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De Meterikse kerstboom,
mooi voor mens en dier!

Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Als het Driekoningen is in ’t land
komt de vorst in het vaderland.
In de 2e helft van de maand is er 42 mm. gemeten.
Het totaal in december is nu 104 mm.
Wij wensen je toe
een jaar vol vreugde en zonneschijn
waarin verdriet en pijn
twee onbekenden zijn.
Tot weeres met groeten van Jos

Speelschema week 51
Meterik 1
America 1
Oirlo 1
Meterik 2
Meterik 4
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 3
Tienray 2
Meterik 5
Meterik 6
De Kemphaan 5
Sevenum 5 Meterik 7
Meterik 8
Gasthoes 4

5 – 10
4 – 10
8–5
8–5
7–8
7–6
9–2
6–7

Competitie
A Klasse
B1 Klasse
B2 Klasse
B2 Klasse
B3 Klasse
B4 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse

stand ronde 16
Meterik 1
95
Meterik 2
113
Meterik 3
112
Meterik 4
107
Meterik 5
86
Meterik 6
113
Meterik 7
93
Meterik 8
100

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 7
plaats 3
plaats 3
plaats 5
plaats 13
plaats 3
plaats 10
plaats 7

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
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Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
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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 2019
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2019
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
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.
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Meulewiekagenda vanaf 3 januari 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Januari:
Za
05:
Zo
Ma

06:
07:

Do
Za

10:
12:

Ma

14:

Di
Ma

15:
21:

Di
Wo
Do
Za
Ma

22:
23:
24:
26:
28:

Februari:
Vr
01:
Ma
04:
Wo
06:
Do
07:
Za
09:
Ma
11:
Wo
13:
Zo
17:
Ma
18:
Wo
20:
Do
21:
Za
23:

- JongNL Grote poets 08.30 uur
- Nieuwjaarsconcert 19.30 - 23.00 uur
VC Trivia ouder-/kindtoernooi
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Vrouwen samen sterk Heilige Mis 19.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- VC Trivia ledenvergadering 19.00 uur
KBO brandpreventie 14.00 uur
- Eetpunt “Schuuf gezellig aan in de Meulewiek“ 12.30 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Zonnebloem: 800 jaar Horst Proeverij PETC 12.30 - 14.00 uur
Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

KBO eetpunt 18.00 uur
KBO wandelen 13.30 uur
Vrouwen samen sterk ballonnenkrans maken 19.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
KBO kienen 13.30 uur
KBO excursie Taco 14.00 uur
Concert Concordia in de Joriskerk te Venlo 10.00 - 12.00 uur
KBO wandelen 13.30 uur
Vrouwen samen sterk informatieve avond 19.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur

De redactie wenst iedereen alle goeds voor
2019!
Dit is het eerste Krèntje in het nieuwe jaar.
Een nieuw jaar, een vertrouwd Krèntje, een nieuw logo!
We nemen afscheid van Rik Verbong als redactielid en we vinden het fijn dat Marcel Sieben onze
redactie is komen versterken. Rik, nogmaals bedankt voor je inzet voor ’t Krèntje.
We doen ons best om ook in 2019 elke week een mooi krantje te maken en hopen dat iedereen
dat met plezier en interesse leest.
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.JongNL

Meterik wenst iedereen een
goed, creatief, sportief, actief en
gelukkig 2019 toe
Oudjaarsstafvergadering
Vrijwilliger 2018 - Jos van Ras Zondag 23 december stond de oudjaarsstafvergadering
op de agenda. Met een grote groep begonnen we aan de
vergadering. Tijdens deze vergadering kwam ook het
bestuur van onze vereniging ter sprake. Truus Nillesen
heeft te kennen gegeven te stoppen als penningmeester
van JongNL Meterik aan het einde van 2019. We gaan als
bestuur op zoek naar een waardige vervanger voor Truus.
Maar met trots kunnen we ook mededelen dat Monique
Brueren is herkozen als voorzitter van onze vereniging.
Na alle overige officiële agendapunten kwamen we na iets
meer dan anderhalf uur aan het onofficiële gedeelte.
Nadat iedereen zijn plaats weer had ingenomen was het
tijd om de vrijwilliger van het jaar 2018 uit te roepen. De
vrijwilliger van het jaar werd bekend gemaakt middels een
afvalrace die tot aan het einde zeer spannend bleef.
Uiteindelijk werd Jos van Ras bekend gemaakt als
vrijwilliger van het jaar 2018. Hij kreeg een aandenken dat
in de blokhut komt te hangen en een presentje
overhandigd. Jos, namens heel JongNL Meterik, van harte
gefeliciteerd met deze titel. Je hebt deze dik en dubbel
verdiend!

Vervolgens was het de eer aan Jac Ambrosius om
in het zonnetje gezet te worden. Jac is al 40 jaar lid
van JongNL Meterik. Hij heeft een herdenkingsbord
van de afgelopen 40 jaar ontvangen.
Daarnaast is Kevin Alards tien jaar staflid van
JongNL Meterik. Helaas was hij verhinderd tijdens de
vergadering maar zijn aandenken en presentje heeft
hij inmiddels ook ontvangen. Allemaal nogmaals
bedankt voor jullie enorme inzet en hopelijk gaan jullie
hier nog jaren mee door!
- Jac 40 jaar staflid van Jong NL Meterik –

Ook dit jaar moesten we helaas afscheid nemen van een aantal stafleden die hebben besloten te
stoppen als staflid bij JongNL Meterik. Carly, Anthony, Sjors, Dominique, Lotte, Gijs en
Luuk bedankt voor jullie inzet bij JongNL Meterik.

4

Gelukkig hebben we het afgelopen jaar ook een aantal nieuwe stafleden mogen begroeten, die
ons team zijn komen versterken. Veel succes en plezier, welkom bij de club van JongNL Meterik!
En niet te vergeten hebben alle stafleden nog een kleinigheidje ontvangen voor de inzet van het
afgelopen jaar. Hiermee willen wij als bestuur nogmaals de waarde van de vrijwilliger bij een
vereniging onderstrepen!
De vergadering was hiermee afgesloten waarna we met z’n alle konden genieten van een heerlijk
buffet van ‘lekker (k)eten’! Hierna hebben we er nog een gezellige middag (voor sommigen zelfs
avond) van gemaakt. Het was een leuke, gezellige en geslaagde dag.
Bestuur JongNL Meterik

Pruts-in
Zaterdag 29 december vond onze jaarlijkse kerstvakantie activiteit plaats, de Pruts-in. Kinderen
konden een robot maken, een sneeuwpop met een neus die licht geeft in elkaar zetten, met
wasknijpers een vliegtuigje plakken, waxinelichtjeshouder en een droomvanger maken,
fruitspiesjes maken en lekker opeten etc. etc.
Het was een zeer creatief, leuk en gezellig middagje. Zie de foto’s ☺

We willen iedereen die geholpen heeft hartelijk danken, want mede door jullie hulp was het een
geslaagde middag. Bedankt!
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Geschiedenis van de parochie
St. Jan Evangelist - deel 74

In1951 werd in Meterik opnieuw een
priesterfeest gevierd, ditmaal van Jeu
Lemmen.
Hij werd op 9 december 1923 geboren. Als opleiding volgde hij
het gymnasium in Weert, 2 jaar filosofie in Rolduc, 4 jaar groot
seminarie in Roermond en daarna studeerde hij aan de
universiteit in Leuven.
Op 3 juni 1950 was hij door monseigneur Lemmens tot
subdiaken gewijd. Op 10 maart 1951 werd hij in Roermond door
monseigneur Lemmens priester gewijd waarna hij zijn Eerste
Plechtige Heilige Mis in Meterik deed op eerste paasdag, 25
maart 1951.
In 1951 waren de zusters 25 jaar in Meterik werkzaam in het St.
Theresiaklooster. Dit feit werd plechtig gevierd.
De zusters werden met muziek van de fanfare in optocht naar de kerk gebracht en weer terug naar
het klooster, waar zeer velen hun gelukwensen kwamen aanbieden. De zusters hadden grote
verdiensten voor onze parochie, vooral wat betreft het onderwijs dat zij tot stand hebben gebracht.

WANDELEN
Op maandag 7 januari is de eerste wandeling in 2019.
We vertrekken om 13.30 uur bij zaal ‘De Meulewiek’. De afstanden die gelopen worden zijn de 5
en de 3 km. Ook is er weer de mogelijkheid om bij terugkomst een kop koffie te drinken bij de
inloopmiddag. Het bestuur wenst alle deelnemers veel loopplezier in 2019.
EETPUNT
Vrijdag 4 januari beginnen we bij ÔS KRUUSPUNT volgens John met een nieuwjaars
verrassingsmenu. Dus zullen we ons ook maar door John laten verrassen. Ook wensen de
deelnemers van het eetpunt Nicol en John alle mooie dingen van hun huwelijk samen en wensen
hen alle goeds voor de toekomst. De aanvang van het eten is 18.00 uur.
Voor nieuwe aanmeldingen kun je bellen met John, tel. 398 1396. Ook een aanmelding bij Henk
Smeets is mogelijk, tel. 398 8895 of 06-81402678.
KNUTSELEN
Donderdag 10 januari gaan we weer aan de slag met de knutselgroep onder deskundige
leiding van Ans. Wil je weten wat de knutselgroep allemaal maakt, loop dan even binnen en kijk of
het ook iets voor jou zou kunnen zijn. De aanvang is 13.30 uur in de zaal. Het bestuur wenst alle
deelnemers veel knutselplezier in 2019.
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De Papierkroam Horst zal met ingang 1-1-2019 verder
gaan onder de naam;

‘Thuisadministratie Horst’
Deze naamswijziging brengt geen merkbare veranderingen met zich mee. De ondersteuning is
nog steeds bedoeld voor iedereen met een laag te besteden budget die hulp of advies nodig heeft
bij de thuisadministratie. De kortdurende ondersteuning wordt geboden door deskundige
vrijwilligers met als doel dat u weer zelfstandig uw (financiële) administratie kunt beheren.
Wij bieden o.a. ondersteuning bij:
• Samen met u de post en (financiële) administratie ordenen.
• Informatie geven over geld, financiële- en minima regelingen
• Samen met u een overzicht maken van de inkomsten en uitgaven.
• Samen kijken hoe u schulden kunt voorkomen.
•
Mocht u hierover nog vragen hebben neem dan contact met ons op.
Dit kan via e-mail: thuisadministratiehorst@synthese.nl of telefonisch via 0478 517300.

Afspraak bij de gemeente:
direct en snel geholpen!
U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u
hiervoor een afspraak. U kunt een afspraak maken
op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch via (077) 477 97 77.
Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, paspoort of
legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.

Online regelen
Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing. Kijk
hiervoor op www.horstaandemaas.nl.

Gezocht: Weekend- en vakantiekracht voor Aardbeienbedrijf De Peelkroon
Wij hebben een afwisselende job in de kas voor je in petto. Je mag aardbeien plukken, bloemen
doorhalen, bakjes inzetten en wie weet wat voor werkzaamheden nog meer.
Het werk is zowel in America als in Kronenberg.
Vind je het leuk om tussen de aardbeien te werken, ben je 14 jaar of ouder en ben je een
gemotiveerde aanpakker? Schrijf of mail ons dan.
Bij vragen kun je natuurlijk ook altijd even bellen.
Rob van Enckevort
De Peelkroon BV
Nieuwe Peeldijk 20
5966 NB, America
t. 0629125910
e. info@peelkroon.nl
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2018 wordt toegevoegd aan de
Meterikse geschiedenis
Heemkunde Meterik wenst iedereen een gezond en gelukkig 2019!
In 2019 wordt in de gemeente Horst aan de Maas feest gevierd omdat het oudst bekende
document dat melding maakt van het bestaan van Horst dateert van 800 jaar geleden, namelijk uit
1219.
De eerste Meterikse gegevens uit opgravingen in het Meterikse veld dateren uit de Romeinse tijd.
De eerste geschreven stukken die over Meterik zijn aangetroffen, stammen uit 1483. Daarin is
sprake van een stuk grond van 15 morgen, gelegen tussen ‘Scadick’ en ‘Meterik’, dat beleend is
aan Jacob van Scaedick.
Waarschijnlijk is Meterik ontstaan uit een groep boerderijen gedurende de ontginningen in de 10e
tot 14e eeuw.
Heemkunde Meterik levert een bijdrage aan meerdere activiteiten die betrekking hebben op ‘800
jaar Horst aan de Maas’. We zullen u hiervan op de hoogte houden door middel van publicaties in
’t Krèntje en op onze website www.geschiedenismeterik.nl.
Het jubileumjaar wordt 4 januari officieel geopend door gouverneur Bovens.
Deze opening wordt gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Horst aan de
Maas. Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom in de Mèrthal. Om 19.00 uur begint het programma.
Na de presentatie van het jubileumlied en een ludieke terugblik op 2018 volgt omstreeks 20.15 uur
een toost op het nieuwe jaar. Daarna kan iedereen nog gezellig napraten of vooruitkijken.

8

Wij ontvingen het bericht dat ons oudste lid

Piet van Rens
is overleden.
Hij was bijna 70 jaar lid van onze vereniging.
Pietje begon zijn voetbalcarrière in 1950 en al snel werd hij opgemerkt door de elftalcommissie
vanwege zijn talent.
Pietje stond al op jeugdige leeftijd in het eerste elftal en was later niet meer weg te denken uit het
eerste elftal. Later heeft hij nog vele jaren bij de veteranen gespeeld.
Pietje is zijn voetbalcarrière gestopt toen hij vijftig was maar bleef onze vereniging trouw. Hij
verrichtte vele hand- en spandiensten, o.a. bij het maken van de ijsbanen deden ze nooit vergeefs
een beroep op hem. In 1985 werd Pietje gevraagd als lid van de terreincommissie. Hiervan
maakte hij tot op heden nog deel uit. Hij was een graag geziene man bij de jongens; toen door zijn
ziekte het werken naliet stopte Pietje wel met het werken maar nog niet met
het komen koffie drinken.
Als trouwe supporter was Pietje ’s zondags altijd aanwezig bij het eerste elftal om de jongens aan
te moedigen.
Pietje bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor RKSV Meterik, rust nu maar uit.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

=========================================================
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Seniorennieuws
Programma: zaterdag 5 januari
19:00 uur Accretos D6 – VC Trivia D4
19:00 uur VC Trivia H1 – Avance H1 (H)
Fluiten: Angelique Heijligers
Tellen: Kris Hoeijmakers

Jeugdnieuws
Volleybaldirect Open
Op zaterdag 5 januari zal een samengesteld nivo 6 team van VC Trivia meedoen aan
Volleybaldirect Open (voorheen openclubkampioenschappen). De vijf meiden gaan zaterdag de
hele dag op pad naar Middelbeers om daar mogelijk een plek in de halve finale te veroveren.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
09:45 uur Flamingo’s ’56 – VC Trivia
13:00 uur Revoc/VCB - VC Trivia
15:00 uur VC Trivia – Peelpush
Publiek is natuurlijk van harte welkom deze dag! Wij wensen de meiden heel veel succes, maar
vooral heel veel plezier!

Recreanten programma
Zondag 6 januari
VC Trivia H2 – Set Point (A)
Fluiten: Kim Peeters
Zondag 6 januari
VC Trivia H3 – Olsredlem H2 (H)
Fluiten: Wilma Willems

Kan ik me nog abonneren op ’t Krèntje of ben
ik nu te laat!!
Wie het abonnementsgeld nog niet betaald heeft en in
2019 elke week ’t Krèntje wil ontvangen, kan zich
uiteraard nog abonneren.
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje op donderdag in de brievenbus kost € 24,00.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2019 elke donderdag in uw mailbox.
Een postabonnement (buiten Meterik) kost € 125,00
Het abonnementsgeld s.v.p. overmaken op NL25RABO 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik.
Vergeet bij de betaling niet naam én bezorgadres te vermelden!
Vermeld bij een digitaal abonnement óók het mailadres (zonder @).

Chinees spreekwoord

Voor de slak en de haas is het op dezelfde dag nieuwjaar.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 5 jan., hoogfeest Driekoningen (openbaring des Heren), 19.00 uur
1.Martinus v. Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen v.d. familie (jaardienst)
Zaterdag 12 januari, feest: doop van de Heer, 19.00 uur
1.leden en overleden leden van Vrouwen Samen Sterk
Lectoren:
Acolieten:
Collectanten:
05 -01: Sophie Houben
05-01: Jan Philipsen
05-01: Jan Steeghs
12-01: Henny Jenniskens
12-01: Huub Baltussen
12-01: Tjeu Tacken
Er komt zeer binnenkort een nieuwe planning voor lectoren, acolieten en collectanten.
Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van
10.00 -12.00 uur, tel. 077-398 14 16.
Uitzonderlijk luiden van de kerkklokken.
In verband met de feestelijke opening van ‘Horst aan de Maas 800‘, zullen op vrijdag 4 januari
aanstaande in alle kerken van de gemeente Horst aan de Maas de kerkklokken worden geluid
van 19.20 uur tot ca. 19.26 uur.
Een impressie van de luidende klokken is op dat moment ook te zien op TV Reindonk.
Aan iedereen een zalig, gezond, gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar gewenst!
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