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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

Sluit vrede met de ander en twist met jezelf. 
 
In week 2 is er 14 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal is nu 29 mm. 

 
Denken is zo buitengewoon moeilijk,  
dat velen de voorkeur geven aan oordelen. 

 
 
 

Tot weeres met de 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 2022 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2022 

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 15-01-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 

 

Januari 

Do 20: Dorpsraadvergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Do 27: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
   

Februari  

Do 03: KBO kaartmiddag 13:30 uur 
Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 10: - KBO kaartmiddag 13:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 uur 
Ma 14: KBO kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 16: KBO themamiddag Kruytzer 14:00 - 15:00 uur 
Do 17: - KBO kaartmiddag 13:30 uur 
  - Uitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 24: - KBO kaartmiddag 13:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Maart  

Do 03: KBO kaartmiddag 13:30 uur 
Ma 07: - KBO jaarvergadering 13:00 - 14:00 uur 
   
   
 

In memoriam Sophie Houben - Dinghs 
 
 
 
14 jaar geleden werd Sophie lid van de KBO.  
Haar inzet voor verenigingen was toen al bekend, vandaar ook dat ze 12 jaar geleden werd gekozen in het 
bestuur van de KBO. 
Zij was een duizendpoot en deed op alle fronten mee. Niets was teveel en haar inbreng was nuchter en 
alert. Nooit werd tevergeefs ’n beroep op haar gedaan. 
 
In het voorjaar van 2021 gaf ze aan dat ze het een korte tijd wat rustig aan moest doen. Na een zware 
periode en redelijk herstel nam ze weer deel aan activiteiten, wat diepe indruk maakte op het bestuur. 
 
Op onze laatste vergadering zei ze dat het niet zo goed met haar ging. Wie had kunnen vermoeden dat je 
deze strijd niet zou winnen. Jouw lach en jouw stem, ze zijn er niet meer. Wat zullen we dat gaan missen. 
 
Sophie, dankjewel voor alles wat je voor de Meterikse gemeenschap betekende, maar in het bijzonder 
voor onze KBO. 
Bedankt en rust zacht. 
 
We wensen Harrie, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies. 
Bestuur KBO 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Hallo allemaal,  
 
 
 

Jippie, de groepsavonden van JongNL Meterik zijn weer van 
start gegaan sinds afgelopen maandag (17-01-2022). 
Jullie leiding laat jullie weten/heeft jullie laten weten, welke regels gelden 
tijdens de groepsavond en waaraan jullie moeten voldoen. 
We vragen aan iedereen hierbij je eigen verantwoordelijkheid te nemen.  
Bij klachten blijf je thuis! 
 
We zijn blij dat we weer van start kunnen.  
Bestuur JongNL Meterik  
 

OMA 

Aanstaande zaterdag 22 januari kunt je oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen 

leveren. Inleveren kan van 13:00-15:00 uur. Namens JongNL zullen twee vrijwilligers aanwezig zijn 
voor eventuele hulp. Dit zijn Jos van Ras (i.p.v. Henk Ambrosius) en Roger Janssen (groep 1). 
 

OPA 

Ook komen we vanaf 14:00 uur oud papier ophalen. Zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor 
aan de weg staat. Deze maand wordt een extra perswagen ingezet.  
Groep 1 is aan de beurt. Dit zijn Sander Ambrosius, Kris Cuppen, Julia Schoeber en José Geelen 
(i.p.v. Jac Ambrosius). 
Voor de extra perswagen staan: Roger Muijsers en Rob Bouten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van 1 september tot 5 december 2021 heeft Zanglust meegedaan aan de sponsoractiviteit van  
Dagwinkel America. 

 
Bij iedere besteding van 10 euro in de winkel ontving de 
klant een muntje dat hij kon doneren aan een 
deelnemende vereniging. Iedere munt was 50 cent 
waard.  
 
Afgelopen maandag mochten wij een cheque in 
ontvangst nemen van 25 Euro. Dat zijn toch 50 muntjes!  
 
Wij willen graag iedereen bedanken die hun muntjes aan 
ons koor heeft gedoneerd en vooral ook Dagwinkel 
America/Geurts Supermarkten VOF die deze mooie 
actie heeft bedacht en mogelijk gemaakt. 
 

 
 

 
Hartelijk bedankt…. 

 
 

 
Heemkunde Meterik bedankt de Dagwinkel America en iedereen die ons gesteund heeft voor het mooie 
bedrag dat we mochten ontvangen door de Mega Clubactie. Een mooi initiatief; we gaan het geld goed 
besteden! Dank je wel!   
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Koken met ’t Krèntje 
 

Krofne (Sneeuwballen) 

 

Ingrediënten: 

250 gram bloem 
50 gram gist 
scheut melk 
50 gram boter 
3 eieren 
frituurvet 
 

Bereidingswijze: 

Los de gist op in de lauwe melk. 
Roer de boter zacht, meng een voor een de eierdooiers erdoor en 
klop er een luchtige massa van, waaraan u de gistmelk toevoegt. 
 
Strooi de gezeefde bloem erbij, meng deze er goed door en schep tenslotte het stijfgeslagen eiwit 
erdoor. 
Laat het deeg een uurtje op een warme plek rijzen en rol het dan op een met bloem bestoven 
deegplank uit tot anderhalve centimeter dikte. 
Steek er rondjes uit van 5 à 6 centimeter en bak deze in niet al te heet frituurvet gaar (anders kunnen 
de sneeuwballen niet genoeg rijzen). Er mag maar net damp afkomen. 
Laat ze in een vergiet uitlekken en afkoelen en serveer ze rijkelijk bestrooid met poedersuiker. 
 
Lekkerrrrrr. Smakelijk  
 
 
 

Mededelingen KBO 
 
Beste leden, 
 
het bestuur heeft  besloten alle activiteiten tot de eerstvolgende persconferentie op maandag 25 januari 
2022 niet door te laten gaan.  
Dan gaat misschien de horeca weer open en kunnen wij ook weer deelnemen aan de activiteiten. 
 
Het wandelen kunnen we weer opstarten op maandag 7 februari, vertrek om 13.30 uur bij het MFC. 
Direct na de persconferentie van 25 januari laten wij het via ‘t  Krèntje weten, maar houd ook de 
molenwiekagenda in de gaten. 
 
Groetjes, 
bestuur KBO Meterik. 
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Van de Dorpsraad ontvingen we een document dat in 1984 is opgemaakt toen de Dorpsraad 10 jaar 
bestond, waarvoor dank! We publiceren het in delen in het krantje. 
Vandaag leest u het derde deel. 
 

TIEN JAAR DORPSRAAD IN METERIK  1974 - 1984 
 

BUURTBUS 

1977.  

De 'BUURTBUS' rijdt vanaf 1977 in de gemeente Horst met vrijwillige chauffeurs, die ook door de dorps- 
en wijkraden begeleid en gesteund wordt. 
Mevrouw R. Wijnands-Timmermans heeft, tot en met 1983, zich ingezet voor dit mooie werk als lid van het 
buurtbuscomité. Behalve zij, waren er in deze periode ook enkele Meterikse mensen die, als vrijwillige 
chauffeur, een goede dienst hebben bewezen! 
 

CURSUSSEN: 'VERGADER- EN  DISCUSSIETECHNIEK' EN 'NOTULEREN'. 

1978/1982 . 

Tot tweemaal toe hebben in totaal 28 personen van Meterik kunnen profiteren van cursussen, 
georganiseerd door de dorpsraad en gegeven door de heer Rob Mastbroek en mevrouw Pam v. der 
Munnik. 
  

BEZOEK VAN NIEUWKOMERS. 

1979. 

Sinds 1979 praatte men in de dorpsraadvergadering al over het bezoeken van nieuwkomers in ons dorp. 
Dit gebeurt nu in samenwerking met de parochieraad. 
  

VERKIEZINGEN. 

1979. 

Voor het eerst sinds de oprichting in 1974 werd een dorpsraadverkiezing gehouden ten tijde van de 
verkiezing van het Europese Parlement op 7 juni. 
 

1982. 

Er werd besloten om voortaan met de gemeenteraadsverkiezingen ook de verkiezing van de dorpsraad 
gelijktijdig te houden. Dit heeft toen op 2 juni plaatsgevonden. 
  

DE DORPSRAAD IS VOORZIEN VAN 'INFORMATIE' EN 'ADVIES' GEVRAAGD OVER: 

1979. 'STRAATNAMEN' voor het nieuwe bestemmingsplan Meterik-west, Schadijkerbossen en de 
onverharde weg die de Kempweg met de St . Jansstraat verbindt, (Seurenweg). 

1980. 'GLASCONTAINER', die geplaatst is bij de Rabobank, maar waar men in 1978 al over praatte op 
de dorpsraadvergadering! 

1982. De intocht van 'ST.NICOLAAS' in Meterik. 
1983. Het plaatsen van een 'KERSTBOOM' en de verlichting hiervan. 
- Bestuursleden voor de STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS METERIK, welke niet zijn 

afgevaardigd door een vereniging, deze worden gekozen op voordracht van de dorpsraad. 
1983. 'PROFIELSCHETS' van de nieuw aan te stellen beheerder van de zaal de Meulewiek. 
1983. Een eventuele 'KERMIS' in Meterik.   
1983. 'REGLEMENT' voor dorps- en wijkraden. 
 
1979.  Ontgronding gebied 'GRAUWVEEN' in Griendtsveen. Hiervoor heeft de dorpsraad een 

bezwaarschrift ingediend. 
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    “ 'Dorpenplan'. 
    “ 'Komplan - Horst'. 
    “ 'Bestemmingsplan buitengebied'. 
    “ 'Streekplan Noord- en Middden Limburg'. 
    “ 'Structuurplannota gewest Noord-Limburg' . 
    “ 'Planverordening specifiek welzijn'. 
    “ 'Welzijnsvoorzieningen in Horst'. 
    “ 'Algemene politieverordening'. 
    “ 'Wijziging sluitingsuur drank- en horecalokaliteiten'. 
    “ 'Welzijnsprogramma'. 
    “ 'Aanbiedingsnota'. 
    “ 'Nota openbaarheid van het gemeentebestuur'. 
    “ 'Nota woningbouw- en huisvestingsbeleid'. 
    “ 'Nota werkgelegenheid en werkeloosheid'. 
    “ 'Vrijwilligerscentrale in Horst'. 
    “ 'Open school' 
    “ 'Nota gezondheidszorg'. 
 

DE DORPSRAAD IS VERDER BETROKKEN GEWEEST BIJ: 

- De jaarlijkse gezamenlijke vergadering met B. en W. van de gemeente Horst. 
- Forumavond over de gemeenteraadsverkiezingen, georganiseerd door OJC - Knor (Soos). 
  

1980.  

- Voorlichtingsavond van de A.V.P. (Algemene Vereniging tot behartiging van de Patiëntenbelangen). 
- Thema-avond i.v.m. het oprichten van een vrijwilligerscentrale. De twee laatst genoemde zijn     
georganiseerd door de rayoncommissie Horst-Sevenum. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voortgang Bouwen ‘Onder de Wieken’ (BOW) 
 
Er kan gebouwd worden. In week 7 gaat de aannemer aan de slag met de voorbereidende activiteiten. 
Momenteel wordt de planning verder uitgewerkt. Een groot probleem is momenteel de levertijd van 
sommige bouwmaterialen. 
Als alles verloopt zoals gedacht dan worden de woningen okt. – nov. opgeleverd. 
 

Meteriks veld 2 

Naar aanleiding van het artikel in het Krèntje en op facebook zijn er veel reactie’s gekomen van 
geïnteresseerden om te gaan bouwen of te gaan wonen in Meteriks veld 2. Dit varieert van starter, 
levensloopbestendig, 2 kapper of vrijstaande woning. 
 
De werkgroep ‘Wonen en dorpsontwikkeling’ is bezig met het organiseren van 
een avond waarop we verder willen informeren over: het tijdpad tot start bouw, 
de mogelijkheden, voorbeelden van bouwkosten en kosten grondaankoop. 
 
Indien mogelijk vindt deze avond begin februari plaats. Zodra de datum bekend 
is worden de belangstellenden via mail verder geïnformeerd. 
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Duurzaam Meterik:  
 

De subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen en 

warmtepompen binnen de Investeringssubsidie Duurzame 

Energie (ISDE) zijn verhoogd per 1 januari 2022 

 

Je kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die betrekking hebben op: 

• Energiebesparing (isolatie & beglazing) 
• Duurzame energie opwekking (PV & wind, alleen zakelijk) 
• Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen) 
• Aansluiting warmtenet 

Subsidie aanvragen / meer informatie 

Het aanvraagsysteem van de ISDE met de verhoogde subsidiebedragen van de isolatiemaatregelen en 
warmtepomp gaat open op 24 januari 2022 om 09:00 uur. 
Kijk voor meer informatie op https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-financieringsregeling/252. 
 
Duurzaam Meterik werkt aan een collectief aanbod voor isoleren van woningen. Hulp bij het aanvragen 
van subsidie voor isolatiemaatregelen maakt onderdeel uit van het collectief aanbod. 
Meer weten? duurzaammeterik@gmail.com of info@dorpsraadmeterik.nl. 
 
 
 

Start aanleg fiets-/wandelpad 

Afgelopen maandag is een begin gemaakt met de 
aanleg van het fiets-/wandelpad tussen de Afhang en 
Meterik (Bekkershof). De wandelroute langs de beek 
zal hierdoor tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Ook 
in Donksweiden zullen wandelaars straks hinder 
ondervinden van de werkzaamheden, maar daar 
krijgen we dan wel wat moois voor terug.  
 
Op dit moment hebben we nog geen zicht op de 
planning van de werkzaamheden. Wel is bekend dat de 
brug die over de beek komt pas in maart geleverd 
wordt. Als er meer bekend is zullen we dat natuurlijk 
ook publiceren.  
 

 

Dorpsraadvergadering donderdag 20 januari 2022 

Op 20 januari vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats. Tijdens de vergadering zal de dorpsraad 
onder andere de ontwikkelingen omtrent Meteriks veld 2 en de huidige stand van zaken rondom BOW 
bespreken. Op de agenda staat verder de toekomst van het trafohuisje. Welke ideeën zijn er 
binnengekomen? Wat is uitvoerbaar? Verder zal het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse 
werkgroepen besproken worden.  
 
In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus is de vergadering niet openbaar. 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@dorpsraadmeterik.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. 

 

 

https://www.duurzaambouwloket.nl/nieuws/isde-subsidie-tot-2030-beschikbaar-voor-woningbezitters-en-bedrijven-die-willen-verduurzamen
https://www.duurzaambouwloket.nl/nieuws/isde-subsidie-tot-2030-beschikbaar-voor-woningbezitters-en-bedrijven-die-willen-verduurzamen
https://www.duurzaambouwloket.nl/nieuws/isde-subsidie-tot-2030-beschikbaar-voor-woningbezitters-en-bedrijven-die-willen-verduurzamen
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-financieringsregeling/252
mailto:duurzaammeterik@gmail.com
mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Duurzaam Meterik: heeft u een koophuis en wilt u gratis advies (EPA) over het 

verduurzamen van uw huis? 

 

We hebben jullie al eerder gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van een gratis Energie 
Prestatie Advies (EPA) via de provincie Limburg. Een buitenkansje!  
Normaal kost zo’n advies circa 350 euro. Het budget is bijna op! 
 
We hebben ondertussen begrepen dat er al ruim 1700 (van de 2200) gratis adviezen vergeven 
zijn. Vanuit de gemeente Horst aan de Maas zijn er 88 aanvragen gedaan waarvan 30 (!) uit 
Meterik. Een goed teken. U heeft NU nog de kans om ook deel te nemen aan deze actie, maar wees 
er dan snel bij. Zie onderstaande uitleg.  
 

Hoe werkt het EPA? 

De adviseur begint met een scan van de gehele woning. Hij kijkt 
onder meer naar de isolatie van muren, daken en vloeren. Uit die 
scan rolt een rapport met een persoonlijk advies dat inzicht geeft 
in:  

- Hoe energiezuinig uw woning is. 
- Hoe u uw energiegebruik verlaagt en uw wooncomfort 

verbetert. 
- Wat eventuele maatregelen kosten. 
- Hoe lang het duurt voor uw investering is terugverdiend. 
-  

De EPA-adviseur helpt u desgewenst bij het kiezen van de slimste maatregelen. Wat doen gevel-, 
vloer en dakisolatie met uw huis? En wat betekent nieuw glas of een nieuwe cv-ketel voor uw 
energierekening? Na het bezoek belt de adviseur u om het EPA-rapport door te lopen. Zo kunt u 
samen de slimste maatregelen kiezen. 
 
Meer informatie vindt u op deze website (scrollen naar het kopje ‘gratis energie-prestatie advies’): 
https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/ 
En hier is de link naar het digitale aanvraagformulier:  
https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/EPA_Adviesaanvraag_v2/ 
 
Doe er uw voordeel mee en vraag snel zo’n gratis advies aan.  
 
Met hartelijke groeten, 
Werkgroep Duurzaam Meterik 
  
 
 
 

 

https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/
https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/EPA_Adviesaanvraag_v2/?get=1&sidn=50db2e67e7ef49fda857815a60718837
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

Op dit moment mogen er nog geen missen gedaan worden ná 17.00 uur ‘s avonds. Dat zou betekenen dat 
er voorlopig geen missen meer zouden zijn in Meterik. Maar de priesters hebben het zó kunnen regelen 
dat er, om de andere week, tóch een mis kan zijn, en wel op zondag. Houd s.v.p. de berichtgeving in het 
Krèntje goed in de gaten. Dank u wel. 
 

Zondag 23 januari, 11.00 uur. 

Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag) 
 

Weekend 29/30 januari, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Weekend 5/6 februari: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur of zondagmorgen 11.00 uur. 

Dit i.v.m. de dan geldende coronamaatregelen.  

 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
23-01: Susan Baltussen Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
5/6-02: Margriet Hendriks Max v. Dieten    collecteschaal achter in de kerk 
 

Kerkbijdrage  

Mocht u een kerkbijdrage willen doen, doet u dat dan s.v.p. op onderstaand banknummer. 
NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel: tel. 077 398 1416 

 

Ziekencommunies:  077-398 14 16 

 

Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023  

Voor het geval u dringend een priester nodig hebt.  

 

 

In memoriam 

 
Vorige week ontvingen wij het droevige bericht dat ons gewaardeerd lid 
Sophie Houben is overleden. 
Een paar maanden geleden hebben we haar nog gehuldigd vanwege haar  
50-jarig lidmaatschap bij onze vereniging. 
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit grote verlies. 
 
Beste leden, 

de jaarvergadering van 26 januari kan helaas door de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. 

Hoe het verdere jaarprogramma gaat verlopen is afhankelijk van welke maatregelen er volgen. 
Via informatie in ’t Krèntje houden we jullie op de hoogte. 
 
Willen degenen die het losse formuliertje, dat bij het programmaboekje van 2022 zit, nog niet hebben 
ingeleverd dit alsnog doen. Met veel ideeën kunnen we een nog leuker en interessanter programma 
maken. Inleveren kan bij alle bestuursleden. Hopelijk tot snel. 

 
 

Wil je weten wat mensen werkelijk denken 
let dan niet op wat ze zeggen 

maar op wat ze doen. 
Descartes 
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