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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 
 

Gedachten zijn net als wolken 
 
In de eerste dagen van 2020 is er 3 mm. neerslag gemeten. 
 

Als ik januari was,  
deed ik de ketel boven het vuur bevriezen. 

 
 
 

  Tot weeres met groeten van Jos 
 

 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 
 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

 
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 
 
 

 
 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, 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 2020 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 9 januari 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

Januari 

Do 09: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 11: Vrouwen samen sterk Heilige Mis 19:00 uur 
Ma 13: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Wo 15: KBO positieve gezondheid 14:00 uur 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur 
Za 18: JongNL Meterik grote poets 
Ma 20: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Di 21: Zonnebloem gezellige middag met Toneelgroep 60+ 
Wo 22: Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur 
Do 23: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 25: - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
  - Proclamatie 56e Prins van de Meulewiekers 20:30 uur 
Ma 27: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
   

Februari 

Zo 02: Verlovingsbal Meulewiekers 14:00 uur 
Ma 03: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 06: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 10: - Zanglust, jaarvergadering 09:30 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Vr 14: - KBO eetpunt 18:00 uur 
  - Zittingsavond De Meulewiekers 20:00 uur 
Za 15: Zittingsavond De Meulewiekers 20:00 uur 
Zo 16: Receptie Meulewiekers Prins 13:00 uur 
Ma 17: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Di 18: KBO Rabobank middag 14:00 uur 
Do 20: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: - Kindercarnavalsmiddag De Meulewiekers 14:00 - 16:00 uur 
  - Carnavalsbal De Meulewiekers 20:30 uur 
Ma 24: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - Optocht De Meulewiekers + uitreiking 3 Vrouwen 13:30 uur 
Di 25: Boerenbruiloft De Meulewiekers 14:00 uur 
Za 29: JongNL Meterik, Oud papier actie 14:00 uur 
   

Maart 

Ma 02: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 05: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Vr 06: KBO eetpunt 18:00 uur 
Ma 09: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Za 14: Deelname JongNL Meterik aan NL-Doet actie 
Ma 16: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
  - KBO jaarvergadering 14:00 uur 
Do 19: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Pruts-in 

 
 

De eerste JongNL Meterik activiteit van 2020 is een feit. Het was een geslaagde middag waar flink werd 
getimmerd, geknutseld, arretjescake gemaakt en vooral gefantaseerd met veel glitter.  
Ouders bedankt voor jullie hulp, dit waarderen wij, en vooral ook de kinderen, enorm. 
Groetjes Commissie pruts-in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn enkele kunstwerkjes blijven liggen. Neem deze a.u.b. aankomende week, na de groepsavond mee, 
anders worden ze opgeruimd. 

 

Ouderhulplijst 

De ouderhulplijst is een tijdje geleden uitgedeeld aan alle leden. Het zou fijn zijn als deze ingevuld 
retour komt.  
Alle hulp is welkom; dit waarderen we zeer. Alvast bedankt. 
 

Grote poets 

Volgende week zaterdag 18 januari gaan we weer aan de grote schoonmaak. Vele handen maken 

licht werk en we vragen zoveel mogelijk helpende handjes. We zoeken ook mannen die niet bang zijn om 
op een ladder te staan. 
We werken 's morgens om 9.00u tot 12.00u en 's middags van 
13.00u tot 16.00u. Natuurlijk zijn jullie ook de hele dag welkom 
en zal JongNL voor eten zorgen. 
Voor poetsspullen wordt gezorgd en uiteraard hoort er een 
lekker stuk vlaai met koffie/thee bij. Opgeven kan d.m.v. de 
ouderhulplijst, via de mail info@jnmeterik.nl of via de app 06 
2865 5971. 
Alvast hartelijk bedankt! 
 

mailto:info@jnmeterik.nl
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Mirjam Beelen in de bloemen gezet!  
 
Dankzij de nominatie van Mark Janssen ontving Mirjam Beelen afgelopen week een boeket rozen van 
Louis Vullings, die de mooie bos bloemen namens het radioprogramma ‘Wekkerradio’ van Omroep Horst 
aan de Maas overhandigde. 
 
Mirjam heeft zich in het 
verleden ingezet voor 
HZPC en na haar 
verhuizing naar Meterik 
zet ze zich in voor het 
Meterikse 
verenigingsleven. Zo was 
ze o.a. jaren actief bij de 
organisatie van het 
buitentoernooi van VCM 
en maakt ze nu deel uit 
van de werkgroep Sociaal 
van de Dorpsraad. 
Daarnaast is Mirjam 
secretaris van het 
Jeugdcomité. 
 
Het ontvangen van de 
rozen betekent tevens dat 
je iemand nomineert die 
de volgende schakel 
wordt aan deze 
bloemenketting. Mirjam 

koos voor Giel 

Muijsers die deze week 

bezoek mag verwachten 
van Louis. 

 
Mirjam, geniet van de mooie bloemen, je hebt ze verdiend 

 

 
 
 
KIENEN 
 
 
Maandag 13 januari is de eerste kienmiddag van 2020 en zal iedereen weer blij zijn om na alle zon- en 
feestdagen er weer lekker gezellig een middag op uit te kunnen om heerlijk te gaan kienen. 
Lijkt het iets voor jou om ook een keer mee te kienen, kom dan op 13 januari mee doen en ervaar hoe 
gezellig kienen kan zijn. De kosten voor een hele kaart zijn € 6,00 en dan speel je mee voor 40 mooie 
prijzen. De aanvang is 14.00 uur en zaal ‘De Meulewiek’ is open om 13.30 uur. 
 
THEMAMIDDAG  
Op woensdag 15 januari geeft KBO Limburg een workshop over positieve gezondheid die door 
medewerkers van Burgerkracht Limburg wordt gehouden. 
Meedoen waar mogelijk, sociale contacten onderhouden en zingeving zijn belangrijke aspecten van 
positieve gezondheid. Een workshop waar we als senioren ons voordeel mee kunnen doen. Dus, kom op 
15 januari naar ‘De Meulewiek’. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden, alleen € 1,00  als bijdrage 
voor de koffie of thee.  
Zaal ‘De Meulewiek’ is open om 13.30 uur. De aanvang van de workshop is 14.00 uur. 
 



 

6 

Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist - 

deel 125 
 
In 2001 werden door Lou Wijnhoven en Jo Hermans de panelen gerestaureerd die 
ongeveer 50 jaar op zolder hadden  gelegen. Lou maakte een mooi verslag van 
deze restauratie dat hieronder verkort is weergegeven.  
 
‘Het kerkbestuur ontdekte de panelen enkele jaren geleden op de kerkgewelven. 
Men besloot om ze eerst naar de toren te brengen, om ze eens goed nader te 
bekijken. 

 
Vervolgens zijn er diverse personen geraadpleegd of deze panelen ook waarde hadden, en zo ja, of het 
de moeite waard zou zijn om ze op te knappen. De reacties waren positief. Het punt was: wat doen we er 
mee en hoe? Na enkele jaren van “we weten het nog niet” kwamen de heren van het kerkbestuur bij Jo 
Hermans en Lau Wijnhoven vragen of zij hun licht wilden laten schijnen over de mogelijkheden van het 
opknappen en restaureren. Besloten werd om de panelen in de oude staat terug te brengen. In de loods 
van Jo Hermans werd begin april 2001 begonnen aan het project. 
 
Er werd besloten om eerst de delen te repareren en bij te maken welke ontbraken, o.a. gotische 
versieringen bovenlangs en de diverse handen en vingers en kleine ornamenten. 
Tot onze verrassing vorderde dit gestaag en lukte het zeer goed om alles authentiek te herstellen of bij te 
maken d.m.v. houtsnijwerk in eikenhout. 

Toen kwam de grote vraag, hoe zag het geheel er 
vroeger uit? Hoe was alles samengesteld? 
Er werd gespeurd in de bibliotheek en er werd in 
Meterik navraag gedaan naar oude foto`s. 
Lien Peeters - Poels bleek een haarscherpe 
interieurfoto van de kerk in 1934 te hebben. 
Computerscans maken en de foto’s vergroten 
leverde niet het gewenste resultaat op, maar zeer 
scherpe en grote afdrukken laten maken wel. 
 
Na bestudering van deze foto`s hebben we de 
zaak gereconstrueerd en op een tekening met 
maten uitgewerkt, zodat later alles precies weer 
zou passen. 
 

Vervolgens werden zeer nauwkeurig de twee tussennissen (luifels) voor de grote beelden in het midden 
opnieuw gemaakt o.a. van zeer dunne vliegtuigtriplex, welke uitermate geschikt was voor de gebogen 
gotische vormen. 
 
De ontbrekende eiken delen werden zorgvuldig en zo origineel mogelijk aangebracht. Hierna ging Jo 
Hermans aan de slag met gronden, plamuren en bijkleuren van het nieuwe eikenhout, kleuren mengen 
voor alle achtergronden van de luifels. Vervolgens werden alle details in goudverf met zwarte versieringen 
en blauwe achtergrond met sterren ingevuld.  

 
Toen begon het schoonmaken van de panelen en 
vervolgens bijschuren, gronden en plamuren/kitten 
waarna de precieze afwerking volgde met alle 
nuanceringen van kleuren welke de oude situatie 
zo dicht mogelijk benaderde. 
 
Intussen toog de houtsnijder weer aan het werk 
om het gotische torentjeswerk bovenop de luifel te 
maken. Hiervoor gebruikte ik de overblijfselen van 
onderdelen van het oude hoofdaltaar. Er werden 
enkele aanpassingen gedaan zodat de panelen bij 
de rest van het kerkinterieur passen.  
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Restte toen nog het schilderwerk door Jo Hermans van deze onderdelen en het plaatsen op 6 oktober 
2001, één dag voor het grote feest van pastoor Maesen. Op de dag van het 25-jarig priesterfeest van 
pastoor Maesen (op 7 oktober 2001) werd het officieel onthuld voor de plechtige hoogmis. De vele 
mensen in de kerk waren aangenaam verrast door het bereikte eindresultaat en toonden dit ook door 
bewondering.  
 
De twee beelden van Maria en Johannes hadden een verf- en 
vernisbeurt nodig en bij bestudering bleek dat de hand van 
Maria door houtworm aangetast was, de enige remedie was een 
nieuwe hand te maken en dit gebeurde als volgt: er werd in de 
kerk ter plekke eerst een kleimodel (plastiline) van de hand 
gemaakt en vervolgens van lindenhout een nieuwe gesneden, 
alsmede een lelie welke ook verdwenen was. 
 
Deze hand is in de laatste week voor de onthulling aan het 
beeld gemaakt (lijmen) en keurig bijgesneden aan de pols etc. 
zodat er geen enkele overgang meer te zien was van het oude 
naar het nieuwe. 
 
Vervolgens toog Jo Hermans de schilder aan het werk om het 
geheel weer onzichtbaar bij te werken en enkele plekken in de 
voet bij te werken (houtworm). 
 
Verder dient nog vermeld te worden dat de gehele panelen, inclusief beelden hiervan, van eikenhout 
vervaardigd zijn. 
De losse beelden van Maria en Johannes zijn van lindenhout, ze zijn in 1906 vervaardigd door J.Thissen 
uit Roermond. Van de panelen is alleen bekend dat ze indertijd in Venlo aangekocht zijn’. 
 

 
Tot zover het (deels ingekorte) verslag van Lou, waarvoor dank! 
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Meteriks veld wordt groen!  
 
Nu de bouwactiviteiten in het Meteriks veld ten einde lopen kan worden gestart met de aanplant van groen 
in, en vooral ook rondom deze nieuwe wijk van Meterik.  
Het groen dat afgelopen jaar al is aangeplant had veel geleden van de droogte. Inmiddels is al voor 
vervanging gezorgd.  
Samen met de gemeente is de werkgroep ‘Openbare ruimte’ gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Daarbij is gekeken naar de wensen die bewoners eerder al kenbaar gemaakt hebben. Biodiversiteit en 
hittestress zijn echter ook belangrijke zaken waar rekening mee moet worden gehouden. 
Op basis hiervan is door de gemeente een ontwerp gemaakt. Woensdagavond 15 januari wordt om 19.30 
uur in het MFC het plan gepresenteerd aan de bewoners en andere belangstellenden. De bewoners 
hebben hiervoor via de buurtapp al eerder een uitnodiging ontvangen.  
Tijdens deze presentatie zal onder andere uitgelegd worden hoe de keuze van diverse struiken en bomen 
tot stand gekomen is en hoe ze eruit zien. Iedereen kan zich dan een goed beeld vormen van het 
toekomstige aanzien van de wijk.  
De aanplant zal in het komende voorjaar gedaan worden.  
 

 
Dorpsraad Meterik wenst iedereen een gelukkig en gezond 2020! 

                                      ----------------------------- 

Openbare dorpsraadvergadering donderdag 16 januari  

bij café Ôs Kruuspunt 
 

Op donderdag 16 januari om 20:00 uur is onze eerste openbare dorpsraadvergadering van dit jaar 

bij café Ôs Kruuspunt. 
 
Tijdens deze vergadering gaan we weer met een Meterikse vereniging in gesprek in de serie ‘In gesprek 
met …’. 
Ook komt het verdere vervolg van het project levensloopbestendige woningen op het terrein van de 
voormalige basisschool aan de orde .  
Daarnaast komen de initiatiefnemers van het Collectief Norbertusparochie vertellen over hun aanpak van 
het ‘Collectief isoleren en zonnepanelen’ in de Norbertusparochie. Dit agendapunt komt om 21.00 uur aan 
de orde.  
Verder bespreken we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de 
Dorpsraad.  
U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. 
Kunt u er niet bij zijn maar heeft u wel vragen of opmerkingen, stuur ons dan gerust een bericht via 
info@dorpsraadmeterik.nl of onze Facebookpagina. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Sportvereniging Oxalis 

               Horst aan de Maas 
    

 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl. 
 
Uitslag Grote Clubactie 
De uitslag van de Grote Clubactie is bekend. Heb jij je lotnummer(s) al gecheckt? Er zijn maar liefst 32.000 
winnende lotnummers dit jaar. Ga naar de lotchecker https://clubactie.nl/lotchecker of kijk op 
https://interesse.clubactie.nl/Download/pdftrekkinguitslag2019.pdf voor de trekkingsuitslag. 
We willen iedereen bedanken die een lot heeft gekocht en hiermee Oxalis heeft gesteund. 
 
KangoeroeKlup  
Op zaterdag 18 januari is er weer KangoeroeKlup training. Van 10.00-11.00 uur kunnen kinderen van 4 en 
5 jaar (groep 1 en 2) in zaal De Kruisweide in Sevenum leuke balspelletjes komen doen.  
De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. 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. Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, 
gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen. Wil je meedoen? Meld je 
dan aan via info@svoxalis.nl. Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z voor meer informatie. 
 
Agenda 

• 13-01-2020 t/m 17-01-2020: 2e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  in Sporthal de Kruisweide Sevenum 

• 18-01-2020: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide Sevenum 
 
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis. 
 

 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://clubactie.nl/lotchecker
https://interesse.clubactie.nl/Download/pdftrekkinguitslag2019.pdf
mailto:info@svoxalis.nl
https://bit.ly/2FueV0Z
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
 

 
Zaterdag 11 januari, 19.00 uur, feest: Doop van de Heer 

1. Leden en overleden leden van Vrouwen samen sterk 
 

Zaterdag 18 januari, 19.00 uur, 2e zondag door het jaar 

1. Zeswekendienst Doortje van Rengs - Kleuskens 
2. Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag) 
3. Jacoba Baltussen - Janssen en Grad Baltussen (jaardienst) 
 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

11-01: Margriet Hendriks 11-01: Max v. Dieten   11-01: Piet Colbers 
18-01: Jos Tielen  18-01: Jan Philipsen   18-01: Jan Steeghs 
 

Opgeven voor doopsel:  

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat:  
op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077-3981416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 

Telefoonnummer priesternooddienst: 06-5540 8023  

 
 

 

Gevonden:  

 
 
Super Mario (zie foto) op bank bij dierenweide  

Dr. Lemmenstraat. 

  

Af te halen Dr. Lemmenstraat 37 Meterik. 

 

 

 
  

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën 
 
HOEPE 
 
Hoepe  [Ned.:] mank lopen; [verl.t.:] ik hoepte; [volt.verl.t.:] ik hèb gehoept 
 
Óp schoël zaog me vroeger regelmaotig hoepende kiênder, miëstal e 
gevolg va kiênderverlamming, en zeekte die doew nag regelmaotig 
veurkwaom. Má ok klèndere af gröttere oongelukke, zoëás ’t oet ennem 
boëm valle af in e meschiên óppe bórderéj kómen te zitte, leverde 
hoepende meense óp.  
 
Iën van de biën gröjde dá né miër door, af né miër in ‘tzelfde tempo, 
waodoor dát biën korter woord en de meense schoonkig begóste te 
loëpe… te hoepe dus. 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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