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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
 
 

Er komt nooit een minuut terug.... gebruik de tijd!!!! 
 

In de eerste 10 dagen van oktober is er 22 mm. neerslag gemeten in Meterik.   
 

    Blijf lang jong, dan ben je maar kort oud. 
 
 
 
 
                                                      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 
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 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 (kleur)                    €  40,00 
¾ pagina €  22,00 

½ pagina €  15,00 
½ pagina (kleur)                      €   25,00 
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  
Actuele agenda overgenomen op 9-10-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

Oktober 

Do 14: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 16: - JongNL Meterik, grote poets / NL Doet actie 09:00 uur 
  - Stichting Gemeenschapshuis Meterik: vrijwilligersavond verbouwing foyer 19:30 uur 
Ma 18: - 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 
Wo 20: KBO excursie naar 'Museum de Kantfabriek'. 
Do 21: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Vr 22: Concert Concordia - Première 'Lei' 20:00 - 22:30 uur 
Za 23: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Zo 24: Stichting Gemeenschapshuis Meterik: open dag De Meulewiek voor inwoners Meterik 
Ma 25: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 28: - Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
  - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 

- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Vr 29 Zanglust viering 50-jarig bestaan 
 

November  

Ma 01: - 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 
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 
Ma 15: - Dorpsverbinders mantelzorgdag MFC 12:15 - 15:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 18: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Vr 19: Feestavond KBO 19:00 uur 
Zo 21: - Horst aan de Mallets (deelname drumband) 14:00 - 18:00 uur 
  - JCM intocht Sinterklaas 
Ma 22: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 25: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 27: - Deelname Concordia aan het Fanfare Repertoire Festival 
  - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Ma 29: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
   

December  

Do 02: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
Ma 06: - 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 
Do 09: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Do 16: - KBO kerst-/adventsviering 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Grote poets 16 oktober 
 

 

 

Zaterdag 16 oktober gaan we de GROTE POETS doen in de blokhut. 

Gelukkig hebben we al een aantal ouders die mee komen helpen om de blokhut schoon te krijgen. 
Indien er nog leiding en/of ouders zijn die tijd vrij kunnen maken om te komen helpen, graag! 

Vele handen maken licht werk       

 
Dus leiding en ouders, al jullie hulp is welkom (al is het voor een uurtje), kom gezellig meehelpen. 
Natuurlijk zorgen wij voor alles (inclusief drinken en een stuk vlaai). 
Tot zaterdag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OPA 

Zaterdag 23 oktober, komen we oud papier ophalen. Groep 2 is aan de beurt.  

Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. 
Volgende week meer. 
 
                                               
 

Mededelingen KBO  
 
Hallo feestvierders (leden van de KBO) 
 
Wij gaan feesten en wel op vrijdag 19 november 2021. 
Vanaf 19.00 uur gaat de jaarlijkse feestavond van start.  
De muziek wordt deze avond verzorgd door 'Sakkerdju’. 
Noteer deze datum alvast in jullie agenda. Het wordt grandioos!!!! Feesten jullie mee? 
 
De KBO is een vereniging die altijd in beweging is. 
Alwaar de senioren inwoners van Meterik en zelfs uit Horst zich thuis voelen. 
Groetjes, bestuur KBO Meterik. 
 
 
 
 
Teruggevonden  
 
Beste wandelaars van Meterik, 
 
Ik was blij verrast dat ik mijn paraplu terug vond bij mijn 3 pony`s bij het Rotven bosje.  
Deze was keurig zichtbaar voor mij daar weer neergehangen.  
Mijn dank is groot. 
 
Groetjes, fam. Hegger 
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Open Dag MFC De Meulewiek 

 
Op zondag 24 oktober zal er een Open Dag georganiseerd worden in zaal De Meulewiek voor alle 
inwoners van Meterik. Nog niet iedereen heeft onze nieuwe foyer kunnen bewonderen.  
Door de coronamaatregelen was dit niet eerder mogelijk. 
 
Ook de biljartzaal en de soos hebben een metamorfose ondergaan en ondertussen heeft de zaal ook een 
schilder-opknapbeurt gehad.  
 
We willen graag iedereen laten zien hoe mooi het geworden is. 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben we dit alles kunnen realiseren.  
 
Komt u ook? 
 
Zet deze datum alvast in uw agenda. Volgende week meer nieuws.  

 

 

 

Ledenavond VSS 
 
 
 

Afgelopen woensdag hadden we na anderhalf jaar weer een ledenavond gepland. We hadden er bewust 
voor gekozen om geen sprekers uit te nodigen voor het geval dat we het alweer moesten annuleren. 
We dachten gewoon: een gezellige kletsavond met z`n allen lijkt ons wel gezellig. En bijna 60 leden dachten 
daar ook zo over. 
 
Tevens hebben we ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. 
 
Sophie Houben   50 jaar lid 
Mien Hofmans,   40 jaar lid 
Ria Ramaekers,  40 jaar lid 
Tiny van Rengs   40 jaar lid 
Toos Craenmehr  40 jaar lid. 
 
Met een mooie bos bloemen en een kleine 
attentie waren de jubilarissen blij verrast. 
 
We kunnen terug kijken op een bijzonder 
leuke avond. 
 
 
 
 
Ook dit jaar doen we weer mee met de RABO ClubSupport actie. 
Tot 25 oktober is het mogelijk om je stem uit te brengen. 
Natuurlijk ontvangen we graag heel veel steun, zodat we leuke avonden of 
uitstapjes kunnen organiseren. 
 
Alvast bedankt. 
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Dorpsraadsvergadering donderdag 21 oktober  
 
Op donderdag 21 oktober vindt er weer een openbare dorpsraadvergadering plaats. Deze vergadering is 
bij café Kleuskens. Om de vergadering bij te wonen is het dus vereist aan de huidige coronamaatregelen 
voor de horeca te voldoen. 
 
Tijdens de vergadering zal de Dorpsraad onder andere de huidige stand van zaken rondom BOW 
bespreken.  
De voortgang binnen de werkgroep Verkeer en de uitslagen en adviezen uit de enquête komen aan bod 
(zie ‘t andere artikel in dit Krèntje).  
Ook de voortgang van de werkzaamheden in het centrum wordt besproken.  
Op de agenda staan verder het laatste nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen.  
Een belangrijk punt op de agenda is nog de toekomst: de dorpsvisie.  
Hier gaan we tijdens de vergadering verder op in.  
 
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. Ook als je denkt op een andere 
manier een steentje bij te kunnen dragen, laat het ons weten.  
 
Via ’t Krèntje, onze Facebookpagina en indien mogelijk via Instagram houden we jullie op de hoogte van 
de uitkomsten van de vergadering. 
 
 

Tweewekelijkse update werkzaamheden centrum Meterik  

 
De werkzaamheden verlopen volgens schema. Het weer zit tot nu toe mee en er zijn geen onverwachte 
zaken (zoals leidingen) in de grond aangetroffen die vertraging op kunnen leveren. Men heeft in deze fase 
zelfs meer infiltratiekratten kunnen plaatsen dan verwacht. Mocht er later ergens wat tegenvallen dan heeft 
men hierdoor wat speling om toch de benodigde capaciteit te kunnen realiseren.  
De splitsing Sint Jansstraat/Donkstraat zal rond 24 oktober worden opengesteld voor het verkeer. 
Vrachtverkeer zal zoveel mogelijk worden geweerd. De bestaande 
omleidingsroutes blijven ongewijzigd. Ook de omleidingsroute voor 
fietsers blijft zoals die nu aangegeven is.  
 
Vóór het eind van het jaar zullen de bomen en heesters aan de 
Crommentuijnstraat geplant worden. Dan is die fase van de 
werkzaamheden afgerond.  
Als er tussentijds belangrijke zaken te melden zijn doen we dat via de 
website van de Dorpsraad en ons Facebook en Instagram account.  
 
 
 
 

Verloren: 
 

Kinderjas, maat 116. 
Donkerblauw met roze voering, Minnie Mouse opdruk erop. 
Indien gevonden s.v.p. afgeven bij Donkstraat 4, Meterik 
Hartelijk dank. 
Tel: 06-5048 0436 

mailto:info@dorpraadmeterik.nl
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Uitslagen competitie: Week 40   Competitie punten en stand na Ronde 5 
 
Meterik 1  De Wevert 1   8 - 2 A      Klasse Meterik 1 30  pnt     plaats   3 
Meterik 2  Meterik 3   6 - 7 B1    Klasse Meterik 2 32  pnt     plaats   4 
Meterik 2  Meterik 3   6 - 7 B1    Klasse Meterik 3 31  pnt     plaats   5 
Castenray 1  Meterik 4   5 - 7 B2    Klasse Meterik 4 30  pnt     plaats   4 
Meterik 5  SBH Horst 3   7 - 5 B3    Klasse Meterik 5 34  pnt     plaats   3 
Meterik 6  SBH Horst 4   8 - 6 C1    Klasse Meterik 6 44  pnt     plaats   1 
Gasthoes 4  Meterik 7   2 - 7 C2    Klasse Meterik 7 25  pnt     plaats   8 
Oostrum 3  Meterik 8 11 - 3 C4    Klasse Meterik 8 36  pnt     plaats   2 
 
Beste speler in Week 40:  JAN LEEUWESTEIN van Meterik 2     
     

 

Beste leden van OBM en alle inwoners van 

Meterik.  
 
Vergeet niet je stem uit te brengen als lid van de 
RABObank op onze vereniging via de App of 
Inloggen op Rabo ClubSupport 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek:  Worden wat je wil 

 
Van woensdag 6 t/m zondag 17 oktober 2021 is de Kinderboekenweek. Dit jaarlijks terugkerend landelijk 
evenement heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen en wordt dit 
jaar voor de 67e keer gehouden. De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van  

Worden wat je wil  waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen 

dromen over later. Tijdens deze week geven veel boekwinkels bij besteding van € 12,50 aan kinderboeken 
het Kinderboekenweekgeschenk cadeau. 
 
Bette Westera schreef het Kinderboekenweekgeschenk en Mark Janssen maakte het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek.  
 

Kinderboekenweek:  

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar 
oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of 
kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of 
helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.  
 
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de 
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! 
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Uitkomsten/aanbevelingen enquête zwaar verkeer 
 
Beste inwoners van Meterik 
 
Voor we de uitkomsten van de enquête toelichten, willen we jullie eerst bedanken voor de vele reacties. 
Maar liefst 94 huishoudens hebben gereageerd op de enquête. Bij de formulieren die terugkwamen 
werden ook veel opmerkingen geplaatst en oplossingen aangedragen, wat aangeeft dat het probleem zich 
breed voordoet en ook erg leeft onder de inwoners.  
 
De meest genoemde overlast en problemen zijn het zwaar verkeer. Zowel vrachtwagens alsook de grote 
en brede landbouwvoertuigen (tractoren). Geluidsoverlast en trillingen, ook ’s nachts, werden vaak 
genoemd.  
 
Verder zijn er veel zorgen over de veiligheid van de fietsers, met name ook tijdens de schoolmomenten. 
Zorgen om veiligheid en overlast komen ook vaak door veel te hoge snelheid van het verkeer bij het 
binnenrijden van de kom en eruit. Ook eigen inwoners uit Meterik maken zich hieraan schuldig.  
 
Verder is de veiligheid voor fietsers en voetgangers naar de toekomstige sporthal / voetbalveld / Jong 
Nederland punt van aandacht!  
 
Als oplossingen voor het centrum werden vaak genoemd: zware voertuigen: alleen bestemmingsverkeer!  
Overleg met de betrokken bedrijven over alternatieve routes wordt tevens nadrukkelijk aangegeven!  
Het handhaven van de snelheid met controles om eigen gedrag te verbeteren. Maar ook 
verkeersremmende maatregelen werden uitdrukkelijk genoemd, Voorbeelden als bloembakken, 
wegversmallingen etc. hebben duidelijk de voorkeur boven drempels. Verder werden er suggesties 
gedaan. Hierbij zou het aanpassen van het GPS systeem een goed middel kunnen zijn in verband met de 
veiligheid. 
 
In ’t Krèntje van 28 oktober, dat huis aan huis wordt bezorgd, zullen we hierop terug komen. 
De werkgroep bedrijven is ondertussen al druk met het benaderen van bedrijven om het probleem duidelijk 
te maken en samen te kijken naar oplossingen/alternatieve routes om het centrum te ontlasten. Maar ook 
om het verkeer beter te verdelen waardoor niet alle overlast zich op één plek concentreert.  
Dit is nu in de praktijk nog af en toe lastig i.v.m. de werkzaamheden in het centrum. 
 
Uiteraard vindt over al deze zaken door Dorpsraad/werkgroep overleg plaats met de gemeente en overige 
instanties.  
Werkgroep Verkeer Dorpsraad 
 
 
 

Te koop: 
 

Te koop vlees van de boerderij 

 

Stel zelf je vleespakket samen van varkensvlees en/of rundvlees. 

 

Het vlees is vacuüm verpakt en ingevroren. 

 

Info: Klomp, Nieuwe Peeldijk 35 America Tel. 077 464 1380 
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Agenda Meulewiekers 2021-2022 

 
13 november  Opening seizoen, liedjesoavend en verlovingsbal 
29 januari  Preensebal 
  4 februari  Vreejgezellefiëst Broedspaar 
18 & 19 februari  Zittingsoavenden 
20 februari  Recepsie Preens 
26 februari         Kiendermiddag 
28 februari   Optoch 
  1 maart  Boorebrulluft beej de Meule 
 
 
 

 
 

Koken met ’t Krèntje! 

 

   Biersoep van Opa Klaas 
 

 

Ingrediënten: 

100 gr boter 
200 gr gerookt borstspek 
20 kleine uitjes 
250 gr kampernoelies [champignons] 
2 preien 
2 selderij stengels 
2 wortels 
2 aardappelen 
1 l vleesbouillon 
2 flesjes pils 
kruidenbuiltje; laurierblad, takje tijm, peterseliewortel 
[samengebonden] 
peper en zout 
peterselie [fijngeknipt] 
bieslook [fijngeknipt] 
 

Bereidingswijze: 

 

Smelt de boter en bak het in blokjes of schijfjes gesneden borstspek erin. Neem het spek met een 
schuimspaan uit de pan als het een mooie kleur heeft en leg het op een bord. Behandel de kleine uitjes 
op dezelfde wijze. Bak in dezelfde pan de kampernoelies bruin. Leg deze ook bij het spek en de uitjes 
en bak in dit gekruide hete vet de overige in stukken gesneden groenten en het kruidenbuiltje.  
 
Giet er direct 1 liter vleesbouillon en de 2 flesjes pils bij en laat de soep afgedekt zachtjes koken. Neem 
na dertig minuten de soep van het vuur en haal het kruidenbuiltje eruit. Maak de soep-ingrediënten fijn 
met een blender. Voeg vervolgens het spek, de uitjes en de kampernoelies weer toe. Breng de soep op 
smaak met peper en zout.  
Indien de soep te dik uitvalt, kunt u er nog water aan toevoegen.                
Laat opnieuw even opkoken. 
Bestrooi met de peterselie en het bieslook en serveer warm. 
 
Smakelijk eten.  
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Gerard van den Beuken - deel 2 
 
 

Aan het seminarie van Roermond rondde Gerard in 1933 zijn studie af als 
wereldgeestelijke. 
Op 1 april 1933 werd hij door Monseigneur Lemmens in Roermond tot priester gewijd.  
Er waren die dag 22 neomisten waaronder P. Hoogers uit Horst. 
 
Op 16 april droeg Gerard zijn Eerste Plechtige H. Mis op  in de kerk van St. Jan 
Evangelist in zijn geboorteplaats Meterik. 
 
De kerk was prachtig versierd en na de plechtige dienst wordt de priester, vergezeld 
door bruidsmeisjes, bij het verlaten van de kerk begroet door veel gelovigen die 
eerbiedig knielen bij de zegening (zie onderstaande foto’s).  
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Na de Plechtige Eerste H. Mis wordt het feest buiten de kerk voortgezet, waarschijnlijk in de Bondszaal.   
 
Hieronder een groepsfoto die bij het ouderlijk huis van de neomist gemaakt is t.g.v. het priesterfeest. Op 
de foto Gerard, zittend tussen zijn ouders, broers, zussen, familieleden, buren en buurtkinderen. (voor de 
namen van de personen op de foto zie www.geschiedenismeterik.nl). 
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SENIOREN  
 
 

 
Algemeen 
Diverse supermarkten in de omgeving organiseren inzamelacties voor de (voetbal)verenigingen. Wij doen 
mee in America voor de jeugd en bij Albert Heijn in Horst. Mocht u bij een van deze winkels uw 
boodschappen doen, denkt u dan aan onze club? Alvast bedankt. 
 
Wij doen ook mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op uw stem rekenen? 
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport 
 
Uitslagen 
RKSV Meterik 2 (zon)   - vvVOS 2 (zon)      4 - 0 
RKSV Meterik 2  - SSS’18 3     5 - 0 
SV Venray 12 (zon)  - RKSV Meterik 3 (zon)     3 - 3 
Sporting S.T. 2 (zon)  - RKSV Meterik 4 (zon)  11 - 1 
RKSV Meterik 1 (zon)  - Koningslust 1 (zon)    3 - 1 
 
Programma komende weken 
17 okt      10:30    RKSV Meterik 3 (zon) - Sportclub Irene 10 (zon)  co 
17 okt      10:30    RKSV Meterik 4 (zon) - SV United 4 (zon)   co 
17 okt     11:30    DEV-Arcen 2 (zon)  - RKSV Meterik 2 (zon)   co 
17 okt     14:30    Panningen 1 (zon)  - RKSV Meterik 1 (zon)   co 
24 okt     10:30    RKSV Meterik 2 (zon) - Leunen 3 (zon)    be 
24 okt     12:00    Wittenhorst 6 (zon)  - RKSV Meterik 3 (zon)   be 
24 okt     14:30    RKSV Meterik 1 (zon) - DEV-Arcen 1 (zon)   co 
31 okt      09:30   Wittenhorst 8 (zon)  - RKSV Meterik 4 (zon)   co 
31 okt     10:30    RKSV Meterik 2 (zon) - VCH 2 (zon)    co 
31 okt     12:00    FCV-Venlo 8 (zon)  - RKSV Meterik 3 (zon)   co 
31 okt     14:30    Neerkandia 1 (zon)  - RKSV Meterik 1 (zon)   co 
 
 
Meterik wint in slotfase van Koningslust 
Op zondag 10 oktober behaalde Meterik op sportpark De Vonckel een zwaar bevochten overwinning op 
Koningslust dat een aantal basisspelers miste. Oud trainer Ge Ummenthun, die zowel Meterik als 
Koningslust 4 jaar trainde, vond het uiteindelijk wel een verdiende overwinning voor de groen-witten. 
 
In de eerste helft was Meterik het meest aan de bal en creëerde diverse kansen, maar de combinaties 
werden te ver doorgevoerd en de scherpte ontbrak voor de goal. Koningslust leek zelfs op voorsprong te 
komen toen hun spits via een counter vanuit vrije positie in de zestien mocht uithalen maar overschoot. Dit 
had een waarschuwing voor Meterik moeten zijn. 
 
Na de thee begon Meterik nog wel sterk maar de Koningslust keeper voorkwam een aantal keren een vrije 
doorbraak van een Meterik aanvaller door heel goed en attent mee te verdedigen. Koningslust zocht 
steeds meer de aanval via de lange bal en werd daarmee diverse keren gevaarlijk. Maar de spitsen misten 
een aantal keren een scherpe voorzet en verzuimden hun team op voorsprong te schieten. Menigeen 
langs de lijn begon aan een bloedeloze 0-0 te denken. Meterik bleef echter in zijn eigen spelopvatting 
geloven: veel op de bal jagen en via combinatievoetbal de verdediging openbreken. In de slotfase werden 
ze daar alsnog voor beloond. In de 75e minuut lepelde Cas Janssen de bal over de verdediging, Piet 
Steeghs liep attent door en was deze keer de keeper wel te snel af en scoorde beheerst de 1-0.  
 
“Het vertrouwen in het team is groeiende en we durven steeds meer het initiatief te nemen,” zo gaven 
Jordi van Rens en Piet Steeghs na de wedstrijd aan. “Het is fijn om te zien dat we daarvoor vandaag ook 
worden beloond.”  
Uiteindelijk was Piet Steegs de man van de wedstrijd met een assist op Dré  Peeters, die zorgde voor de  
2-0 en zelf scoorde hij ook nog de 3-0 na een vloeiende combinatie.  
In blessuretijd mocht Koningslust de zeer verdiende 3-1 scoren. 
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JEUGD 
 
Uitslagen jeugd 
Kessel VV JO17-1 - SJO America-Meterik JO17-1  1 -   9 
SVOC'01 JO13-1 - SJO America-Meterik JO13-1  3 -   4 
H.B.S.V. JO12-1 - SJO America-Meterik JO12-1  0 - 12 
SV Venray JO11-5 - SJO America-Meterik JO11-1  0 - 20 
 
Programma 
16 okt 09:30 SJO America-Meterik JO10-1  - Volharding JO10-1 
16 okt 09:30 SJO America-Meterik JO8-1  - Wittenhorst JO8-4 
16 okt 11:00 SJO America-Meterik JO12-1  - Baarlo JO12-1JM 
16 okt 11:00 SJO America-Meterik JO11-1  - ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-1JM 
16 okt 12:00 SJO America-Meterik JO13-1  - Helden JO13-2JM 
16 okt 13:00 SJO America-Meterik JO15-1  - ST Sparta'18/Kronenberg JO15-2JM 
16 okt 14:00 SJO America-Meterik JO17-1  - ST Sparta'18/Kronenberg JO17-2 
23 okt 12:00 SJO America-Meterik JO13-1  - BEVO JO13-1JM 
23 okt 13:30 Melderslo JO17-1   - SJO America-Meterik JO17-1 
30 okt 12:30 Wittenhorst JO15-2   - SJO America-Meterik JO15-1 
30 okt 13:00 ST DEV-Arcen/RKDSO JO17-1 - SJO America-Meterik JO17-1 
 
 

 

De kidsclub gaat weer van start! Kom jij ook meedoen?? 
 
Zo langzaamaan zit het weer allemaal op normaal, ook binnen de kerk en we gaan dus ook weer van 
start met onze kidsclub (voorheen kinderclub) in onze Lambertuskerk te Horst. We willen hiertoe in het 
bijzonder de kinderen uitnodigen die het afgelopen jaar de Eerste Heilige Communie ontvingen, maar 
alle kinderen vanaf groep 4 t/m 8 zijn van harte welkom. Ook kinderen die niet de communie deden. 
Op onderstaande donderdagen zullen enkele enthousiaste mama’s samen met kapelaan Miguel de 
kinderen bezighouden. 
 
Wat wordt er zoal gedaan: er wordt geluisterd naar een Bijbelverhaal; er wordt gezellig geknutseld;  
er worden spellen gedaan en wat ook belangrijk is: er is een luisterend oor voor de kinderen die vragen 
hebben….. o.a. over het geloof. Dus een heel uur lang op een kindvriendelijke manier bezig zijn met 
het geloof. Niet al te zwaar maar écht gericht op kinderen. 

 

De data zijn als volgt: 

Donderdag: 
14 oktober 
11 november 
9 december 
13 januari 2022 
10 februari 2022 
10 maart 2022 
7 april 2022 
12 mei 2022 
9 juni 2022 
 
Tijdstip: van 15.00 tot 16.00 uur in het bovenzaaltje (Keet) van de Lambertuskerk te Horst.  
Toegang via de kleine zijdeur aan kant pad Jan Linders. 
Dit is een mooie manier om na de communie toch nog een beetje bezig te zijn met het geloof.  
We hopen van harte uw zoon/dochter te mogen begroeten op 14 oktober.  
Heeft u vragen, laat het ons dan gerust weten. Groetjes, 
 
Kapelaan Miguel 
Marian en Marga 
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  Wie helpt…… 
 
 

We ontvingen een mail van de 82-jarige heer Ton van der Eem waarvan de inhoud hieronder staat 
afgedrukt. Wie kan helpen? 
 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 
  
Geboren in 1939, heb ik als 8-jarig jongetje afkomstig uit het westen van het land, waar het op het gebied 
van het dagelijkse voedsel nog kommer en kwel was zo vlak na de hongerwinter, het geluk gehad een 
weekje in Meterik te verblijven. En in mijn herinneringen was het een groot luilekkerland, allemaal heerlijke 
dingen die ik dus nog nooit had geproefd. 
Maar eerst zal ik u uitleggen hoe ik in Meterik terecht kwam. 
 
Mijn vader, geboren 1902, was als metselaar in dienst van het aannemersbedrijf Thunnissen uit 
Heemstede. Dit bedrijf was belast met het herstellen van de oorlogsschade aan de kerk. 
Met een aantal collega's bouwvakkers gingen zij elk maandagochtend in alle vroegte met een aftandse 
vrachtauto waarop een houten keetje was geplaatst op reis naar Meterik. Om vrijdag aan het einde van de 
dag weer terug naar Heemstede te keren 
Zij waren als kostgangers ondergebracht bij parochianen. Mijn vader was de gast van de familie Dinghs. 
Hij kon het heel goed vinden met de familie. Toen had mijn vader verteld 5 kinderen te hebben waarvan ik 
de jongste ben. Ik schijn in die tijd een nogal schriel mannetje te zijn geweest en wellicht was dat de reden 
van de familie Dinghs aan mijn vader voor te stellen mij een weekje mee te nemen. 
 
Hoewel dit allemaal 75 jaar geleden is kan ik mij van dat weekje nog veel herinneren. 
Tussen mijn ouders en de heer en mevrouw Dinghs is het contact jaren lang blijven bestaan. Ik kan mij 
herinneren dat zij zelfs een keer in Heemstede op bezoek zijn geweest.  
Tot zover wat herinneringen, maar nu mijn vraag aan u. 
Bestaat er over die periode van herstel van de kerk enig materiaal zoals foto's, publicaties enz.   
En mijn tweede vraag: zegt de naam Dinghs u iets en zo ja zijn er wellicht nog kinderen in leven. Ik kan mij 
herinneren  dat er een aantal dochters waren, geen zonen. 
  
Ik zou het zeer op prijs stellen een reactie van u te mogen ontvangen. 
Met vriendelijke groet, 
Ton van der Eem. 
 
Wie kan de heer Van der Eem helpen? 
Zijn adres en mailadres zijn bij ons bekend. 
Reacties naar info@heemkundemeterik.nl of bel Mariet Bakker 077 398 38 12. 
Dank je wel. 
 
 

 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Opnieuw een alternatieve Alpe d’Huzes 
 
Zaterdag 25 september 2021.  
Een belangrijke dag voor ons, want deze dag konden we onze sportieve uitdaging aangaan van de 
Alpe d’Huzes. Totaal anders dan eigenlijk de bedoeling was. Vanwege corona was de datum van dit 
jaarlijkse sportieve evenement verzet van 3 juni naar 25 september. Er was hoop dat het op deze 
datum alsnog dit jaar in Frankrijk plaats zou kunnen vinden. Helaas liep het allemaal toch anders en 
kon het, evenals vorig jaar, daar niet doorgaan. 
 
De organisatie had echter voor een alternatief gezorgd en iedereen die wilde, kon toch op eigen wijze 
een sportieve prestatie leveren. De organisatie van Alpe d’Huzes had vanuit de Betuwe een radio-
uitzending en volgde, na het aansteken van de kaarsen (in Nederland en in Frankrijk) deelnemers 
gedurende de dag. Op verschillende andere plaatsen in Nederland waren ook fietsroutes uitgezet 
waarop je je uitdaging toch enigszins aan kon gaan.  
 
Voor ons reden om richting Zuid-Limburg te vertrekken, waar vanuit Valkenburg diverse routes waren 
uitgestippeld. Jan wilde deze dag 110 km met de racefiets afleggen en Mariëtte ongeveer de helft met 
de step.  
 
Hoewel het in de rest van Nederland niet echt mooi weer was, hadden we geluk en scheen in het 
zuiden al vroeg de zon!  
 
Rond 09.00 uur waren we in Valkenburg en even later gingen we ieder onze eigen uitdaging aan.  
Een paar flinke klimmetjes voor Mariëtte (kenners onder jullie kennen wel Slenaken, de Camerig en het 
drielandenpunt in Vaals), waarbij ze af en toe wel dacht: “Waarom wilde ik ook alweer met de step de 
Alpe d’Huez op??” Gelukkig hielp het dat na een berg op, je ook weer een berg af moet!  
 
Onderweg een stuk vlaai en een uitsmijter doet ook wonderen. Daarom is bij haar nog altijd de wil om 
volgend jaar juni met de step de berg van 14 km op te gaan! Daar zal nog wel de nodige training aan 
vooraf moeten gaan!  
 
Jan had meer kilometers en toppen te gaan. Gelukkig heeft hij al meer kilometers in de benen (ook in 
deze omgeving) en heeft ook hij zijn uitdaging gehaald. Zijn doel is volgend jaar om de berg 5 of 6 keer 
naar boven te fietsen, dus ook hij zal goed moeten (blijven) trainen. 
 
Het was een mooie, sportieve en waardevolle dag. 
Natuurlijk is het meedoen aan de Alpe d’Huzes niet alleen een sportieve prestatie. De grootste 
uitdaging is om geld bij elkaar te krijgen voor het goede doel KWF kankerbestrijding. Hier willen we ons 
ook komend jaar weer voor inzetten natuurlijk! De start is al gemaakt! Verschillende (Meterikse) 
bedrijven hebben ons al gesponsord en zij zijn te zien op ons nieuwe trainingsshirt en de banner die 
we bij activiteiten gaan gebruiken. Alvast heel erg bedankt!  
 
Daarnaast zullen jullie het komende jaar 
weer verschillende acties van ons kunnen 
verwachten, waaronder een wijnactie rond 
Kerst, een bingo in het voorjaar en een 
chocolade paashazenactie rond Pasen.  
 
Hopelijk kunnen we samen met jullie zorgen 
voor een mooi bedrag voor het KWF, waarbij 
onderzoek naar kanker en meer kwaliteit van 
leven voor kankerpatiënten voorop staat. 
 
Meer informatie kunt u vinden op onze 
website laurijsse.eu   
 
We gaan ervoor!!  
Jan en Mariëtte Laurijsse 
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Programma senioren dames        

16-10 14:00 Olsredlem DS 2 VC Trivia DS 1 MFC De Zwingel,  Melderslo 
16-10 17:00 Livoc Liessel DS 2 VC Trivia DS 2 De Smeltkroes,  Liessel  
16-10 15:00 Set Up DS 3  VC Trivia DS 3 't Brugeind,   Meerlo  
16-10 17:00 Hovoc DS 6  VC Trivia DS 5 Dendron Sporthal,  Horst  
16-10 19:00 VC Athos '70 DS 4 VC Trivia DS 6 De Kruisweide,  Sevenum 
  

Programma senioren heren         

16-10 17:00 Livoc Liessel HS 1 VC Trivia HS 1 De Smeltkroes,  Liessel  
16-10 18:30 Tupos HS 3  VC Trivia HS 2 De Kazing,   Baarlo LB   
  

Programma jeugd           

16-10 12:30 Saturnus/H.Cop JC 2 -  VC Trivia/Hovoc JC1  Sportzaal Muzerijk, Uden 
            

Programma CMV           

17-10 11:15 VC Trivia N5 1  -  Revoc/VCB N5 2   Piushof,  Panningen
 11:45 VC Trivia N5 1  -  VC Athos '70 N5 1   Piushof,  Panningen  
17-10 11:00 VC Trivia N5 2  -  VC Athos '70 N5 2   R.Kogeldans Sporthal, Venlo 
 11:30 VC Trivia N5 2  -  Civitas N5 1    R. Kogeldans Sporthal, Venlo 
17-10 10:00 VC Trivia N4 1  -  SV Aspargos N4 3   De Ankerplaats, Grashoek
 10:30 VC Trivia N4 1  -  Grashoek N4 2   De Ankerplaats, Grashoek 
 
          Fluiten en tellen  
17-10 09:30 ActiveRooy N4  -  1VC Athos '70 N4 1   Meterik, J.Cuppen, M.Tacken  
 10:00 VC Athos '70 N4 1 -  Set Up N4 1    Janny Cuppen, Meike Tacken 
 10:30 ActiveRooy N4 1 -  VC Trivia N4 2   Janny Cuppen, Meike Tacken 
 11:00 Set Up N4 1  -  VC Trivia N4 2   Janny Cuppen, Meike Tacken 
 

Programma recreanten dames  

Donderdag 14-10 20.30 ActiveRooy 1 -  VC Trivia 1   Venray  
Dinsdag 19-10 20.30 Vokon 1 -  VC Trivia 3    Koningslust 
Maandag 18-10 20.00 Revoc VCB2 -  VC Trivia 4   Reuver 
Donderdag 21-10 20.30 V.C. Touche -  VC Trivia 5   Neerkant 
 

Programma recreanten heren                Tellen/fluiten 

17-10  10.00 VC Trivia HR 1  -  Vokon 1   Hegelsom Hans Cox 
17-10  10.00  VC Kessel  -  VC Trivia HR 2  Kessel 
 

 

Wedstrijdverslagen 

Dames 6 

De wedstrijd begonnen we met een goede instelling. Het mocht helaas niet zo zijn, de eerste set lieten we 
liggen met 16-25. De tweede set kwamen we vol goede moed terug en hebben we gewonnen met 25-20. 
De derde set begonnen we met dezelfde instelling als de tweede set, helaas mocht dit niet genoeg zijn. 
Na een erg spannende set, hebben we verloren met 22-25. De laatste set zakte de moed een beetje in 
onze schoenen. We hebben de set laten liggen met 18-25.       
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 Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

 
 
Winst voor SV Oxalis 
Op zondag 10 oktober stond de competitiewedstrijd tegen Diosa 1 in Balgoij op het programma.  
Geen onbekende tegenstander voor Oxalis. Na het verlies van vorige week, waren de dames erop 
gebrand om de punten mee naar huis te nemen.  
 
De 1e helft ging gelijk op. Maar in de 2e helft wist Oxalis uiteindelijk de voorsprong te pakken en stond deze 
niet meer af. 
 
Het was Oxalis die al snel de score opende en op een 0-1 voorsprong kwam. Toch had Diosa hier snel 
antwoord op en wist ze de voorsprong over te nemen. Zo ging het gedurende de eerste helft gelijk op.  
Bij Oxalis werden mooie kansen gecreëerd, maar te weinig afgemaakt. Toch wisten de dames uit 
Hegelsom met een kleine voorsprong van 5-6 de rust in te gaan.  
 
In de rust gaf trainer/coach Johnny Vervoort aan dat het belangrijk was om het vertrouwen vast te houden 
om de kansen af te gaan maken.  
 
In het begin van de tweede helft ging het scoren nog steeds moeizaam en wist Diosa op gelijkspel te 
komen. Toch wist Oxalis aan het einde van de wedstrijd de voorsprong te pakken en deze steeds verder 
uit te breiden. Zo werd de eindstand 9-12.  
 
Donderdag 14 oktober staat de 1/8 finale van de bekercompetitie voor Oxalis 1 op het programma. 
Deze wordt om 20.00 uur gespeeld tegen ODIO 1 in Millingen aan de Rijn.  
Op zondag 17 oktober speelt Oxalis dan om 12.30 uur tegen Noviomagum 1 in Hegelsom. 
 
Agenda 
• 04-10-2021 t/m 24-10-2021: Stemmen Rabo Club Support Actie 

• 14-10-2021: 1/8 finale bekercompetitie ODIO 1 - Oxalis 1 20.00 uur op Sportpark De Hove in Millingen 
aan de Rijn 

• 16-10-2021: Kangoeroe Klup training 09.30 -10.30 uur Sportpark Wienus 

• 02-11-2021: Algemene ledenvergadering van 19.30 -21.30 uur 

• 05-11-2021 + 06-11-2021: Fondsenwerving helpen Rowwen Hèze 

• 08-11-2021: Start zaaltrainingen 
 
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. 
 

 

 

Over 14 dagen, donderdag 28 oktober,  

wordt ’t Krèntje huis-aan-huis bezorgd.  
 
 
 
 

 
Donderdag 28 oktober wordt ’t Krèntje weer huis-aan-huis verspreid.  
Dit gebeurt 3 keer per jaar: in de carnavalsweek, in de week voorafgaand aan de start van de 
zomervakantie van de basisschool en in de herfstvakantie. 
 
Vanaf 28 oktober bestaat weer de mogelijkheid om het abonnement te verlengen. 
Voor verenigingen en bedrijven die elk Meteriks huishouden willen bereiken is het een ideale kans om 
kopij aan te leveren.  

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

 
H. Missen  
 
Vanaf zaterdag 25 september zijn de coronavoorschriften komen te vervallen. We willen u vriendelijk 
verzoeken de afstand tot anderen te respecteren. Heeft u klachten, blijf thuis en laat u testen. Er mag ook 
weer meegezongen worden in de kerk! 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector:   Acoliet:     Collectant: 
16-10: Susan Baltussen Huub Baltussen   Collecteschaal achter in de kerk 
31-10: Piet Kuenen  Theo v. Rengs/ Huub Baltussen Collecteschaal achter in de kerk  

 

Misintenties 

Zaterdag 16 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Pastoor Gerard Maesen  
 

Zaterdag 23 oktober, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zondag 31 oktober: 11.00 H. Mis t.g.v. Allerzielen 

1. Overledenen v.d. familie Van Lieshout- Fattori 
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst) 
 

Zaterdag 6 november, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 
 
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 : 06 5540 8023  
 
Voor in de agenda 
Op zondag 31-10 is er om 11.00 uur Allerzielenmis. Op zaterdag 30 - 10 is er dan GEEN mis.   
Lector en acolieten hebben dan op 31-10 a.s. dienst. 
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