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ZONDER GUM 
 
Vanaf 3 oktober is er weer van alles loos op kleurrijke werkplaats 
ZONDER GUM. 
 
Tekenles voor basisschoolkinderen, jongeren en volwassenen.  
Klooien en knutselen. 
 
Voor meer info: kijk op www.zondergum.nl en/ of mail 
naar info@zondergum.nl 
 
XIEJE! groeten, Helmie 

 
 

 
 
 
 

 

 

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.  

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. 

http://www.zondergum.nl/
mailto:info@zondergum.nl
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 10-09-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 
 

SEPTEMBER 

Do 15: - Dorpsraadvergadering in MFC (Foyer) 19:30 - 22:00 uur 
 15-16: - JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023 
Vr 16: Molen 'Eendracht Maakt Macht': pizza avond 16:30 uur 
Zo 18: Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Di 20: Nieuwkomers (inloop)avond MFC de Meulewiek 19:30 uur 
Wo 21: Vrouwen samen sterk: uitstapje vertrek 9.00 uur bij MFC 
Za 24: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

OKTOBER  

Zo 02: Molen 'Eendracht Maakt Macht': Limburgse Molendag 11:00 - 16:30 uur 
Ma 03: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 05: - KBO: documentaire Derk van Assen MFC voor leden en geen leden 13:30 uur 
  - Zanglust: optreden in Sevenheym 19:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk: informatieavond toekomst Vrouwen samen sterk 19:30 uur 
Za 08: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur 
Ma 10: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 11: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Zo 16-17: Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur 
Ma 17: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 19: Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur 
Do 20: - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
  - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
Za 22: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Do 27: t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
   

NOVEMBER  

Wo 02: Vrouwen samen sterk: quiz 19:30 uur 
Za 05: Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur 
Zo 06-07: Meriko Vocaal: te gast bij Aedemnoet Kessel 
Ma 07: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 12: - Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken 
  - Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 19:00 - 23:30 uur 
Ma 14: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 15: Duurzaam Meterik: informatieavond warmtepompen in MFC 20:00 - 22:00 uur 
Wo 16: Vrouwen samen sterk: sinterklaasavond 19:30 uur 
Do 17: - Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Vr 18-20: Meriko Vocaal: Cecilia-avond 
Zo 20: - Meriko Vocaal: deelname Horster koren Festival in het Gasthoes 
  - Zanglust: deelname Horst Vol Koren 11:00 uur 
Ma 21: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 23: KBO: feestavond 17:00 - 22:00 uur 
Do 24-25: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Vr 26:       - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
  - JongNL Meterik: Oud Papier Actie 14:00 - 17:00 uur 
Zo 27: Intocht Sinterklaas 10:00 - 13:00 uur 
Wo 30: Vrouwen samen sterk: kerststukje maken 19:30 uur 
 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Start groepsavonden 
 
 
 
 

Deze week zijn de groepsavonden gestart, aangezien dit niet voor alle groepen geldt hieronder de 
data: 

• Doeve   : afgelopen maandag 

• Duivelkes  : afgelopen dinsdag 

• Koekebakkers  : vandaag (donderdag) 

• Miëterikse ellende : dinsdag 20 september 

• Kwakers  : vrijdag 23 september 

• Sloopkogels  : vrijdag 30 september 
 
We zijn bezig met de voorbereidingen voor het starten van de nieuwe groep. Zodra hier meer over 
bekend is zullen we zorgen voor een uitnodiging voor de jongens en meisjes van groep 4. 

Let op! 

Zoals jullie vast wel weten is men begonnen met de bouw van de sporthal op het sportpark. De 
toegang tot de blokhut is onze eigen weg naar de blokhut. Deze wordt vanaf nu ook gebruikt door het 
bouwverkeer, waardoor onze fietssluis ook aangepast is. We hebben contact met de gemeente om dit 
nog veiliger te maken. Maar ook de vraag aan alle leden en ouders om goed op te letten als men de 
weg op fiets in de huidige situatie.  
 

Rommelmarkt JongNL Meterik 

Afgelopen weekend heeft deze plaats gevonden. We willen iedereen, die op welke manier dan ook, 
hun steentje hebben bijgedragen, hartelijk danken. Super bedankt allemaal, want zonder jullie had 
geen rommelmarkt plaats kunnen vinden. 
 

OPA 

Zaterdag 24 september komen we weer oud papier ophalen. Deze keer is groep 1 aan de beurt. 

Dit zijn Sander Ambrosius, Kris Cuppen, Jules Driessen en Jac Ambrosius. 
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Alvast bedankt. 
 

OMA 

Zaterdag 24 september kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren 

tussen 13:00-15:00 uur.  

LET OP…dit is bij het JongNL terrein zelf (dus niet bij de parkeerplaats van de voetbalclub, dit i.v.m. 

de bouwwerkzaamheden). Groep 1 is aanwezig ter ondersteuning. Dit zijn Roger Janssen en Henk 
Ambrosius. 
 
 

 
 
 
Molen Eendracht maakt Macht  

 

Vrijdagavond is PIZZA AVOND! 
 
Komende vrijdagavond is het zover! We gaan weer pizza’s bakken in ’t Bakhuuske.  
Deze kun je alleen ter plekke bestellen van 16.30 tot 19.30 uur.  
 
Lekkere pizza’s met toppings van ham, salami, ui, paprika en champignons. Je kunt ze opeten in de 
kapschuur of mee naar huis nemen. Wees er snel bij, want op = op!  
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Dorpsraadvergadering donderdag 15 september 2022 
 
Donderdag 15 september a.s.om 19:30 uur vindt er weer een dorpsraadvergadering plaatst bij het MFC. 
We starten met ‘In gesprek met..’ OJC Knor. 
 
Verder komen het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod en natuurlijk 
ingestuurde onderwerpen van inwoners.  
 
Mocht je de vergadering graag willen bezoeken, meld je dan aub vooraf aan via 
info@dorpsraadmeterik.nl. 
 
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de 
vergadering, laat het dan gerust weten. Ook als je denkt op een andere manier een steentje bij te 
kunnen dragen, we horen graag van je.  
 
Via ’t Krèntje, onze Facebookpagina, Instagram en de website houden we jullie op de hoogte van de 
uitkomsten van de vergadering en andere nieuwsberichten en/of wetenswaardigheden van de Dorpsraad. 
 
 
 

 
 
 

SENIOREN 
 

 
Uitslagen 
RKSV Meterik 4 (zon)  Wittenhorst 8 (zon)  0 - 13 
RKSV Meterik 2 (zon)  Blerick 4 (zon)   2 - 1 
SV Venray 11 (zon)  RKSV Meterik 3 (zon)  3 - 6 
SV Venray 12 (zon)  RKSV Meterik 4 (zon)  5 - 0 
SVOC'01 1 (zon)  RKSV Meterik 1 (zon)  2 - 6 
 
Programma (kijk op onze website voor het actuele programma) 
18 sep 10:30 Reuver 3 (zon)  RKSV Meterik 2 (zon)  be 
18 sep 10:30 RKSV Meterik 3 (zon)  Leunen 3 (zon)   be 
18 sep 10:30 SVOC'01 4 (zon)  RKSV Meterik 4 (zon)  be 
18 sep 14:30 H.B.S.V. 1 (zon)  RKSV Meterik 1 (zon)  be 
25 sep 10:30 RKSV Meterik 2 (zon)  SVOC'01 2 (zon)  co 
25 sep 10:30 SV Venray 15 (zon)  RKSV Meterik 4 (zon)  co 
25 sep 12:00 Sparta'18 4 (zon)  RKSV Meterik 3 (zon)  co 
25 sep 14:30 RKSV Meterik 1 (zon)  SVEB 1 (zon)   co 
 

Rabo ClubSupport 

Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf 
kunt zijn. De Rabobank investeert een deel van haar winst in de maatschappij. Als Rabo-lid kun je 
stemmen op je favoriete clubs vanaf 5 t/m 27 september. Dat is goed voor jouw club en geweldig voor 
de samenleving.  
 
Draag je onze vereniging een warm hart toe, breng dan een stem uit op RKSV Meterik. Wij zullen het 
behaalde bedrag gaan besteden aan de aanschaf van nieuw trainingsmateriaal voor zowel de jeugd 
als de senioren. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Mededelingen KBO 
 
 
Beste leden, 
 
Op de eerste plaats verwelkomen we 9 nieuwe leden, die zich aangemeld hebben bij de KBO. Als er nog 
senioren zijn die lid willen worden, dat kan, meld je dan aan via onze secretaris. 
 
Woensdag 05 oktober, documentairemiddag in het MFC. 
Er zullen twee documentaires gedraaid worden die gemaakt zijn door Thuur van den Heuvel.. 
Thuur is een Horstenaar, en ook een bekende bij omroep Reindonk. 
 
Hij zal als eerste een uitleg geven hoe de documentaires tot stand zijn gekomen. 
Daarna draait hij de eerste documentaire met als titel ´Bidden zonder woorden´; deze gaat over kruisen en 
kapellen. Wie voert het onderhoud uit en wordt een kapel nog wel bezocht. 
 
Daarna houden we een korte pauze, voor een gratis kopje koffie of thee. 
 
Na de pauze zal Thuur een uitleg geven hoe de documentaire met als titel ´Zijn leven, Onze vrijheid´ tot 
stand is gekomen. 
 
Deze documentaire gaat over de verzetsheld Derk van Assen die hier in 1943 in de Schadijker bossen in  
koelen bloede gefusilleerd werd. Derk heeft samen met zijn vrouw onder andere Joodse mensen laten 
onderduiken en werd in de dagen voor zijn dood gemarteld door de Duitsers. Derk heeft nooit zijn Joodse 
onderduikers verraden, wat hij tenslotte met de dood heeft moeten bekopen. 
 
Dit is een documentaire die je gezien moet hebben en…….. dat kan op woensdag 5 oktober in het MFC. 
De zaal is vanaf 13.30 uur open, zodat we om 14.00 uur kunnen starten. 
 
Deze documentairemiddag is bedoeld voor leden en niet leden van de KBO. 
Dus een ieder is van harte welkom. 
 
Het enige wat je moet doen, is je opgeven voor deze documentairemiddag vóór zondag 2 oktober bij 
secretaris Bert Thijssen. Liefst per mail, kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook, 06-4035 5580 maar dan 
alleen ‘s avonds tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Dan weten we hoeveel tafels en stoelen we klaar kunnen 
zetten en hoeveel koffie er gezet moet worden.  
 
Agenda : 
Wandelen  Maandag 19 september, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 15, 22 en 29 september, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Knutselen  Donderdagmiddag 22 september van 13.30 uur tot 16.30 uur in het MFC. 
Kienen       Maandag 10 oktober, aanvang 14.00 uur; de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 

              Fietsen       Dinsdag 11 oktober organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie 
                                  fietstocht. Pak je fiets, en fiets gezellig met de Janne Mannen mee. 

                      
    Vergeet niet je stem uit te brengen voor de Rabo Club Support, dat kan nog tot 27 september,  
    alvast bedankt. 

 
Groetje, KBO Meterik. 
 

   
 

Spreuken: 
 

- Heb ik mijn wachtwoord veranderd weet ik de website niet meer  
- Ligt de gps weer onder de televisie, loopt pa nu te verdwalen in het bos met de playstation in zijn 

hand  
- Nu er camera´s in het bos hangen, krijgen de oehoe en de vos mediatraining van de boswachter 

 

mailto:kbometerik@gmail.com
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- Uitnodiging   - 

 
Beste nieuwkomer in Meterik, 
 
Als Dorpsraad vinden we het belangrijk dat nieuwkomers zo snel 
mogelijk ‘de weg leren’ in Meterik. Dan weet je wat Meterik jou te 
bieden heeft en wat jij voor Meterik kunt betekenen.  
 
De Dorpsverbinders organiseren samen met de Dorpsraad (voor de 
eerste keer) een inloop voor nieuwe bewoners. Maar ook als je al 
wat langer in Meterik woont en je wilt meer meedoen, kom dan 
gerust naar de inloop. De koffie staat klaar. 
 
Na een korte inleiding is er vooral tijd voor jouw vragen. Je kunt op 
ieder moment binnen lopen. 
 

De inloop is 20 september a.s. van 19.30-21.00 uur in de foyer van MFC de 

Meulewiek. Voel je welkom. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uitslagen competitie: Week 1 Competitie punten en stand na:   Ronde 1 
 
Meterik 1  VRIJ   A    Klasse Meterik 1  -    pnt    plaats -   
Meterik 2  VRIJ   B1  Klasse Meterik 2  -    pnt   plaats  -  
Smetenhof 2  Meterik 3 5 - 10 B1  Klasse Meterik 3 10  pnt   plaats 2 
Meterik 4  Meerlo 1 8 - 2 B2  Klasse Meterik 4 8    pnt   plaats 3 
Griendtsveen 2 Meterik 5 6 - 9 B3  Klasse Meterik 5 9    pnt   plaats 2 
Meterik 6  Wevert 3 8 - 2 C1  Klasse Meterik 6 8    pnt   plaats 2 
Meterik 7  Smetenhof 2 6 - 8 C2  Klasse Meterik 7 6    pnt   plaats 6 
Kemphaan 9  Meterik 8 1 - 13 C4  Klasse Meterik 8 13  pnt   plaats 1 
 
Beste speler in Week 1:   WIM LITJENS van Meterik 8 
 
 

 
 
 

 

     Beste leden van VSS 

 
 
Ook dit jaar doet VSS weer mee met de Rabo clubsupport.  
 
Ben je lid van de Rabobank dan mag je je stem uitbrengen. De actie is t/m 27 september.  
Iedere stem telt, laat je stem niet verloren gaan dat zou erg jammer zijn. 
Alvast hartelijk bedankt. 
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Jo Verstappen - Tacken. 
 
 

 

Jo Verstappen - Tacken was bereid herinneringen aan haar leven in Meterik met 

ons te delen, waarvoor hartelijk dank. We publiceren het levensverhaal van Jo in 

meerdere delen; vandaag leest u deel 6  

 
Ook bij de geboorte van een kindje hielpen de buren. Soms ging de buurvrouw met 
de vader en peetoom en peettante naar de kerk op dezelfde dag als het kind 
geboren was om het kindje te laten dopen. 
 
Op de foto’s de twee dochters van Jo en Thei. 

 
Els, geboren in 1966       Carli, geboren in 1967.   

 
 
Jo vertelde dat ze vroeger aflaten moesten verdienen in de kerk. Dat hield in dat je 5 wees gegroetjes 
moest bidden, dan uit de kerk gaan en dan weer 5 wees gegroetjes bidden.  
Dit was de kwijtschelding voor de zonden die wat schuld betreft vergeven werd.  
 
Vanuit de boerenbond ging Jo naar een gymclub in America, maar toen ze op vijf december 1997 een 
nieuwe heup kreeg is ze ermee gestopt. 
 
Vroeger was Jo ook lid van de sportclub Meterik. Mia Tacken van Speules Sjang was voorzitster van deze 
club. In Panningen waren meestal de kampioenschappen.   
Op latere leeftijd werd Jo ook lid van de Limburgse vrouwen beweging. Jo had als notulist zitting in het 
bestuur. 
 
Volgende week leest u het 7e en laatste deel. 
 
 



 

9 

 

RaboClubSupport…… 

……..stem op Meriko Vocaal 
 

 

Afgelopen weken hebben verenigingen en stichtingen zich kunnen aanmelden voor RaboClubSupport. 
Ook Meriko Vocaal heeft zich aangemeld.  

Van 5 t/m 27 september kun je jouw stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging. 

Dit jaar kun je stemmen op 3 clubs. Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie 
favorieten en stemmen maar!  
Stem je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren, dan heb je geen stemcode nodig. De lijst met 
deelnemers vind je onder de knop Rabo ClubSupport. Als je inlogt zie je deze knop via ‘Service’ en 
vervolgens ‘Lidmaatschap’. 

Laat je stem niet verloren gaan, stem op Meriko Vocaal. 

 
 
 

 

Dames VC Trivia klaar voor nieuwe seizoen 
 
 
 

Afgelopen zaterdag was voor de dames van VC Trivia het slotstuk van het oefenprogramma ter 
voorbereiding op een nieuw volleybal seizoen. De weken ervoor was al duidelijk een stijgende lijn 
zichtbaar en dit werd zaterdagmiddag tijdens de jaarlijkse Triviadag bevestigd.  
 
De selectie van VC Trivia werd dit seizoen uitgebreid met een 4tal 
speelsters, waarvan Laura Oomen, een ervaren passerloper en Ilse 
Bergs, een 15-jarige middenspeelster, tot de vaste kern behoren. 
Daarnaast zullen Meike en Isa Tacken (nichtjes van elkaar) een 
opleidingstraject doorlopen. In de afgelopen weken was al gebleken 
dat de nieuwkomers zich feilloos aanpassen aan de nieuwe 
omgeving en nu al een bepalende rol opeisen in het team. Tijdens 
het voorbereidingsweekend in het Omnisport centrum te Apeldoorn 
werden 6 van de 8 sets gewonnen. 
 
Triviadag 
Als eerste werd er geoefend tegen de huidige bekerwinnaar. De dames van VC Trivia waren gebrand op 
een mooie wedstrijd, daar een half jaar geleden het team uit Horst a/d Maas nog te kort kwam en er veel 
respect was voor het goede en snelle spel van Limac. De eerste set begon VC Trivia erg goed en er werd 
zelfs een 18-12 voorsprong opgebouwd. VC Limac kwam door een sterke serviceserie en snel 
aanvalsspel langszij. Deze dreun van jewelste wist VC Trivia niet meer te boven te komen.  
Het werd 21-25.  
 
In de 2e set herpakte VC Trivia zich uitstekend, met veel servicedruk, snel rallyspel en de nodige tactische 
ballen wisten de dames de zwakke plek van de tegenstander bloot te leggen. De 2e set werd met 25-18 
ruim gewonnen.  
 
In de 2e wedstrijd speelde VC Trivia tegen het hoger spelend Olympia. Van enig krachtsverschil was niets 
zichtbaar. VC Trivia pakte de 1e set met 25-20. Ook nu met verzorgd spel wat leidde tot veel spelvreugde.  
 
In de 2e set wist Olympia ver uit te lopen in het begin van de set, maar dit werd vakkundig ongedaan 
gemaakt. Het einde van de set was spannend en met minimaal verschil beslist door Olympia met 23-25. 
 
Komende zaterdag start om 17.00 uur de competitie in een thuiswedstrijd tegen Peelpush. 



 

10 

 
 
 

 

Extra voorstelling van Amissa op zaterdagmiddag 26 november 
 
Nog meer dan twee maanden te gaan voordat Meterik een weekend lang in het teken staat van Amissa. 
De kaartverkoop voor het grootste muziekspektakel uit de geschiedenis van Meterik loopt zo voorspoedig 
dat er nu al een extra voorstelling is ingepland op zaterdag 26 november om 16.30 uur. 
 

Kerk in Meterik omgebouwd tot een waar muziektheater 

Amissa vertolkt 100 jaar Limburgse volksgeschiedenis in een spannend familiedrama. De kerk van Meterik 
wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een waar muziektheater. Houben Souren, het gerenommeerde 
licht- en geluidbedrijf uit Roermond, ontwierp speciaal voor Meterik een vernieuwend en heel bijzonder 
plan voor licht- en videoprojectie. 9 Glas-in-lood ramen in de Meterikse kerk worden door vrijwilligers 
voorzien van een filmdoek. Ze vormen samen één groot projectiescherm dat bestaat uit 9 afzonderlijke 
delen in een boogvorm.  
 

Meer dan 100 muzikanten, acteurs, dansers en figuranten maken samen 

Amissa 

Aan de voorstelling Amissa doen meer dan 100 muzikanten, acteurs en figuranten mee. De muziek tijdens 
de voorstelling wordt verzorgd door de fanfare en drumband van muziekvereniging Concordia en een 
combo. Als zangsolisten treden tijdens de voorstelling op: Marloes Nogarede, Jolanda Versteegen en 
Sanne Hesen. De overige zang wordt verzorgd door een speciaal projectkoor onder leiding van Roel 
Verheggen. Hoofdrolspelers voor het toneel zijn Dian Driessen als Lies, Teun Verheijen als de kleine Max, 
Ron Bosmans als Leo en Suzan Verheijen als Elly. Aan de voorstelling doen daarnaast nog tientallen 
dansers en figuranten mee. De regie en het script van Amissa is in handen van Roel Verheggen.  
 

Jaren ’50 danszaal voor de ontvangst en afterparty 

Het publiek voor de zes voorstellingen wordt ontvangen in MFC de Meulewiek die voor de gelegenheid 
wordt omgetoverd tot een ‘echte jaren '50 danszaal’. Hier is natuurlijk ook de afterparty. Dansen in de jaren 
'50 is één van de thema's uit de voorstelling. 
 

Meer informatie 

Amissa is het initiatief van Muziekvereniging Concordia uit Meterik. De organisatie is in handen van een 
speciale projectcommissie en tientallen vrijwilligers uit onder andere Meterik. Voor de zes voorstellingen 
zijn 2000 kaarten beschikbaar. Ze zijn verkrijgbaar via https://www.concordiameterik.nl/amissa.  
 

https://www.facebook.com/HoubenSouren/?__cft__%5b0%5d=AZWCRhpiHXUB1N2Vk9A8NLIZuQRRrb-HUEAdRW79vpV1kJmaoM2p_QnlciQfWUfmKkgVV_aDXhSLppjgcUVkeSEQ9dCGIRT0fHYfin1JcsFkaMxJN52u8_-LvJ4ALudU7cAbM1zOXbS7SKQ3lQyHKKsV&__tn__=kK-R
https://www.concordiameterik.nl/amissa
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open 

Inloop 
 
 
 

Het volgende Eetpunt is op maandag 19 september, dan wordt er weer een 3 gangendiner 

geserveerd. U kunt zich opgeven t/m donderdag 15 september bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 
of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
 
Open inloop is iedere maandag van 13.30 u tot 16.00. 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.  
Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit. 
 
De Dorpsverbinders:  Carli, Ria en Hennie 
 
 
Prinsjesdag 
 
Prinsjesdag vindt elk jaar op de derde dinsdag van september plaats, dit jaar op 20 september. De dag is 
omringd door tal van rituelen. 
Op Prinsjesdag, de feestelijke opening van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal (de Eerste en 
Tweede Kamer) rijdt de koning in de Gouden Koets naar het Binnenhof in Den Haag en leest in de 
Ridderzaal de troonrede voor. In de troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het 
komende jaar. 
Later op de dag overhandigt de minister van Financiën de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer. Dit doet hij uit naam van de regering. In de Miljoenennota en de 
rijksbegroting geeft de regering aan hoeveel geld er voor de diverse plannen beschikbaar is en waar het 
geld voor de uitvoering van de plannen vandaan komt. 
Alle dames die het uitspreken van de troonrede bijwonen dragen naar gebruik van de laatste jaren 
opvallende hoeden. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Sportvereniging Oxalis 
                 Horst aan de Maas 
 
 

Oxalis wint 1e competitiewedstrijd 

Nadat iedereen had genoten van een fijne zomervakantie stond zondag 11 september de eerste 
competitiewedstrijd van het veld op het programma. Oxalis, uitkomend in de overgangsklasse, speelde de 
wedstrijd uit tegen VMS'21 in Schijndel.  
 
Met een goede voorbereiding gingen de dames vol goede moed de wedstrijd in. Dit resulteerde al snel in 
mooie doelpunten. Oxalis pakte direct de voorsprong maar ondanks dat bleef VMS'21 de eerste helft goed 
aanhaken. Met 7-11 ging Oxalis de rust in.  
 
Coach Chantal Nillesen en speelster Daphne Swinkels gaven de dames de boodschap dat ze scherp 
moesten blijven. Ze moesten VMS'21 niet het gevoel geven dat er iets te behalen viel.  
 
In de tweede helft kon Oxalis de score verder uitbouwen. De dames uit Hegelsom wisten elkaar steeds 
beter te vinden en de kansen af te ronden. Ze groeiden in hun spel en dit resulteerde in een mooie 
einduitslag van 9-21. De eerste punten zijn binnen. 
Leuk feitje: deze wedstrijd wist iedereen van het team te scoren. Een mooie prestatie om als team trots op 
te zijn.  
 

A.s. donderdag 15 september speelt Oxalis 1 hun 1e bekerwedstrijd om 20.00 uur thuis tegen 

JES/Klick'15 1. Supporters zijn welkom! 

Zondag 18 september spelen ze dan thuis om 12.30 uur tegen Flamingo’s (M) 1. 

 

Grote Clubactie Meterik 
Maandag 26 september is de Grote Clubactie van SV Oxalis in Meterik. Tussen 18.15 - 20.00 uur komen 
onze leden weer deur aan deur loten verkopen. We hopen ook dit jaar op uw steun! 

 
Agenda: 

• 5 t/m 27 september 2022: Stemmen Rabo Clubsupport 

• 15 september 2022: 1e ronde bekercompetitie Oxalis 1 – JES/Klick’15 1 om 20.00 uur op 
Sportpark Wienus 

• 19 september 2022: Clinic ‘trainen geven de basis’ door Rick van Luijt 

• 26 september 2022: Grote Clubactie Meterik lotenverkoop deur-aan-deur 
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl OF  
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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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 

H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 17 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Stien en Piet Hermans - Reijnders (jaardienst) 
2. Overleden en levende leden v.d. fam. J. Tacken en W. Tacken - Houben (jaardienst) 
 

Zaterdag 1 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Riek en Piet Lemmen - Weijs (jaardienst) 
 

Zaterdag 15 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur 

 
Lectoren, acolieten en collectanten  

Lector   Acoliet     Collectant 

17-09: Henny Bergs  Max v. Dieten    Jan Steeghs 
01-10: Henny Jenniskens Huub Baltussen   Jeu Tacken 
15-10: Susan Baltussen Huub Baltussen   Jan Steeghs 
 

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.  
 
Informatie kerkhof  
Voor alle informatie over grafrechten, grafruiming etc. kunt u zich wenden tot  
Jeu Tacken, 077- 464 1386. 
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023  
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 
 

 

Rectificatie rozenactie Concordia 
 
 

Afgelopen vrijdag hebben we onze jaarlijkse rozenactie gehouden. We mogen gerust concluderen dat de 
inwoners van Meterik onze vereniging nog altijd een warm hart toedragen, gezien het aantal bossen rozen 
dat we ook dit jaar weer hebben verkocht, waarvoor dank. 
 
Tijdens de rozenactie bemerkten wij echter dat er minder rozen in de bos zaten dan dat we eerder via ’t 
Krèntje hadden gecommuniceerd. Dit is het gevolg van miscommunicatie met onze leverancier.  Het was 
voor ons helaas niet meer mogelijk om dit tijdens de actie nog te corrigeren.  
  
Dus wij willen hierbij onze welgemeende excuses maken aan iedereen die een bos rozen heeft gekocht. 
We zullen volgend jaar zorgen dat we ook daadwerkelijk leveren wat we beloven. 
We hopen dat de mensen ondanks deze fout toch kunnen genieten van de rozen die ze van ons hebben 
gekocht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Muziekvereniging Concordia Meterik 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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