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Voorwoord 

 

 

 

 

 

Welkom in de Meterik 

 

 

We vinden het belangrijk om nieuwe inwoners van Meterik welkom te heten 

en een beetje 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. 

Naast informatie over Meterik in al haar facetten bevat het boekje ook diverse 

links naar websites, zodat u altijd actuele en uitgebreidere informatie kunt 

opzoeken.  

Daarnaast verwijzen we u graag naar www.dorpsraadmeterik.nl. Op deze site 

vindt u actuele informatie in bijvoorbeeld de Meulewiekagenda waarin alle 

activiteiten die plaatsvinden door o.a. de verenigingen worden vermeld. Ook 

staat er veel algemene informatie op met links naar websites.  

We hopen dat u door deze informatie de Meterik sneller leert kennen en dat u 

zich daardoor eerder “thuis” voelt in Meterik. 

Dorpsraad en Dorpsverbinders, 2021. 

 

 

 

  

 

  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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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 (zie 

bijlage1). Meterik ligt aan de Kabroekse beek. 

In de jaren `60 waren er in Meterik nog volop 

winkels. Er waren in de jaren 60 van de vorige 

eeuw 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  Horst. Natuurlijk wel met behoud 

van het eigen karakter. 

Meterik is een levendige dorpsgemeenschap. De mensen zijn praktisch van 

aard en hebben weinig op met poespas. Meterik telt een rijk verenigingsleven. 

Er worden verschillende dorpsactiviteiten en –feesten georganiseerd zoals 

carnaval en kermis. Niet voor niks dragen we de slogan “Mietrik, altijd wat te 

belève” uit.  

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. 
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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 

zaalkerk gebouwd. In 1907 werd deze 

verbouwd tot een neogotische kruiskerk. De 

kerk  werd gebouwd met giften uit het eigen 

dorp en 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, 5961 EX Horst of rkparochiemeterik@gmail.com.  

 

2.2 MFC ‘de Meulewiek’ 

Middelpunt van het verenigingsleven 

in Meterik is het multifunctioneel 

centrum (MFC) “de Meulewiek”.  

 

Oorspronkelijk was dit het kantoor van 

de Rabobank. Het werd in 2004 

verbouwd tot MFC en in 2020 is het 

gebouw, bijna alleen door vrijwilligers, wederom grondig aangepast aan de 

hedendaagse wensen.  

 

Hier vinden de belangrijke dorpsfestiviteiten plaats, zoals carnaval en kermis. 

Zangkoren Meriko Vocaal, Zanglust, muziekvereniging Concordia, 

toneelvereniging Tovri  gebruiken het MFC als repetitielokaal. 
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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. Meer info op 

www.demeulewiek.nl.  

Contactadres: Sint Jansstraat 2a, 5964 AC Meterik of coördinator Wiel Tacken 

(06-13045766 of beheerder@demeulewiek.nl ) 

2.3 Sportzaal Meterik 

Van de sportzaal maken de basisschool en een 

aantal sportverenigingen gebruik. In 2020 heeft 

de gemeente Horst aan de Maas geld 

beschikbaar gesteld om een nieuwe sporthal te 

realiseren aan de Speulhofsbaan bij sportpark 

“de Vonkel”. Tot de nieuwe sporthal klaar is blijft 

de  sportzaal nog in gebruik.  

Contactadres: Sint Jansstraat 18, 5964 AC Meterik. Voor info: bel gemeente 

Horst aan de Maas 077-477 9777. 

 2.4 De molen ‘Eendracht maakt macht’ 

De molen ‘Eendracht maakt macht’ werd in 1899 

in Meterik gebouwd en in januari 1900 werd 

hierin het eerste graan gemalen. Daarvoor heeft 

de molen van 1798 tot 1898 in Zuid Holland 

gedraaid als poldermolen.   

Een gedeelte van de opbrengst werd gedoneerd 

aan de kerk, die hiermee een pastoor kon 

onderhouden. Eind jaren `50 verviel de 

bedrijfsmatige functie. Om verval te voorkomen 

heeft de gemeente de molen in 1976 

overgenomen. Vanaf 1994 is de molen in bezit 

van de stichting ‘Eendracht maakt macht’. 

http://www.demeulewiek.nl/
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Op dit moment heeft de molen een recreatieve functie. Iedere zaterdagmiddag 

is de molen te bezoeken. 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.  Leerlingen van de basisschool hebben geregeld 

les in de modeltuin. Meer info op www.molenmeterik.nl 

Contact: Schadijkerweg 36 of molenmeterik@outlook.com 

 

2.5 Basisschool ‘Onder de Wieken’  

Meterik heeft een basisschool 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.      

Basisschool “Onder de 

Wieken” heeft ruim 100 

leerlingen. Sinds het 

schooljaar 2018-2019 is de 

school gevestigd in het 

voormalige klooster, het is 

een modern en sfeervol 

schoolgebouw met een 

prachtige groene speelplaats geworden.  

Door de beperkte grootte van de school kennen team en ouders elkaar goed. 

De samenwerking met ouders vindt de school erg belangrijk. Ze zien ouders als 

partners om onderwijs te geven, waarbij kinderen hun eigen talenten maximaal 

kunnen ontwikkelen en uitgroeien tot gelukkige en maatschappelijk volwassen 

mensen. Tussen de middag kunnen de leerlingen overblijven. Meer info op 

www.onderdewieken.nl. 

Contact: Rector de Fauwestraat 26, 5964 AE Meterik, info@onderdewieken.nl 

of 077-3983497.  

 

2.6 Peuterspeelzaal ‘Het Blokkedoosje’ 

Naast de school ligt kinderopvang ‘het Blokkedoosje’. 

Deze is onderdeel van kinderopvang-organisatie ‘`t Nest’, 

die de kinderopvang organiseert in de gemeente Horst 

aan de Maas. 
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De kinderopvang heeft 16 plaatsen. Opvangtijden zijn ma/di/do van 08:30 tot 

12:00 uur en op wo van 08:30 tot 12:15 uur. 

Meer info: www.kinderopvanghetnest/kinderopvangmeterik/t-blokkedoosje 

Contact: Rector de Fauwestraat 26a, 5964 AE Meterik, 

blokkendoosje@kinderopvanghetnest.nl  of Susan Jansen 06 - 51 59 58 26. 

 

Meterik in de jaren 50. 

 

St jansstraat.                                                                         De kerk.  

 

Theresiaklooster.                                                                   

 

 

 

 

                    Eendracht maakt Macht. 

  

 

Crommentuijnstraat   

mailto:blokkendoosje@kinderopvanghetnest.nl
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3.0 Wonen en Werken in Meterik 

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. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid. Zie  voor meer info 

https://allecijfers.nl/wijk/wijk-02-meterik-horst-aan-de-maas/ . 

Anno 2021 telt Meterik nog 1 café en 1 cafetaria. Er is een Poolse winkel met 

o.a. levensmiddelen, zijn er diverse kapperszaken en andere kleinschalige 

bedrijven. Voor de dagelijkse boodschappen 

kunt u terecht in Horst en/of Sevenum. 

Meterik telt ongeveer 600 woningen, waarvan 

18% huurhuizen. In 2017-2018 is de nieuwe 

wijk ‘Meteriks veld’ gerealiseerd.  

Meterik telt relatief veel Poolse inwoners. Ze 

verblijven vaak maar een aantal weken of 

maanden per jaar om seizoenarbeid te verrichten in en rond Meterik. Wel zien 

we de laatste jaren dat steeds meer Poolse gezinnen zich permanent vestigen.  

Het openbare vervoer is beperkt. Er is een mogelijkheid om de OV-shuttle bus 

te nemen. Deze dient u een uur van te voren reserveren via telefoonnummer 

0800-0224060. De opstapplaats is bij de kerk. Voor meer info  

www.arriva.nl/limburg/reisinformatie/dienstregeling. De dichtstbijzijnde 

reguliere bushalte (lijn Venlo-Venray)  is op ongeveer 2 km in Horst (ter hoogte 

van Venrayseweg 20). 

Het dichtstbijzijnde treinstation is ‘Horst-Sevenum’ op 3,5 km van Meterik, met 

een frequente verbinding naar Venlo en Eindhoven. Contact Stationsstraat 151, 

5963 AA Horst. 

3.2 Werken 

Meterik telt per 1 januari 2018 145 bedrijven, waarvan 50 in de primaire 

agrarische sector. Enkele grotere bedrijven zijn TACO bedrijven, de Kemp, Fall 

Creek Driesvenplant, Litjens kwekerijen en Botany. Verder zijn er een 5-tal 

bedrijven, die zich professioneel bezig houden met paardensport en -handel. 

Verder veel bedrijven met uiteenlopende producten of diensten.  
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De regio Noord-Limburg telt veel bedrijvigheid in de agro business en de 

logistiek. Daarnaast zijn er verschillende onderwijsinstellingen met opleidingen 

op mbo-, hbo- en universitair niveau.  

3.3 Recreatie   

Ten noorden van Meterik liggen de Schadijkse bossen. Dat is een uitgestrekt 

bos- en heidegebied. Hier kunt u wandelen en mountainbiken.  

Aan de Bergsteeg, aan de rand van het 

bos, ligt ‘De Zandberg’, een geliefde 

speelplek voor kinderen. Meterik heeft 

een aantal Bed& Breakfast- en een 

tweetal groepsaccommodaties. 

Je kunt al wandelend alle uithoeken van 

Meterik leren kennen via de “ommetjes”.  
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4.0 Wie kan u 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, moet u zelf het initiatief nemen om in de 

gemeenschap te integreren.  

Maar wie zou u daarbij kunnen helpen? 

4.1 De dorpsraad 

Meterik heeft een dorpsraad. Deze bestaat uit 

vrijwilligers die in principe voor 4 jaar worden gekozen. 

Ze ontwikkelen, bundelen en ondersteunen initiatieven 

van en voor Meterik. Daarnaast zijn ze vaak een schakel 

tussen inwoners en het gemeentebestuur.  

De dorpsraad functioneert via een viertal werkgroepen. 

De werkgroepen “Sociaal”,  “Openbare Ruimte”,  “Wonen en 

dorpsontwikkeling” en “Communicatie”.  

De werkgroep “Sociaal” zorgt door verschillende activiteiten ervoor dat 

iedereen mee kan doen en zich prettig voelt in Meterik, zo zijn de 

dorpsverbinders actief om bijvoorbeeld nieuwkomers in het dorp te 

verwelkomen (zie ook 4.2).  

De werkgroep “Openbare Ruimte” heeft verschillende projecten waarbij de 

openbare ruimte in Meterik er opgeruimd, mooi en groen uitziet. Zo zijn de 

ommetjes (wandelroutes door Meterik) ontwikkeld en deze worden 

onderhouden door vrijwilligers.  

De werkgroep “Wonen en dorpsontwikkeling” ontwikkelt woonplannen voor 

Meterik en ondersteunt wooninitiatieven. Een voorbeeld hiervan is de 

ontwikkeling van woningen op het terrein van de oude basisschool, een 7-tal 

inwoners van Meterik gaan samen met ondersteuning van de werkgroep de 

woningen laten bouwen in eigen beheer.  

De werkgroep “Communicatie” informeert de inwoners over de activiteiten van 

de Dorpsraad en haar werkgroepen. Dit doet zij door artikelen te plaatsen in ‘t 

Krèntje, de website   (www.dorpsraadmeterik.nl) en op de Facebook 

pagina(www.facebook.com/Dorpsraadmeterik).  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.facebook.com/Dorpsraadmeterik
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De dorpsraad vergadert maandelijks in het plaatselijke café of in het MFC. De 

vergaderingen zijn openbaar. Contact info@dorpsraadmeterik.nl .  

4.2 `t Krentje. 

Onder de paraplu van de dorpsraad wordt het Meterikse 

weekblad ’t Krèntje uitgegeven. De redactie, geheel 

bestaand uit vrijwilligers, zorgen er elke week voor dat we 

het Meterikse nieuws kunnen lezen. Zoals de 

Meulewiekagenda met informatie over activiteiten en 

vergaderingen in Meterik, verenigingsnieuws en er wordt verslag gedaan van 

belangrijke dorpsactiviteiten. Contact: dorpskrantmeterik@gmail.com 

4.3 De dorpsverbinders 

Als nieuwkomer zit u vaak boordevol met vragen. 

“Waar is dit?” en “Wie regelt dat?” , “Hoe is dat 

hier geregeld? “, “En wie moet ik hebben om ….?” 

Hét aanspreekpunt voor dit soort vragen zijn de 

dorpsverbinders.  

De dorpsverbinders zijn een drietal inwoners van Meterik. Ze zijn een 

aanspreekpunt voor alle Meterikkers voor vragen op sociaal en 

maatschappelijk gebied. Ze fungeren als  “ogen en oren” van en voor de 

Meterikse gemeenschap. Zij kunnen u op weg helpen om een antwoord te 

vinden. Soms met een direct antwoord op uw vraag en soms door u te 

verbinden met iemand, die u verder kan helpen.  

Vragen, waar u de Dorpsverbinder voor kunt benaderen zijn bijvoorbeeld  het 

inschakelen voor hulp, bij een 

aanvraag om voorzieningen bij de 

gemeente, hulp bij het invullen van 

formulieren, kleine klusjes in huis en 

tuin, bij eenzaamheid, behoefte aan 

samen koffie drinken of een 

wandeling, hulp bij vervoer naar de 

dokter, computer ondersteuning, 

boodschappen doen, etc. 

Daarnaast organiseren ze diverse activiteiten.  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Iedere maandagmiddag is er een inloopmiddag in het MFC van 13.30 tot 16.00 

uur. U kunt er spellen, kaarten of gewoon voor een praatje of een kop koffie.  

Eén keer in de maand kunt u op de maandag  een warme maaltijd nuttigen.  

Verder organiseren ze een feestelijke dag voor mantelzorgers uit Meterik en 

verrassen ze een aantal keren per jaar de 70+-ers met een attentie. Schroom 

niet om contact met ze op te nemen als u vragen heeft. 

Contact kan via de mail dorpsverbindermeterik@gmail.com  of mobiel           

06-38230621. 

4.4  Poolse parochie en Stichting ARKA 

De agrarische en logistieke bedrijven in Noord-

Limburg hebben veel behoefte aan arbeidskrachten. 

Vanuit het verleden zijn dit vooral Polen. Polen is 

katholiek. De Poolse kerk heeft op veel plaatsen in 

Europa parochies gesticht, om daar missen te 

verzorgen en geestelijke bijstand te verlenen. Sinds een tiental jaren is de 

Poolse parochie H. Faustyna Kowalska in Meterik gevestigd. De parochie zetelt 

in de pastorie op Schadijkerweg 3. Het betreft een zogeheten categoriale 

parochie. Het is de parochie voor alle Polen in Noord Limburg. De Poolse 

parochie heeft een grote sociale functie.  

In MFC de Meulewiek is een 

servicepunt van de Stichting ARKA 

ingericht waar Poolse mensen 

informatie kunnen krijgen over 

allerlei zaken. Wonen, werken, 

inschrijving BRP, maatschappelijk 

werk, zorg, onderwijs, enzovoort. 

Tevens is er een winkel met 

specifieke Poolse producten. De Stichting ARKA organiseert sociale en culturele 

activiteiten in Noord-Limburg. Ook werkt de stichting nauw samen met de 

Poolse parochie H. Faustyna Kowalska.  

Contactpersoon is mevr. Krystina Górska . Zij is te bereiken op 

skretarz@faustyna.nl 

 

  

faustyna.nl 

Polska Parafia 

p.w. Św. Faustyny 

Kowalskiej 

Schadijkerweg 3 

5964 NA Meterik 

 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:skretarz@faustyna.nl
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5.0 Verenigingen in Meterik 

Meterik kent een bruisend verenigingsleven. Onderstaand geven we kort aan 

wat ze doen en hoe u ze kunt bereiken.  

Voor de overzichtelijkheid 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 kunt u de meest actuele informatie vinden. 

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 

vrouwen. Deze vereniging heeft geen website. Info bij mevr. Bouten 077-

3971251. 

De Zonnebloem: vereniging die activiteiten organiseren voor oudere mensen 

met een handicap. Contact: mevr. Jenniskens, St Maartensweg 10, 

5964NH Meterik 

Heemkunde Meterik: vereniging die de geschiedenis van Meterik in kaart 

brengt. Hun website geeft veel informatie over het “oude Meterik”. Contact: 

info@heemkundemeterik.nl of de website www.geschiedenismeterik.nl. 

OJC Knor: Jongerensociëteit. Voor de jeugd van 16-25 jaar. Meer info op 

www.facebook.com/soos.ojcknor.  

Mietrikse kermis: Stichting de Mieterikse kermis organiseert ieder jaar de 

kermis in Meterik. In principe het eerste weekend van juli. Het is een driedaags 

volksfeest in het centrum van Meterik. Meer info op 

www.facebook.com/meteriksekermis. 

5.2 Culturele clubs 

Meriko vocaal: Gemengde zangvereniging met een veelzijdig repertoire. Zij 

combineren zang en show. Contact info@merikovocaal.nl of de website 

www.merikovocaal.nl. 

mailto:info@jnmeterik.nl
http://www.jnmeterik.nl/
mailto:info@heemkundemeterik.nl
http://www.geschiedenismeterik.nl/
http://www.facebook.com/soos.ojcknor
http://www.facebook.com/meteriksekermis
mailto:info@merikovocaal.nl
http://www.merikovocaal.nl/
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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. 

Carnavalscomité Meterik organiseert de zittingsavonden met carnaval.  

Boerenbruiloftscomité verzorgt de verloving en boerenbruiloft.  

Contact voor alle 3 de comités: 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. 

Toerwielerclub de Barkruk: hier kun je op verschillende niveau’s in clubverband 

wielrennen. Meer info: www.twcdebarkruk.nl 

SV Davy Crocket: is een kleine schietvereniging met een clubhuis en schietbaan 

in de Schadijkerbossen aan de Bergsteeg. Meer info: www.davycrockett.nl 

 

  

http://www.concordiameterik.nl/
mailto:info@tovri.nl
http://www.demeulewiekers.nl/
mailto:info@rskvmeterik.nl
http://www.rskvmeterik.nl/
mailto:info@vctrivia.nl
http://www.vctrivia.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
http://www.twcdebarkruk.nl/
http://www.davycrockett.nl/
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6.0 Belangrijke info 

Belangrijke informatie voor inwoners van Meterik. 

 

6.1 Gezondheidszorg 

In Meterik zelf is geen huisartsenpraktijk. In Horst zijn 2 huisartsenpraktijken 

waar u terecht kunt. 

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

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

Voor medicijnen kunt u terecht bij Apotheek Horst. Deze is gelegen aan de 

Americaanseweg 35a, 5961GN Horst Tel: 077-3985454. 

Heeft u psychische problemen, dan kunt u bij de volgende instelling terecht: 

• Compass GGZ Kranenstraat 33, 5961 GX Horst  Tel: 0880-332700, 

www.compassggz.nl 

 

6.2 Welzijn 

Als het om vragen over welzijn gaat, kunt u terecht bij stichting Synthese Horst 

aan de Maas, gevestigd aan Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst aan de Maas. 

Meer info: www.synthese.nl 

De dorpsverbinders werken nauw samen met stichting Synthese. 

 

6.3 Gemeente Horst aan de Maas. 

Bij de gemeente kunt u voor veel zaken terecht. Het is 

verplicht om eerst een afspraak te maken.  

U kunt er o.a. terecht voor: 

• het laten inschrijven in de gemeente, het doen van 

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. 

http://www.synthese.nl/
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• Melden overlast op straat, gevonden en verloren voorwerpen. 

• Aantekenen van een bezwaar tegen de gemeente. 

• Vragen over afval. 

 

Contact: Telefoon: 077-4779777 of www.horstaandemaas.nl 

6.3.1 Afval 

In Horst aan de Maas wordt afval gescheiden. Keukenafval, PMD en restafval 

worden bij u thuis opgehaald. Voor keukenafval en PMD krijgt u een emmer of 

container waar het afval in kan, voor restafval biedt u aan in speciale 

restafvalzakken die u kunt kopen bij de servicebalie van de supermarkten in 

Horst. Ook ander afval dient u gescheiden aan te bieden, kijk voor alle 

informatie op www.horstaandemaas.nl/welk-afval-mag-waar. 

Oud papier wordt maandelijks opgehaald door Jong Nederland. Oud ijzer en 

stekkermateriaal kan iedere twee maanden aangeboden bij een container op 

sportpark “de Vonkel”.  

Vraag de afvalkalender bij de gemeente dan weet u precies wanneer u welk 

afval kunt aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen over “wonen en leven in Meterik” neem dag gerust 

contact op met de dorpsverbinders of iemand van de dorpsraad. 

dorpsverbindermeterik@gmail.com  of mobiel 06-38230621. 

info@dorpsraadmeterik.nl  

http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:info@dorpsraadmeterik.nl


18 
 

Bijlage 1: Meterik 

Fig 1: Plaatsnamen binnen Meterik 

Meterik is van oudsher nog ingedeeld in 

verschillende gebieden. 

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. 
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Bijlage 2: Impressie van enkele Meterikse activiteiten. 
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