‘t Krèntje
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Nummer 45

dorpskrant voor en door Meterik
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Redactie: Donkstraat 9

Oude luchtfoto
van centrum
Meterik:
zoek de verschillen!

Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Negatief, het meest positieve woord van dit jaar.
Afgelopen week is er 7 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in november is nu 11 mm.
De uitdaging in deze tijd is om dicht bij jezelf te blijven.
Tot weeres met groeten van Jos

Een huis vol bloemen, een zee aan felicitaties bij ons 50 jarig-huwelijk.
Allemaal bedankt voor deze geste.

Jos en Mien v d Sterren - Smulders.

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 (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.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 13-11-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

November
Do

18:

Zo

21:

Ma
Do

22:
25:

Za

27:

Ma

29:

- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
- Intocht Sinterklaas
- Horst aan de Mallets (deelname drumband) 14:00 - 18:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Deelname Concordia aan het Fanfare Repertoire Festival
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur

December
Do
Ma

02:
06:

Wo
Do

08:
09:

Za
Ma

11:
13:

Do

16:

Za
Ma

18:
20:

Do
Ma

23:
27:

Do

30:

Januari
Ma
Do
Za

03:
06:
08:

KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 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
VSS ledenavond 19:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Molen 'Eendracht Maakt Macht' brood bakken in het bakhuuske. 14:00 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO kerst-/adventsviering
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik oud papieractie 14:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' Kerst MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- Meriko Vocaal kerstwandeling Horst 18:00 - 21:30 uur
- VSS uitstapje Holiday on ice
- JCM oliebollenactie 16:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia Nieuwjaarsconcert 19:30 - 20:00 uur

Molen Eendracht maakt Macht
Afgelopen zaterdag zouden we in ‘t Bakhuuske speculaas bakken. Helaas hebben we
vanwege de situatie rondom het coronavirus de molen moeten sluiten en zijn alle
activiteiten afgeblazen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt dit meteen gedeeld op
onze website: www.molenmeterik.nl.
Op dinsdag 9 november heeft de uitslagenavond van de RaboClubSupport actie digitaal
plaatsgevonden. Met de RaboClubSupport actie heeft de molen een mooi bedrag van
€ 369,76 opgehaald!
We willen iedereen bedanken voor zijn of haar stem!
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Het is al gauw 5 december……
Zoekt u nog een origineel Sinterklaascadeau?
Misschien een abonnement op ’t Krèntje?
Neem contact op met de redactie als u een abonnement op ‘t Krèntje cadeau wilt doen. We maken dan
een leuke cadeaubon (maar dat mag Sint natuurlijk ook zelf doen!).
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Liever een digitaal abonnement?
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2022 elke donderdag in uw
mailbox.
Aan alle abonnees die hun abonnement willen verlengen vragen
we om het abonnementsgeld vóór 20 december over te
maken op NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.
Doen! Dank u!
Vergeet bij de betaling niet uw naam én het bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók het mailadres (zonder @).

In memoriam Sef van Rens
Op woensdag 10 november 2021 kregen we het bericht dat Sef van Rens was overleden.
Sef was vanaf 2004 lid van de KBO, samen met zijn echtgenote Leen.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Leen, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden
en kennissen. Wij wensen u veel sterkte en kracht om dit grote verlies te kunnen dragen.
KBO Meterik

Mededelingen KBO
Beste leden,
Helaas…. en weer kunnen we de geplande feestavond op vrijdagavond 19 november niet door laten gaan.
De nieuwe coronamaatregelen en de snel oplopende besmettingen hebben ons als bestuur doen
besluiten de feestavond te annuleren.
Ruim 70 leden hadden zich opgegeven om samen te feesten, maar we kunnen het risico niet nemen dat
er een van de leden besmet zou raken.
En ook voor de zoveelste keer moesten we de band ‘Sakkerdeju’ afbellen. Zij hadden dit inmiddels al zien
aankomen. Een verstandig besluit, aldus de band.
We hopen met z’n allen dat de nieuwe coronamaatregelen het gewenste resultaat zullen brengen.
Wij willen de mensen die mee zouden helpen om de feestavond te laten slagen hartelijk danken.
En we hopen dat, wanneer het weer kan en mag, we een beroep op jullie kunnen doen. Mensen bedankt.
Leden allemaal heel veel sterkte in deze vervelende tijd.
Groetjes, bestuur KBO Meterik.
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Bedankt ☺

Hallo allemaal,
Via deze weg willen we iedereen bedanken die gestemd heeft op onze vereniging tijdens de
RaboClubSupport actie. Dit heeft voor onze verenging een bedrag van € 551,95 opgeleverd.
Hier zijn we als club enorm blij mee en dit komt allemaal ten goede aan de leden en leiding van onze
vereniging.
Nogmaals, hartelijk dank.
Bestuur JongNL Meterik
Sponsoractie
Zoals jullie waarschijnlijk weten doen wij met JongNL Meterik mee met de sponsoractie van Plus
Lucassen. Deze actie liep tot zaterdag 13 november. Het inleveren van de sponsorpunten kan nog t/m
zaterdag 20 november. Lukt het zelf niet om de sponsorpunten te verzilveren dan mag/kun je ze in de
brievenbus doen op Meteriks veld 60 en verzilveren wij ze.
Allemaal hartelijk bedankt voor het meesparen!

OPA (oud papieractie)
Zaterdag 27 november komen we oud papier ophalen. Groep 3 (Rick van Rengs, Sef van Rengs, Wiel
van Rengs en Ruud Hermans) is aan de beurt. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor
aan de weg staat.

OMA (oud metaalactie)
Ook kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren op de parkeerplaats
van het voetbalveld. Dit kan tussen 13:00-15:00 uur; twee vrijwilligers zijn aanwezig voor eventuele
assistentie. Groep 2: Henk Ambrosius (i.p.v. Jos van Ras) en Pieter Joosten
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Dorpsraadsvergadering donderdag 18 november 2021
Vanavond vindt er weer een dorpsraadvergadering plaatst. Deze vergadering is i.v.m. de huidige
coronamaatregelen NIET openbaar.
Tijdens de vergadering zal de dorpsraad onder andere de huidige stand van zaken rondom BOW en de
ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2 bespreken.
De voortgang van de werkzaamheden in het centrum en de laatste stand van zaak binnen de werkgroep
verkeer zullen worden besproken.
Op de agenda staat verder het andere nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen en de
plannen van de werkgroepen voor de toekomst.
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 Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram houden we jullie op de hoogte van
de uitkomsten van de vergadering.

Mantelzorgdag
Wij vonden het niet verantwoord om de
geplande mantelzorgmiddag op 15 november
door te laten gaan vanwege corona.
In plaats hiervan is er maandagmorgen
15 november tussen 10.30 - 12.00 uur eten aan
huis bezorgd.
Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben
gemaakt. Er waren vele positieve reacties en we
kregen leuke foto’s toegestuurd.

Open Inloop
De open inloop blijft iedere maandag open van
13.30 tot 16.00 uur. Er kan gewoon gekaart en
gerummikupt worden of loop gewoon binnen
voor een gezellig praatje. Met de handwerkers en de wandelaars is afgesproken dat zij tijdelijk een ander
koffieadres zoeken, zodat de wat ouderen onder ons in een kleiner gezelschap veilig hun gezellige middag
kunnen voortzetten. Zodra het weer kan zijn de handwerkers en wandelaars uiteraard weer van harte
welkom. Bedankt voor jullie begrip.

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
6 december is er weer een eetpunt. Wel willen we u dringend vragen om u te houden aan de 1,5 meter
maatregel. De tafels worden zodanig gedekt dat u 1,5 meter uit elkaar kunt zitten.
Voor het eetpunt kunt u zich opgeven t/m donderdag 2 december bij de Dorpsverbinders. tel. 06-38230621
of dorpsverbindermeterik@gmail.com
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Zorg dat u de QRcode bij de hand heeft.
De Dorpsverbinders Carli, Ria en Hennie
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Een terugblik………
het gebied rondom de kerk
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de renovatie van de straten rondom de kerk.
Onderstaande foto laat zien hoe het gebied er vroeger uit heeft gezien.
Te zien is dat er gras in de driehoek groeide en dat de driehoek aan de zijkanten beplant was met een
bomenrij. Paaltjes met draad beschermden de driehoek tegen ‘inloop’.
Het gras was doorgetrokken tot de Schadijkerweg; het elektriciteitshuisje stond in het gras.
In de punt van de driehoek stond een lantaarnpaal .

De foto verraadt ook dat de huidige Sint Jansstraat vroeger Meterikseweg heette.
De Meterikseweg liep vanaf de Venrayseweg in Horst tot aan de kerk van Meterik.
Het is niet precies bekend wanneer deze foto is genomen maar misschien is er iemand die er, mogelijk
aan de hand van details op de foto, meer over kan vertellen.
De auto rechts op de foto heeft als nummerbord P 13725.
Reacties zijn welkom: info@heemkundemeterik.nl of bel Mariet Bakker, tel. 077 398 3812.
We bedanken iedereen die ons de afgelopen maanden gesteund heeft bij de diverse sponsoracties; we
zijn blij met de bijdragen die we mochten ontvangen. De Pluspunten zijn nog welkom bij Carla Meijers,
Donkstraat 3; t/m zaterdag 20 november kan zij ze nog voor Heemkunde Meterik verzilveren. Dank je wel!
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Uitslagen competitie: Week 45

Competitie punten en stand na: Ronde 10

VOP/DWH 1
Meterik 2
Meterik 3
Grubbenvorst 3
Meterik 5
Meterik 6
IJsselsteyn 3
Smetenhof 5

8-5
2 - 10
7-8
10 - 3
6-5
NG
13 - 2
4 - 10

Meterik 1
Grubbenvorst 2
S.V.E.B. 1
Meterik 4
Grubbenvorst 4
Oostrum 1
Meterik 7
Meterik 8

A
B1
B1
B2
B3
C1
C2
C4

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

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

62
58
66
53
60
57
46
75

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 4
plaats 7
plaats 4
plaats 9
plaats 4
plaats 7
plaats 13
plaats 2

Beste speler in week 45: WIEL VAN RENS van Meterik 8

IN MEMORIAM SEF VAN RENS
Afgelopen week ontvingen we het trieste bericht van het overlijden van ons trouwe lid Sef van Rens
(Tomate Sef). Sef overleed geheel onverwachts (na een kort ziekbed) op woensdag 10 november in de
leeftijd van 81 jaar. Hij was jarenlang actief competitiespeler binnen onze vereniging en vaste bezoeker bij
wedstrijden in onze biljartzaal. We hebben Sef leren kennen als een verenigingsman in hart en nieren,
altijd in voor een gezellig praatje en goed advies.
Wij wensen zijn vrouw Leen, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte de komende tijd.
Namens bestuur en alle leden van Ouderen Biljart Meterik.

8

Uitslagen
RKSV Meterik 3

Sportclub Irene 10

3-1

Programma komende week
21 nov 10:30
21 nov 11:00
21 nov 11:00
21 nov 14:30

RKSV Meterik 2
Hegelsom 5
Leunen 5
RKMSV 1

Melderslo 3
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 1

co
co
co
co

In memoriam Sef van Rens
Wij ontvingen het bericht van overlijden van onze
erevoorzitter de heer Sef van Rens.

Na zijn actieve voetbalcarrière nam Sef in 1984 zitting in het
bestuur. Vanaf de jaarvergadering liet hij meteen zien een
kartrekker te zijn, die zijn verantwoording nam. Dat sprak de
vergadering zo aan dat hij meteen tot voorzitter werd
gekozen.
Sef stapte in het bestuur midden in een roerige periode,
financieel stond de club er niet goed voor en ook de
onderlinge samenwerking was niet zoals het moest zijn.
Onder Sef zijn bezielende leiding werd RKSV Meterik weer
een sportief en financieel gezonde vereniging.
Enkele dingen die onder zijn leiding werden gerealiseerd
waren de 3 ijsbanen in de midden tachtiger jaren en het
buurttoernooi met op 2e Pinksterdag het frühshoppen met
prijsuitreiking.
De samenwerking tussen senioren en jeugd kwam technisch en financieel op de rails, waardoor veel
spelers de stap naar de senioren met succes maakten. Bovenstaande gaf een prima basis om samen
de sportieve prestaties van de club verder uit te bouwen. Het standaard team speelde in die jaren in de
vierde en de derde klasse en werd daarin zelfs kampioen en promoveerde een jaar na Sef zijn afscheid
zelfs naar de tweede klasse KNVB. Het tweede elftal en de jeugd werden steeds meer een kweekvijver
voor het eerste. We hadden toen zelfs een aantal jaren een vijfde elftal.
Sef was trots op ‘zijn’ RKSV Meterik en een prima ambassadeur. Met zijn joviale lach en
doortastendheid zette hij het groen-wit in de hele regio op de kaart.
Na zijn voorzitterschap bleef Sef supporter van de groen-witten en was hij nog vaak ambassadeur naar
de bezoekende verenigingen.
In 1998 gaf hij, na 14 jaar voorzitter te zijn geweest, het stokje over. Hij werd voor zijn vele verdiensten
voor onze club benoemd tot erevoorzitter
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie
heel veel sterkte met dit verlies.
Wij zullen zijn ‘strevelen’ en zijn supporterschap gaan missen,
maar zij zullen zonder een prachtige man, goede vader en lieve opa verder moeten.
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Seniorennieuws

Programma dames 20-11-2021
17:00
15:00
18:30
17:30
17:00
15:00

VC Trivia DS 1
VC Trivia DS 2
VC Trivia DS 3
VC Trivia DS 4
VC Trivia DS 5
VC Trivia DS 6

Havoc DS 3
MVC '64 DS 1
Asterix DS 1
SV Aspargos DS 1
Hovoc DS 6
VC Athos '70 DS 4

Dendron
Dendron
Hegelsom
Meterik
America
America

Peter Hesen, Fleur Craenmehr
Anniek Hesen, Desi van Rens
Roel Gielen, Wojciech Kawka
C.Sitaniapessy, Mirthe Cox (D2)
Maddy Linskens, Ilse vd Homberg
M. vd Sterren, Loes Baltissen

18-11-2021
20:30 VC Trivia HS 2

Revoc/VCB HS 4

Meterik

Thijs Geurts, Peter Willems

20-11-2021
16:30 VC Trivia HS 1

VC Athos '70 HS 2

Hegelsom

Edward Hadam, Isa Tacken,
Eva Janssen

Programma heren

Wedstrijdverslagen

Athos 70/ Trivia HS1 pakt twee punten van de koploper
Zaterdag 13 november stond de wedstrijd tegen de koploper Were-Di uit Gemert op het programma!
Aangezien het in de stand van de competitie nog alle kanten op kon waren de mannen van Athos 70/
Trivia HS1 gebrand om deze wedstrijd punten te gaan pakken.
Vanaf het begin van de wedstrijd was al duidelijk dat beide teams niet van plan waren iets weg te gaan
geven. De hele set ging het gelijk op. Uiteindelijk trok Were-Di net aan het langste eind en won deze set
met 29-27. Na een peptalk van de coach was er één ding duidelijk: ‘d’n 2e set is vur os’.
Vol goede moed begonnen de mannen van VC Athos 70/ Trivia aan de 2e set. Na een set met lange rally’s
wisten de mannen deze set nipt met 26-24 te winnen. BAM! Het eerste punt was binnen.
In de 3e set bleef het niveau van beide teams hoog. De ballen klapten aan beide kanten van het net op de
grond. Aan het einde van de set wist Were-Di net iets meer focus te behouden en won met 25-22.
Na 3 sets met een verschil van 2 à 3 punten konden de mannen van VC Athos 70/ Trivia niet anders dan
de 4e set naar zich toe trekken. Na een sterke set met lange rally’s wisten de mannen zichzelf te belonen
met een setwinst van 25-21.
Een 5e set om de wedstrijd te beslissen moest gespeeld worden. Volle bak dr op! “Merge ma last van de
knök mar deze pakke we”, waren de woorden van de coach. In het begin van de set wisten de mannen
een ruime voorsprong op te bouwen. Were-Di kwam met een goede serie en wist uiteindelijk met 15-13 de
laatste set te winnen. Na een goede pot uiteindelijk 2 punten gepakt.
Een resultaat om trots op te zijn! Aankomende zaterdag spelen we om 14:30 in Beers tegen VC Volt HS2,
dan zal de ‘spanning’ wel oplopen!

Jeugdnieuws
Programma jeugd 20-11-2021
14:30 VC Trivia MB 1
Hovoc MB 2
14:00 VC Trivia/Hovoc JC 1 TFC JC 1
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Hegelsom
Meterik

Joep Korsten, Robin Hagens
Eva Ramaekers, Lois Kleuskens

Programma CMV 21-11-2021
10:30 VC Trivia N5 1
VC HERO N5 2
11:00 VC Trivia N5 1
Tupos N5 2
12:00 VC Trivia N5 2
Peelpush N5 3
12:30 VC Trivia N5 2
Bach SV N5 1
10:00 Civitas N4 1
VC Trivia N4 1
11:00 VC Trivia N4 1
BVC Holyoke N4 2
09:30 VC Velden N4 1
Set Up N4 1
10:00 VC Trivia N4 2
Set Up N4 1
10:30 Olsredlem N4 1
VC Velden N4 1
11:00 VC Trivia N4 2
Olsredlem N4 1

Herteheym, Herten
Herteheym, Herten
Gymzaal Scheyvenstraat, Ell
Gymzaal Scheyvenstraat, Ell
Ruben Kogeldans Sporthal, Venlo
Ruben Kogeldans Sporthal, Venlo
Meterik Danique Oomen
Hilde van Herpen

Recreantennieuws
Recreanten
Donderdag
Maandag
Maandag

dames
25-11 20.00 VC Kessel 1
22-11 20.30 IJsselsteyn 1
22-11 20.00 SV Phoenix '75 1

VC Trivia 3
VC Trivia 4
VC Trivia 5

Kessel
IJsselsteyn
Venray

Stichting Nativitas
Secretariaat: Lies Dinnissen - Wanten,
Gebroeders Douvenstraat 18, 5961 DR Horst,
tel. 077-398 3493 e-mail: thdin@kpnmail.nl
Website: www.kinderenvanflores.nl

De jaarlijkse speculaasactie van Stichting Nativitas is
weer van start gegaan.
Deze speculaasactie is inmiddels een stukje cultuur geworden. Wel een cultuur die verbinding maakt met
de kinderhuizen van mama België op Flores. Wij de smaak, zij de goede nasmaak, onder het motto: Red
een kind met speculaas en verwen u zelf met Sinterklaas!
Helaas kon de speculaasactie vanwege corona het vorig jaar niet doorgaan. Ook dit jaar speelt corona ons
weer parten. De organisatie heeft daarom besloten de actie dit jaar op kleinere schaal, dat betekent
zonder de leerlingen van Citaverde/Yuverta, te laten doorgaan.
Het is alweer ruim 20 jaar geleden dat de Stichting Nativitas en het Citaverde College in Horst, thans
Yuverta, de handen ineensloegen om mama België, die al bijna 50 jaar op het afgelegen Indonesische
eiland Flores woont, te helpen. Zoals u weet vangt zij probleemkinderen uit arme en kansloze gezinnen
op. Na het oplossen van de problemen worden de kinderen in hun eigen woonomgeving teruggeplaatst.
Een kind moet immers niet in een tehuis opgroeien!
Velen uit de regio doen al enkele jaren mee om deze
culturen met elkaar te verbinden. Wij hopen dat de actie
ook dit jaar weer veel respons zal hebben. De opbrengst
zal gebruikt worden om voorzieningen te treffen die
voorkomen dat ons kindertehuis in Wolefeo – en het
dorpje Wolefeo – weer overstroomd wordt door een
modderlawine, zoals in het begin van dit jaar gebeurde.
(zie https://youtu.be/JoICJw-d5s0 )
Voor meer informatie: Stichting Nativitas
thdin@kpnmail.nl, telefoon 077-398 3493 (061399 5385).
Of bij yourivanvessem@gmail.com,
telefoon 06 2726 6389.
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Koken met ’t Krèntje!
pepernoten/kruidnoten

Pepernoten/kruidnoten bakken is een leuke activiteit, ook om samen met kinderen te doen!

Ingrediënten voor 8 personen
80 gram ongezouten roomboter of 80 gram gewone harde boter
100 gram donkere basterdsuiker
2 theelepels speculaaskruiden
200 gram zelfrijzend bakmeel
1 mespunt zout
4 eetlepels melk
Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 170 °C.
Kneed met de hand de in kleine stukjes gesneden boter,
de suiker, de speculaaskruiden, het zelfrijzend bakmeel
en het zout door elkaar.
Voeg lepel voor lepel de melk aan het beslag toe, zodat
het een lekker soepel deeg wordt.
Snijd het deeg in 4 gelijke stukken en vorm er 4 lange rolletjes van 1 cm dik van. Snijd de rolletjes in
stukjes van 1 cm en rol elk stukjes tot een balletje. Leg de balletjes ongeveer 2 cm uit elkaar op de met
bakpapier beklede bakplaat en druk ze een beetje plat.
Leg de bakplaat in het midden van de oven en bak de kruidnoten in de oven in ca. 15 - 20 minuten gaar en
lichtbruin.
Neem de bakplaat uit de oven en laat de kruidnoten in 15 minuten helemaal afkoelen.
Je kunt de pepernoten 3 dagen van tevoren bereiden als je ze bewaart in een afgesloten trommel.
Heb jij ook een recept waar je tevreden over bent en dat je wit delen met onze lezers, mail dat dan
naar dorpskrantmeterik@gmail.com. We stellen elke inzending op prijs!

Bedankt

We willen iedereen bedanken voor de stem bij de Rabo clubactie.
De opbrengst voor V.S.S is 244,11 euro. Een mooi bedrag.
Sinds 13 november zijn de nieuwe coronamaatregelen ingegaan; dat betekent dat de ledenavond van
24 november helaas niet door kan gaan.
Of het kerststukje maken en het uitstapje nog doorgaan is afhankelijk of er veranderingen komen in de
regels.
We houden jullie op de hoogte via het Krèntje.
Bij vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur.
Hopelijk tot snel.
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Altied unne glimlach, altied un präötje make
Verdrietig, maar heel dankbaar voor de vele mooie gedeelde
momenten, hebben wij na een kort ziekbed onverwacht snel afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, ózze pap, schoonvader en opa

Sef van Rens
Meterik, 7 augustus 1940

Venlo, 10 november 2021
echtgenoot van

Leen van Rens – Cuppen
Meterik, Thea en Frans
Dirk en Kelly
Koen en Britt
Giel
Meterik, Geert en Nicole
Lincy
Jordi
Desi
Heerlen, Freddy en Monique
Vince
Mick
Billy
Familie van Rens
Familie Cuppen
Dwarsweg 2A 5964 PG Meterik
Op dinsdag 16 november hebben we in uitvaartcentrum Aerdehof afscheid genomen van Sef en
hebben hem aansluitend naar het crematorium begeleid.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Misintenties
Ondanks nieuwe coronamaatregelen kunt u gewoon naar de kerk komen. Bij binnenkomst
en bij het naar voren lopen voor de communie s.v.p. even een mondkapje dragen.
Zaterdag 20 november, hoogfeest Christus Koning, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 27 november, 1e zondag v.d. Advent, 19.00 uur
Nog geen misintenties
Zaterdag 4 december, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 11 december, 3e zondag v.d. Advent, 19.00 uur
Lei Peeters en overleden ouders Peeters - v. Wijlick
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector:
Acoliet:
27-11: Maria v. Rijswick
Theo v. Rens
11-12: Jos Tielen
Max v. Dieten

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

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 3981416 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: 06-5540 8023
Voor in de agenda:
Vrijdag 24 december
Inloop op kerstavond : 18.30-19.00 uur.
Nachtmis Kerstmis
: 20.00 uur

Zaterdag 25 december
Ochtendmis t.g.v. Kerstmis: 09.30 uur

Sint Nicolaas/Sinterklaas
Geboren ca. 280. Hij werd bisschop van Myra (in Turkije).
Overleden 6 december ca. 342.
Vaak afgebeeld met een (pekel)kuip met 3 kinderen. Volgens de
legende zijn het 3 studenten die hun rekening niet konden betalen en
door de waard werden vermoord en gepekeld (het was hongersnood).
Nicolaas zou hen weer tot leven hebben gewekt.
Volgens een andere legende gaat het om drie schipbreukelingen die
door de heilige werden gered. Daarom zie je hem ook wel met een
schip of anker afgebeeld en is hij de patroon van de schippers.
Hij is ook patroon van kinderen, kooplieden, slagers, advocaten en nog
veel meer beroepen.
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In memoriam Sef van Rens
Vorige week hoorden we dat Sef plotseling was overleden. We schrokken ervan.
Wij kennen Sef als iemand die met hart en ziel gewerkt heeft aan onze club.
Vanaf 2008, toen een groep Meterikers ging boulen in de zandbak bij de Rector de Fauwestraat, was hij
een van de kartrekkers. Samen zorgden ze ervoor dat wij nu kunnen boulen op zo’n prachtige plek.
Van 2014 tot maart 2019 was hij onze voorzitter.
Sef heel veel bedankt voor jouw inzet, jouw enthousiasme en jouw gezelligheid. Wij zullen je missen!
Leen, kinderen en kleinkinderen, we hopen dat jullie troost vinden in de mooie herinneringen aan Sef.
Heel veel sterkte allemaal.
Jeu de Boules Meterik.

Sef van Rens
Sef we waren inmiddels vaste maten
Helaas heb je ons vrij plotseling moeten verlaten
Je lach en je keu, ze zijn er niet meer
Dat brengt ook plotseling een trieste sfeer
Altijd kwam je goedlachs binnen
Om aan een potje biljarten te beginnen.
Sef bedankt en rust zacht
Je biljartmaatjes
We wensen Leen, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Wiel Hay Sef en Wiel

15

Hij komt, hij komt!
Zondag 21 november verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten
weer in Meterik.
Kom ook gezellig naar de intocht om Sinterklaas te zien en om een
handje lekkere pepernoten te scoren...
Vanaf 11.00 uur vertrekken we samen bij de kerk om de Sint en zijn
Pieten op te halen bij de molen. Vervolgens lopen we onder begeleiding
van fanfare Concordia terug naar MFC De Meulewiek.
Wist je dat er dit jaar nieuwe Pieten zijn? Die kunnen vast en zeker nog
wel wat hulp gebruiken..

In de zaal zullen wij de Sint hartelijk ontvangen en de
nieuwe Pieten helpen met het leren van alle
pietentaken.
Jij komt toch ook …?

Natuurlijk houden wij ons aan de RIVM maatregelen
die op dat moment van toepassing zijn. Dit betekent
dat wij bij de ingang van de zaal zullen controleren met
behulp van de coronacheck app en dat wij geen
drinken kunnen verschenken tijdens de activiteit.

Daarnaast vragen wij de zaal te betreden met
maximaal één ouder per gezin. Op deze manier hopen
wij dat we er een leuke en veilige sinterklaasmiddag
van kunnen maken.
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