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Wintertijd – tijd om de klok weer te verzetten 
 
Als een land gebruik maakt van ‘zomertijd’ is er ook sprake van ‘wintertijd’.  
Met de term ‘wintertijd’ wordt eigenlijk de standaardtijd aangeduid.  
 
In Nederland wordt de klok weer één uur achteruit gezet in de nacht van: 
  

zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober 2022,  
 
de laatste zondag van oktober. We mogen dan een uurtje langer 
slapen! 
 
Ezelsbruggetje: in het voorjaar zet je de klok 1 uur vooruit en in het 
najaar zet je de klok 1 uur achteruit. 
De zomertijd begint weer in de nacht van zaterdag 25 maart op 
zondag 26 maart 2023. 
 
 
 

 

Mobiel: 06 – 3823 0621 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 22-10-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

OKTOBER 

Do 27: t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
Zo 30: Muzifique: voorstelling 'La vie aux creux de la main’ in MFC  
   

NOVEMBER  

Di 01: SV Oxalis: algemene ledenvergadering 19:30 - 21:30 uur 
Wo 02: Vrouwen samen sterk: quiz 19:30 uur 
Za 05: Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur 
Ma 07: Dorpsverbinders: Mantelzorgdag in MFC 12:30 - 15:00 uur 
Za 12: - Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken 
  - Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 20:11 uur 

- Zanglust optreden in Sevenheym 15:00 uur 
Zo 13: Deelname Drumband Horst aan de Mallets (Gasthoês) 16:00 - 17:00 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: Meriko Vocaal: Cecilia-avond 
Zo 20: - Meriko Vocaal: deelname Horst Vol Koren in 't Gasthoês 
  - Zanglust: deelname Horst Vol Koren 14:00 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: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Vr 25: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Za 26: - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Zo 27: - Intocht Sinterklaas 10:00 - 13:00 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Wo 30: Vrouwen samen sterk: kerststukje maken 19:30 uur 
   

DECEMBER  

Vr 02: SV Oxalis: sintviering Kangoeroes, E+F-jeugd 18:15 - 19:45 uur 
Ma 05: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 10: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur 
Ma 12: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 14: Vrouwen samen sterk: kerstviering 19:30 uur 
Do 15: - KBO: kerst- / adventsviering in MFC 13:30 uur 
  - Zanglust: optreden bij KBO: kerst- / adventsviering 16:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 17: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 23: Meriko Vocaal: champignonactie 
Di 27: Meriko Vocaal: deelname kerstwandeling Horst 18:00 - 21:00 uur 
Do 29: Oliebollenactie 16:00 - 19:00 uur 
   

JANUARI  

Wo 04: VC Trivia: extra ledenvergadering & nieuwjaarsborrel  
Za 07: - JongNL Meterik: pruts-inn 
  - Concordia: nieuwjaarsconcert Meriko Vocaal 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Voor alle ouders en kinderen van groep 4 
 
 
Een aantal weken geleden hebben 
jullie via Isy een bericht ontvangen 

betreffende de nieuwe groep bij JongNL Meterik. Na de 
herfstvakantie zal deze groep van start gaan. Denk je bij het 
lezen van dit bericht: ik heb mijn zoon/dochter nog niet 
opgegeven, maar JongNL is echt iets voor hem/haar…. Niet 
getreurd, je kunt je nog opgeven.  
Bij twijfel geef je dit door aan de leiding en zorgen we er samen 
voor, dat je eerst kunt proefdraaien.  
 

Belangrijke informatie:  

Dag groepsavond: maandagavond (eerste groepsavond is 

aankomende maandag 31 oktober 2022). 

Tijd: van 18.30 tot 19.45 uur  

Wie wordt jullie leiding: Grad van Horck, Paul Hoeijmakers, Manouk Steeghs, Djim Poels, Wicher 

Jenniskens, Richard Vullings, Joep van der Hulst en Lotte van der Hulst  
 

Opgeven kan door naam, adres/postcode, 

geboortedatum, telefoonnummer en je mailadres te 
mailen naar: aanmelding@jnmeterik.nl.  
Bij vragen kun je contact opgenemen met Rick van 
Rengs. info@jnmeterik.nl  
 

Hopelijk tot 31 oktober! Wij hebben er zin in       

 
Groetjes,  
Jullie nieuwe leiding  

 
 
 

 
 
 
 

Quiz avond 

 
 

Woensdag 2 november hebben we een leuke quizavond in elkaar gezet. 

Er komen allerlei vragen en opdrachten voorbij. 
Natuurlijk is er voor de winnaars een leuke prijs te winnen. 
Quiz je mee? 
Aanvang 19.30 in de foyer van De Meulewiek. 
 

Woensdag 30 november gaan we een kerststukje maken; het is eenvoudig te maken zodat iedereen 

mee kan doen. 
Aanmelden voor deze avond kan t/m 2 november a.s. bij Anny van Roij tel. nr. 077-398 5464 
 
 
 

Herfst: de laatste en mooiste glimlach van het jaar. 
William Cullen Bryant 

mailto:aanmelding@jnmeterik.nl
mailto:info@jnmeterik.nl
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’t Krèntje deze week  

in elke Meterikse brievenbus  
 

 
 
 
 

Traditiegetrouw verspreiden we in de herfstvakantie ’t Krèntje huis aan huis. 
Iedereen ontvangt het krantje in de brievenbus, dus ook de abonnees van het digitaal abonnement. 
 

Vanaf nu kan het abonnement weer verlengd worden. 

Hoewel alle kosten stijgen en we het abonnementsgeld al jaren niet hebben 

verhoogd, wordt een abonnement op ’t Krèntje niet duurder en de voor- en 

achterpagina blijven in kleur. 

 
digitaal abonnement   11,00 euro per jaar  
papieren editie  24,00 euro per jaar  
postabonnement        125,00 euro per jaar 
  
U wilt toch ook in 2023 elke week weer het krantje ontvangen! 
Het abonnementsgeld voor 2023 kunt u over maken op NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad 
Meterik. 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement óók uw mailadres (zonder @).  

 

Mensen die nog geen abonnement op ons krantje hebben, stellen we in de 

gelegenheid om vrijblijvend nader met ons kennis te maken.  

Hebt u nog geen abonnement op ’t Krèntje en vindt u het leuk om ’t Krèntje een aantal weken te 

ontvangen, meldt u dan nu aan voor een gratis digitaal proefabonnement. 

Stuur een mail naar dorpskrantmeterik@gmail.com en u ontvangt 4 weken ’t Krèntje op donderdag gratis 
in je mailbox. Het verplicht u tot niets! 
 

Bent u nog geen abonnee en wilt u zich abonneren 

Mensen die nog geen abonnee zijn en zich op ‘t Krèntje willen abonneren kunnen kiezen voor een digitale 
of een papieren versie. 
 
Wie zich nu abonneert op de papieren editie ontvangt vanaf 1 november 2022 t/m december 2023  
‘t Krèntje elke week op donderdag in de brievenbus voor slechts € 26,00.   
 
Mensen die kiezen voor een abonnement op de digitale versie betalen vanaf 1 november 2022 t/m 
december 2023 € 12,00 en ontvangen het krantje elke week op donderdag in de mailbox. 
Zodra de betaling binnen is zetten we u op de bezorglijst. 

Een abonnement alleen voor 2023 kan natuurlijk ook (zie bij abonnement verlengen voor de kosten).  

Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement óók uw mailadres (zonder @) 

 

’t Krèntje zorgt voor Meterikse verbondenheid! 

 
 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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INFORMATIEAVOND WARMTEPOMPEN 

DINSDAG 15 november 

 

De huidige hoge gasprijzen voelen we allemaal in onze portemonnee. Het verduurzamen van uw huis is 

urgenter dan ooit. Een WARMTEPOMP is daarbij een belangrijke stap om uiteindelijk helemaal van het gas 

af te kunnen gaan.  
 
Werkgroep Duurzaam Meterik organiseert een informatieavond over het  
 

VERWARMEN MET EEN WARMTEPOMP. 

 
Tijdens deze avond vertelt Daikin, leverancier van warmtepompen, u alles over warmtepompen.  
Jeroen Janssen Installatietechniek uit Hegelsom informeert u over praktische zaken die komen kijken bij 
het installeren van een warmtepomp in uw woning. Er is volop gelegenheid voor het stellen van uw vragen. 
 
Waar?   MFC De Meulewiek. 
Wanneer?  Dinsdag 15 november van 20.00 – 22.00 uur. 
 
Komt u ook? Meld u dan aan via duurzaammeterik@gmail.com. 
 

 
Hartelijke groeten, 
Werkgroep Duurzaam Meterik 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               

mailto:duurzaammeterik@gmail.com
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Mededelingen KBO 
 
Beste leden 
 
Op de eerste plaats danken wij alle mensen die hun stem hebben uitgebracht bij de Rabobank Club 
Support. Ook de Rabobank bedankt voor deze schenking. 
 
Ledenwerving  
Ben je rond de 60 jaar en nog geen lid van onze seniorenvereniging? Let dan op!!! Voor maar € 22,50 ben 
je lid en kun je al meteen deelnemen aan al onze activiteiten.  
De eerste activiteit waar je dan al aan kunt deelnemen is onze jaarlijkse feestavond op  
woensdag 23 november.  
 
Dan op donderdagmiddag 15 december de kerst-/adventsviering. Verder kun je maandelijks 
deelnemen aan de goed bezochte kien-, kaart-, knutsel-, wandel- en fietsmiddagen. Jaarlijks kun je mee 
met het busuitstapje, de fietsdag, uiteenlopende excursies, themamiddagen en de jaarlijkse feestavond. 
Ook krijg je maandelijks een dik gevuld magazine in de brievenbus met veel tips en leuke verhalen. Maar 
het allerbelangrijkste is de gezelligheid om samen met je leeftijdgenoten van alles te gaan ondernemen. 
Dus kom gezellig bij onze club, opgeven kan bij de secretaris. De contributie hoef je pas in januari 2023 te 
betalen.  
 
Woensdag 23 november staat onze jaarlijkse feestavond gepland. We beginnen om 17.00 uur met 
een koffietafel, daarna zal om 19.00 uur de band ‘SakkerDju‘ met hun eerste optreden beginnen. 

 
 
 
SakkerDju is een muziekbandje van vijf 
leden uit de Peelstreek. 
De bandleden hebben allemaal een 
muzikaal verleden. Hun muziek is erg 
krachtig en aanstekelijk. 
Het is een band die onze ledematen in 
beweging zal zetten, een polonaise is 
dan ook niet ondenkbaar. 
 
 

In de pauze zullen we officieel afscheid nemen van Jan Steeghs als voorzitter van de KBO. Na een 
periode van ruim 12 jaar voorzitterschap stopt Jan ermee en gaat hij met groot pensioen.  
 
Na de pauze begint de band met het tweede gedeelte van hun optreden. Als hun optreden gedaan is 
draaien we nog gezellige muziek, zo proberen we de sfeer en gezelligheid er nog even in te houden. 
 
Aan deze jaarlijkse feestavond zijn geen kosten verbonden, het enige wat jullie wel moeten doen, is je 
even opgeven bij onze secretaris. Dat kan vanaf nu t/m woensdag 16 november 2022, zodat we tijdig de 
bestellingen kunnen plaatsen.  
Dus wees er snel bij, want na woensdag 16 november 2022 ben je gewoon…. te laat. 
 
Opgeven liefst per mail  kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook: 06-4035 5580 tussen 18.00 en 20.00 
uur. 
 
Agenda 
Wandelen  Maandag 07 november, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 03, 10, 17, en 24 november, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Knutselen  Donderdagmiddag 03 november, van 13.30 uur tot 16.30 uur in het MFC. 

De knutselmiddag op donderdag 15 december gaat niet door, i.v.m.  
onze kerst-/adventsviering. 

Kienen       Maandag 14 november. Aanvang 14.00 uur; de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
              

Groetje, KBO Meterik. 
   

mailto:kbometerik@gmail.com
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       Zaterdag 5 november  

    Sint Maarten bij de molen 
 
 

 
Het is herfstvakantie, dus er wordt al flink geknutseld om prachtige lampionnen te maken. Over ruim een 
week is het zo ver: de tweede Sint Maartenviering bij de molen! 
 

Zingend langs de deuren 

Op zaterdag 5 november gaan de kinderen van de basisschool tussen 17.30 en 18.15 uur langs de 

huizen om te zingen. Het verzamelde snoepgoed delen zij volgens de traditie van Sint Maarten met 
kinderen die het minder goed hebben. Het goede doel van dit jaar is Stichting Voedselbank Limburg-
Noord.  
 

Optocht 

Daarna verzamelen zij zich op het schoolplein. Om 18.30 uur vertrekken zij daar in een optocht vol lichtjes 
richting de molen. Ze worden begeleid door de drumband en Sint Maarten te paard. 
 
De optocht gaat van basisschool Onder de Wieken aan de Rector de Fauwestraat via de Dr. 
Lemmenstraat naar molen Eendracht Maakt Macht aan de Schadijkerweg. Onderweg zorgen 
verkeersregelaars voor een veilige, autovrije straat.  
Woont u aan deze route? Dan is het erg leuk als u uw tuin versiert met lichtjes zodat er een sfeervol 
geheel ontstaat. 
 

Reminder lampionnenwedstrijd 

De kinderen nemen op woensdag 2 november hun lampion mee naar school.  

Zet voor- en achternaam en groep duidelijk op de lampion. Na school neemt iedereen zijn lampion weer 
mee naar huis.  
De uitslag en prijsuitreiking vinden plaats op 5 november bij de molen. 
We gaan er weer een gezellige viering van maken! 
 
Sint Maartencommissie Ouderraad Onder de Wieken en Molen Eendracht Maakt Macht  

Route optocht 
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Boorebrulluftcomité 

 
 
 
 

Beej ut Boorebrulluftcomité hebbe we onlangs afscheid genoame vaan mar lifst vief meense; en hiel del. 
D’n iene waar d’r kwellik beej en d’n andere wis vaan gen ophalde. Dao wao ceremoniemeister Eddy en 
penningmeister Christie de carnavalistische elf joar mier dan vol gemakt hebbe, spande ozze nestor, 
tekstschriever en dialectkenner Peter de kroën: mar lifst 36 jaor heat heej zich ingezatte veur de 
Boorebrulluft in de Miëterik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ‘n moeie attentie aas dank, hebbe we op ozze joarlikse fiësdaag afscheid genoame vaan  
Thijs Bouten, Math Seuren, Eddy Versleijen, Christie de Klijn en Peter Wijnands. 
Weej zien blie det os Boorebrulluftcomité onlangs versterkt is met ’n veertal neeje lede, te wiëte: Rick van 
Rengs, Jessie Steeghs, Wim Steeghs en Yvonne Hesen. Doamei zien we weer zoëwaat op volle sterkte, 
um jaorliks ’n schonne boorebrulluft te kunne viere in de Miëterik. 
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Weer winst voor dames VC Trivia 

 
 

 
Afgelopen zaterdag speelde VC Trivia de streekderby tegen Hovoc. Door het setverlies van vorige 
week zakte VC Trivia naar de 2e plek op de ranglijst. Na een wat moeizame start tegen Hovoc, een 
team wat nog op zoek is naar haar eerste overwinning, wist VC Trivia uiteindelijk met overtuiging de 
wedstrijd met 4-0 te winnen. Doordat de nr. 1 MVC’ 64 uit Maashees punten liet liggen is VC Trivia de 
nieuwe koploper.  
 

Moeizame start 

VC Trivia begon de wedstrijd met de nodige persoonlijke fouten. Het spelbeeld was wel al beter dan de 
week ervoor, maar doordat er de nodige servicefouten gemaakt werden en het afwachtende spel van 
Trivia wist Hovoc goed in de wedstrijd te komen. Ze pakten al snel een voorsprong van 3 tot 4 punten. 
VC Trivia bleef wel in het spoor en naarmate de set vorderde werd al snel duidelijk dat als de dames 
van Trivia een hoger tempo gingen spelen, het voor Hovoc niet bij te benen was. Met 25-18 werd de 
eerste set gewonnen.  
 

Walk over 

Het betere spel van de eindfase van de 1e set zette zich voort in de 2e set. VC Trivia bepaalde het spel. 
Door goede servicedruk en afwisselend aanvalsspel werd er vrijwel direct gescoord.  
De set werd met 25-12 gewonnen. In de derde set kwam uitblinker aan Trivia zijde, Teuntje van Rengs 
al snel aan service. Ze wist met haar sprongservice direct een gat van 8 punten te slaan, waarvan 3 
aces. VC Trivia maakte daardoor al snel een einde aan de wedstrijd door met 25-11 de set binnen te 
slaan.  
 

Spannend slot 

VC Trivia ging voor maximale winst, 
maar dat ging niet zo 
vanzelfsprekend als de 2 sets 
ervoor.  
Er slopen meer fouten in het spel 
van Trivia en Hovoc kreeg het geloof 
dat er een setoverwinning te 
behalen was. Tot aan het einde van 
de set ging het gelijk op.  
 
Met een 21-19 voorsprong voor 
Trivia was het nog even 
billenknijpen, maar in alle rust werd 
de set winnend afgesloten  
met 25-22.  
 

Foto gemaakt door Ton Sieben  
 

 

 

 

Wedstrijdprogramma 

Weten wanneer jouw favoriete team speelt en wanneer je moet 
tellen/fluiten?  
Scan de QR code of ga naar www.vctrivia.nl/competitie!  
 
 
  

http://www.vctrivia.nl/competitie
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Zie de wind waait door de bomen …. 
Nu het weer donkerder en kouder wordt, nemen de kansen 
op eenzaamheid en depressies bij mensen flink toe. 
Daarnaast dragen de dagelijkse berichten over energie en 
oorlog ook niet bij tot een positievere stemming. Vandaar 
wat positief nieuws.  
 

 
In deze bijdrage besteden we (nogmaals) aandacht aan het aanvragen van de energietoeslag en 
geven we wat tips om goed voor elkaar te (mantel)zorgen. Op 7 november willen we onze 
mantelzorgers weer in het zonnetje zetten. 
 

Energietoeslag aanvragen, Het kan nog tot 1 november 2022. 

Is je inkomen lager dan 120% van het minimumloon of heb je 
een IOAW, IOAZ of een BBZ uitkering, dan heb je recht op een 
energietoeslag van € 1300,-.  
 
Belangrijk is om te weten, dat deze toeslag geen gevolgen heeft 
voor je uitkering. Je wordt niet gekort op b.v. je huur- of 
zorgtoeslag. Je vraagt de energietoeslag aan bij de gemeente. 
 
Heb je een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, dan krijg je de toeslag automatisch. Heb je 
de toeslag nog niet ontvangen, neem dan contact op met de gemeente.  
 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de energietoeslag.  
Je bent: 

• 21 jaar of ouder bent 

• Woont in de gemeente Horst aan de Maas 

• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt 

• een inkomen hebt dat niet hoger is dan 120%. 
 

Wat mag je maximaal verdienen? 

Leefvorm Netto maandinkomen 
(inclusief vakantietoeslag 

Netto maandinkomen 
ex vakantiegeld 

Alleenstaand, 21 jaar tot 
pensioenleeftijd 

€ 1.310,05 € 1256,07 

Alleenstaande ouder, 21 jaar 
tot pensioenleeftijd 

€ 1.310,05 € 1256,07 

Gehuwd of samenwonend, 21 
jaar tot pensioenleeftijd 

€ 1.871,50 € 1794,26 

Alleenstaand en 
gepensioneerd 

€ 1.455,67 * € 1397,26 * 

Gehuwd of samenwonend en 
gepensioneerd 

€ 1.971,05 * € 1892,81 * 

 
*  Bij mensen met inkomen uit pensioen wordt een bedrag van 21,50 euro per maand (voor 
alleenstaanden) en 43 euro per maand (voor gehuwden) in mindering gebracht bij berekening van het 
inkomen. 
 
Studenten komen helaas niet voor een toeslag in aanmerking. Maar ben je volledig verantwoordelijk voor 
je energiekosten en kom je hierdoor in de problemen, dan zijn er mogelijkheden in het kader van 
bijzondere bijstand.  
 

Hoe vraag je de toeslag aan? 
Je kunt de toeslag digitaal aanvragen. Dat kan nog tot 1 november 2022 (!!) . Ga naar 
www.horstaandemaas.nl/energietoeslag. Lukt het niet, neem dan contact op met ons.  
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Scan het ingevulde formulier en stuur dat naar:  
eenmaligeenergietoeslag@gemeentemaashorst.nl.  
 
Je kunt er ook voor kiezen het ingevulde formulier per post te sturen naar: 
Gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960AA Horst.  
Vergeet niet een kopie van uw legitimatie en de gevraagde bewijsstukken mee 
te sturen. 
 

Bij het invullen van de aanvraag heb je nodig: 

Een computer of laptop (op een smartphone of tablet werkt het formulier minder goed). 
DigiD van jezelf of je partner. 
Jouw (gezins)inkomen van de maand vóór de aanvraagdatum. Zorg dat u de gegevens bij de hand hebt 
met daarop de netto maandbedragen. 
Kopie(en) van uw loonstrook, uitkeringsspecificatie of andere vorm van inkomen van de maand 
voorafgaand aan de aanvraagdatum. 
Als je inkomen hebt uit een eigen onderneming vragen wij je om kopieën van al je verstuurde facturen in 
de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum. Stuur ook een overzicht van je bedrijfskosten in die 
maand mee. 
Een kopie van een niet verlopen identiteitsbewijs van uzelf en uw eventuele partner: een ID-kaart of 
paspoort, géén rijbewijs. 
Een kopie van uw bankpas of een kopie van het laatste (digitale) afschrift van uw bankrekening, met 
daarop zichtbaar het rekeningnummer, naam en adres. 
 

Dag van de Mantelzorg 7 november 2022  
De Dorpsverbinders van Meterik nodigen alle mantelzorgers van Meterik uit voor de Mantelzorgdag op 7 
november. Ook de mensen die gebruik maken van ons eetpunt of de open inloop zijn van harte welkom. 
Neem gerust uw hulpvrager of mantelzorger mee. Wij zouden het gezellig vinden om U op deze middag te 
ontmoeten. Deze activiteit is gratis. 
                                                                              
Om 12.30 uur starten we met een diner dat verzorgd wordt door 
‘Paulus kookt’ en onze vrijwilligers.  
 
Daarna kunt u genieten van een muzikaal optreden van de 
Golden Liesjes uit America.    
                                                                                                                                           
Vanaf 12.15 uur is de zaal open. De middag duurt tot ongeveer 
15.00 uur. 
 
Wel graag opgeven voor 1 november bij de Dorpsverbinders 
tel: 06-3823 0621 of via de mail: 
dorpsverbindermeterik@gmail.com 
 
 
Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is en heeft u geen persoonlijke uitnodiging 
gekregen? Niet van iedereen is dat bij ons bekend. Laat het ons weten en meld u aan. 
 
Zijn er mantelzorgers die verhinderd zijn op 7 november of graag op een ander tijdstip/dag willen deel 
nemen aan een mantelzorgactiviteit van Horst aan de Maas, dat kan: 

• 9 november van 10.00 – 11.00 uur of 11 november van 14.00 – 15.00 uur of 18 november van 
14.00 – 15.00 uur kan men bij het Dendron college in Horst terecht waar leerlingen een high tea 
verzorgen. 

• 10 november van 13.30 – 15.30 uur kan men bij His Hope terecht, in de multiculturele huiskamer 
wordt een high tea verzorgd. 

• 10 november van 17.30 – 20.30 uur kan men naar Yuverta college in Hegelsom waar voor een 
hapas gezorgd wordt door de leerlingen, Anneke Speijcken zorgt voor een ludieke ontvangst en de 
‘Scherpe Sjakies’ voor muziek 

 
Als U aan één van deze activiteiten in Horst wil deelnemen, kunt U zich opgeven bij Synthese. Dit kan via 
hun site Mantelzorgers in het zonnetje! - Synthese - Synthese 

mailto:eenmaligeenergietoeslag@gemeentemaashorst.nl
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
https://synthese.nl/nieuws/mantelzorgers-in-het-zonnetje/
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Tips en adviezen voor mantelzorgers   

Neem tijd voor jezelf. De zorg voor een naaste is mooi en een teken van liefde, maar kan ook 
confronterend zijn en vermoeiend. Neem tijd voor jezelf, zoek ontspanning en voel je er niet schuldig over. 
Zo houd je de zorg langer vol.   
 
Wees open en spreek met mensen in je omgeving over de situatie. Dat is belangrijk, want dan zijn zij op 
de hoogte van de situatie. Je kunt het bespreken met mensen uit je naaste omgeving. Geef aan waar jij 
behoefte aan hebt.  
 
Blijf het contact met familie en vrienden onderhouden. Probeer hen te betrekken in de zorg voor je naaste. 
Dat zorgt voor meer begrip voor de situatie en voorkomt dat je vereenzaamt.  
  
Als je werkt, maak het dan bespreekbaar met collega’s en leidinggevende. Vertel over je situatie thuis, 
zodat zij begrip krijgen voor je situatie. Steeds meer organisaties werken mantelzorg-vriendelijk. Er zijn 
verschillende verlofregelingen. Bekijk de mogelijkheden en tips. Zie ook de informatie ‘Werk en 
mantelzorg’. 
  
Durf hulp te vragen, van zowel professionals als 
vrijwilligers, maar ook van familie of vrienden. Hulp 
vragen is geen teken van zwakte. Je zult merken dat 
anderen vaak bereid zijn een handje te helpen. En 
dit zelfs fijn vinden!  
 
Maak jezelf niet onmisbaar. Het is voor beide 
partijen beter dat de zorg zo af en toe door iemand 
anders wordt overgenomen. Zo houd je het langer 
vol.  
 
Probeer te lachen met elkaar. Je zult zien dat het 
aanstekelijk werkt. Een lach verlicht ook gevoelens 
van verdriet en onmacht.  
 
Kijk naar wat nog wél kan. Veel activiteiten uit het verleden kunnen niet meer. Het is goed je te richten op 
wat je naaste nog wél kan en daar gebruik van te maken. Soms kunnen activiteiten samen nog wel, of in 
een andere vorm.   
 
Laat je informeren over het ziektebeeld van je naaste; dit kan duidelijkheid bieden en het vergroot je 
draagkracht.  
Zoek contact met andere mantelzorgers. Je bent niet de enige die in deze situatie zit. Dat is een schrale 
troost maar je ervaringen delen met andere mantelzorgers kan de zorgen net wat makkelijker maken.  Via 
de contactgroep van mantelzorgers, die elke derde donderdagochtend bij Synthese bij elkaar komt, kun je 
ervaringen delen. Dat kan ook via internet- of facebookpagina’s.  
   
Schrijf je in bij het Steunpunt Mantelzorg. Je wordt dan regelmatig geïnformeerd. Je ontvangt 3x per jaar 
een nieuwsbrief en uitnodigingen voor themabijeenkomsten en de cursus ‘Mantelzorg in Balans’. Je kunt 
gebruik maken van de huishoudelijke hulpregeling voor mantelzorgers voor 10 euro per uur.  
 
Let op spanningen in je lijf en neem die serieus! Zo voorkom je overbelasting.    
Zing voor je plezier. Maak of luister naar muziek. Zingen ontspant. Vals zingen mag!  
 
Geef complimenten. Beweeg zo veel mogelijk mee met je naaste, vanuit zijn of haar gevoel. Probeer 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld. 
   
Maak elke dag even tijd voor jezelf om iets leuks te doen. De boog kan niet altijd gespannen staan.  
Bedenk drie bedankjes van de dag. 
 
Bedenk vóór het slapen gaan drie dingen waar je dankbaar voor bent. Dan val je met positieve gedachten 
in slaap.   
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Ben je alle regeltaken moe? Wellicht kan de mantelzorgmakelaar jou ontlasten door (tijdelijk) regeltaken 
over te nemen. Zij kunnen hulp bieden bij het aanvragen van indicaties. Bekijk de vergoedings-
mogelijkheden in jouw zorgpolis of in die van je zorgvrager. Mocht de zorgverzekering dit niet vergoeden, 
kijk dan of er mogelijkheden zijn vanuit (het verantwoordingsvrije bedrag van) je PGB of informeer bij de 
gemeente of werkgever. Zij zijn soms bereid een bijdrage te leveren om er zo voor te zorgen dat je goed in 
balans blijft.  
   
Ken je de landelijke Mantelzorglijn? Je kunt elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur met vragen terecht bij de 
Mantelzorglijn.  
 
Weet dat je voor vragen, ondersteuning én een luisterend oor altijd  terecht kunt bij de 
mantelzorgondersteuner van Synthese.   
  

Handige websites 

www.ikbeneenmantelzorger.nl  (voor inschrijven Steunpunt Mantelzorg)  
www.mantelzorg.nl  
www.synthese.nl  
www.regelhulp.nl 
www.horstaandemaas.nl 
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl  
www.mantelzorgmakelaarhorst.nl 
  

Landelijke Mantelzorglijn:  elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur  bereikbaar op 030 7606055 of 

mantelzorglijn@mantelzorg.nl 
Wil je wekelijks ínformatie? Volg Mantelzorg dan op Facebook! Facebookpagina:  Mantelzorg Horst aan 
de Maas, E-mail: mantelzorghorst@synthese.nl, Tel. 077 3978505 
 

Mantelzorgwoning bouwen. 

Als mantelzorger kunt u wonen bij degene voor wie u zorgt. Andersom kan ook. Hiervoor kunt u de woning 
verbouwen, iets nieuws bouwen of een tijdelijk woongedeelte plaatsen. Wilt u zich voorbereiden op de 
toekomst? Dan is een pré-mantelzorgwoning misschien iets voor u. Heeft u plannen en wilt u weten wat er 
mogelijk is? Overleg met de gemeente en stuur een informatieverzoek. 
 

http://www.ikbeneenmantelzorger.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.synthese.nl/
http://www.regelhulp.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.mantelzorgmakelaarhorst.nl/
mailto:mantelzorglijn@mantelzorg.nl
mailto:mantelzorghorst@synthese.nl
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Een aantal voorbeelden. 

Voorbeeld 1:  

Mijn ouders (60+) willen graag kleiner wonen. Ik zou met mijn gezin met 3 kleine kinderen in hun huis gaan 
wonen. Wij willen graag een woonunit laten plaatsen in de tuin voor mijn ouders. Die kunnen dan makkelijk 
op de kleinkinderen passen. En als zij later zorg nodig hebben dan kunnen en willen wij dat graag doen. Er 
staat al 150m² aan bijgebouwen bij hun woning. Maar die bebouwing is niet geschikt om te verbouwen tot 
een tijdelijke woning. 

Kan de gemeente hieraan meewerken? 

Ja! U mag een tijdelijke woonunit plaatsen. En die weer weghalen als uw ouders er geen gebruik meer van 
maken. U mag daarom tijdelijk meer bijbehorende bouwwerken (bijvoorbeeld bijgebouwen) bij uw woning 
zetten dan volgens het bestemmingsplan eigenlijk mag.  
In het buitengebied is dat vaak 150 m2, afhankelijk van de perceelgrootte.  
Ook in de bebouwde kom is de grootte van het perceel bepalend voor het oppervlakte: het achtererf van 
de woning mag voor 50% bebouwd worden met een maximum van 150m². 
 

Voorbeeld 2:  

Ik heb een deel van de voormalige bedrijfsbebouwing bij mijn woning verbouwd tot een kleine studio. Ik 
ben 61 jaar en wil voor deze studio een vergunning aanvragen voor een pré-mantelzorgwoning. Als ik later 
mantelzorg nodig heb kan ik er een mantelzorger laten wonen. Tot die tijd wil ik de studio verhuren om op 
deze manier wat extra inkomen te krijgen. 

Kan de gemeente hieraan meewerken? 

Nee, helaas. Op het moment dat u de vergunning aanvraagt is het niet duidelijk wie er in de studio gaat 
wonen. U kunt dus ook niet aantonen dat er een sociale relatie is tussen de bewoners van de hoofdwoning 
en de toekomstige pré-mantelzorgwoning. Uit de aanvraag moet namelijk altijd blijken dat het aannemelijk 
is dat er een toekomstige mantelzorgrelatie is tussen de bewoners van beide woningen. 
 

Voorbeeld 3:  

Mijn vrouw en ik (beiden 60+) wonen nog met veel plezier in onze woning. Onze zoon wil graag samen 
gaan wonen maar ze kunnen geen geschikte woning vinden. Kunnen zij een deel van de garage 
verbouwen tot pré-mantelzorgwoning? Dan kan hij met zijn vriendin daar zolang gaan wonen. Wanneer 
het huis voor ons te groot wordt, zijn we van plan te ruilen van woning. 

Kan de gemeente hieraan meewerken? 

Ja, dat kan. Let wel op, dat de pré-mantelzorgwoning een maximale oppervlakte heeft van 100 m² en dat 
er maximaal 2 personen mogen wonen. Als uw zoon een kind krijgt, kunnen hij en zijn vriendin niet meer in 
de pré-mantelzorgwoning wonen. U moet dan al van woning ruilen. 
 

Meer informatie of advies nodig? 

Wilt u voor een pré-mantelzorgwoning of een mantelzorgwoning de bestaande bebouwing uitbreiden of 
nieuw bouwen? En weet u niet zeker of dit mag volgens de regels van het bestemmingsplan? Of weet u 
niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet? Wij helpen u graag! Stuur een informatieverzoek naar de 
gemeente. U krijgt dan binnen 2 weken een reactie.  
Of kijk op www.horstaandemaas.nl/pre-mantelzorgwoning.  
 

 
 

Liedjes van de herfst zijn altijd somber 
zijn gemaakt van okers en van omber 

 
toch ken ik septembers met een gouden glans 

toch zijn er novembers met een toverdans 
 

de zon heeft in december mij al zo vaak verrukt 
en dikwijls heb ik rozen in de sneeuw geplukt 

 
en daarom schrijf ik in dit kleine lied: 

niet wachten op de lente want dan komt ze niet          
 Toon Hermans  

http://www.horstaandemaas.nl/pre-mantelzorgwoning
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Dringend !!!! 
 
Wij zijn dringend op zoek naar iemand die onze kleedlokalen en kantine 
wekelijks wil schoonmaken. Het zal ongeveer 4 uurtjes tijd in de week 
vragen. 
Heeft u interesse neem dan contact op met de secretaris via  
06-83601488. 

 
JUBILARISSEN 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering werd Hans Cuppen benoemd tot Lid 
van Verdienste van onze club. Hans gefeliciteerd met deze benoeming. 
 
Tevens werden ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. 
 
25 jaar lid: Thijs Bouten, Stijn Jacobs, Huub Kleuskens, Noud Mooren en 
Johan Scheffer (niet op de foto) 
 
40 jaar lid: Jos Claessens 
 
 

 
SENIOREN 
 
Programma  
30 okt   14:30 S.V. Oostrum 1    RKSV Meterik 1  
30 okt   09:30 Wittenhorst 3     RKSV Meterik 2  
30 okt   10:30 RKSV Meterik 3    SVEB 3  
30 okt   10:30 RKSV Meterik 4    Sparta'18 6  
06 nov  14:30 RKSV Meterik 1    VIOS'38 1  
06 nov  10:30 RKSV Meterik 2    Merselo 2  
06 nov  11:00 Hegelsom 3     RKSV Meterik 3  
06 nov  12:00 Wittenhorst 10    RKSV Meterik 4  
08 nov  20:00 Baarlo O23    Meterik O23 
13 nov  14:30 SSA S.V. Lottum - GFC'33 1   RKSV Meterik 1  
13 nov  11:00 SV United 3     RKSV Meterik 2  
13 nov  10:30 RKSV Meterik 3    Kronenberg 2  
13 nov  10:30 RKSV Meterik 4    Kronenberg 3 
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JEUGD 
Uitslagen 
ST Roggel/SVVH JO15-1JM  SJO America-Meterik JO15-1    1 - 3 
IVO JO13-2JM   SJO America-Meterik JO13-1    1 - 5 
IVO JO11-2JM   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2  7 - 7 
 
Programma  

Thuiswedstrijden worden in het najaar van 2022 gespeeld in: 

America Meterik Hegelsom 

JO19-1 
JO19-2 
JO11-1 
JO11-2 
JO7-MP 

JO15-1 
JO13-1 
JO9-1 
JO8-1 
JO8-2 

JO12-1 
JO12-2 

 
09 okt   12:30   Wittenhorst JO15-2  
29 okt   10:30   Wittenhorst JO11-3   - ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2 
29 okt   15:00   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1   - Merselo JO19-1 
29 okt   14:30   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2   - Sparta'18 JO19 
 
 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 november 

Meriko Vocaal en seniorenkoor Zanglust 

 op Horst Vol Koren Festival 

 
Workshop voor publiek en deelnemers tijdens Horst Vol Koren festival.  

Doe jij ook mee?  
 
Op 20 november vindt in ’t Gasthoês in Horst de 1e editie van het Horst Vol Koren festival plaats voor 
koren uit de gemeente Horst aan de Maas. Gedurende de dag presenteren de koren zich op twee 
verschillende podia waar doorlopend optredens te zien zijn. De diversiteit aan koren in de gemeente is 
groot. 16 koren hebben zich aangemeld, enkele koren hebben zich helaas af moeten melden omdat ze het 
organisatorisch toch niet voor elkaar krijgen. 
  
Om 10.45 uur wordt het festival geopend door Wethouder Elbert Joosten van cultuur en vanaf 10.50 uur 
zullen de eerste koren zich presenteren.  
 
Deze dag zal er ook een workshop in twee tijdsblokken worden gegeven waar zowel de koorleden als 
publiek aan kunnen deelnemen. Doel is om iedereen kennis te laten maken met zingen op een 
laagdrempelige manier; wat doet het met je lichaam, hoe gebruik je je stem, en natuurlijk enthousiasmeren 
dat zingen gewoon een leuke hobby is om te doen! Het is een mooie bijkomstigheid als het voor de koren 
nieuwe leden oplevert aldus de organisatie van het festival.  
 
De workshops zijn vrij toegankelijk, opgeven is niet nodig iedereen mag meedoen. Het eerste tijdsblok is 
van 13.00-14.00 uur en het tweede blok is van 14.30-15.30 uur.  
Al langer aan het twijfelen of zingen jouw nieuwe hobby wordt?  
Kom dan zeker 20 november naar ‘t Gasthoês.  
Toegang is gratis!  
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Sportvereniging Oxalis 

                 Horst aan de Maas 

 

 
 
Ondanks moeizaam scoren, toch winst voor Oxalis 
Zondag 23 oktober speelde SV Oxalis 1 uit tegen Jes/Klick’15 1 in Venhorst. Geen onbekende 
tegenstander en Oxalis had al vaker van hun gewonnen. Maar het scoren verliep deze wedstrijd 
moeizaam. De winst kwam echter nooit in gevaar. 
 
Oxalis startte de wedstrijd moeizaam. De dames uit Hegelsom waren zoekende naar goede kansen en 
waren al snel de bal kwijt. Toch bleven ze doorzetten en doorzoeken naar mooie kansen. Na 10 minuten 
wisten ze de korf steeds beter te vinden. Aan beide kanten werd er gescoord maar Oxalis nam de 
voorsprong. En deze voorsprong konden ze steeds verder uitbouwen, wat resulteerde in een 4-9 
ruststand. 
 
In de rust werd Oxalis gecomplimenteerd voor het goede spel, maar het was zaak om dit ook voort te 
zetten in de 2e helft.  
 
De 2e helft verliep moeizamer, kansen werden wel gecreëerd, maar Oxalis beloonde zichzelf niet. Scoren 
was lastig, maar ze konden de voorsprong wel behouden. Uiteindelijk werd er gewonnen met 9-12 en kon 
Oxalis de 2 punten mee terug naar Hegelsom nemen.  
 
Zondag 30 oktober speelt SV Oxalis 1 hun laatste wedstrijd van de 1e helft veldcompetitie om 12.30 uur 
thuis tegen VMS’21 1. 
 
Start zaaltrainingen 
 
In week 44 zullen de zaaltrainingen weer starten. Het schema is als volgt: 
 
Team        Dag                      tijd    Locatie                      Eerste training 
 
F1   Woensdag  18.00 - 19.00 uur  Gymzaal Hegelsom   02-11-2022 
E1 + E2 + E3  Maandag  17.00 - 18.00 uur  Kruisweide Sevenum  31-10-2022 
D1   Maandag  19.00 - 20.00 uur Kruisweide Sevenum  31-10-2022 
C1   Donderdag  18.30 - 19.30 uur  Kruisweide Sevenum  03-11-2022 
B1   Dinsdag  17.45 - 19.00 uur  Kruisweide Sevenum  

Donderdag  19.30 - 20.30ruur  Kruisweide Sevenum  03-11-2022 
A1   Dinsdag  17.45 - 19.00 uur  Kruisweide Sevenum 

Donderdag  19.30 - 20.30 uur  Kruisweide Sevenum  03-11-2022 
S2 + S1  Dinsdag  19.00 - 20.00 uur  Kruisweide Sevenum  08-11-2022 

Donderdag  20.30 - 22.00 uur  Kruisweide Sevenum  
MW1   Woensdag 20.00 - 21.00 uur  Kruisweide Sevenum  09-11-2022 
Kangoeroes  Zaterdag  09.30 - 10.30 uur  Gymzaal JN Hegelsom  12-11-2022 
G-sport  Zaterdag  11.00 - 12.00 uur  Gymzaal JN Hegelsom  12-11-2022 
 
 
Agenda 
31-10-2022: Start zaaltrainingen week 44 
01-11-2022: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur kantine Sportpark Wienus 
26-11-2022 +  27-11-2022: Start zaalcompetitie 2022-2023 
02-12-2022: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E van 18.15-19.45u in kantine Sportpark Wienus 
 
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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Meterikse bijnamen per straat  

 
 

In het verleden hadden veel mensen een bijnaam en vaak waren personen beter bekend onder hun 
bijnaam dan onder hun eigenlijke naam. Bijnamen sterven langzaam maar zeker uit. 
Heemkunde Meterik heeft geprobeerd de Meterikse bijnamen te inventariseren en ‘op straat’ te zetten. We 
realiseren ons dat we nog niet volledig zijn en dat we nog kritisch moeten kijken naar de schrijfwijze. 
 
In dit stratenoverzicht staat eerst de eigenlijke achternaam, daarna de bijnaam en tenslotte het huidige 
huisnummer. Eerst de huizen met een even nummer, daarna de kant van de weg met de oneven 
nummers. Omdat enkele huizen zijn afgebroken klopt het huisnummer in een aantal gevallen niet, soms is 
het bij benadering. 
 
Denkt u nu na het zien van al die bijnamen: “Daar lag toch nog een huis en daar woonde……..” 

of “Ik denk dat die naam, bijnaam of dat huisnummer niet klopt”  neem dan contact op met een van de 

leden van de werkgroep ‘mensen’: Tiny van den Beuken, Carla Meijers, Tiny Huberts of Mariet Bakker 

of mail naar info@heemkundemeterik.nl. Wij zien dat niet als commentaar maar als ‘meedenken’ en 

kijken er naar uit.. 

 

Naam   Bijnaam       huisnr. 

 

Americaanseweg 

Verstappen Kuenen Frans   86 

Keijsers Pier Jans Pier   

Peeters- Driessen Kuub zien Lien 108 

Antoon Baltussen Klas zienen Tôn 112 

Versleijen - Janssen Piete Wum en zijn vrouw was Van Drunes An 114 

Sjang en Wies van 
Rengs - Theeuwen 

Pieten Sjang  

   

Hermans Grad Krets Grad  55/55a 

Driessen Doëren Toontje   57 

Thei Craenmehr Craemehrs Witte  101 

Wijnands  Britse Piet, later zoon Britse Gradje 103 

Lowie van Rengs en Nel 
Aarts 

Piete Lot en Petjes Nel 107 

Sjang Versleijen Pieten Sjang 120 

 

Bergsteeg 

Lemmen Litjens Jac   7 

 

Campagneweg 

Petran v.d. Heuvel Trannie in het gaat.    8 

Thei Janssen en later 
zoon Hân  

Kogels Thei en Hân 24 

Driessen Jans Ben  34a 

   

Grad van Rens Hèze Mien ziene Grad 11 

Sjang van Rens Nelie ziene Sjang  

Willem Mooren Stôpkes Wullem  23 

Ger van Rens Nelie ziene Ger  

Lei van Rengs Piete Lei 33 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Crommentuijnstraat 

Janssen Tieskes Toon en Nel Bos    2 

Bos Tieskes Wiel   4 

Van den Munckhof Smitten Jeu en Tonie   6 

Janssen Almen Toën  10 

Kinderen Houben Tacken Put,  hier woonden Betje, Trui en Sjeng  30 

Houben - Verstappen Hoaf Leên,  34 

Tacken - Ambrosius Martens Han en Truu,  (was ‘Martens plats’)  38 

Nijskens - Jenniskens Verheijen Plats  40 

Geurts - Heiligers Riekels boor 42 

Tacken - Daemen Giertjes Bernard en Lies 44 

Jan Jenniskens Koewen Jan 46 

Houben Crommentoëns (Gonda en Sjeng)  48 

Jan Jenniskens Hennen Jan 48 

Jenniskens Giesen Sjang (Giesen plats) 50 

Smulders, later Houben-
Smulders 

Oaliemeules (Oaliemeules plats) 62 

Smits Waevers 70 

?? Theuwese 72 

Lemmen Litjens Jac 74 

   

Driessen Doëren Theike   1 

Janssen Maurice Wullem   5 en 7 

Smulders De snêjer, later zoon Sjeng, snêjer ziene Sjeng   9 

Smulders Snêjer zienen Bèr  11 

Jac Litjens De nêjen bekker 35 

Marie Litjens (vrijgezel)   Jeurissen Marie 37 

Verstappen Hoaf Sjang, later zoon Pierre - Hoaf Jèr  47 

Tacken Martens Sef, later woonde er schoonzoon Hoaf Thei.  51 

Jenniskens Giesen Piet 61 

Jenniskens Gieres Jacob 67 

 

Donkstraat 

Baltussen Natjes Leike of Melk-Leike              9 

Van den Brand  
 

Donks Toën en Betje 
 

Met gevel aan 
weg, nu 13-15 

 

Dwarsweg 

Janssen Van Drunus Wullem    2 

Wim van Rengs Pieten Wumke 10 

 

Hazenkampweg 

Hesen Slob Grit, en later dochter Slob Drika   10 

Wijnands Mussen Piet  10 

Van Rens Minten Bert (en Leida)  

   

Van Rengs Pieten Jan   9 

 

Jan Drabbelsstraat vormde vroeger met de ‘Donkstraat ‘D’n Donk 

Kemmelings Roosen Thei, Lei en Grad    6 
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Smulders Schans Thei 24 

 

Kannegietweg 

Zanders Masse Grad   4 

Van den Beuken Voesten Sjeng 10 

 

Kempweg 

Jacobs Knollen Sjang   4 

Van der Sterren Swaans Ties 12 

   

Bernard Jenneskens  Kelders boôr   1 

Steeghs Wullemkens   3  (afge-
broken) 

Muysers Franken Driekus   7 

Van der Sterren Swaans Bert   9 

Litjens - Bussemakers Haks Herman en Coba 15 

 

Gussenweg 

? Gussen Janus  
Janus van de Gus 

 

 

Oude Peeldijk 

Sef Versleijen Piete Sef   9 

? Kloeke Wullen woonde mogelijk vroeger in het huis van 
Versleijen Sef, anderen denken dat Wullem woonde op de 
Speulofsbaan waar Doëren Toon woonde 

 

 
Volgende week volgen de resterende straten. 
 

 
 

 
 

Uitslagen competitie week 42 en competitiepunten en stand na ronde 7 

  
Meterik 1 Oirlo 1    5 - 8  A   Klasse Meterik 1 40 pnt  plaats   8 
Meterik 2 Gasthoes 1 10 - 3  B1  Klasse Meterik 2 31 pnt  plaats 11 
Kemphaan 2 Meterik 3 10 - 4  B1  Klasse Meterik 3 40 pnt  plaats   5 
Oirlo 2  Meterik 4 10 - 4  B2  Klasse Meterik 4 33 pnt  plaats   9 
Kemphaan 5 Meterik 5   9 - 4  B3  Klasse Meterik 5 40 pnt  plaats   7 
Meterik 6 Kemphaan 6   9 - 7  C1  Klasse Meterik 6 54 pnt  plaats   1 
Meterik 7 BBC 65  2   5 - 9  C2  Klasse Meterik 7 57 pnt  plaats   1 
Meterik 8 Vrij    C4  Klasse Meterik 8 48 pnt  plaats   3 
         
  

Beste speler in week 42: SEF VAN RENGS van Meterik 1  
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 

Missen in onze kerk 

 

Zondag 30 oktober, viering Allerheiligen/Allerzielen, 11.00 uur 

1. Chris van Rengs, Wim Huys en overige familieleden 
2. Alle overledenen in Meterik in 2022 
Aansluitend gravenzegening 
 

Zaterdag 12 november, 33e zondag door het jaar, 19.00 uur 

 

Zaterdag 26 november: geen H. Mis i.v.m. uitvoering Amissa 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 

30-10 Susan Baltussen Huub Baltussen/Theo v. Rens Tjeu Tacken 
12-11 Susan Baltussen Max van Dieten   Jan Steeghs 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 3981416 
 

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 

 
 
 
 

Voorbij wolken van gemis 
aan de horizon van de herinnering, 
blijven de geliefden ons omringen 

 
Kris Gelaude 

 
 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
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