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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Een beetje geluk deelt zichzelf uit.
In de eerste 11 dagen van september is er 2 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Elke druppel door de zon beschenen, is een diamant zomaar gratis gekregen.
.
Tot weeres met groeten van Jos

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

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.

Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
1 pagina
€ 27,50
1 pagina (eindpag. in kleur) € 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (eindpag. in kleur) € 20,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.
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Meulenwiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 11-09-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.
September
Do
16:
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Vr
17:
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur
Za
18:
Dorpsverbinders film ‘Wei’, nagesprek in MFC in Week v/d Dementie 14:00 - 16:00 uur
Ma
20:
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Di
21:
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Wo
22:
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Do
23:
KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve 08:00 uur
Za
25:
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Ma
27:
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
Do
30:
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Oktober
Ma
04:
Di
Wo
Do
Ma

05:
06:
07:
11:

Di
Do

12:
14:

Za
Ma

16:
18:

Wo
Do

20:
21:

Vr
Za
Ma
Do

22:
23:
25:
28:

- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 19.30 uur
Vss gezellige avond (verdere info volgt nog) 19:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO fietstocht 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Grote poets / NL Doet actie JongNL Meterik 09:00 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO excursie naar ' Museum de Kantfabriek '.
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Concert Concordia - première 'Lei' 20:00 - 22:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

November
Ma
01:
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Do
04:
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
Za
06:
Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur
Ma
08:
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
Do
11:
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
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JongNL Meterik nieuws

Stafvergadering met aansluitend
barbecue
Afgelopen vrijdag heeft deze plaats gevonden. Het
was een gezellig samenzijn. We mogen nieuwe
leiding ontvangen en wensen hun een fijne tijd toe bij
JongNL Meterik. Helaas nemen we ook afscheid van
enkele mensen. Dit zijn Tom Walraven, Kevin Alards,
Anna de Groot, Eva Hesen en Lars v/d Vight.
Anna was aanwezig en kon ons bedankje in
ontvangst nemen. De anderen zullen dit nog
ontvangen.
Hartelijk dank voor jullie inzet!

Rommelmarkt bij Jong Nederland
Meterik!
We kunnen terug kijken op een geslaagde dag. We
mochten veel spullen ontvangen die we weer konden
verkopen. Bepaalde dingen die niet verkocht zijn
werden geschonken aan een goed doel.
Iedereen die op welke manier dan ook zijn steentje
heeft bijgedragen willen we hiervoor bedanken.
Hartelijk BEDANKT en graag tot volgend jaar.

Zaterdag 16 oktober 2021 grote poets
Het plan is om dan de grote
poets te gaan doen in onze
blokhut. Zoals gebruikelijk
starten we om 9.00 uur en iedereen die tijd en zin heeft is van harte welkom.
Voor koffie/thee met vlaai zal gezorgd worden. Ook alle poetsspullen zijn in
de blokhut aanwezig.
We gaan het dit jaar combineren met de taken die stonden voor NL-DOET.
Dus heb je tijd en zin om ons te komen helpen, graag ☺
Uiteraard zullen we de geldende coronamaatregelen blijven volgen en als
hierin veranderingen/aanscherpingen zijn houden we daar rekening mee.
Aanmelden kan via info@jnmeterik.nl.
Alvast bedankt.

OPA (Oud Papier Actie)
Zaterdag 25 september komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 1 aan de beurt. Dit zijn
Sander Ambrosius, Kris Cuppen, Evelien Swinkels (i.p.v. Jac Ambrosius) en Julie Schoeber.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.

OMA (Oud Metaal Actie)
Zaterdag 25 september kunt u oud metaal en al het stekkerbevattend materiaal in komen leveren op
de parkeerplaats van ons voetbalveld. Dit kan tussen 13:00-15:00 uur.
Twee vrijwilligers (Henk Ambrosius en vervanger) zijn aanwezig voor eventuele hulp.
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Mededelingen KBO
Beste leden
Er zijn nog wat plaatsen vrij in de bus naar de Orchideeënhoeve op donderdag 23 september a.s..
Opgeven kan nog t/m 17 september per email (kbometerik@gmail.com) en maak de kosten graag
meteen over op rekeningnummer NL93RABO0133305481
Bellen mag ook naar Bert Thijssen, tel. 06- 40 35 55 80 tussen 18.00 en 20.00 uur.
Niet te lang wachten, anders is de bus vol en gaat ze er zonder jou vandoor.
Dat zou toch jammer zijn.
Voor de leden die meegaan, een heel fijne dag toegewenst.
Groetjes KBO Meterik.

Molen Eendracht maakt Macht!
Afgelopen weekend werden er op vrijdagavond pizza’s gebakken in ’t Bakhuuske. We
willen iedereen bedanken voor de massale opkomst en het bestellen van de pizza’s!
Helaas hebben we een aantal mensen teleur moeten stellen, maar al met al was het
een zeer geslaagde avond.
Op zaterdag was de oven nog warm en werd er molenbrood gebakken. Ook hier
kwamen veel mensen een kijkje nemen! Wij als molenstichting zijn erg blij dat
mensen van binnen én buiten het dorp graag de molen bezoeken, voor de
gezelligheid, maar ook om te genieten van de locatie en de activiteiten. We kijken
met plezier uit naar alle andere activiteiten die we in de toekomst bij de molen gaan
organiseren.
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SENIOREN
Programma komende weken
19 sep
19 sep
19 sep
26 sep
26 sep
26 sep
26 sep
3 okt
3 okt
3 okt
3 okt

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

RKSV Meterik 3
ZSV 4
Wittenhorst 6
RKSV Meterik 2
Leunen 6
SVOC'01 3
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
GFC'33 2
Hegelsom 1

Wittenhorst 11
RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 4
vvVOS 2
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
GFC'33 1
Sparta'18 5
Ysselsteyn 5
RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 1

JEUGD

Uitslagen jeugd 11 september
SJO PEC’20 JO19-1
ST Sparta’18/Kronenberg JO17-3
Wittenhorst JO15-2
Belfeldia JO13-1JM
SJO America/Meterik JO12-1
SVOC’01 JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
Melderslo JO8-1

-

ST SJO Am/Met/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO15-1
SJO America/Meterik JO13-1
Roggel JO12-1JM
SJO America/Meterik JO11-1
ST Sporting S.T./SVEB JO10-2
SJO America/Meterik JO8-1

5 - 0
0 - 5
9 - 1
10 - 0
afg.
0 - 12
1 - 18
-

Programma jeugd 18 september
ST SJO Am/Met/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO15-1
SJO America/Meterik JO13-1
SJO America/Meterik JO12-1
SJO America/Meterik JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
SJO America/Meterik JO8-1

-

FCV Venlo JO19-2
Hegelsom JO17-1
Hegelsom JO-15 JM
ST SV United/BVV’27 JO13-2 JM
Wittenhorst JO12-3
Leunen JO11-1 JM
SSS’18 JO10-2 JM
Montagnards JO8-2 JM

15:00 uur
14:00 uur
13:00 uur
12:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
09:30 uur
09:30 uur

ST SJO Am/Met/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO15-1
SJO America/Meterik JO13-1
SJO America/Meterik JO12-1
SJO America/Meterik JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
SJO America/Meterik JO8-1

14:00 uur
13:30 uur
13:30 uur
11:00 uur
11:00 uur
10:30 uur
09:30 uur
08:45 uur

ST Volharding/Sambeek JO19-2
ST GFC’33/SV Lottum JO17-1
ST Volharding/Sambeek JO15-2
Blerick JO13-2 JM
SJO PEC’20 JO12-1
ST SV United/BVV’27 JO11-1
Leunen JO10-2 JM
SV Venray JO8-5

15:00 uur
14:00 uur
13:00 uur
12:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
09:30 uur
09:30 uur

Programma jeugd 25 september
Belfeldia JO19-1
FCV-Venlo JO17-3
Venlosch Boys JO15-3 JM
S.V. Oostrum JO13-2JM
ST GFC’33/SV Lottum JO12-2
Wittenhorst JO11-3 JM
Merselo JO10-2
Blerick JO8-3

-

Programma jeugd 2 oktober
ST SJO Am/Met/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO15-1
SJO America/Meterik JO13-1
SJO America/Meterik JO12-1
SJO America/Meterik JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
SJO America/Meterik JO8-1

-
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VC Trivia klaar voor seizoen 2021 – 2022!

Dominant volleybal, dat is waar het de dames van VC Trivia om te doen is.
Aan het begin van de voorbereiding was het spelbeeld nog erg wisselvallig, maar het jonge team is
in no-time gegroeid naar spelbepaler.
Afgelopen vrijdagavond waren de dames te gast in Panningen. Daar werd met zorgvuldig serviceen side-out spel korte metten gemaakt met de tegenstander. 0-4 was de uitslag met setstanden van
10-25, 14-25, 18-25, 08-25. Het kleine dipje in de 3e set was het gevolg van de wissels die coach
Guus Wilbers doorvoerde; even moest de afstemming gezocht worden. Duidelijk werd dat de 11koppige selectie aan elkaar gewaagd is en al snel op dezelfde voet verder ging.
Een dag later stond de streekderby van het seizoen op de agenda: een wedstrijd tegen de dames
van Hovoc. Voorafgaande aan deze oefenwedstrijd werd aandacht geschonken aan een andere
trouwe supporter van VC Trivia. De 93-jarige opa van Josi en Evie Linskens uit America is vrijwel
iedere thuiswedstrijd op de tribune te vinden. Bijzonder is het voor hem dat, sinds dit seizoen, twee
van zijn kleindochters uitkomen voor het eerste damesteam. Josi Linskens, diagonaal speler is dit
seizoen nieuw bij de dames.
De wedstrijd tegen Hovoc verliep in de eerste set erg rommelig. De dames liepen al snel tegen een
achterstand van 10 punten op. Bij een stand van 19-09 in het voordeel van Hovoc volgde een 2e
time-out. Na dit moment herpakte het team zich en wist zich knap terug te spelen in de set en
uiteindelijk betekende dit ook het kantelpunt in de wedstrijd. De 1 e set werd weliswaar nog verloren
op 2 punten verschil, maar de 3 daaropvolgende sets waren overtuigend voor VC Trivia. Het team
liet een gedreven indruk achter. Met veel spelvreugde, energie, beweging en servicedruk kan er met
een goed gevoel vooruitgekeken worden naar de seizoensopening van 25 september a.s.
Een thuiswedstrijd om 17.00 uur tegen VC Volt.
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Muziekvereniging Concordia Meterik

Vrijdag 17 september
Huis aan huis verkoop van

rozen
Een bos met 20 rozen voor € 8,Vanaf 17.00 uur kunnen leden van Muziekvereniging Concordia bij u langskomen om
deze prachtige rozen aan te bieden.

DAY WORLD CLEANUP

Aanstaande zaterdag 18 september doen wij (de Meterikse Zappers*)
ook mee met de DAY WORLD CLEANUP.
Wil je ook meedoen? Stuur dan eventjes een mailtje naar
Info@dorpsraadmeterik.nl. Je krijgt dan verdere informatie en voor de
spullen wordt gezorgd.
We starten om 10.00 uur.
* zapper: zwerfafvalprikker
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Koken met ’t Krèntje
Gestoofde kweeperen en kweeperenvlaai
(ingezonden door Mariet Bakker)
Kweeperen (Cydonia oblonga) zijn in Nederland over het algemeen in september/begin oktober rijp.
Het is een minder bekende vrucht, maar soms kom je ze tegen. Wij hadden op de Sint Jansstraat
twee bomen in de tuin die prachtig bloeiden en veel vruchten gaven.
De meeste rijpe kweeperen kleuren mooi goud/geel maar er zijn ook rassen die vrij groen blijven.
Het is een minder bekende vrucht die je niet rauw kunt eten (ze zijn steenhard) maar waar je
heerlijke jam of vlaai van kunt maken
Benodigdheden:
3-4 kleinere kweeperen of 1-2 grote
1/2 liter water
100 gram suiker
1 eetlepel maizena
Verwijder het klokhuis uit de geschilde
kweeperen en doe de gehalveerde delen in
kokend suikerwater. Dek de pan af en laat
de vruchten langzaam (niet te) gaar koken.

Gestoofde kweeperen
Benodigdheden:
2 eetlepels gehakte amandelen
2 eetlepels krenten
4 eetlepels sinaasappel-confiture
Schik de kweeperen op een platte schaal.
Vul ze met een mengsel van gehakte amandelen en krenten.
Vermeng het vruchtennat met de sinaasappel-confiture en bind het met maizena.
Eventueel kunt u de saus verfijnen met rum of brandewijn.
Giet de afgekoelde saus over de kweeperen.
Garneer de kweeperen met een toef slagroom.

Kweeperenvlaai
Benodigdheden:
gekookte kweeperen volgens bereiding zoals hierboven omschreven
1
vlaaibodem.
1
tablet (pure) chocolade
1
banketbakkersroom
Smelt de chocolade (au bain marie)
Smeer de vlaaibodem in met de gesmolten chocolade.
Breng daarop een laag banketbakkersroom aan.
Snij de gekookte kweeperen in partjes en beleg de bodem met de partjes kweeperen.
Overgiet de vlaai met het gebonden vruchtennat.

Smakelijk!!
Heb je ook een recept waarvan je zegt: “Dat is lekker, moet je ook eens proberen”
stuur het dan naar dorpskrantmeterik@gmail.com. Doen, dank je!
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Oxalis mist teveel kansen in 2e helft en verliest 1e competitiewedstrijd
Afgelopen zondag 12 september ging de korfbalcompetitie 2021-2022 van start. Na bijna een jaar
zonder wedstrijden keken de dames van Oxalis 1 uit naar de eerste competitiewedstrijd.
Tegenstander in de overgangsklasse was ODIO uit Millingen aan de Rijn. Oxalis startte goed, maar
helaas lukte het in de 2e helft niet om de kansen af te maken en ging de wedstrijd verloren.
Het was Oxalis die de score opende met een afstandsschot. Vervolgens ging het gelijk op tussen de
beide partijen. In het begin van de eerste helft wisten de dames van Oxalis de voorsprong te
behouden. ODIO bleek gedurende de 1e helft echter trefzekerder en ging met een voorsprong van
5-8 de rust in.
Tijdens de rust gaf trainer/coach Johnny Vervoort aan dat de wedstrijd nog niet verloren was en er
maar een klein verschil was. Oxalis moest de bal sneller rond laten gaan en de kansen afmaken.
Oxalis begon feller aan de 2e helft en wist mooie kansen te creëren. Toch lukte het helaas niet om
deze kansen af te maken. Daarentegen wist ODIO hun score steeds verder uit te breiden. Zo kwam
er uiteindelijk een einduitslag van 8-14 op het scorebord.
Zondag 19 september speelt SV Oxalis uit tegen De Horst 1 in Groesbeek. Allereerst staat
donderdag 16 september de 1e bekerwedstrijd op het programma, thuis tegen DOT uit Vlierden.

Open training KangoeroeKlup SV Oxalis!
De KangoeroeKlup van SV Oxalis houdt 18 september een ‘open training’ voor vriendjes en
vriendinnetjes.Tijdstip 09.30-10.30 uur op Sportpark Wienus.
De KangoeroeKlup is een soort kleutergym voor 4- en 5-jarigen met een knipoog naar korfbal.
Alle meiden/jongens kunnen vrijblijvend en kosteloos 3x een training bijwonen.
De training die de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op
basisvormen van bewegen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2)
al op vroege leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in
teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Binnen
de KangoeroeKlup vervullen een viertal jeugdige kangoeroes een hoofdrol. Samen met Scoro,
Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, gooien en vangen.
SV Oxalis hoopt met de KangoeroeKlup jonge meiden enthousiast te maken voor de korfbalsport,
zodat zij uiteindelijk door zullen stromen naar de Pupillen F van SV Oxalis (vanaf groep 3).
De Kangoeroes trainen 1x tot 2x per maand op zaterdagmorgen. Buiten vinden de trainingen plaats
op het kunstgrasveld van Sportpark Wienus en binnen zijn de trainingen in Sporthal De Kruisweide
in Sevenum.
Neem dan contact op met Jolanda Arts, 077-3986325 of artsvousten@ziggo.nl

Grote Clubactie Meterik
Maandag 27 september is de Grote Clubactie van SV Oxalis in Meterik. Tussen 18.15 - 20.00 uur
komen onze leden weer deur-aan-deur loten verkopen. We hopen ook dit jaar op uw steun!

Agenda:
•
•
•
•

15-09-2021 Clinic ‘geven van basistraining’ door Fedde Boersma – KNKV
16-09-2021 1e Ronde bekercompetitie Oxalis 1 – DOT (V) 1 20.00 uur Sportpark Wienus
18-09-2021 KangoeroeKlup “Open Training” 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
27-09-2021 Grote Clubactie Meterik lotenverkoop deur-aan-deur

Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl
Volg ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: www.facebook.com/OxalisHorst
en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis.
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Uitslagen competitie:
Week 36: 06 t/m 10-09-2021

Competitie punten en stand na: Ronde 1

Grubbenvorst 1

Meterik 1

2-8

A Klasse

Meterik 1

8 pnt

plaats

3

Meterik 2

America 2

5-6

B1 Klasse

Meterik 2

5 pnt

plaats

8

Meterik 3

Valdere
Sevenum 1

6-3

B1 Klasse

Meterik 3

6 pnt

plaats

7

Smetenhof 3

Meterik 4

3-9

B2 klasse

Meterik 4

9 pnt

plaats

2

Meterik 5

Leunen 2

7-5

B3 Klasse

Meterik 5

7 pnt

plaats

5

Meterik 6

Valdere
Sevenum 3

8-2

C1 Klasse

Meterik 6

8 pnt

plaats

4

Leunen 3

Meterik 7

8-2

C2 Klasse

Meterik 7

2 pnt

plaats

12

De Wevert 4

Meterik 8

9-4

C4 Klasse

Meterik 8

4 pnt

plaats
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Beste speler in week 36: JOEP V/D BEKEROM van Meterik 6

(advertentie)
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Twc de Barkruk Tocht der tochten
Het officiële seizoen eindigt ieder jaar met het weekend van de ‘tocht
der tochten’. Deze was vorige week en bracht ons naar Aken.
Het was wederom een geslaagd
weekend; de routeplanners hadden
hun best gedaan om er heen- en
terugweg een voor iedereen
aanvaardbaar traject van te maken.
Natuurlijk blijft het altijd ‘spannend’ of
de A's zich een beetje in toom kunnen
houden zodat de B's ook zonder
schuim op hun bek de tocht kunnen
volbrengen. Het is hun bijna gelukt...
een enkeling had het met name op de
heenweg moeilijk. Dat bleek tijdens de
‘grote’ pauze bij Johnny Meentz in
Mechelen, inmiddels een
gewaardeerde pauzeplek waar we al
meerdere keren gastvrij ontvangen zijn.
Dat de pauze deze keer iets langer
duurde dan gehoopt mocht de pret niet
drukken.

Pi Air Rebellin echter niet, die bleef lachen!

Wellicht daardoor en doordat de route zich na de pauze splitste voor de A en de B renners kwam
toch iedereen voldaan aan in Aken.
De ‘beveiligde’ fietsenstalling bij ons hotel,
maar het ging goed!
Het weekend stond niet echt bol van de
activiteiten; de organisatie vond dat de
renners na een zwaar seizoen zich vooral met
uitrusten moesten bezighouden. Een groot
gedeelte van de A-renners krijgt echter nooit
genoeg van afzien in de bergen en ging op
zaterdag toch een grote ronde fietsen. De rest
zorgde voor een andere prestatie ‘optima
forma’, een nieuw duurrecord terrassen was
hun zwaarste beproeving.
De terugweg was anders ingedeeld. Plan was
A's en B's gescheiden tot de pauzeplaats en
daarna gezamenlijk het laatste stuk naar
Meterik. Doordat de A's zich wederom
langdurig gingen uitsloven in de Limburgse
heuvels waren de B's op de pauzeplek alweer
lang en breed vertrokken eer zij daar hun
honger kwamen stillen. Alles echter na goed
overleg. Het weekend werd weer gezamenlijk
afgesloten met uiteraard ‘terrassen’ bij cafe
Kleuskens.
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Afgelopen weekend stond in het teken van een ander feest. De Pitbull vierde uitgebreid zijn 25-jarig
huwelijk, maar bovendien ook nog het feit dat beiden de mooie leeftijd van 50 jaar hadden bereikt.
‘Sarah’ en ‘Abraham’ nodigden de Barkrukken uit het feest met hun af te sluiten!
De Barkrukken gingen
uiteraard graag op die
uitnodiging in.
Opdracht was helder,
alle 3 de geledingen
van TWC de Barkruk
hadden hun route
gepland met als doel
om 12.15 uur op hun
woonadres te
verschijnen.
Ze fietsen het minst
hard, maar plannen
het beste: de mannen
van de C. Stipt 12.15
uur aanwezig,
gevolgd door de B's
en uiteindelijk net
voor 12.30 uur de A's.

Het feestende paar trakteerde de Krukken met hun hongerige magen en dorstige kelen overvloedig
op koffie en vlaai, hapjes en de nodige drankjes. Waarvoor dank, het waren gezellige uurtjes!
De A's hadden vanwege dit feest hun route eenmalig onder de 100 km gehouden, maar namen wel
de kans waar om toch snel even over het terrein en door de gebouwen van het oorlogsmuseum te
Overloon te fietsen.

Ofschoon eerder in dit stukje gerept werd over
een seizoenseinde is dat er eigenlijk al jaren niet meer. Sommige diehards geven het op de weg
fietsen nog niet op, al vriest het dat het kraakt.
De mountainbikers zijn juist dan pas in hun element en fietsen als het effe kan de hele winter door.
Door menig Meterikker worden zij al ‘de mannen met de grote lampen’ genoemd vanwege hun
bovenmaatse lampen op hun fietsen. Veiligheid boven alles!
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
Het volgende eetpunt is op maandag 20 september 2021.
Aanvang 12.15 uur tot ongeveer 13.30 uur.
Wilt u ook genieten van een gezamenlijke maaltijd van ‘Paulus kookt’?
Aanmelden voor het eetpunt van 20 september kan tot en met donderdag 16 september bij de
Dorpsverbinders, tel. 06-38230621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
Kosten € 12,00 p.p. Wijn, bier of fris € 2,00.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.

KIES MET JE HART,
JE VERSTAND IS OM KEUZES TE BEGRIJPEN.
NIET OM ZE TE MAKEN

De herfst komt eraan!
We genieten deze maand van een mooie nazomer, maar de herfst staat voor de deur!
Woensdag 22 september om 21:21 uur doet de herfst zijn intrede!
De aarde heeft ongeveer een jaar nodig om rond de zon te draaien. Binnen dat jaar ontstaan de
seizoenen: de zomer, herfst, winter en de lente. Die seizoenen ontstaan omdat de aarde een heel
klein beetje scheef staat ten opzichte van de zon. De as waar de aarde om draait staat schuin. Als
de aarde precies recht naar de zon had gestaan dan was er geen verschil geweest. Dan was het
altijd even warm of even koud geweest. Juist door die scheve stand is er verschil in de seizoenen.
De baan die de aarde om de zon maakt is niet perfect rond maar elliptisch van vorm. Daardoor is
de afstand van de aarde tot de zon niet op alle momenten in het jaar hetzelfde. In de zomertijd staat
de aarde zelfs het verst van de zon. Het is de stand tot de zon en minder de afstand tussen zon en
aarde die bepaalt of het warmer of
juist kouder wordt.
De baan om de aarde bepaalt de
begindata van de seizoenen. De
elliptische baan bepaalt de lengte van
de seizoenen. Als de baan om de
aarde helemaal rond zou zijn, zou de
zomer net zo lang zijn als de winter,
de lente en de herfst. De herfst begint
op het noordelijk halfrond pas echt als
de zon recht boven de evenaar staat
en naar het zuiden schuift.
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Familie Litjens – deel 3

Van Ger en Truus van Rensch –Litjens ontvingen we het familieverhaal van Gerard Litjens
die vroeger op ’t Rooth in Meterik woonde. Met hun toestemming, waarvoor hartelijk dank,
publiceren we het verhaal in meerdere delen in ’t Krèntje.
Uit het (tweede) huwelijk van Gerard Litjens met Anna Gertruda Pouwels werden 3 kinderen
geboren, Dien, Handrie en An.
Dien Litjens (Petronella Albertina) werd
geboren te Horst op 1 juni 1912. Dien groeit
op tussen haar (half) broers en zusters. Op
een bepaald moment geeft ze aan dat ze
zuster wil worden. Haar ouders staan niet
onwelwillend tegenover het besluit van
dochter Dien.
Op 28 juli 1941 doet ze haar intrede in de
Congregatie. Op 2 februari 1943 legt ze haar
religieuze professie af. Haar naam is zuster
Martina. Ze werkt onder andere bij de zusters
in het St. Joseph ziekenhuis aan de Hogeweg
in Venlo. Ook werkt ze diverse jaren bij de
zusters in een klooster in Veldhoven. Vanaf
1967 woont ze in Tilburg aan de Bredaseweg
bij de zusters van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart. In de vrije tijd doet ze heel graag
haak- en breiwerk.
Op 10 november 1993 is zuster Martina in
Tilburg gestorven; op de begraafplaats bij de
zusters ter plaatse is ze begraven.
Handrie (Pieter Hendrik) Litjens werd geboren
op 31 mei 1913 en is gestorven op 24
augustus 1989 in Wellerlooi. Na de school
werkt Handrie ook thuis. Iedereen kan op zo’n
klein bedrijf niet thuis werken. Zo gaat
Handrie uitwerken in ’t Rooth bij Margraten en
komt in de weekenden naar huis. Ook in
Baarlo bij een gemengd bedrijf op de
‘Schafelt’ werkt hij een periode. Daar leert hij
via een kennis, waarmee hij ’s avonds kaart,
zijn toekomstige echtgenote Gon Gielen kennen. Ze zijn samen getrouwd en hebben thuis in
Meterik nog een paar jaar ingewoond. De tuinderij heeft hij toen met zijn vrouw opgepakt. In Meterik
is dochter Truus en zoon Herman geboren. Herman zijn tweelingbroer overlijdt bij de geboorte.
In 1947 komt Handrie door goede tuinresultaten in aanmerking om een kavel te kopen in het
Tuindorp in Wellerlooi. In de begintijd gaat Gon met de fiets naar Wellerlooi om daar mee te helpen
om een bedrijf op te zetten. “Als ik ’s avonds maar om 7.00 uur in Tienray bij de kerk ben, kan ik
thuis mijn werk nog allemaal doen”, vertelde Gon altijd. Alleen een nissenhut is in het Tuindorp
aanwezig, maar dit was echt een noodoplossing. Het is hard werken maar Handrie verstaat de
kunst om op de pas ontgonnen grond door goede bemesting al gauw de nodige producten naar de
veiling te leveren. De gemeente Bergen bouwt eenvoudige woningen op alle percelen van de
diverse tuinders. In het Tuindorp woont Handrie en familie naast halfbroer Bert. Daar zijn nog 6
kinderen geboren en het gezin bestaat uit 3 zonen en 5 dochters. Samen met hun opgroeiende
kinderen bouwen ze daar een mooi tuinbouwbedrijf op waar ze heel goed van kunnen leven.
Tot het overlijden in 2011 woonde Gon daar en nu woont een zoon er nog.
2 zonen van Henk, die in Horst woont, zijn de enige stamhouders van Gerard Litjens uit Meterik.
15

MET GELD KUN JE ALLES VERWARMEN,
BEHALVE JE HART…
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Dorpsraadsvergadering donderdag 16 september 2021
Vanavond, 16 september vindt er weer een dorpsraadvergadering plaatst. Tijdens de vergadering
zal de Dorpsraad eerst kennismaken met Noa Kleuskens. Noa gaat deelnemen aan de kinderraad
van de gemeente Horst. (zie: https://www.horstaandemaas.nl/kinderraad)
Na deze kennismaking staat onder andere de huidige stand van zaken rondom BOW op de agenda
en zal er gesproken worden over de voortgang van de werkzaamheden in het centrum . Verder
komen het laatste nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod.
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens
de vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpraadmeterik.nl
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram, houden we jullie op de
hoogte van de uitkomsten van de vergadering.

Voortgang werkzaamheden centrum
Na de bouwvakvakantie is er weer voortvarend gestart met de werkzaamheden in het centrum van
Meterik.
Op dit moment wordt de splitsing Donkstraat/Sint Jansstraat aangepakt. Het weggetje voor Den
Alden Bekker wordt zo snel mogelijk opengesteld voor fietsers. Voor deze weggebruikers wordt ook
een omleidingsroute aangegeven via Donkstraat-Jan Drabbelsstraat-Speulhofsbaan vv.
Men verwacht dat in de eerste week van oktober het overige lokale verkeer weer gebruik kan
maken van de splitsing Donkstraat/Sint Jansstraat. De Sint Jansstraat blijft vanaf de gymzaal tot
aan de kerk afgesloten. Verkeer met bestemming Meterik wordt vanaf Horst omgeleid via
Molengatweg-Kempweg-Schadijkerweg. Voor doorgaand verkeer blijven de bestaande
omleidingsroutes van kracht.
Natuurlijk is het mede afhankelijk van de weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken of
genoemde planning gehaald kan worden.
Overige zaken met betrekking tot het project:
-

-

Achter de kerk is een klein stuk afgezet met hekken. Men kan daar niet verder omdat er een
kabel aangetroffen is die niet op de tekeningen stond. Er moet eerst onderzocht worden of
deze kabel nog in gebruik is.
De slager en de bakker staan voortaan op het plein voor het MFC. Dat wordt ook in de
toekomst hun vaste stek.
Het is misschien opgevallen dat langs het MFC gaten in het voetpad en de parkeerplaatsen
geboord zijn. Ook achter de kerk is dat gebeurd. Die gaten zijn gemaakt om meststoffen in
de bodem te brengen voor de bomen.

We proberen voortaan minimaal elke 2 weken een update te geven van de voortgang.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen
Tot nader order blijven de coronamaatregelen van kracht. Het maximaal aantal kerkbezoekers is
voor onze kerk vastgesteld op 70. Bij een kerkelijke uitvaart mogen 100 mensen aanwezig zijn.
Er moet echter nog wel rekening worden gehouden met de 1,5m afstand regel.
Zeker als er in de kerk gelopen wordt.
Lectoren, acolieten en
Lector:
18-09: Henny Jenniskens
02-10: Henny Bergs

collectanten
Acoliet:
Theo v. Rens
Max v. Dieten

Collectant:
Collecteschaal achter in de kerk
Collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 18 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur
nog geen misintenties.
Zaterdag 25 september, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 2 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Riek en Piet Lemmen- Weijs ( jaardienst)
Zaterdag 9 oktober, geen H. Mis i.v.m. rooster
Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van
naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in
de brievenbus van de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl
en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de
intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie
door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekeningnr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd.
Een en ander moet administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens
eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
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. 077 398 1416
of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Ziekencommunies
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het
secretariaat ( 077-398 14 16 ). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n
(telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit
nummer is: 06 5540 8023. Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van
dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen.
Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.
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