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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

Winterzon maakt dat de vorst kraakt. 
 
In week 2 is er 9 mm. neerslag gemeten. 
Het totaal in januari is nu 12 mm. 
 

De bomen staan nog naakt, hun winterdaagse ellende 
verarmd, ijl en onaangedaan gelijk een schooiersbende. 

 
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. 

 
 

‘Schuuf gezellig aan’ op 20 januari 
 
Maandag 20 januari om 12.15 uur is het volgende eetpunt ‘Schuuf 
gezellig aan’. Wilt u mee eten, dan kunt u zich voor 17 januari opgeven 
bij de Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621.  
De kosten zijn € 12,00 p.p. 
Wie zich op 16 december al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer 
te doen. 

 
 

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 16 januari 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Januari 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur 
Za 18: JongNL Meterik grote poets 
Ma 20: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - 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 
Wo 05: Vrouwen samen sterk Hospice 19:30 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: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Di 18: KBO Rabobank middag 14:00 uur 
Wo 19: Vrouwen samen sterk carnaval 19:30 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 
 
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 
Wo 11: Vrouwen samen sterk Dementie 19:30 uur 
Za 14: Deelname JongNL Meterik aan NL-Doet actie 
Ma 16: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - 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 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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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 

Aanstaande zaterdag 18 januari 2020 gaan we 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 beginnen om 9.00u en gaan maximaal tot 16.00u door. Al kun je een 
uurtje, in een uurtje kan veel gedaan worden, fijn dus. 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. 
Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp 
 

OPA 

Zaterdag 25 januari komen we oud papier ophalen. Deze week is groep 1 aan de beurt. Dit zijn Sander 
Ambrosius, Jac Ambrosius, Kris Cuppen en Frank Geurts. Er is een extra kraakwagen ingezet, hierbij 
helpen Roger Muijsers en Richard Weijs. 
Aanvang 14:00 uur vanaf café Kleuskens. Zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor aan de weg 
staat. Bedankt! 
 

OMA 

Zaterdag 25 januari kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren.  
Henk Ambrosius en Johan & Stan Gooren zijn als vrijwilligers aanwezig voor eventuele hulp (groep 1). 
Inleveren kan van 13:00-15:00 uur. We staan op de parkeerplaats van het voetbalveld in Meterik. 
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Woensdag 22 januari vindt de jaarvergadering 
plaats. Naast de officiële agendapunten en de 
huldiging van onze jubilaris is er ook weer tijd 
voor amusement uit de regio.  

Aanvang 19.30 in zaal ‘De Meulewiek’ 

OPROEP      

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het je wat om een bijdrage te leveren aan 
onze vereniging of wil je een keer een bestuursvergadering bijwonen, dan kun je contact opnemen met 
éen van de bestuursleden. 

Denken jullie eraan om de contributie voor 2020 te betalen, met vermelding van voor en achternaam, 
Graag voor 15 februari. Bedankt! 

 

Sociale vaardigheidstraining  

’Opkomen voor jezelf (g)een kunst!’  

voor 12-16 jarigen. 
 
Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te 
cijferen, ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen of last te hebben van verlegenheid.  
 
In de sociale vaardigheidstraining leert het kind zelfbewust om te gaan met anderen, steviger in de 
schoenen te staan en gemakkelijker contact te maken. Door middel van verschillende oefeningen en 
uitleg van theorie krijgt het kind handvatten om beter voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit 
zes bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond.  
  
Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 12-16 jarigen 
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 
Wanneer: maandag 16, 23 en 30 maart, maandag 6 april, dinsdag 14 april en maandag 20 april 2020 
van 16.00 tot 17.30 uur + ouderavond dinsdag 17 maart van 19.00 tot 20.00 uur. 
  
Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 1 maart 2020. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Moniek Bouwmans (m.bouwmans@synthese.nl) of 
Daisy Tijssen (d.tijssen@synthese.nl).Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, 
www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.  

 

 

mailto:m.bouwmans@synthese.nl
mailto:d.tijssen@synthese.nl
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Seniorennieuws 

Programma: zaterdag 18 januari 

16:00 uur Olsredlem D1 – VC Trivia D1 
15:00 uur AV Flash D2 – VC Trivia D2 
15:00 uur Asterix D1 – VC Trivia D3 
15:00 uur Grashoek D3 – VC Trivia D4 
17:00 uur AV Flash H1 – VC Trivia H1 
19:00 uur VC Athos ’70 D4 – VC Trivia D5 

 

VC Trivia D1 behaalt overtuigende zege op koploper 

Na een korte winterstop mocht het eerste damesteam van VC Trivia op zaterdag 11 januari aantreden 
tegen de huidige koploper van dat moment, Bedovo D1. Net voor de kerstvakantie werd er in Beek en 
Donk één puntje weg gesnoept in een zeer goede wedstrijd, dus ook deze dag gingen de dames alles uit 
de kast halen om nu misschien wat meer punten in eigen huis te houden.  
De eerste set ging het meteen vanaf het begin gelijk op. De teams waren duidelijk aan elkaar gewaagd, 
wat zorgde voor een enthousiast en fanatiek volleybalspel voor het publiek. Ook richting het einde van de 
set lukte het VC Trivia om haar verzorgde spel vast te blijven houden. De pass werd goed verzorgd, 
waardoor de spelverdeler iedereen aan het net kon bedienen. Door de aanvallers werd er druk 
uitgeoefend op de tegenstander en uiteindelijk werd daarmee het verschil gemaakt aan het eind van de 
set. Deze werd dan ook met 25-20 gewonnen door VC Trivia. In de tweede set werd de foutenlast aan de 
kant van Bedovo lager en wisten zij ook steeds meer druk uit te oefenen. Hierdoor ontstond er een 
puntenverschil in het voordeel van de gasten richting het einde van de set. VC Trivia hield het hoofd koel 
en er werd hard gewerkt om dit puntenverschil weg te werken. Middels enthousiasme en lef kregen de 
dames dit voor elkaar, waardoor een erg spannend set-einde volgde. Verschillende setpoints werden er 
aan weerszijden weggewerkt en na ontzettend hard werken was er dan eindelijk die twee punten verschil 
in het voordeel van VC Trivia, 31-29. Hiermee was de knoop doorgehakt. VC Trivia had de leiding in de 
wedstrijd en bleef dit ook houden tot het einde. In de laatste twee sets werd meteen vanaf het begin een 
goede start gemaakt, waardoor de druk wat afnam bij de thuisploeg en Bedovo weinig tegenstand meer 
bood. De wedstrijd kon zo met een goed gevoel worden uitgespeeld en uiteindelijk werden de laatste twee 
sets met 25-18 en 25-15 dan ook gewonnen. Een verrassende uitslag, maar meer dan verdiend door het 
uitstekend spelende team van VC Trivia. Volgende week mag het team aantreden in de derby tegen 
Olsredlem, waarin zij opnieuw alles zullen geven om weer een overwinning binnen te halen.  
 

Jeugdnieuws 

Programma: zaterdag 18 januari 

19:00 uur Flamingo’s ’56 MA2 – VC Trivia MA1 
15:00 uur Olsredlem/Brovoc MB1 – VC Trivia MB1 
17:00 uur Bedovo JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2 

 

Programma: zondag 19 januari 

Nivo 4 in Maasbree: 
10:30 uur VC Trivia N41 – Hovoc N41 
11:0 uur Asterix N41 – VC Trivia N41 
Nivo 5 in Grubbenvorst: 
10:00 uur AV Flash N51 – VC Trivia N51 
10:30 uur Set Up N52 – VC Trivia N51 
 

Verslag VC Trivia MC1 

Zaterdag 11 januari hebben wij in Hegelsom een volleybalwedstrijd gespeeld. Wij moesten tegen Civitas, 
daar hadden we de eerste twee sets van gewonnen. Maar de derde set ging niet heel goed want Civitas 
had deze gewonnen. Bij de vierde set wilden we er helemaal voor gaan, in het begin stonden we steeds 
gelijk. Op de helft van de set stond Civitas met een paar puntjes voor en bij het einde van de set stond het 
24-20 voor hun. Maar gelukkig hadden onze coaches ons nog goede tips gegeven en later daarna stond 
het 24-24. Het was de hele tijd om en om, toen kregen hun een puntje en toen weer wij. Uiteindelijk 
hadden wij gewonnen met 29-27 en daar waren we heel blij mee. We gaan de volgende keer weer kei 
hard knallen. Groetjes Tessa 
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Recreanten 

Uitslagen 

Brovoc - VC Trivia H1                      3-1 

 

Programma

Zondag 19 januari 10:00 uur  VC Trivia H3 – Set Up H2  Fluiten: Lian Tacken 
Maandag 20 januari 20:00 uur  Tupos D1 – VC Trivia D1 
Woensdag 22 januari  21:30 uur  VC Trivia D3 – Revoc/ VCB D1 Fluiten: Diana Hesen 
 

 

Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 126 

 
Zondag 7 oktober 2001 vierde pastoor Maesen zijn  
25-jarig  priesterfeest met een plechtige hoogmis en 
aansluitend een receptie.  
In 2002 moest pastoor Ger Maesen om 

gezondheidsredenen terug treden en beschikte Meterik niet meer over een 
eigen priester. Voor de tweede keer in zijn leven ging hij noodgedwongen 
met emeritaat; vijf jaar eerder nam hij om gezondheidsredenen afscheid van 
de parochie in Well. 
 
De parochie zoekt aansluiting bij het cluster-samenwerkingsverband van de parochies St. Lambertus 
en St. Norbertus in Horst, St. Oda in Melderslo en St. Hubertus in Hegelsom. Deken Rob Merkx werd 
benoemd als administrator (waarnemend pastoor) in Meterik.  

In het cluster Horst is één pastoraal team werkzaam, alle priesters samen verzorgen de vieringen in de 
diverse parochies. Meterik heeft nog wel een eigen kerkbestuur en de parochie draait op eigen 
financiële middelen. 

 
PAARDENSPORTVERENIGING  St. JORIS  METERIK 
 
Op 12 januari organiseerde Horst een dressuurwedstrijd voor paarden. 
 
Uitslagen: 

Klasse B: Lian Vermeer met Joy 1ste prijs 
Klasse L1: Lian Vermeer met Iranga 1ste prijs 
Lian proficiat! 
 
Aankomend weekend worden de Limburgse kampioenschappen dressuur gehouden in Reuver.  
Van onze vereniging komt aan start: 
zaterdag 18 januari 
10.27 uur klasse L1: Lian Vermeer met Iranga 
zondag 19 januari 
11.09 uur Klasse B: Lian Vermeer met Joy TV 
Lian heel veel succes! 
 

 

Spreuk 

Een mooi gezicht wordt oud, een mooi lichaam verandert, 
maar een mooi mens zal altijd een mooi mens blijven. 
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Een fantastisch muzikaal begin van 2020!  

Op zaterdag 4 januari werd in ‘De Meulewiek’ het jaarlijkse 
Nieuwjaarsconcert gehouden. 

Een prachtig optreden van de drumband van Muziekvereniging Concordia met werken waarmee men 
onlangs 95 punten behaalde in Etten-Leur. 

Daarna was de beurt aan Meriko Vocaal met een vijftal mooie nummers.  
‘This little light of mine’, werd gedirigeerd door Carmen, zodat Ron achter 
de piano kon plaats nemen.  
Als laatste speelde fanfare Concordia een aantal bekende Franse 
nummers. Ook werden nog twee nummers samen met Meriko Vocaal 
gespeeld/gezongen. 
Al met al een luchtig programma waar de vele toeschouwers van hebben genoten. 
 
Dit jaar bestaat Muziekvereniging Concordia precies 100 jaar. Van 26 t/m 29 november zal hier extra 
aandacht aan worden besteed.  
Dank aan allen die meegeholpen hebben om van dit Nieuwjaarsconcert weer een geweldige 
happening te maken. Vooral veel dank aan Toon en Mien Rambags voor de heerlijke wafels!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WANDELEN 
 

Maandag 20 januari is er weer wandelen voor iedereen die van wandelen houdt en zoals altijd weer de  
3 en de 5 km. Zijn er nog leden die van wandelen houden en die nog nooit zijn mee gegaan, die zijn nog 
altijd welkom.  
We vertrekken om 13.30 uur bij ‘De Meulewiek’ en drinken een kop koffie bij terugkomst bij de 
inloopmiddag, waar Gerda zorgt dat de koffie bruin is.  
 
KNUTSELEN  
 
Donderdag 23 januari is er weer knutselen en kaarten maken, waar Ans je de kneepjes van het vak 
aanleert. Heb je interesse, kom dan ook mee doen. De aanvang is 13.30 uur in ‘De Meulewiek’. 
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Paul Heldens hoofdtrainer Meterik  

seizoen 2020-2021 
 
 

De uit Meterik afkomstige Paul Heldens (33) wordt komend seizoen de 
nieuwe hoofdtrainer van RKSV Meterik. 
Paul heeft jaren in het eerste elftal van Meterik gespeeld en is daarna  
4 jaar jeugdtrainer van Meterik JO19-1 en Meterik/America JO19-1 
geweest. In die tijd heeft hij de trainerscursus UEFA C gevolgd. Hij is nu 
voor het 2e jaar trainer van Sparta’18 JO17-1 (hoofdklasse).  
Paul is werkzaam als sportconsulent bij Sportbedrijf gemeente Nijmegen. 
Komend seizoen gaat hij, samen met Tom Classens als assistent, aan 
de slag met de jonge selectie van RKSV Meterik, waarvan hij veel 
spelers destijds reeds als jeugdtrainer heeft begeleid.  
 

 Kantinediensten 

16-01 Toon en Sjuul Baeten 
18-01 Peter 
 

23-01 Toon en Niels v.d. Bekerom 
25-01 Jan   

Senioren 

Uitslagen/Programma 

Datum Thuisteam   Uitteam Tijdstip 

19-01-20 V.V. Achates 1 - Meterik 1 14:30 
19-01-20 FCV Venlo 3  - Meterik 2 13:00 
26-01-20 Meterik 1  - America 1 14:30 
 

Jeugd 
Start voorjaarscompetitie jeugdvoetbal  
Na de welverdiende winterstop beginnen de voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie weer.  
De voorjaarscompetitie zal starten vanaf zaterdag 1 februari 2020!  
 
Vanaf 18 januari 2020 zal de KNVB het volledige voorjaarsprogramma bekend gaan maken. Per team zal 
het programma dan weer gecommuniceerd worden en per diverse digitale wegen beschikbaar zijn.  
 
De trainingen zullen vanaf maandag 20 januari 2020 (week 4) weer starten!  
Hou voor de actuele informatie ook jullie eigen team App in de gaten.  
 
Programma Bekerwedstrijden jeugd 25 januari 2020  
           Tijdstip 
Meterik/America JO19-1  - SVOC’01 JO19-1   14:00 uur  
 
 

(ingezonden)  

Beste hondenbezitters 
 
Sinds enige tijd ondervinden de mensen in de kern van Meterik 
veel overlast van hondenpoep op de stoep. 
Deze wordt niet netjes opgeruimd zoals dit hoort. 
Mensen die met een rollator of wandelwagen erdoor heen rijden! 
Kinderen die struikelen en in de hondenpoep terecht komen!  
Het is echt te vies voor woorden!  
Graag willen wij aandacht vragen voor dit probleem en hopen dat 
iedereen de poep van zijn/haar hond netjes opruimt.             

Dankjewel!!  

(inzender bij redactie bekend) 
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UITNODIGING 
Hoewel het nieuwe jaar nog maar pas begonnen is zijn de Meulewiekers al druk 
doende met de voorbereidingen voor de carnavalsactiviteiten. 
Jij ook al? Misschien al een outfit aan het bedenken en maken? Heb je ook al 
eens gedacht aan deelname aan de Meterikse optocht op maandag 24 februari? 
We nodigen jong en oud uit om deel te nemen. Deelname is gratis en er zijn 
geldprijzen te winnen, maar ook bekers zoals de wisselbeker en ook speciale 
jeugdbekers. 
 

Misschien kunnen we je een beetje op weg helpen:  
Het thema voor dit jaar is ’Weej duike de Meulewiek in’, wat verwijst naar een kleurrijke 
onderwaterwereld. 
 
Neem jij onze uitnodiging (en uitdaging!) aan?! 
Vanaf eind januari kun je je deelname doorgeven via www.demeulewiekers.nl. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Proclamatie 56e Prins van de Meulewiekers 

 
De nieuwjaarsborrels liggen alweer ver achter ons en misschien zijn de eerste goede voornemens al 
gesneuveld. Een goed voornemen dat bij het Jeugdcomité niet gaat sneuvelen, is om er met alle 
Meulewiekers dit jaar weer een geweldig feest van te maken tijdens de carnaval. Wij hopen dat jullie 
op 25 januari geheel in thema met ons De Meulewiek in willen duiken, om samen de opvolger van 
Prins Tom 1 uit te roepen tot nieuwe heerser van de Meulewiekers! 
 
We nodigen alle Meulewiekers uit om op deze avond aanwezig te zijn in M.F.C. de Meulewiek, dat 
voor de gelegenheid wordt omgebouwd tot een prachtige onderwaterwereld. De proclamatie 
belooft een spectaculaire act te worden, dus zorg dat je er op tijd bij bent. De zaal gaat open om 
20.30 uur en de entree is gratis. De DJ’s van de Matinees verzorgen deze avond de muziek waarbij 
een selectie van Miëterikse liedjeszangers hun nieuwe nummer ten gehore brengen. Ook zullen onze 
nieuwe dansmarietjes voor de eerste keer hun gardedans opvoeren. Vergeet je snorkel niet! 
 
Als jij al denkt te weten wie de nieuwe Prins wordt, kijk dan op www.demeulewiekers.nl en ‘Raad de 
Prins en Win!’ Tijdens de receptie van de prins zal er uit alle goede inzendingen 1 persoon worden 
geloot en die zal een attentie van de prins ontvangen. 

Geej komt toch ôk? 
Alcoholbeleid 
Net als vorig jaar, gaan we alle bezoekers een polsbandje geven, zorg dus dat je je legitimatie bij je 
hebt. 
 

 

Hallo beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes. 

 
Ja ja, ’t stiët d’r wer a te koome, de BB commissie is verschillende kiêre beejiën gewes um te kiêke 
welk thema we dit jaor hebbe met de vastenaovend en wát ze dao meij zuije kunne dô. En ik môt 
zegge, d’r is wer iets geweldigs oet dun hoege hoet getoevêrt. Wát hebbe we dit jaor vur en 
gezelschap, wie wûrt ’t broedspaar en wie huurt d’r allemaol beej? D’r is niks aan ’t toeval aover 
gelaote, dát kân ik ow waal zegge. En ’t gezelschap vult zich nauw ál as visse in ’t water. 
 
En… jullie kriëge vánàf nau ôk nag de kâns um te roije wie ’t broedspaar ván twiëdoesendtwintig wuurt, 
via de website ván de Meulewiekers. Ma vur dát ik te veul gaij vêroije, zeg ik nauw lekker niks miêr. 
Aoveriges motte jullie ôk de kâns kriëge um zelf ôw voelspriete oet te staeke, vurgaonde jaore veel ’t 
en bitje taege met de goije naame, dus dût ow best! Hiël veul plezeer met ’t roije, weej koome d’r nag 
ôp trug. 
  
Naames ’t BB comité  

http://www.demeulewiekers.nl/


 
 
 

11 

53ste Zittingsavonden van de Meulewiekers 

 
Dit jaar is een jaar van kampioenen. Wat dat inhoudt lees je verderop in dit stuk. Het belooft hoe dan 
ook een prachtige zittingsavond te worden! Op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari is het weer tijd voor 
een avond van grappen en grollen, lol en plezeer en één grote bak gezelligheid. Het is een lekker vol 
programma, dus we starten stipt om 20:00 uur. Zorg dus dat je er op tijd bij bent! 
 
Miëterikse artiesten 
Ook dit jaar is er weer veel te zien van eigen bodem. Uiteraard wordt de hele avond weer muzikaal 
omlijst door kapel ‘Kerboêt met kroêt’, zodat de artiesten waardig opgehaald kunnen worden. Ook 
zorgen ze voor extra gezelligheid in de pauze en aan het eind van het programma. 
Ook dit jaar mag Jong Nederland weer ’t spits afbijten. Prachtig dat zij er ieder jaar weer bij zijn! 
Dit jaar hebben we maar liefst 8 liedjes van Meterikse makelij. Iedere avond zullen 4 van de liedjes ten 
gehore gebracht worden door onze liedjeszangers. 
Na vorig jaar als ‘Ger’ op het podium te hebben gestaan met ‘Bagger’ zal Ramon Coenen dit jaar zijn 
eerste solo optreden geven. Als je Ramon een beetje kent weet je dat hij altijd een hele voorraad 
grappen klaar heeft staan, dus dat wordt zeker lachen! 
Na een aantal jaren weg te zijn geweest zijn de 3 buurmannen van het Meteriks veld weer terug voor 
een flink dosis droge buurthumor. Kortom, weer veel Meterikse inbreng dit jaar, top! 
 
Hôrster artiesten 
Buiten onze eigen artiesten hebben we ook artiesten van de Dreumels. De schlagerzangers van Horst 
zullen het feest extra schwung geven met hun liedjes. 

 
Verder hebben we nog optredens van: 
 
Neppie Kraft 
 
Deze dame weet als geen ander de liedjes van Beppie ten gehore te 
brengen. Je zou bijna zeggen dat Beppie zelf op het podium staat, zo goed! 
Gegarandeerd dat zij de stemming er goed in weet te houden. 
 
 

Boy Jansen 
 
In het dagelijks leven verzorgt hij uitvaarten, maar gelukkig staat er bij ons 
iets vrolijkers op het programma. Met typetjes als André Rieu, Herman den 
Blijker en de Rijdende rechter heeft hij geweldige optredens op zijn 
repertoire. 

 
Theo Nellen 
 
Met trots mogen we zeggen dat we dit jaar de Limburgs Kampioen 
Buuttereednen op onze zittingsavond hebben staan.  
 
Als Frits Rits heeft hij dit jaar het kampioenschap gewonnen. Wij 
hebben al ontzettend veel zin in zijn optreden. Theo, nogmaals 
gefeliciteerd! 
 
 

Dirk Kouwenberg 
 
Naast de Limburgs kampioen hebben we ook nog de Brabants 
kampioen Tonpraten op ons podium! Dirk heeft al eerder furore 
gemaakt in de Meulewiek als astronaut en zal ook dit jaar een 
prachtige act neer zetten. Dirk, gefeliciteerd met je prachtige 
overwinning. Wij zien uit naar dit optreden! 
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Bjorn en Mieke 
 
Als afsluiter hebben we dit jaar een prachtig duo. Als je gaat 
uitzoeken van wie de laatste jaren het vaakst een carnavalsnummer 
is gedraaid in de Meulewiek, dan kom je waarschijnlijk bij hen uit. 
Dat het dak er af gaat met hen als afsluiter is wel bijna zeker. 
Waarschijnlijk kan niemand het weerstaan om keihard mee te zingen 
met “1000 sterre”, “Nog efkes” en “Droeëme mit de oeëge oop”. 
 
 
 

 
Kaartverkoop van de entreekaarten voor de zittingsavonden is op zaterdag 1 februari vanaf 
10:00 uur bij Beej Tieskes. Kaarten kosten €14,- per stuk, maximaal 12 kaarten per persoon. 
De inschrijflijst ligt om 7:00 uur klaar, zoals altijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miëterikse Carnaval CD / USB-stick 2020 

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes, 

Aanstaande zaterdag 18 januari komen we vanaf 
12:00 uur de Miëterikse carnaval CD / USB-stick huis aan huis 

verkopen (€ 7, - per stuk).  
 
 

  
Uitslagen competitie: Week 2    Competitie stand en punten na ronde 17 
  
Meterik 1 Vrij    A   Klasse Meterik 1 111 pnt plaats  5 
Meterik 2 America 2 10 - 3  B1  Klasse Meterik 2 122 pnt plaats  5 
Meterik 3 Ysselsteyn 1   8 - 4  B1  Klasse Meterik 3   91 pnt plaats 13 
Leunen 2 Meterik 4 13 - 3  B2  klasse Meterik 4 117 pnt plaats  5 
Meterik 5 Kemphaan 4   9 - 4  B3  Klasse Meterik 5   89 pnt plaats 13 
Meterik 6 Leunen 4   4 - 9  C1  Klasse Meterik 6 102 pnt plaats  8 
Gasthoes 3 Meterik 7 10 - 3  C2  Klasse Meterik 7 112 pnt plaats  7 
Meterik 8 Oirlo 5    4 - 10  C4  Klasse Meterik 8 113 pnt plaats  3 

 
Speler van week 2:    JAN LEEUWESTEIN  van Meterik 2   
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Sportvereniging Oxalis 

               Horst aan de Maas 
 

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

Oxalis komt net tekort tegen koploper 

Zondag 12 januari speelde Oxalis de eerste wedstrijd van 2020 tegen de koploper ONA/Astrantia in 
Overasselt. Dit was een nog onbekende tegenstander voor Oxalis maar de dames van Oxalis waren 
erop gebrand om de punten mee naar huis te nemen. Het werd een spannende wedstrijd waar Oxalis 
maar net tekort kwam. 
Meteen vanaf het begin van de wedstrijd ging de score gelijk op. ONA/Astrantia wist steeds op één 
puntje voorsprong te komen, maar de dames van Oxalis wisten goed bij te blijven. In de vijftiende 
minuut pakten de dames uit Horst aan de Maas de voorsprong en was de score 4-6. Gedurende de 
eerste helft bleven beide ploegen goed aan elkaar gewaagd. Toch wist ONA/Astrantia voor rust de 
voorsprong nog te pakken en was de stand bij het fluitsignaal 10-8. 
Trainer/coach Jan Wielink gaf in de rust aan dat het belangrijk was dat Oxalis de focus vast hield 
tijdens de tweede helft en dat de wedstrijd nog zeker niet verloren was. 
In het begin van de tweede helft was het lastig voor de dames van Oxalis om aanvallend de kansen af 
te maken, waardoor ONA/Astrantia verder uit wist te lopen. Oxalis gaf echter niet op en bleef tot het 
einde doorgaan en zoeken naar goede kansen. Zo wisten ze het laatste kwartier nog dichtbij te komen 
en werden het nog spannende laatste minuten. Helaas lukte het Oxalis net niet om het gat te dichten 
en werd de einduitslag 15-13. Een goede wedstrijd waar de ploegen dichtbij elkaar zaten, maar waar 
Oxalis net iets tekort kwam tegen de koploper. 
Volgende week zondag 19 januari speelt Oxalis 1 tegen JES 1 in de Kruisweide in Sevenum.  
 

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.  
Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met balsport en leren zo 
spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier 
met bewegen bezig. 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 

• 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. 
 

 

De bloemen blijven nog even in Meterik 

Nadat Mirjam Beelen een boeket rozen van Louis Vullings had ontvangen werd Giel Muijsers de 
volgende schakel in de bloemenketting van ‘De Wekkerradio’ van Omroep Horst aan de Maas. 
Giel werd genomineerd voor zijn inzet bij diverse Meterikse verenigingen, waardoor hij in het verleden 
al eens een ‘Jeugdlintje’ ontving van de gemeente Horst aan de Maas. 

Giel is al jaren actief binnen RKSV Meterik, eerst als jeugdtrainer en nu ook als lid van het 
jeugdbestuur. Daarnaast is hij ceremoniemeester van de Meulewiekers en is hij medeorganisator van 
Inside the Cage, een festival dat al vijf jaar in oktober wordt georganiseerd in zaal ‘De Meulewiek’.  

Omdat Giel afgelopen week genoot van een wintersportvakantie in Oostenrijk heeft hij de rozen nog 
niet ontvangen. Dat gebeurt deze week en hij ontvangt de rozen samen met Edwin Litjens, want die is 
door Giel genomineerd als volgende schakel aan deze bloemenketting. Louis Vullings haalt deze week 
dus twee bossen rozen bij Van der Hulst om die bij Giel en Edwin te bezorgen. Geniet er allebei van, 
ze zijn verdiend!  

http://www.svoxalis.nl/
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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Zaterdag 21 maart 2020 Bingo-avond t.b.v. Alpe d'HuZes 
 
Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement, waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor 
onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.  
 
Een op de drie Nederlanders krijgt kanker. Jaarlijks sterven 43.000 mensen aan kanker. Daarmee is 
kanker helaas nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Kankerbestrijding en aandacht voor de 
kankerpatiënt zijn heel hard nodig. Alpe d'HuZes is opgericht met als doel om de onmacht die ontstaat bij 
kanker om te zetten in kracht. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ accepteren we geen beperkingen in 
wat we kunnen en zullen bereiken. 
 
We hebben vorig jaar meegedaan aan dit evenement en zijn nog meer overtuigd geraakt van de noodzaak 
van onderzoek. We doen daarom dit jaar nogmaals mee aan Alpe d’HuZes. We geloven dat wij samen 
kunnen werken aan een wereld waarin je niet meer doodgaat aan kanker.  
Het streven is dat Mariëtte de Alpe d’Huez drie keer opwandelt en Jan minimaal 5 keer naar boven fietst. 
 
Om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit doel, houden we diverse acties.  
Op zaterdagavond 21 maart organiseren we samen met Meriko Vocaal een bingo-avond in MFC  
‘de Meulewiek’. We nodigen bij deze iedereen uit om hier naartoe te komen.  
Zet deze datum alvast in je agenda!  
Meer informatie hierover volgt nog. 
 

                           
                                Jan en Mariëtte Laurijsse 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
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) 
 

Zaterdag 25 januari, 19.00 uur, 3e zondag door het jaar 

Pierre Peeters en Maria Peeters- Keijsers (jaardienst) 
 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

18-01: Jos Tielen  18-01: Jan Philipsen   18-01: Jan Steeghs 
25-01: Piet Kuenen  25-01: Huub Baltussen  25-01: Tjeyu Tacken 
 

Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023  

 
 

Meterik in vroegere tijden 

Ansichtkaarten………. wie stuurt ze nog? 

Het is lang geleden dat de laatste ansichtkaart van Meterik gemaakt werd! 

Oude ansichtkaarten vertellen ons veel over het verleden. Hieronder een kaart van de huidige 

Crommentuijnstraat die toen Meteriksebaan heette.   

 

Weet iemand in welk jaar de foto gemaakt is? Wie is de persoon op de fiets? 

Mogelijk bent u in het bezit van oude ansichtkaarten van Meterik die we mogen scannen. 

Mail naar info@heemkundemeterik.nl, bel 077 398 38 12 of neem contact op met één van de leden van 

Heemkunde Meterik. Alvast bedankt! 

 

 

  

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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