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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
Als je kind niet naar je luistert, 
wordt het tijd dat je naar je kind luistert.   

 
In week 4 is er 3 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal is nu 35 mm. 
 

Jarig zijn is gezond.  
Onderzoek heeft aangetoond,  
dat mensen die meer verjaardagen vieren langer leven. 

 
 
 
                                                  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 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 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (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 29-01-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

Februari 

Ma 07: - Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Ma 14: Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 16: - KBO themamiddag Kruytzer 14:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk, voedingsadvies 19:30 uur 
Do 17: - Uitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Ma 21: - Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Maart  

Ma 07: - Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO jaarvergadering 14:00 uur 
Wo 09: Vrouwen samen sterk, culinaire avond 19:30 uur 
Ma 14: Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 17: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Ma 21: - Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 23: Vrouwen samen sterk politie (openbare avond) 19:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Ma 28: Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
   

April   

Za 02: Solistenconcours Horst aan de Maas 
Zo 03: Solistenconcours Horst aan de Maas 
Ma 04: - Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 06: Vrouwen samen sterk, paasstukje maken 19:30 uur 
Ma 11: - Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 13:30 uur 
Di 12: KBO excursie 12:30 - 13:30 uur 
Ma 18: - Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 20: Vrouwen samen sterk, rondje Meterik 
Do 21: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 23: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 25: Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
   

Mei   

Ma 02: Dorpsverbinders open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Ma 09: KBO kienen 14:00 uur 
Do 19: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 28: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

Juni   

Ma 13: KBO kienen 13:30 uur 
Do 16: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 25: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Beste abonnees 
 
 
 

 
We plaatsen elke week een meulewiekagenda; de activiteiten die erop staan halen we af van de 
Molenwiekagenda op de website van de Dorpsraad. Elke Meterikse vereniging heeft toegang tot de 
agenda van de Dorpsraad en plaatst daar hun Meterikse activiteiten op. 
 
De redactie heeft besloten om in de meulewiekagenda in ’t Krèntje voortaan alleen activiteiten op te 
nemen die niet elke week plaatsvinden. Wekelijks terugkerende activiteiten, zoals bijv. het wandelen of 
knutselen van de KBO of de Open Inloop van de Dorpsverbinders vindt u voortaan bij de berichten van de 
desbetreffende vereniging of organisatie. 
 
Het maakt de meulewiekagenda in ’t Krèntje overzichtelijker.   
 
De redactie. 
 
 
                                                                                                                                                
 
Mededelingen KBO 
 
 
Beste leden, 
 
op woensdag 16 februari 2022 themamiddag verzorgd door Kruytzer optiek en optometrie in het MFC, 
aanvang 14.00 uur. Deze themamiddag is bedoeld voor leden en niet leden van de KBO. 
De entree is gratis, alleen zullen wij ons nog aan de coronamaatregelen moeten houden. 
Dat houdt in: bij de entree wordt u gecontroleerd op de QR code. Tevens draagt u een mondkapje bij 
binnenkomst en als u zich verplaatst. Dit is voor een ieders veiligheid en gezondheid. 
Laten we er een mooie en informatieve middag van maken. Tot woensdag 16 februari a.s.. 
 
Agenda: 
Wandelen op maandag 07 februari, vertrek 13.30 uur bij het MFC. Trek je wandelschoenen aan en wandel 
mee door het Meterikse landschap. 
Kienen: we beginnen weer op maandag 14 maart met kienen, aanvang 13.30 uur in het MFC. 
Knutselen: de eerstvolgende knutselmiddag is donderdag 10 februari, aanvang 13.30 uur in het MFC. 
Kaartmiddag: op de donderdagmiddagen 03-10-17 en 24 februari van 13.30 uur tot 16.30 in het MFC. 
 
Groetjes, 
 
KBO Meterik. 
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Doe ook mee met de Dorpsraad Meterik en maak Meterik 

een nog fijner dorp om te wonen! 

 
Dorpsraad Meterik en haar werkgroepen willen de leefbaarheid in Meterik behouden en verbeteren. We 
zijn het klankbord voor het gemeentebestuur. Andersom zijn we aanspreekpunt voor inwoners richting de 
gemeente voor zaken die ons dorp betreffen. We informeren de inwoners over nieuwe ontwikkelingen via 
berichten in ’t Krèntje, op onze Facebookpagina en Instagrampagina en onze website. 
 
Ook hebben we diverse werkgroepen waarin vele vrijwilligers actief zijn. Zo hebben we een werkgroep 
sociaal, openbare ruimte, wonen en dorpsontwikkeling, communicatie, ’t Krèntje en Duurzaam Meterik. 
Omdat er zoveel te doen is hebben we jou nodig, bij de Dorpsraad of bij één van de werkgroepen.  
De komende weken zullen we ons uitgebreid voorstellen.  
 

Wat doen de Dorpsraad en haar werkgroepen? 

Elk jaar krijgen we prioriteitsgeld van de gemeente. Met dit geld ondersteunen we of voeren we projecten 
uit die de leefbaarheid van Meterik vergroten. 
 
We houden, samen met alle verenigingen, de activiteitenkalender bij. Je hoeft geen activiteit in Meterik te 
missen! 

Elk jaar organiseren wij het BALGOOIEN; het boerenbruidspaar en alle in dat jaar getrouwde stellen van 

Meterik doen mee. 
Rond de Kerst verfraaien we het centrum met kerstbomen. 
De Dorpsverbinders helpen inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben en organiseren 
inloopmiddagen en 2 maal per maand een gezellig diner voor iedereen die wil. Gezelligheid troef! 
 
Een grote groep vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van verschillende delen van de openbare ruimte in 
Meterik. Meterik staat er mooi op! 
 
Het beheer en onderhoud van de 2 AED’s wordt geregeld via de Dorpsraad.  
Hiermee hebben de vele vrijwilligers die de AED kunnen bedienen levens gered!   
 
Het initiatief om een dorpskrantje op te richten, dat heeft geleid tot ’t Krèntje.  
Al meer dan 10 jaar zorgen vrijwilligers elke week voor het Meteriks nieuws bij u in de bus! 
 
Twee ommetjes in en rond Meterik, wandelroutes waar veel inwoners gebruik van maken. 
We doen nog veel meer. Een kleine greep hieruit: o.a. nieuwe parkeerplaatsen in het centrum, een trottoir 
waar voorheen gras was, lantaarnpalen langs donkere wegen, gras laten inzaaien op een braakliggend 
terrein zodat het door de jeugd gebruikt kan worden, speeltuinen en niet te vergeten inspraak bij de 
herinrichting van ons centrum en het stimuleren van woningbouw in Meterik. De jongste werkgroep is 
Duurzaam Meterik waarmee we inwoners van Meterik het gemakkelijker willen maken hun woningen te 
verduurzamen door o.a. gezamenlijk isolatie van woningen en aankoop zonnepanelen te realiseren. 
 
De Dorpsraad heeft als doelstelling dat mensen met nog meer plezier in Meterik wonen. Daarvoor hebben 
we ook graag jouw mening en inbreng. Dat kan in de Dorpsraad zelf, maar ook in een werkgroep.  
 

Ook mee doen? 
Wil je ook jouw talent en ervaring inzetten voor Meterik of wil je meer informatie? Neem dan contact met 
ons op. Dat kan via de mail info@dorpsraadmeterik.nl. Natuurlijk mag je ons ook persoonlijk benaderen of 
kom eens langs bij de vergadering van de Dorpsraad. Volg onze Facebookpagina of Instagrampagina om 
niets meer te missen. En kijk op www.dorpsraadmeterik.nl voor contactgegevens. 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Voortgang werkzaamheden centrum 
 
Onder de Speulhofsbaan, tussen Crommentuijnstraat en Jan Drabbelsstraat, zijn inmiddels nieuwe 
rioolbuizen gelegd met een grotere diameter. De capaciteit van deze buizen is ruim voldoende om het 
hemelwater dat nog wel in het riool terecht komt snel af te voeren. Door de hoge grondwaterstand was 
bronbemaling nodig om de bouwput droog te houden. Dit heeft ook voor extra vertraging gezorgd.  
Op dit moment worden daar de infiltratiekratten geplaatst. Naar verwachting is dat medio februari klaar. 
Dan kunnen de stratenmakers weer aan de slag om alles netjes af te werken. Tot slot worden ook de extra 
parkeerplaatsen aan de Jan Drabbelsstraat aangelegd.  
Als alles volgens plan verloopt, en het weer niet tegenwerkt, hoopt men medio maart alles klaar te hebben.   
 
 

 

Duurzaam Meterik, al 9 jaar veel plezier van zonnepanelen 

 
Als lid van de werkgroep Duurzaam Meterik merken we dat de aanschaf van zonnepanelen niet voor 
iedereen een gemakkelijke stap is. Wat kost het, wat levert het op en wat komt er allemaal bij kijken? 
Daarom de vraag van mijn collega werkgroepsleden om mijn ervaringen met zonnepanelen met Meterik te 
delen. Dat doe ik graag. Want na 9 jaar zonnepanelen zijn we hier nog steeds enthousiast. We zijn zelfs 
van plan om nog meer zonnepanelen aan te schaffen. Daarvoor hebben we nieuwe offertes aangevraagd. 
We kunnen het iedereen aanbevelen. 
 

Eerst goed isoleren, dan zonnepanelen 

Met mijn gezin bewoon ik een ruime boerderij uit 1929 aan de Kempweg. Ik heb er ook een kantoor aan 
huis. De boerderij wordt dus intensief bewoond. Eén van de eerste zaken die onze aandacht kreeg bij de 
renovatie in 2004, was de isolatie ervan. Meer comfort en een betaalbare energierekening was de 
motivatie destijds. Met de energieprijzen van toen waren de terugverdientijden voor elke investering steeds 
heel aantrekkelijk. We investeerden in dakisolatie, spouwmuurisolatie en HR++ glas. Elke vloer en elk 
plafond dat ooit is aangepakt, kreeg een flinke isolatielaag. Bij elke investering nam het comfort van de 
woning toe en werd het energieverbruik lager.  
 

Zonnepanelen weinig omkijken veel plezier 

In 2013 leek de aanschaf van zonnepanelen ons een zinvolle volgende stap. Rentes op spaargeld waren 
toen al historisch laag (1,7%). Voor 24 zonnepanelen betaalden we ongeveer 6700 euro netto. De BTW 
mochten we toen al aftrekken. We vroegen overigens 3 offertes bij drie verschillende leveranciers op. De 
prijzen ontliepen elkaar nauwelijks. De zonnepanelen uit 2013 leveren ons 6000 Wp per jaar. De dag van 
de installatie kan ik me nog goed herinneren. Ik had gerekend op dagenlang volk over de vloer en flink wat 
rommel maar dat was een vergissing. De 24 zonnepanelen werden in een halve dag gelegd. Alles ging 
buitenom. De overlast was dus minimaal. De installatie werkte onmiddellijk. Heel lollig is het nog steeds 
om in de meterkast te kijken. Daar hangt een ouderwetse zwarte gas- en electrameter. Overdag als de 
wasmachine, droger, computer en de verlichting tegelijkertijd in gebruik zijn, draait het telwerk nog steeds 
terug. Het geeft plezier en voldoening. Veel meer lol dan een bedrag op mijn spaarrekening. In de 
afgelopen jaren bespaarden we in de praktijk 100 euro per maand aan energie. We kopen nauwelijks 
elektriciteit via de energieleverancier. Na ruim 5½ jaar bekeken we de feitelijke opbrengsten en hebben we 
alles verrekend met de elektriciteitstarieven uit 2018. De installatie was toen al compleet terug verdiend. 
Sneller dan verwacht. De ligging op het zuiden blijkt heel gunstig en we hadden meer zonuren dan 
gemiddeld.  
 

Huidige zonnepanelen leveren meer op  

Zonnepanelen vergen in de praktijk weinig onderhoud. We maken ze in de zomer een keer schoon met 
een borstel op een lange steel. Op de zonnepanelen kregen we 10 jaar garantie. We kregen de garantie 
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dat de installatie na 25 jaar nog 80% van het vermogen opbrengt. Op de installatie kregen we 20 jaar 
garantie. In de praktijk leveren zonnepanelen weinig problemen. Dit jaar willen we overgaan op de 
installatie van een elektrische warmtepomp. De CV ketel moet na 23 jaar hoognodig vervangen worden. 
We willen daarom het aantal zonnepanelen uitbreiden. We hebben ons al georiënteerd op offertes van 
verschillende leveranciers. Zonnepanelen van nu brengen aanzienlijk meer op dan onze zonnepanelen uit 
2013 (in 2013 250 Wp per paneel, nu al 350 Wp per paneel of meer). Als ik de prijzen van toen vergelijk 
met de prijzen van nu, dan zie ik dat zonnepanelen per geleverde opbrengst (Wp) echt goedkoper zijn 
geworden. De elektriciteitsprijs van nu is fors gestegen. Dat maakt dat zonnepanelen nog sneller terug te 
verdienen zijn. Hoeveel precies? Dat is afhankelijk van de ligging van het dak, het aantal zonuren en de 
elektriciteitsprijs in de toekomst. Aanbieders van zonnepanelen kunnen dat voor elke woning goed 
voorspellen. In ons geval bleek de praktijk nog gunstiger dan de voorspelling. 
 
 

In maart een collectief aanbod voor zonnepanelen en isoleren voor Meterik 

Een kleine werkgroep van inwoners uit Meterik bekijkt op dit moment welk aanbod voor zonnepanelen het 
meest gunstig is voor inwoners in Meterik. Zij zullen hun bevindingen presenteren tijdens een nieuwe 
informatieavond over energie besparen door Duurzaam Meterik. Er is op deze avond naast aandacht voor 
zonnepanelen ook aandacht voor investeren in isoleren. 
Vragen? Mail de werkgroep via duurzaammeterik@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
Koken met ‘t Krèntje  

 
Toetje: Victoria Sandwich 

 
 

 

Ingrediënten: 

Voor 10 punten 
100 gr zachte boter 
100 gr fijne tafelsuiker 
2 eieren 
100 gr zelfrijzend bakmeel 
250 ml slagroom 
2 eetlepels poedersuiker 
4 eetlepels jam 
250 gr aardbeien 
 

Bereiding: 

Verwarm de oven op 175 graden. 
Bekleed 2 lage bakvormen [18 cm] met bakpapier 
Klop in een kom de boter met suiker met de handmixer in 8 - 10 minuten licht en romig. 
Klop de eieren erdoor en spatel het zelfrijzend bakmeel erdoor. 
Verdeel het deeg over de twee vormen en strijk het glad. 
Bak de cakes in de oven in 20 minuten goudbruin en gaar. 
Laat ze op een taartrooster afkoelen en verwijder het bakpapier. 
Klop de slagroom met poedersuiker stijf. 
Leg de cake op een platte schaal en bestrijk hem met jam en de helft van de room. 
Leg de andere cake erop en strijk hier de rest over uit. 
Garneer met aardbeien en strooi er wat poedersuiker over. 
 
Bereiden: 25 minuten + 20 minuten in de oven. 
 
Smakelijk toetje! 
 

mailto:duurzaammeterik@gmail.com
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Óngerwaeg op bezoek bij Lau Wijnhoven in Meterik 
 
 
Óngerwaeg reist door heel Limburg op zoek naar de mooiste verhalen. Óngerwaeg 
wordt iedere dag om 17:15 uur uitgezonden op  L1 TV. 
Vrijdag en zaterdag is Lau Wijnhoven in het programma te zien. De 
programmabeschrijving leest u hieronder: 
 
Vrijdag 4 februari: Winnetou 
In Meterik staan opvallende houten beelden bij een huis. Lau Wijnhoven had een 
timmerbedrijf en werken met hout is voor hem een tweede natuur. De laatste dertig 
jaar ging het steeds meer de kunstzinnige kant op en dat zien we met eigen ogen in 
de riante kelder van het huis. Wat veelzijdig en mooi! 
 
Zaterdag 5 februari: Oloide  

Lau Wijnhoven uit Meterik werkte het grootste deel van zijn 
leven met hout. Met kennersoog ziet Lau in een stuk hout 
een kunstwerk, maar ook de logica van het ambacht 
fascineert deze gepensioneerde timmerman.  
 
 
We aanschouwen een doos vol met oloides, een unieke 
wiskunde vorm. Uniek, omdat er maar één vorm bestaat 
die bij elke omwenteling met het totale oppervlak de 
ondergrond raakt! 
 

 
 

 
 
 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en  

Open Inloop 
 
 
 

Wat hebben we weer genoten van de Open Inloop afgelopen maandag! Iedereen was er echt aan toe om 
weer eens ouderwets gezellig te kaarten en te rummikubben. Tussendoor een kopje koffie en lekker 
bijkletsen en een extra traktatie van een jarige. Lijkt jou dit ook wel wat, loop dan gerust eens binnen. 
 
Maandag 7 februari wordt een 4 gangendiner geserveerd. U kunt zich nog opgeven t/m donderdag  
3 februari bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
Aansluitend is er een Open Inloop van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.  
 
Wij vragen de bezoekers om zich te houden aan de coronamaatregelen. Bij binnenkomst een mondkapje 
op, pas als u zit mag het mondkapje af. De tafels worden zodanig gedekt dat u 1,5 meter uit elkaar kunt 
zitten. Heeft u klachten of bent u bij iemand in de buurt geweest die corona heeft, blijf dan thuis. 
 
De Meulewiek is op dit moment lastig te bereiken. Vanuit de kerk is de beste manier. Hier kun je over de 
stoep, zonder obstakels, de nooduitgang bereiken aan de voorkant. Wij zullen zorgen dat u hier naar 
binnen kunt. 
 
Wij wensen iedereen veel plezier en smakelijke eten!  
 
De Dorpsverbinders:  
Carli, Ria en Hennie 

                                                                      

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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SENIOREN 

 
 
 

 
Uitslagen 
30 jan Wittenhorst 10   RKSV Meterik 3  2 - 5 
30 jan America 4   RKSV Meterik 4  1 - 3 
30 jan Wittenhorst 5   RKSV Meterik 2  1 - 4 
    
Programma 
6 feb 10:30 RKSV Meterik 2  DEV-Arcen 2  
6 feb 10:30 Ysselsteyn 5   RKSV Meterik 4  
6 feb 12:00 Sparta'18 5   RKSV Meterik 3  
    
13 feb 10:30 RKSV Meterik 3  Hegelsom 5  
13 feb 10:30 RKSV Meterik 4  Leunen 5  
13 feb 12:30 SSS'18 3   RKSV Meterik 2 
 
SJO AMERICA-METERIK 
 
Uitslagen 
29 jan 11:30 Deurne JO13-2JM   SJO America-Meterik JO13-1  5 - 0 
29 jan 11:30 Wittenhorst JO12-3   SJO America-Meterik JO12-1  4 - 7 
29 jan 09:00 SV Venray JO11-4   SJO America-Meterik JO11-1  0 - 0 
29 jan 14:30 SJO America-Meterik  JO17-1   VVV'03 JO17-1   5 - 2 
 
Programma 
5 feb 14:30 SJO America-Meterik JO17-1  Melderslo JO17-1 
5 feb 13:30 SJO America-Meterik JO15-1  H.B.S.V. JO15-1 
5 feb 12:30 SJO America-Meterik JO13-1  SJO PEC'20 JO13-2JM 
5 feb 11:00 SJO America-Meterik JO12-1  ZSV JO12-2JM 
5 feb 11:00 SJO America-Meterik JO11-1  ST SVEB/Sporting S.T. JO11-2 
5 feb 09:30 SJO America-Meterik JO10-1  SV Venray JO10-5 
5 feb 09:30 SJO America-Meterik JO8-1  SV United JO8-1 
 
 
 
Dankbetuiging 
 

 
Redelijk onverwacht hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw, mam en oma 

 

    Sophie Houben-Dinghs 
 

Het was hartverwarmend dat zoveel dorpsgenoten met ons hebben meegeleefd, zowel tijdens haar ziekte 
als bij het afscheid van Sophie. Een woord, een hand, een bloemetje, een berichtje, maar ook de enorme 

hoeveelheid kaarten met hartverwarmende woorden en jullie (digitale) aanwezigheid tijdens en na de 
uitvaart is voor ons een enorme steun geweest.  

Dit heeft ons werkelijk goed gedaan, heel erg bedankt hiervoor. 
 

Harrie Houben 
 

Mariëlle & William 
 

Délène & Pieter 
 

Johan & Mirjam 
 

Rens, Wessel, Merel, Danique en Roël 
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Seniorennieuws 
 

 

 

Programma zaterdag 5 februari 

Programma senioren dames 

        fluiten   tellen 
VC Trivia DS 1 Olsredlem DS 2         Dendron Swinkels, Miranda Beuken, Demi v.d. 
VC Trivia DS 2 Livoc Liessel DS 2     Dendron  Vermeer, Ad              Versleijen, Riny 
VC Trivia DS 3 Set Up DS 3            Hegelsom Litjens, Joost,   Tytula, Arthur 
Peelpush DS 7 VC Trivia DS 5           De Korref  Meijel   

 

Programma senioren heren          
             fluiten  tellen 
16:30 VC Trivia HS 1 Livoc Liessel HS 1  Hegelsom     Hadam, Edward,  Geurts, Yenthe  

Tacken, Isa 
19:30 VC Trivia HS 2 ODI HS 3         Meterik       Sitaniapessy, Cornelis (fluiten) 

      Hofmans, Jolanda        (tellen) 

JEUGDNIEUWS 

Programma jeugd zaterdag 5 februari   
           
14:30 VC Trivia MB 1 Avance MB 1  Hegelsom Maessen, Dirkje        (fluiten) 
                    Yvonne v.d. Beuken (tellen) 
09:15 VC Polaris JC 2   VC Trivia/Hovoc JC1 't Hout, Helmond   
 

Programma jeugd zondag 6 februari  

14:00 VC Trivia N5 1  Peelpush N5 2 De Korref, Meijel 
15:00 VC Trivia N5 1  Olsredlem N5 1 De Korref, Meijel 
   
12:30 VC Athos '70 N5 2 VC Trivia N5 2  De Hamar, Belfeld 
13:00 BVC Holyoke N5 2 VC Trivia N5 2  De Hamar, Belfeld 
    
12:30 BVC Holyoke N5 1 VC Trivia N5 3  De Hamar, Belfeld 
13:30 VC Kessel N5 2 VC Trivia N5 3  De Hamar, Belfeld 
    
10:30 VC Olympia N4 1 VC Trivia N4 1  't Brugeind, Meerlo 
11:00 Set Up N4 1  VC Trivia N4 1  't Brugeind, Meerlo 

 

Recreantennieuws 

Programma recreanten dames  

08-02 21.00 VC Trivia 1  Active Rooy 1 America Linskens, Caroline (fluiten) 
09-02 21.00 BVC Holyoke 1 VC Trivia 2 Belfeld  
04-02 20.30 VC Trivia 4  VC Asterix 1 Meterik  
 
 
 

Nieuwe bezorger 
 
Frederique Weijs wordt de nieuwe bezorger van ’t Krèntje. 
Ze neemt met ingang van vandaag de route over van Isa Verheijen. 
 
We bedanken Isa voor haar inzet voor ’t Krèntje en wensen Frederique veel 
succes! 
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 Storm in Meterik of storm in een glas water? 
 

Afgelopen maandag zorgde storm Corrie op meerdere plaatsen in het land tot overlast en schade. 
Stormen en winden zijn van alle tijden en worden door mensen soms verschillend ervaren.  
 
In het Venloosch nieuwsblad van 13-11-1906 stond onderstaand bericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Een ‘Meteriks boertje’ had het niet zo 
ervaren en klom in de pen. 
Hij reageerde met een ingezonden 
artikel in het ‘Venloosch nieuwsblad’ van 
20 november 1906.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het schrijven van het ‘Meteriks 
boertje’ had ‘de berichtgever’ het 
laatste woord.  
 
Waarvan akte!! 
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         Sportvereniging Oxalis 

 Horst aan de Maas 

 

Uitslagen week 4 

Arcades E1 - Oxalis E2    2 - 1  Roka C1 - Oxalis C1    1 - 2 
Roka D1 - Oxalis D1     1 - 13  Oxalis A1 - Melderslo A2 11 - 8 
Oranje Wit (L) F2 - Oxalis F1  11 - 12 
 

Laatste seizoen voor trainer/coach Johnny Vervoort bij SV Oxalis 

Johnny Vervoort heeft in een goed en open gesprek met het bestuur van SV Oxalis aangegeven na afloop 
van seizoen 2021-2022 te stoppen als trainer/coach.  
Johnny Vervoort was sinds april 2020 hoofdtrainer/coach van de senioren die uitkomen in de 
overgangsklasse veld en hoofdklasse zaal van het dameskorfbal. Hij heeft ondanks de lastige periode met 
corona, waardoor de competitie en trainingen diverse keren stil lagen, de dames van SV Oxalis verder 
kunnen ontwikkelen. Ook heeft hij met zijn kennis en kunde een mooie bijdrage kunnen leveren aan het 
verder vormgeven van het technisch beleid en opleiden van kader binnen SV Oxalis. 
 
De in Milsbeek woonachtige Vervoort, die zijn roots in België heeft liggen, heeft een lange en succesvolle 
trainerscarrière op het hoogste niveau in het gemengd (in België en Nederland) en dameskorfbal achter de 
rug. Ook is hij al jaren als docent betrokken bij het KNKV waar hij zijn kennis overbrengt als trainer/coach. 
Johnny heeft de mooie leeftijd van 75 jaar bereikt en besloten van zijn korfbalpensioen te gaan genieten. 
Dat betekent, dat er na vele decennia (minstens 20 jaar dameskorfbal) een einde komt aan zijn actieve 
trainersloopbaan. 
 
Het bestuur van SV Oxalis vindt het erg jammer dat Johnny stopt, maar heeft ook begrip voor zijn keuze. 
Ze zijn juist erg blij dat Johnny met zijn kennis, inzet en betrokkenheid de afgelopen 2 jaar actief is 
geweest voor SV Oxalis. Ze gaan het seizoen samen op een mooie manier afmaken. 
 
Dit betekent wel dat SV Oxalis voor seizoen 2022-2023 op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer voor 
hun enthousiaste damesselectie. Het bestuur gaat hier actief mee aan de slag, maar geïnteresseerde 
trainers/coaches mogen zich ook zelf melden bij het bestuur. 
 

Corona update: competitiewedstrijden weer toegestaan  

Afgelopen week is in de persconferentie aangekondigd dat de maatregelen verder versoepelen en dat 
daarbij competitiewedstrijden weer toegestaan zijn. Ook mag bij de wedstrijden weer publiek aanwezig 
zijn. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee, al moeten we wel voorzichtig blijven en ons aan de basisregels 
blijven houden. 
Voor sporters van 18 jaar en ouder geldt, dat ze een geldig corona toegangsbewijs dienen te hebben 
(negatief getest of hersteld of gevaccineerd).  
De kantine in de Kruisweide valt onder de horeca, daar gelden dus de regels zoals die in alle horeca- 
gelegenheden van toepassing zijn (CTB vanaf 13 jaar, vaste zitplaatsen, mondkapje tijdens het 
verplaatsen). 
  
Het KNKV heeft ook aangekondigd dat met ingang van woensdag 26 januari de competitie voor het 
breedtekorfbal (alle teams behalve senioren 1 en 2) weer van start gaat. De eerste wedstrijden zijn 
afgelopen weekend al gespeeld. De wedstrijden gaan gewoon verder zoals ze op het competitieschema 
staan dat aan het begin van de zaalcompetitie verspreid is via de trainsters/coaches.  
Voor senioren 1 en 2 wordt een nieuw aangepast programma gemaakt en de wedstrijden zullen daar op 
zondag 6 februari weer worden opgestart. 
  
Tot slot, de basisregels blijven van kracht, dus bij klachten thuis blijven en laat je testen. Mocht dat 
gevolgen hebben voor je team (bijvoorbeeld teveel afmeldingen) dan zullen we dat samen met de 
trainsters/coaches, tegenstander en KNKV bekijken. 
Blijf gezond en aan iedereen weer veel succes met de wedstrijden! 
  
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl 
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis. 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Leergeld Horst ad Maas zoekt Coördinator die 

aanvragen van gezinnen mee helpt afhandelen 
 
 
Stichting Leergeld Horst aan de Maas zoekt een nieuwe coördinator die als vrijwilliger 

de aanvragen van gezinnen zowel administratief als in contact met verenigingen, scholen en 
toeleveranciers afhandelt. Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een laag inkomen bij de kosten 
die ze maken voor school, sport(clubs) en cultuur.  
 
De coördinator werkt op het kantoor van Leergeld Horst aan de Maas in Horst-centrum. De coördinator 
heeft geen contact met gezinnen, maar juist wel met de andere vrijwilligers van Leergeld Horst aan de 
Maas en met de contactpersonen bij scholen, sportclubs, muziekverenigingen en leveranciers van spullen 
die kinderen gebruiken voor school, sport en muziek.  
 
Via Leergeld Horst aan de Maas kunnen gezinnen met een inkomen rond 
het bijstandsniveau financiële hulp ontvangen voor bijvoorbeeld de 
schoolnota, de aanschaf van schoolspullen, een (tweedehands) fiets en de 
kosten voor de sportclub, zwem- of muziekles.  
 
Deze vrijwilligersbaan kost ruim een halve dag per week. Intermediairs 
helpen kinderen tussen 0 en 18 jaar om lekker mee te kunnen doen op school en in hun vrije tijd. Samen 
met de andere vrijwilligers van Leergeld Horst aan de Maas zorgen ze ervoor dat geld niet de reden mag 
zijn om niet mee te kunnen met vrienden en leeftijdsgenoten.  
 
Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. 
De regeling geldt zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen.  
Kijk voor meer informatie op www.leergeldhorstaandemaas.nl of stuur een mail naar 
info@leergeldhorstaandemaas.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Hans Scheres tel. 0627021803. 
 
 
 
 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
mailto:info@leergeldhorstaandemaas.nl
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 
Vanaf het weekend van 5/6 februari zullen er in Meterik weer gewoon 

kerkdiensten zijn op zaterdagavond, 19.00 uur.  
We moeten ons wel aan de coronaregels houden: 1,5 meter afstand, dragen van mondkapjes, 
mogelijkheid bieden voor het ontsmetten van de handen. Er is ook een grens aan het aantal 
kerkbezoekers. Dat is voor Meterik per mis ca. 100 personen.  

 

Let op! Op 5 februari is er geen H. Mis om 19.00 uur.  

Dit i.v.m. een uitvaartmis in de ochtend.  

De eerder vermelde jaardiensten worden uitgesteld naar 19 februari. 
Ook de inzet van de lector en acoliet wordt verzet (zie onder). 
 

19 februari: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur.  

1. Karel Alfons Jenneskens (jaardienst) 
2. Jan Jenniskens (jaardienst) 
3. Stien en Piet Hermans - Reijnders (verjaardag) 
4. Frans Verdellen (verjaardag) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 

19 - 02: Jos Tielen  Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
05 - 03:  Margriet Hendriks Max van Dieten    collecteschaal achter in de kerk 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: :077 398 1416 
 

Misintenties:  

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023  
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
Uitvaart 
Op zaterdag 5 februari wordt met een H. Mis afscheid genomen van Pierre Jenniskens.  
De uitvaartmis begint om 11.00 uur.  
 
 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Groot en sterk waren jouw handen 
Warm en veilig jouw armen 

Lief en vrolijk jouw lach, 
En het mooiste is jouw hart. 

 
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons 

gegeven heeft, hebben wij van mijn man en onze pap en opa 
 op 30 januari 2022 in de leeftijd 87 jaar afscheid moeten nemen… 

 

Pierre Jenniskens 
echtgenoot van 

Bets Jenniskens – Jeurissen 
 

Pap van 
Peter, Charlie, Sjaak, Ans, Annemie, Marcel, Gé 

 
Opa van 

Wendy, Joeri, Dennis, Maartje, Kevin, Jill, Paul, Aniek, Robin 
 

Familie Jenniskens 
Familie Jeurissen 

 
Correspondentieadres: 

Dr. Lemmenstraat 56, 5964 AM Meterik 
 

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 5 februari a.s. 
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes Evangelist te Meterik.  

Aansluitend begeleiden we Pierre naar zijn laatste rustplaats. 
 

Zoals Pierre zei, ’t Is neet ânders, heeft hij zijn ziekte Parkinson moedig gedragen.  
Wij vragen u daarom een vrijwillige gift voor het Parkinson-fonds.  

Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kerk. 
 

Een woord van dank voor alle fijne zorg van Buurtzorg Horst  
en Hof te Berkel 97. 

 
 
 
 

Uitslag Nationale Vogeltelling 2022 
 
28, 29 en 30 januari was de Nationale Vogeltelling.  
In de gemeente Horst aan de Maas werd door 352 personen de telling doorgegeven en samen telden ze 
8.046 vogels. 
 
De top 10 van de gemeente Horst aan de Maas zag er als volgt uit: 
  1 Huismus  2.223 
  2 Koolmees  998 
  3 Pimpelmees  712 
  4 Merel   627 
  5 Kauw   606 
  6 Vink   431 
  7 Houtduif  355 
  8 Turkse tortel  341 
  9 Ekster   303 
10 Roodborst  302 
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Winnetou, gemaakt door Lau Wijnhoven 
 
(zie pagina 8 voor meer informatie) 


