieren zoals rijbewijs, gezondheidsverklaring, paspoort of identiteitskaart.
• Met vragen over zorg en ondersteuning, bv. vragen over de WMO.
• Melden overlast op straat, gevonden en verloren voorwerpen.
• Aantekenen van een bezwaar tegen de gemeente.
• Vragen over afval.
Contact: www.horstaandemaas.nl
6.3.1 Afval.
Horst aan de Maas kent een systeem, waarbij afval gescheiden aangeboden dient te worden. Je moet
het scheiden in keukenafval, plastic afval en restafval (tariefzakken). Daarnaast kun je meubels,
witgoed en elektronica, klein chemisch afval en nog veel meer zaken ook aanbieden. Bekijk daarvoor
de site van de gemeente (www.horstaandemaas.nl/afval) . Hier kun je ook vinden wanneer in
Meterik afval wordt opgehaald.
Oud papier wordt door Jong Nederland Meterik maandelijks opgehaald. Oud ijzer en
stekkerhoudende apparaten kunnen eenmaal per kwartaal worden ingeleverd in een container bij
sportveld ‘De Vonckel’.
Kom je er niet uit of blijf je met vragen zitten, neem dan gerust contact op met de dorpsverbinders (
zie 4.2.)

Bijlage 1: Meterik
Fig 1: Dorpsgrenzen Meterik.
Meterik is 1162 ha groot.
Van ouds her heb je in Meterik
de volgende gebiedsdelen:
1. De Schadijker bossen (de Schadijkerbös)
2. Voor America

(Vur America)

3. De Schaak

( de Schaak)

4. De Middelijk

( de Middelik)

5. De Donck

(de Doonk)

6. Veld Osteriek

(Veld östrik)

Fig 2: stratenbeeld kom Meterik.

