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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Zaai in maart niet te vroeg,
er is nog tijd genoeg.
Februari heeft een neerslag van 47 mm.

Het nieuwe jaar is alweer in volle gang,
en al duurde deze winter wel lang,
het voorjaar zien we graag tegemoet
met veel verlangen en met frisse moed.
De vogels zoeken een plek om hun nestje te bouwen
want je ziet ze al met kleine takjes sjouwen.
De bolletjes, nog diep verstopt in de aarde,
verlangen om naar boven te komen in hun eigen waarde.
Zo stelt de natuur weer alles in het werk,
en voelt mens en dier zich door de zon weer sterk.
Alles rondom ons komt tot leven
Zo gaan wij het voorjaar opnieuw beleven.

Tot weeres met groeten van Jos
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COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben, Mischa Vissers,
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 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.
2

Meulewiekagenda vanaf 7 maart 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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KBO knutselen 13.30 uur
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 14.00 uur - 16.00 uur
- PSV St. Joris potgrondactie 11.00 uur
Balgooien 10.30 – 11.15 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- Zonnebloem gezellige middag PETC
- Vrouwen samen sterk Medische avond (AB reflex) 19.30 uur
JongNL Meterik Doet 08.30 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO jaarvergadering 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Concordia ledenvergadering 21.00 - 22.30 uur
- PSV St. Joris algemene ledenvergadering 20.30 uur
- NL Doet Madous bosje en Donksweide 08.30 – 17.00 uur
JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur
- Zanglust H. Mis opluisteren in Smakt 11.00 uur
- Oogsttijd Ploegen en zaaien 12.00 – 16.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vrouwen samen sterk Ijsfabriek Clevers

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
Concordia feestavond 20.00 – 23.59 uur
Meriko Vocaal te gast bij BSUR Breda 09.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Vrouwen samen sterk Noodoproep 112 19.30 uur
- Solistenconcours Horst aan de Maas
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Concordia uitwisselingsconcert met Eendracht Nieuwenhagerheide 19.00 - 22.00 uur
- VC Trivia seizoensafsluiting 19.30 uur
Gemeentelijk muziektoernooi Drumband 14.00 -18.00 uur
- Eetpunt “Schuuf eens aan” in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO filmmiddag Gambia 14.00 uur
KBO knutselen 13.30 uur
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
Vrouwen samen sterk, Rondje Meterik
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

Mei:
Do
02:
KBO knutselen
Vr
03/05 - VC Trivia, Kamp jeugdleden 08.00 – 17.00 uur
- KBO eetpunt, 18.00 uur
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Speelschema week 9
Ons Plezier 1
Meterik 2
Meterik 3
Wanssum 2
Meterik 5
Meterik 6
Leunen 4
De Kemphaan 8

Meterik 1
Tienray 1
Leunen 2
Meterik 4
Wanssum 3
Grubbenvorst 5
Meterik 7
Meterik 8

Competitie stand ronde 24
4-9
9-4
7-6
3 - 10
13 - 0
8-6
9-3
6-7

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

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

143
164
159
156
148
171
137
157

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 7
plaats 4
plaats 6
plaats 7
plaats 9
plaats 4
plaats 11
plaats 6

HÔRSTER WÄÖRD VA GIESSEN TOËN
REULSE
Reulse [Ned.:] worstelen; [verl.t.:] ik reulste; [volt.verl.t.:] ik hèb gereulst
Óppe groëte jóngesslaopkamer béj Giesse Piet stónge drie bèdde: twië vur veer wát gröttere
broors en em briëd kiênderbèd vur de twië jóngste brurkes. In de groëte bèdde sleep en aldere
broor same mèt enne jóngere en dát góng miëstal prima. Má ás ge inne weenter wát teveul peulef
ovver oow trokt (af zo’n dikke roëj daeke mèt stiksels) af ás ge gewoën wát mèt mekaar ánt dolle
waort, dá kwaom dao regelmaotig reulse va, normaal gespraoke en oongevârleke bezigheid, en
peekte mekaar wál ’s duchtig vâs en rolde ovver ’t bèd… Ás ge mekaar dá má né óppe naas
houwde af zoë…
Ok óppen huëjzôlder af óp los struëj af béj ‘t speûle óppe Zândberg ánne Schaak reulste weej d’r
duk duchtig óp los.

’t Krèntje deze week in elke Meterikse brievenbus
Elke week verschijnt op donderdag ons dorpsblad voor en door Meterik:
’t Krèntje.
Hierin staat het verenigingsnieuws en andere vermeldingswaardige zaken die
betrekking hebben op het reilen en zeilen in Meterik. De Meterikse abonnees die het krantje elke
week digitaal ontvangen, krijgen ’t Krèntje gewoon in de mailbox, maar daarnaast ontvangen ze
ook een papieren versie omdat die huis-aan-huis wordt bezorgd.
We wensen iedereen veel leesplezier!
Misschien hebt u nog geen abonnement en denkt u na het lezen: “Het lijkt me leuk om het
krantje elke week in de brievenbus of de mailbox te krijgen.” Dat kan!
Een abonnement vanaf nu t/m december 2019 kost € 20,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag(avond) in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 9,00 ontvangt u ’t Krèntje vanaf nu t/m december 2019 elke donderdag in uw mailbox.
Aanmelden voor een abonnement kan door 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 @).
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 83
Op 17 april 1955 werd het gouden jubileum van het kerkkoor groots
gevierd. De koorknapen hielden een rondgang langs alle Meterikse
huizen en de opbrengst voor het koor was groot.
Het kerkkoor St. Martinus uit Tegelen verzorgde de hoogmis en ‘s
avonds was er een gezellige avond met koffietafel.

Op de foto het jubilerende kerk- en knapenkoor (uit Oud Horst in het Nieuws deel 8)
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Dringend gezocht!

We hebben de schooltijden sinds kerstmis aangepast en zijn niet overgegaan tot een
continurooster. Hier staan we ook nog steeds achter.
We vinden het fijn als kinderen tussen de middag even af kunnen schakelen op school of thuis.
Het overblijven op school wordt voor een belangrijk deel gerund door vrijwilligers, die hier een
kleine vergoeding voor ontvangen. Dit is een fijne en hechte groep dames. Maar.... we hebben te
weinig mensen! Er wordt nu veel van deze vrijwilligers gevraagd omdat ze maar met een kleine
groep zijn en ze elkaar opvangen of aanvullen. We zijn hier kwetsbaar in.
Daarom zijn we dringend op zoek naar aanvulling van dit overblijfteam! Vind je het leuk om met
kinderen om te gaan, ben je bereid om af een toe 1,5 uur per dag te investeren tegen een
vrijwilligersvergoeding? Daar zouden we heel blij mee zijn!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ida Vermeer, coördinator overblijven of bij mij.
Met vriendelijke groet,
Marly Fleuren
Ida Vermeer: tso.onderdewieken@home.nl
Marly Fleuren:
info@onderdewieken.nl
Tel: 077-398 34 97, aanwezig op maandagochtend, woensdag en vrijdagochtend.

OOGSTTIJD 800
PLOEGEN & ZAAIEN DOOR DE EEUWEN HEEN
Meteriks veld…
Van zaad tot brood door de eeuwen heen. Verschillende landbouwmethoden door de
geschiedenis tegelijk LIVE uitgevoerd op één locatie.
In Nederland nooit eerder vertoond!!!
Vandaag...
PLOEGEN & ZAAIEN DOOR DE
EEUWEN
Zondag 24 maart 12.00 – 16.00
uur
Schadijkerweg tegenover molen
Eendracht maakt Macht
Entree gratis.

In het bakhuuske wordt die dag
brood gebakken.
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Ook zin om te zingen in groepsverband?
Van harte welkom
Wij zijn een enthousiast koor van 55-plussers dat wel wat versterking kan
gebruiken.
•

•

Wanneer zingen we en wat?
o Repetitie iedere maandagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur in MFC De Meulewiek.
In de pauze drinken we een kopje koffie en is het erg gezellig.
o Ons repertoire is gevarieerd, met voldoende uitdaging en geschikt voor de ouder
wordende stem.
Onze dirigent is Mart Hermans

INTERESSE?
Kom eens naar een repetitie. De eerste drie maanden zijn geheel vrijblijvend
en helemaal gratis.

Vrijwilligers gezocht voor NL Doet op 22 maart in Madous
bosje en Donksweiden.
Ook dit jaar gaan we in het kader van NL Doet aan de slag om onze leefomgeving mooier te
maken. De werkzaamheden worden weer uitgevoerd met medewerking van kinderen van de
basisschool. Omdat op de geplande werkdag 15 maart de leerkrachten van de school staken, is
dat echter niet mogelijk. Daarom is in overleg met alle betrokkenen besloten de werkdag een week
op te schuiven naar 22 maart.
In Madous bosje gaan we nieuwe bomen en struiken aanplanten. De picknickbanken en
informatieborden die we hebben moeten verwijderen voor het rooien van de populieren gaan we
weer terug plaatsen. Er worden behalve elzen, hazelaars en vuilbomen ook tamme kastanjes en
een notenboom geplant zodat we daar op termijn allemaal wat lekkers kunnen gaan rapen.
Bij de poel Donksweiden gaan we ook een tamme kastanje en een notenboom planten. Verder
wordt daar de honingboom geplant, die in het kader van 800 jaar Horst door de Rabobank is
geschonken aan elke kern van de gemeente. Een deel van de wilgen moet geknot worden en we
gaan een bankje plaatsen.
Bij de werkzaamheden worden we bijgestaan door het IKL. Omdat niet alle werkzaamheden door
kinderen kunnen worden gedaan is inzet van volwassenen nodig. Daarom hebben we enkele
vrijwilligers nodig die het zwaardere werk kunnen doen en ook de kinderen kunnen begeleiden.
Het kan zijn dat ook op zaterdag de 23e nog wat gedaan moet worden.
Wie mee wil helpen kan zich telefonisch aanmelden bij Frans Janssen, 0648636612 of met een
mailtje naar de Dorpsraad: info@dorpsraadmeterik.nl.
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Interview met Wim Jacobs
de oudste inwoner van Meterik
Deel 1
Met toestemming van Wim, waarvoor onze hartelijke dank, publiceren we in
meerdere delen het interview dat leden van Heemkunde Meterik in
november 2018 met Wim hadden.
De ouders van Wim waren vader Engelbertus Jacobs, geboren 20 december
1890 in Castenray en overleden in het ziekenhuis te Deurne op 15 juni 1958.
Moeder Maria Welten, geboren 6 oktober 1893 in Asten en overleden te
Liessel op 28 februari 1940 aan tbc. “Vader is de 2e keer gehuwd met Johanna Maria Derks uit
Venray met 3 kinderen, alle drie jongens, en samen kregen ze nog 2 kinderen. Wim is geboren in
Meterik op 19 augustus 1923 in het huis van Peters Petran aan de Jan Drabbelsstraat. Dit huis
wordt nu bewoond door John en Huberriet Maessen. John is een kleinzoon van Peters Petran”.
“Maar we hebben geen jaar in Meterik
gewoond want moeder had last van
heimwee. Om die reden zijn we weer terug
naar Liessel gaan wonen. Er waren 5
kinderen in het gezin. Oudste zus An woont
in Venray op de Loonseweg en ze hadden
een boerenbedrijf. Dan kwam broer Jan en
die is beroepsmilitair geworden, een
vliegenier. Daarna kom ik” vertelt Wim.
“Vervolgens zus Door, maar die is in het
klooster gegaan en noemt zich nu zuster
Kartitas. Ze is in een klooster in
Roosendaal. Mijn jongste zus heet Tony,
ze is op 18 jarige leeftijd overleden met de
bevrijding.

“Het beroep van vader: een keuterboertje. Hij had van alles wat zoals een koe, varken en wat
kippen. Dit was heel gewoon. Vooral als je aan de rand van de Peel woont. We woonden achteraf
op de Hoogdonk. Daar was bos, grind, heide en ‘koelen’.
Moeder was in huis altijd bezig, dat was toen heel gewoon. In de jaren 60 is tegenover ons een
kalksteenfabriek gebouwd”.
Wim is in 1941 als knecht begonnen met werken bij Ben Tacken (Gieris Ben) achter de kerk, tot
1943. Daarna ging Wim in militaire dienst. “We moesten ons melden met 30 mannen en we
moesten in Duistland gaan werken. We werden gekeurd maar ik ben ondergedoken. Ik heb me
schuil gehouden. Ik ben een half jaar naar Liessel terug gegaan maar thuis was niks te doen. Toen
ben ik door een sterfgeval bij mijn zuster mee gaan helpen in een tuindersbedrijf op de Dijkerheide
in Horst. Dit was een beetje een boerenbedrijf. Toen heb ik daar een tijd gezeten en in
Broekhuizen ben ik ook nog gaan werken. Na de oorlog ben ik weer terug gegaan in Meterik naar
Ben Tacken, in 1945. Hier was ik paardenknecht. Daar heb ik tot 1948 nog gewerkt.”
(volgende week leest u deel 2)

Heemkunde Meterik doet mee aan de PLUS-sponsoractie.
Als u boodschappen doet bij PLUS Lucassen in Horst krijgt u bij besteding van iedere 10 euro een
muntje dat u in de winkel in een buis kunt stoppen voor de vereniging die u financieel wilt steunen.
De actie is geldig van zaterdag 2 maart t/m zaterdag 25 mei 2019. Wij zijn erg blij met ieder muntje
dat in de buis van Heemkunde Meterik belandt. Alvast hartelijk bedankt!
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PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK

Ruiterclub St. Joris komt op zaterdag 9 maart weer langs de deuren met
potgrond.
Vanaf 10.30 uur komen wij langs!
U steunt onze club hiermee enorm.
Alvast bedankt hiervoor!
1 zak potgrond 40 ltr
3 zakken potgrond
4 zakken of meer

€ 5,00
€ 13,50
€ 4,00 per stuk

Molen Eendracht Maakt Macht
Zaterdag 9 maart is de molen open van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen.
In ’t bakhuuske wordt vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur molenbrood gebakken.
Kinderen kunnen gratis hun eigen broodje maken en bakken.
Koffie, thee en warme chocomelk zijn eveneens aanwezig.
Tot ziens!

Belastingservice
Belastingservice Horst biedt ook dit jaar weer hulp bij de belastingaangifte; aan alle
particulieren (geen ZZP).
Zij verzorgen zowel de binnenlandse als ook de buitenlandse aangiften, ook kunt u daar terecht
voor de zorg- en huurtoeslagen. Bij overlijden verzorgen zij ook de F biljetten en
erfbelastingformulieren.

Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor elke kleine beurs.
Al onze vaste klanten krijgen tussen eind januari en half februari van de belastingdienst
automatisch een nieuwe machtigingscode 2018. Van ons krijgen zij medio februari bericht met
daarin de datum en tijdstip waarop zij verwacht worden.
Heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op via:
tel. 06-1244 6049 en 077-398 4788 of
belastingservice.horst@gmail.com of https://www.belastingservicehorst.nl
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Lezing visuele training

Woensdag 13 maart komt Mark v.d. Ven uit Nistelrode de ledenavond verzorgen. Mark heeft
samen met echtgenote Annemiek een eigen praktijk in visuele trainingen. In de lezing legt Mark
uit wat oogtraining is en hoe het helpt bij:
Concentratieproblemen
Leesproblemen / dyslexie
Spellingsproblemen
Rekenproblemen / dyscalculie
Schrijfproblemen
Problemen met de oog-hand-coördinatie
Evenwichtsproblemen
Automatiseringsproblemen
Moeilijk kunnen organiseren en plannen
Moeite hebben met grenzen aangeven
Problemen met de eigenwaarde / zelfvertrouwen
Aan de hand van praktijkvoorbeelden legt Mark uit hoe oogtraining geholpen hebben bij:
Het oplossen van leerproblemen
Revalidatie na een tia
Bevordering van de rijvaardigheid
Verder neemt Mark de toeschouwer mee in de fascinerende wereld van de ogen, het kijken en het
zien. Daarbij mogen ze zelf ook dingen ervaren. Wat, is natuurlijk een verrassing.
Dit is een openbare avond dus spreekt dit onderwerp je aan en ben je geen lid van V.S.S. dan ben
je van toch harte welkom om 19.30 uur in zaal De Meulewiek
Op deze ledenavond kunnen jullie je ook opgeven voor de excursie op dinsdag 26 maart
naar ijssalon Clevers in Grubbenvorst. Hiervoor word een eigen bijdrage gevraagd van 10 euro
p.p.
Gelieve te betalen bij opgave.
Tevens vragen wij een aantal leden die deze avond eventueel kunnen rijden.
Kun je deze avond niet aanwezig zijn dan bestaat de mogelijkheid om je bij Annemie Smulders
aan te melden. Dit kan uiterlijk tot zaterdag 16 maart.
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Voor veilig en schoon water!
Ik ben namens lokaal Waterbelang Horst Helden
Beesel kandidaat voor de Waterschapsverkiezingen.
Het waterschap raakt ons allemaal, is het niet via
overlast of tekort aan water, dan wel omdat we met
elkaar de waterschapsheffing betalen. Voldoende
schoon water hebben we nodig voor een gezonde
natuur en goed ondernemerschap. Te veel water zorgt
voor overlast en mogelijk veel schade. Ik sta voor een
praktische aanpak, zonder onnodige regeldruk en
verspilling. Het is ons geld waar het waterschap
meewerkt. Met uw stem kan ik mij inzetten voor veilig
en schoon water!
Woensdag 20 maart aanstaande.
Verkiezing voor ons waterschap.
Bij voldoende stemmen ga ik graag voor u aan de slag!
Sjaak Jenniskens, lijst 9, nr. 8.
www.waterbelang.nl
Tel.0651087260

Lekker sporten voor kinderen uit gezinnen
met een laag inkomen
De dagen lengen en het weer wordt een stuk aangenamer. Het voorjaar is
voor kinderen een heerlijke tijd om lid te worden van een sportclub.

Lid zijn of blijven van een sportclub
vraagt best wat van uw portemonnee.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas is
er voor kinderen uit gezinnen met een
inkomen rond het bijstandsniveau. Zij
kunnen een bijdrage ontvangen voor
contributie en sportkleding. Want
kinderen die lekker sporten zijn gezonder,
ze leren hartstikke veel en maken nieuwe
vriendjes.

Leergeld Horst aan de Maas is er ook
voor kosten die gezinnen met een laag inkomen maken voor school(reisjes), dans, muziek,
jeugdverenigingen en kindervakantiewerk. De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en
geldt zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen.
Kijk voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl.
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Kantinediensten
28-02
02-03
07-03
09-03

Annie en Freek Ramaekers
Jan
Toon en Dirk v. Rengs
Geert

Senioren
Programma
10-03 Meterik 1
10-03 Sportclub Irene 5
10-03 Sparta'18 6
10-03 Meterik 4
17-03 Meterik 1
17-03 Sparta'18 3
17-03 Hegelsom 4
17-03 SV United 4

-

10-03 ?
14-03 Toon en Gijs v. Rengs
16-03 Leon
17-03 Annie, Elle, Demi en Eddy

VVV'03 1
Meterik 2
Meterik 3
SV Venray 12
DEV-Arcen 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4

14:30
12:00
10:00
10:00
14:30
11:00
10:30
10:00

Jeugd
Programma 9-3-2019:
ST America/Meterik JO11-2
MVC’19 JO8-1

Blerick JO11-4G
ST America/Meterik JO8-1 (Beker)

10:00
10:30

Programma 16-3-2019:
ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
S.V. Lottum JO17-1G
ST Volharding/Sambeek JO15-2
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
S.V. Lottum JO9-1
Wittenhorst JO9-3
ST Meterik/America JO8-1
Sparta’18 JO8-3
ST Meterik/America JO7

MVC’19 JO19-1
Reuver JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
SVOC’01 JO13-1G
Belfeldia JO11-1G
ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-2
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
S.V. Oostrum JO8-1
ST Meterik/America JO8-2
In METERIK

14:30
14:00
14:30
11:30
11:00
10:00
10:00
10:00
09:00
09:30
09:00
10:30

Aan alle jongens en meisjes (vanaf 5 jaar of ouder)!
Heb je zin om lekker te gaan voetballen en ben je nog geen lid van een sport- en/of
voetbalvereniging, meld je dan nu aan bij RKSV Meterik. We zijn altijd op zoek naar jou als nieuw
talent.
Aanmelden kan via http://www.rksvmeterik.nl/lid-worden/.
Mocht je eerst nog eens willen komen proberen dan ben je altijd welkom voor proeftrainingen.
Stuur dan even een berichtje aan jeugd@rksvmeterik.nl.
Vrijwilliger binnen de jeugdafdeling van RKSV Meterik!
Als jeugdafdeling van RKSV Meterik zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers om ‘onze’ jeugd te
kunnen laten voetballen.
Ben jij geïnteresseerd en vind je het leuk om de handen uit de mouwen te steken in
verenigingsverband? Meld je dan aan als leider, trainer, bestuurslid of als lid in één van de
jeugdcommissies (toernooi- , ontspannings- of kantinecommissie)!
Laat het ons weten via jeugd@rksvmeterik.nl.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
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VC Trivia
Volleybalspeeltuin

Lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken naar een volleybaltraining? Misschien wil je zelfs al
heel graag meedoen... Dat vinden wij hartstikke leuk en gezellig! Ben je tussen de 4 en 7 jaar
oud? Kom dan samen met je ouders naar de volleybalspeeltuin! Deze vindt plaats op
zaterdagmorgen van 09:15-10:15 uur in de gymzaal van Hegelsom (Pastoor Debijestraat 8a).
Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Neem je sportkleren mee en zorg voor een flesje water.
Mocht je al wat ouder zijn dan 7 jaar en lijkt het je leuk om de volleybalsport te gaan beoefenen?
Neem dan even contact op met de technische commissie via tc-jeugd@vctrivia.nl. Zij zullen dan
samen met jou bekijken bij welke leeftijdsgroep en bij welk niveau je het beste aan kunt sluiten
voor een proeftraining.

Seniorennieuws
Uitslagen
TFC H3 – VC Trivia H1

1-3

Programma: zaterdag 9 maart
17:00 uur VC Trivia D1 – Peelpush D4 (Horst)
Fluiten: Joop Dierx
Tellen: Jessie Steeghs-Geurts
17:00 uur Set Up D2 – VC Trivia D2
17:00 uur VC Trivia D5 – Hovoc D6
19:00 uur VC Trivia H1 – VC Velden H1 (H)
Fluiten: Angelique Heijligers
Tellen: René Clausen

Jeugdnieuws
Volleybalkamp 2019
Heej volleybalvrienden, dit jaar wordt het eerste jaar dat we onder de naam VC Trivia op kamp
gaan, dat is toch geweldig. Het kamp zal plaats vinden op 3, 4 en 5 mei in Helden. Op het
opgaveformulier kun je meer informatie vinden. De voorbereidingen zijn al in volle gang en wij
hebben er stiekem al zin in. Jullie toch ook? Want dit super toffe kamp wil je niet missen. Een tijdje
geleden hebben jullie de opgaveformulieren voor het VC Trivia kamp gekregen. Wij willen jullie er
nog even aan herinneren dat wij jullie opgave graag voor vrijdag 8 maart retour ontvangen via de
mail; kamp@vctrivia.nl. TWIJFEL NIET EN GEEF JE OP!
Groetjes, de kampcommissie Judith, Linda, Jessi, Inge, Sofie en Henk.
Programma: zaterdag 9 maart
13:00 uur VC Trivia MC1 – Civitas MC2 (M)
Fluiten: Desi van Rens
Tellen: Tim Driessen
13:15 uur VC Trivia MA1 – VC Hero MA1 (H)
Fluiten: Demi van Rens (D4)
Tellen: Renée Aarts
14:00 uur Peelpush MB1 – VC Trivia MB1

Recreanten
Programma
Zondag 10 maart 10:00 uur
Set Up H1 – VC Trivia H1
Zondag 10 maart 10:00 uur
Set Up H2 – VC Trivia H3
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Om nieuwe inwoners zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen in Meterik heeft de werkgroep
‘sociaal’ een welkomstboekje gemaakt. Hierin vindt de nieuwkomer een aantal
wetenswaardigheden over Meterik, een overzicht van de (meeste) verenigingen en wat links naar
belangrijke organisaties.
Vandaag vind je de inhoud van dit boekje in de huis aan huis editie in ‘t Krèntje. Iedereen kan
lezen wat erin staat en zo weten we dat iedereen in Meterik, ook degene die nog niet zo lang hier
woont, het welkomstboekje heeft gekregen. U kunt eventueel deze pagina’s eruit halen om te
bewaren.
Vanaf nu is het de bedoeling dat iedere nieuwkomer bezocht gaat worden door een
Dorpsverbinder en dat het boekje (A5 formaat en in kleur) dan wordt afgegeven.
We hopen dat nieuwkomers zich meer welkom voelen en zich nog sneller aansluiten bij de
activiteiten in Meterik.

EETPUNT
Vrijdag 8 maart gaan we weer eten bij John van Ôs Kruuspunt en zoals John zei, het zal deze
keer zo kort na carnaval een verzinsel worden. Maar lekker zal het zeer zeker ook deze keer zijn.
Nieuwe aanmeldingen zijn nog altijd mogelijk. Inlichtingen vragen of aanmelden is mogelijk bij
John, tel. 3981296 of bij Henk Smeets tel. 3988895. Kom op tijd want om 18.00 uur staat de soep
op tafel.

KIENEN
Maandag 11 maart is er weer kienen in Meterik en gaan we weer 40 prachtige prijzen
verdelen. Heb je ook zin in om 1 of enkele van die prijzen te winnen, kom dan op 11 maart naar
zaal ‘De Meulewiek’ en waag voor € 6,00 een gokje. De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open
om 13.30 uur.

JAARVERGADERING
Denken we aan de opgaves voor de jaarvergadering op maandag 18 maart?
Opgave is nog mogelijk t/m zondag 10 maart.
55 JARIG JUBILEUM
Graag willen we de leden van seniorenvereniging KBO Meterik, maar ook alle 55+ mensen uit
Meterik, herinneren aan WOENSDAG 20 NOVEMBER. Dan bestaat onze seniorenvereniging
55 jaar en dat willen we vieren met alle leden en 55+ mensen uit Meterik. Er zal een orkest
optreden die al jaaaaren veel bekendheid geniet, maar waarvan de naam nog niet genoemd wordt.
DUS, houd deze namiddag vrij en voor de 55+ mensen uit Meterik is de avond vrij toegankelijk om
19.00 uur. Meer info in de loop van het jaar.
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Welkom in Meterik
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Voorwoord

Welkom in 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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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 VeldOostenrijk 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- en
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.
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 zaalkerk gebouwd.
In 1907 werd deze verbouwd tot een neogotische kruiskerk. De kerk werd
gebouwd met giften uit het eigen dorp en 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 en 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
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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 kapschuur 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 dan 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 08.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Op wo. is er
school van 08.30-12.15 uur. Tussen de middag kunnen de leerlingen overblijven.
Contact: info@onderdewieken.nl of 077-3983497.
Daarnaast is er peuterspeelzaal ‘Het Blokkendoosje’, onderdeel van
kinderopvang-organisatie `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.
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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 en 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 in Meterik 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 afstand 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.
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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 speelplek 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 groepsaccommodaties.

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 zijn `t Krèntje, 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 gemeenteraadsverkiezing.
De dorpsraad vergadert maandelijks in één van de cafés in Meterik.
Contact: info@dorpsraadmeterik.nl.

4.2 Dorpskrant ‘t Krèntje
Door een redactie van 5 vrijwilligers en 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
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4.3 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 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
van 13.30 tot 16.00 uur. Er worden spelletjes gedaan en er wordt gekaart. Natuurlijk kun je er ook
terecht voor een praatje. Je kunt hier gewoon binnenlopen. Eenmaal per maand kun je er van
12.15 tot13.30 uur warm eten.
Contact: dorpsverbindermeterik@gmail.com of mobile 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.
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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 verenigingen
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.
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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 o.a. voor de volgende zaken terecht:
•
•
•

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

(Veur 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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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
De groep bestaat inmiddels uit ongeveer 18 gasten, welke al 4 maal een heerlijk 3 gangen menu
geserveerd gekregen hebben van Paulus Kookt. Indien u nog niet bent geweest, maar toch
nieuwsgierig bent, u bent van harte welkom!
Maandag 18 maart is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke
maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3 gangen menu en de
kosten bedragen € 12,00. Aanvang: 12.15 uur
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 11 maart
op te geven bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op 06-38230621 of
mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 18 februari al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een
keer te doen. 18 maart is er geen inloop i.v.m. KBO jaarvergadering.

Balgooien
Zondag 10 maart is het weer zover. De kinderen van de basisschool trekken dan langs de
huizen van stellen die het afgelopen jaar getrouwd zijn. Na het roepen van bal-bal-bal zullen de
jonggehuwden de kinderen trakteren op sinaasappels, mandarijnen en snoep. Men zegt dat ze
daarmee geluk voor hun huwelijk af willen smeken. Het is een oude traditie die met name in Horst
en omliggende dorpen in ere gehouden wordt.
Dit jaar hebben we maar liefst 6 paren waar de kinderen terecht kunnen.
We hebben het volgende tijdschema afgesproken:
10.30 uur bij John en Nicole Derks-Klomp, Café Os Kruuspunt, Americaanseweg 105
10.45 uur bij Koen en Tessa Steegs-Mestrom, Speulhofsbaan 17
10.55 uur bij Ruud en Fleur Hermans-van Rengs, Donkstraat 5
11.00 uur bij Ruud en Astrid Meijers-Classens, Sint Jansstraat 20
11.05 uur bij Maurice en Rian Cremers-Steegs, Sint Jansstraat 13A
11.15 uur bij het boerenbruidspaar Niels Peeters en Marieke Ermers, Meteriks veld 53
Het is geweldig dat we dit jaar zo veel paren hebben die mee willen doen. Neem dus vooral een
grote tas mee.
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Uitslag carnavalsoptocht Meterik 4 maart 2019
Los lopende gek
1e prijs nr.7
Pielke de Slager,
Meterikse slagerzanhers

2e prijs nr.16
Pascal Huys,
Indi-anus

Duo’s
1e prijs nr.15
Wouter & Huub
Klimaatprotest
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Duo’s
2e prijs
Duo afgebrand, brand gehad

Duo’s
3e prijs
Duo van Asten
zwaailampen

Kleine groep
1e prijs nr.13
de Schoëlmegjes,
4 x 11 joar meister Jos

Jeugdbeker
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Kleine groep
2e prijs nr.14
MEAM, 5 x 11
wat enne tiêd

Grote groep
1e prijs nr.9
Taxi Muijsers
Weej zien apetrots
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Grote groep
2e prijs nr.11
De Verkuskop
Weej hebbe de hoefdrol

Grote groep
Gedeelde 3e prijs nr1
Weej hebbe
de preens in onzze
femilie

Grote groep
Gedeelde 3e prijs
BB 2018
Weej kieke toe
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Wagens
1e prijs en wisselbeker nr.3 Ald Preense
Miéterikse horeca is ien groét circus

Wagens
2e prijs nr.10
BB 2019 Stunte
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Wagens
3e prijs nr.4
Groep 8
basisschool
‘Onder de Wieken’
Prins & prinsenwagen

De prinsenwagen met prins Tom.
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Uitslag optocht 2019
Los lopende gek
1e prijs nr. 7
2e prijs nr. 16

Pielke de Slager, Meterikse slagerzangers
Pascal Huys, Indi-anus

Duo’s
1e prijs nr. 15
2e prijs nr. 12
3e prijs nr. 2

Wouter & Huub, klimaatprotest
Duo afgebrand, brand gehad
Duo van Asten, zwaailampen

Kleine groep
1e prijs nr. 13
2e prijs nr. 14

De Schoëlmegjes, 4x 11 joar meister Jos
MEAM, 5x 11 wat enne tiëd

Grote groep
1e prijs nr. 9
2e prijs nr. 11
Gedeelde 3e prijs nr. 1
Gedeelde 3e prijs nr. 5

Taxi Muijsers, wij zijn apentrots
De Vérkuskop, weej hebbe de hoëfdrol
BB 2006, weej hebbe de preens in ozze femilie
BB 2018, weej kieke toe

Wagens
1e prijs nr. 3
2e prijs nr. 10 BB 2019,
3e prijs nr. 4

Ald Preense, Miéterikse horeca is ien groét circus
Boerenbruiloftgezelschap 2019, stunte,
Groep 8, BS onder de Wieken, prins & prinseswagen

Jeugdbeker
Nr. 13 in de optocht

De Schoëlmegjes, 4x 11 joar meister Jos

Wisselbeker
Nr. 3 in de optocht

Ald Preense, Miéterikse horeca is ien groét circus
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Boerenbruiloft
Dinsdag trok het gezelschap van de boerenbruiloft, voorafgegaan door de fanfare die ook de
optocht muzikaal opluisterde, naar ‘De Meulewiek’ waar Niels en Marieke in de onecht werden
verbonden. Het was een druk bezochte en gezellige bruiloft!
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Lid worden bij SV Oxalis?
Onze seniorenteams, midweek, recreanten en jeugdteams spelen mee in de verschillende
competities. Daarnaast zijn er ook buiten de lijnen diverse activiteiten voor jong en oud zoals een
sinterklaasavond en vriendentoernooi. Oxalis is een betrokken sportvereniging met ruimte voor
prestatie en recreatie.
Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de balgrootte wordt aangepast aan
de leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd met korfballen gestart kan worden. De jeugd is
verdeeld in de leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar.
Voor de allerkleinsten is de KangoeroeKlup opgericht. Onder enthousiaste en deskundige
begeleiding leren 4- en 5-jarigen spelenderwijs te functioneren in teamverband, ontwikkelen
balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Ze trainen 1x per maand. Hierdoor
blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het zwemdiploma te behalen. Vanaf 6 jaar train
je 1x per week en speel je met je team echte korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten van andere
korfbalclubs.
Bij Oxalis kun je terecht voor recreatief spel, maar er zijn ook een aantal prestatieteams. Ons
eerste seniorenteam speelt momenteel overgangsklasse en ons tweede seniorenteam speelt
reserve hoofdklasse.
In de zomer en lente trainen we op Sportpark Wienus in Hegelsom. In de herfst en winter spelen
we in Sporthal De Kruisweide in Sevenum. Onze jeugd- en seniorenteams trainen op maandag-,
dinsdag- en/of donderdagavond. Onze midweek en recreanten op woensdagavond. Plezier staat
voorop bij Oxalis. Maar goed korfballen en samen met elkaar een prestatie neerzetten is net zo
belangrijk, want dat geeft weer meer spelvreugde.
Ben je nieuwsgierig en wil je eens een training bezoeken? Dat kan. Neem voor meer informatie
contact op met ons secretariaat via 077-3982378 of info@svoxalis.nl.

KangoeroeKlup Training
Op zaterdag 9 maart is er voor de allerkleinsten weer KangoeroeKlup training.
Van 10.00 - 11.00 uur kunnen kinderen van 4-5 jaar in Sporthal De Kruisweide in Sevenum
balspelletjes komen doen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op jonge leeftijd in
aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze ontwikkelen
balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. De Kangoeroes trainen 1 keer per
maand. Wil je komen meedoen? Stuur dan een mail naar info@svoxalis.nl

Agenda
- 09/03/2019: KangoeroeKlup van 10.00-11.00 uur Sporthal de Kruisweide Sevenum
- 06/04/2019: Indoor Sport Spektakel Eindhoven – B-C-jeugd
- 06/04/2019: Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.
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GEZOCHT ENTHOUSIASTE MOESTUINIERDER!
We hebben een moestuin met tuinkasje en een boomgaard met diverse
fruitbomen maar niet veel tijd.
Daarom zoeken we iemand met wel voldoende tijd en veel enthousiasme
om in de moestuin groenten te kweken. Zie je op tegen het zware werk dat
nu eenmaal bij een moestuin hoort? Geen probleem, wij zorgen voor het
zware werk in de moestuin, het kweekgoed en zaad en helpen natuurlijk
ook mee.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Karin 06-33138876 of kreynders@planet.nl
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 9 maart, 1e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Leen Geurts - Smedts (jaardienst)
2. Piet en Mien Alards - v. Rens en zoon Ger (jaardienst)
3. Jac en Door Jenniskens - Croijmans (jaardienst)
Zaterdag 16 maart, 2e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag)
Lectoren:
09-03: Henny Jenniskens
16-03: Henny Bergs

Acolieten:
09-03: Theo v. Rens
16-03: Max v. Dieten

Collectanten:
09-03: Tjeu Tacken
16-03: Piet Colbers

Telefoonnummer priesternooddienst :
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit
nummer is: 06 5540 8023
Vrijwilligersavond
Op dinsdag 12 maart a.s. wordt voor alle vrijwilligers van de parochie weer een
vrijwilligersavond georganiseerd als dankjewel voor het vele werk dat zij verrichten.
Om 20.00 uur gaat het van start. Hoe reilt en zeilt het in de parochie? Wat staat er in 2019 op het
programma en… het belangrijkste: gewoon gezellig bijpraten.
Denkt u wel aan het opgeven bij Jan Steeghs, Tjeu Tacken of Susan Baltussen? Dank u wel.
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