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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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 29-10-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

NOVEMBER 

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 
  - Zanglust: optreden in Sevenheym 15:00 - 16:00 uur 
  - Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 20:11 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 Horster koren Festival in 't Gasthoês 
  - Zanglust: deelname Horst Vol Koren festival 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 
Za 21: - JongNL Meterik: grote poets 17:00 uur 
  - Prinsenbal 19:00 - 23:30 uur 
Za 28: JongNL Meterik: Oud Papier en Metaal Actie 13:00 uur 
Zo 29: Verlovingsbal 14:11 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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   Aanstaande zaterdag 5 november:  

        Sint Maarten bij de molen 
 
 

 
De lampionnen zijn beoordeeld, het hout is gedroogd en de chocomel is ingeslagen. Aanstaande zaterdag 
vindt de Sint Maartenviering plaats bij onze Meterikse molen. De ligging aan de Schadijkerweg zorgt 
ervoor dat zowel de organisatie als de ouders extra aandacht moeten hebben voor de veiligheid van de 
kinderen. 
 
De optocht wordt begeleid door verkeersregelaars. Twee van hen zullen tijdens de hele viering bij de oprit 
van de molen blijven staan. Zij remmen aankomend verkeer af en instrueren de bezoekers om op een 
veilige manier terug in Meterik te komen.  
 

Tip: zorg dat je een reflecterend hesje aan hebt. Dit zorgt voor een betere zichtbaarheid. 

 
In verband met de veiligheid en zichtbaarheid vragen we bezoekers om geen auto's te parkeren bij de 
molen. Kom zo veel mogelijk te voet of op de fiets. Mocht je toch met de auto willen komen, parkeer dan 
binnen de bebouwde kom. 
 

Tijdschema 

17.30 - 18.15 uur  Rondgang langs de huizen 
18.30 uur  Aanvang optocht vanaf schoolplein Onder de Wieken 
18.45 uur  Sint Maartenviering bij de molen 
 
We gaan er weer een gezellige viering van maken! 
 
Ouderraad Onder de Wieken en Molen Eendracht Maakt Macht 
 
  
 
 

OPROEP! 
 
Het is donderdagavond 27 oktober. Onze hond heeft, zoals iedere avond, zin om een rondje te wandelen; 
vol goede moed gaan we van huis weg. 
Nog geen 200 meter van huis hoorden we al een knal van een rotje/vuurwerk. Ik kon onze hond nog net 
vastgrijpen om hem aan de riem te doen. 
We vervolgden onze wandeling. Bij onze hond was de lol er al behoorlijk af, met de staart omlaag en met 
weinig belangstelling voor de omgeving gingen we verder. Toen weer een paar knallen. We zijn de kortste 
weg naar huis gelopen. Thuis gekomen kroop hij onder de tafel, want daar is het veilig. 
 
Ik schrijf dit verhaal omdat het pas oktober is en nog ruim 2 maanden voordat het oudjaar is. Als het 
hetzelfde gaat als afgelopen jaar, dan gaat het nog tot 10 januari door. 
Het worden lange maanden voor heel veel huisdieren. 
 
Wij nodigen degenen die dit doen of degene die iemand kent, die nu al vuurwerk afsteekt, een keertje met 
een hond te wandelen als er vuurwerk afgestoken word. Wij gunnen echt iedereen zijn plezier met oudjaar, 
maar niet in oktober al. 
 
Met vriendelijke groet 
Mia Hegger 
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Mededelingen KBO 
 
 
Beste Leden 
 
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 10, 17, en 24 november, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Knutselen  Donderdagmiddag 17 november, van 13.30 uur tot 16.30 uur in het MFC. 

Dan staat er op donderdag 15 december een knutselmiddag gepland, deze gaat niet 
door i.v.m. onze kerst / adventsviering. 

Kienen       Maandag 14 november 2022, aanvang 14.00 uur de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
 
 
 
Groetje, KBO Meterik. 

mailto:kbometerik@gmail.com
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AMISSA - NIEUWS 
 
 
 

100 muzikanten, acteurs en zangers die samen de complete doorloop van het muziekspektakel Amissa 
repeteren. Daarvoor is extra ruimte nodig.  
Afgelopen zondag werd er voor de tweede keer gerepeteerd in de Mèrthal in Horst.  
 
De voorstelling Amissa krijgt steeds meer vorm. Inmiddels zijn bijna 2000 kaarten verkocht voor de zes 
voorstellingen in de kerk in Meterik op 24, 25, 26 en 27 november aanstaande. Er zijn nog enkele kaarten 
verkrijgbaar. 
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Uitslagen competitie: week 43  competitiepunten en stand na ronde 8 
 
Smetenhof 1  Meterik 1     6 - 7      A    Klasse Meterik 1 47  pnt      plaats      9 
Valdere Sevenum 1 Meterik 2   11 - 0      B1  Klasse Meterik 2 31  pnt      plaats    12 
Meterik 3  America 2     7 - 9      B1  Klasse Meterik 3 47  pnt      plaats      5 
Meterik 4  Smetenhof 3   10 - 4      B2  Klasse Meterik 4 43  pnt      plaats      7 
Meterik 5      Vrij        B3  Klasse Meterik 5 40  pnt      plaats      9 
Ysselsteyn 2  Meterik 6     3 -10     C1  Klasse Meterik 6 64  pnt      plaats      1 
Meterik 7      Vrij        C2  Klasse Meterik 7 57  pnt      plaats      1 
Meterik 8  Oirlo 5      4 -10     C4  Klasse Meterik 8 52  pnt      plaats      3 
 
Beste speler in week 43:    JAN KLEUSKENS van Meterik 1  
 
 
 

 

Workshop voor publiek en 

deelnemers tijdens 

“ Horst Vol Koren” festival 

 
 
Op 20 november vind in ’t Gasthoês in Horst de 1e editie van het Horst Vol Koren festival plaats voor koren 
uit de gemeente Horst aan de Maas. Ook Meriko Vocaal gaat hieraan deelnemen.  
Het optreden van Meriko Vocaal staat gepland om 14.45 tot 15.25 uur in de theaterzaal.  
 
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.    
 

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!   
 
De workshops zijn vrij toegankelijk, opgeven is niet nodig, iedereen mag meedoen. Het eerste tijdsblok is 
van 13.00 tot 14.00 uur en het tweede blok is van 14.30 tot 15.30 uur. In ’t Gasthoês zijn de hele dag 
vrijwilligers aanwezig, die het publiek de weg zullen wijzen naar de ruimtes waar de workshop en 
optredens plaatsvinden.  
 
De workshop wordt gegeven door Anya Straatman; zij is in 2007 gestart met haar eigen Vocalshop.  
Wat we gaan doen tijdens de workshop? Ontspannings- en ademhalingsoefeningen, oefeningen om onze 
klankkast te vergroten, articulatie (uitspraak) oefeningen met training van mond, lippen, tong; zogenaamde 
tongtwisters. Op deze manier zetten we ons hele lichaam aan het werk als voertuig en geleider van onze 
stem.  
Na de oefeningen gaan we heerlijk open en vrij onze stemmen laten klinken en genieten we samen van 
een paar mooie en ook vrolijke songs. ‘Let it be’ van The Beatles en ‘I can see clearly now’ van Johnny 
Nash. Als derde een vrolijk liedje dat niet voorbereid hoeft te worden en wat we ter plekke gaan zingen.  
Dit alles onder begeleiding van Joseph Olivier, de pianist van het Forever Young Collectief uit Venlo, aldus 
Straatman.  
Omstreeks 17.30 uur zullen alle deelnemers van de workshop de ingestudeerde liedjes ten gehore 
brengen. Het festival zal om 18.00 uur in de theaterzaal worden afgesloten. 
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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. Vorige week 
publiceerden we de bijnamen van een aantal straten, nu het vervolg. 
We realiseren ons dat we nog niet volledig zijn en dat we nog kritisch moeten kijken naar de schrijfwijze. 
Enkele namen, die mogelijk als kwetsend kunnen worden ervaren, hebben we niet opgenomen in de lijst.  
In het 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. 
 
Past. Notermansstraat 
Kellenaers Rengske       6 

Theo Janssen Kurnoël     20 
 
Pieter Litjensweg 
Jacob van Rens Haskes Joek 1e huis 

rechts 
Litjens Pas Hannes en Gethru (moeder en vader van Pieter 

Litjens, later kwam Riëkels Jeu hier wonen, dat was Jeu 
Geurts 

      4 

   
Baltussen Lindere Piêter       9 

 
Rector de Fauwestraat 

Hesen Bôtter Tienus            2 
   
Geurts Slitjens (later Slitjens Jeu)  1 Heette het 

kerkhofpedje. 
 
Roothweg 
Piet Vervoort Verheijen Piet           6 
   
Klaassen Gritjes Frans (Frênske)           5 

 
Schadijkerweg 
Tacken Speulens Piet        4 
Hermans De scheelder, Girke en zijn vrouw Maria van de scheelder      16 
Verheijen - Geurts Helmus tant      22 
Hermans De mulder (molenaar woonde in het molenhuis)      38 
   

Bos Tieskes Driekus        1 
Keijsers Jans Hannes, later Jans Hannes ziene Lei (Lei Keijsers)  
   

 
Speulhofsbaan 
Driessen Doeren Theike       4 
Mart Janssen Maurice Mart       6 
Weijers Schoester ziene Wiel     12 
Hermans Schoester Tienuske      14 
Hesen Bos Lowie     28 
Van Rens Fritske ziene Jac     30 
v.d. Heuvel Trannie ziene Jeu, hier woonde vroeger Jôcheme Andries, 

dat was Hesen 
    40 

Verhaegh Annekes Grad, later zijn zoon Annekes Hem     42 
Van Rengs Pieten Bert     50 
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Verheijen Côppen Sjengske     60 
   
Sef Janssen Maurice Sef (schilder)       7 

Jan Janssen Van Drunes Jan     27 
Grad Janssen Van Drunes Gradje     31 
Janssen Janssen halfweg (was halverwege de Speulhofsbaan)      37 
Toon Driessen Doëren Toonmd      39 
Van Rens Haskes Frits  
Van Rengs Pieten Tienus (Tiën)     65 
Verhaegh Kuuëbe Jac, daarvoor woonde in dit huis Geelen Frans die 

Linskens heette 
    69 

 
St. Jansstraat 
De köster  Hermans Bèr       2 
Drabbels  Horsters Driekus       4 
Peeters Poels Teng       6 
Drabbels Horsters Hannes     12 
Janssen – De Ponti De meister (en zijn vrouw  ‘moeke van de meister’)     16 
Tacken D’n alden bekker, later zoon Jac, Jac van d’n bekker     20 

Smedts Boëmen Piet     32 
Smedts Seejen Sraar, later zijn zoon Seejen Jeu      44 
Voesten Jan Van den Beuken     46 
Van den Beuken Voesten Grad, en later zijn zoon Voesten Wullem en zijn 

dochters An en Nella 
    50 

Jenniskens Fleuren Jan     54 
Ramakers Cox Jeu      56 
Van den Beuken Voesten Ties en later zijn zoon Voesten Sef     60/62 
   
Tacken Speulens Mina en Maria        1 
Tacken Giertjes Lei, later Giertjes Lei zienen Ben en zijn echtgenote 

Gritje 
      3 

Goemans later Tacken Vranken (huis heette Vrankenhof), later Speules Sjang en 
later zoon Speulens Jeu 

      7 

Lemmen Hombergs Sjengske     11 
Baltussen – Van de 
Ven 

Duûrke     13 

Daniëls Latten Pet en Latten Betje     21 
Janssen Almen Wum en Almen Dien     29 
Jenniskens Fleuren Driek, later zoon Fleuren Grad die ook Schreus Grad 

werd genoemd 
    37 

Bert van Rens Minten Bert      41 

Droesen - Vissers Seuren Bet     45 
? Onckels Marie     49 

 
St. Maartensweg 
Peeters – Keijsers 
Peeters 

Wiene Marie 
Later zoon Piet die als bijnaam heeft ‘wortelen Piet’ 

      4 

Jenniskens - 
Crooymans 

Gieres Jac en Door (Gieres plats)       8  

Jenniskens - 
Jenniskens 

Gieres Jacob en Marie      10 

Verheijen Oalieslaegers     12 
Verheijen Helmuske     16 
Verhaegh Drabbels Hay      24 
   
Verheijen Lei Mette Lei       5 
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Voor zo’n klein dorp als Meterik zijn het een heleboel bijnamen, en dan te bedenken dat er toentertijd veel 
minder woningen lagen dan tegenwoordig. 
Uit Bekkershof, Bondserf, Campsbosweg, Dr. Droesenweg , Dr. Lemmenstraat, Houtstraat, Meteriks veld, 
Meteriksebaan, Reindonkerweg en de Theresiastraat zijn ons geen bijnamen bekend. 
Dat komt vooral omdat het nieuwe straten zijn of omdat ze vroeger onbewoond waren. 
 
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.. 
 
Hoe gaan we verder? 
We gaan de lijst verder aanvullen en dan op de website van Heemkunde Meterik zetten 
(www.geschiedenismeterik.nl). 
We willen aanvullende informatie verzamelen, een verklaring proberen te vinden voor de bijnaam en een 
en ander verder uitwerken.  
 
Voel je welkom als je mee wilt helpen om de Meterikse geschiedenis samen met ons vast te leggen. Na 
het vastleggen van de Meterikse bijnamen starten we met het in kaart brengen van de Meterikse 
middenstand in het verleden. Heb je bijv. een mooie foto of informatie die je met ons wilt delen dan zijn we 
daar erg blij mee. Alvast hartelijk dank. 
 
 
 

 
 

VC Athos ‘70/ VC Trivia HS 1 –  

Saturnus/Hendriks Coppelmans HS 1 
 
 

 
Met een gehavend team en versterking vanuit heren 2 in de persoon van Geert begonnen we aan een 
mooie pot volleybal. Na een 3-2 nederlaag bij de uitwedstrijd in Uden ontvingen we de mannen van 
Saturnus dit weekend thuis in de Kruisweide.  
 
De eerste set begonnen we goed maar verloren we uiteindelijk met 19-25.  
 
Toch was het verschil klein en dit werd ook duidelijk tijdens de tweede set waarin we met 24-21 voor 
stonden. Toch wisten we deze set jammer genoeg niet te verzilveren door het ongelofelijk blokkerende en 
verdedigende werk van de Udenaren; we verloren ook deze set met 26-24.  
 
In de derde set keken we lange tijd tegen een achterstand aan. Langzaam kwamen we dichterbij en wisten 
we toch als eerste bij de 25 te komen (25-22).  
 
De vierde set leken we de setstand gelijk te gaan trekken en na een spannend einde van de set eindigden 
we wel op 25 maar de Udenaren op 27. Eindstand, 1-3 verloren maar wel een wedstrijd met lekker 
volleybal. 
 
 

CPO Meteriks veld 2 
 
CPO Meteriks veld 2 is op zoek naar geïnteresseerden die hun droomwoning willen bouwen in de Miëterik!  
 
Er is een kavel beschikbaar, twee onder een kap, tuin op het zuiden, kavelgrootte tussen 350-420m2.  
 
Heb je interesse, stuur een mailtje voor zaterdag 5 november naar cpometeriksveld2@gmail.com en wij 
zullen contact opnemen met jou! 
 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
mailto:cpometeriksveld2@gmail.com


 
 
 

11 

Sportvereniging Oxalis 
              Horst aan de Maas 

 
 

Oxalis wint in laatste seconden en behoudt 2e plaats 
Zondag 30 oktober stond de laatste wedstrijd van de eerste helft veld op het programma, Oxalis 1 –  
VMS '21 1. Met 21 graden en volle zon voelde het een beetje vreemd dat dit de laatste veldwedstrijd ging 
zijn. Deze wedstrijd moest gewonnen worden zodat SV Oxalis de 2e positie in het klassement zou 
vasthouden. De wedstrijd ging gelijk op en de slotminuten waren super spannend. In de laatste seconden 
scoorde Oxalis de winnende treffer. 
Oxalis begon niet heel sterk en stond dan ook al snel met 0-2 achter. De dames uit Hegelsom herpakten 
zich en de eerste helft bleef het gelijk opgaan. Met een 8-7 voorsprong ging Oxalis de rust in. 
 
De tweede helft begon Oxalis wederom niet heel sterk, waardoor de dames achter kwamen te staan.  
Ze vochten zichzelf terug en zo bleef de tweede helft ook gelijk opgaan. Met nog maar een minuut op het 
scorebord wilde Oxalis de 16-15 voorsprong rustig uitspelen. Helaas kwam de bal toch nog in het 
verdedigingsvak terecht en wist VMS’21 de gelijkmaker te scoren.  
Een snelle vakwissel volgde en in de laatste seconden schoot Imke van afstand de 17-16 erin. Snel 
daarna volgde het eindsignaal en de ontlading bij Oxalis was groot. De punten bleven in Hegelsom.  
Dit was de laatste veldwedstrijd en Oxalis gaat tijdens de winterperiode de zaal weer in.  
De eerste zaalwedstrijd zal 27 november zijn. 
 
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 - 19.00u  Gymzaal Hegelsom   02-11-2022 
E1 + E2 + E3  Maandag    17.00 - 18.00u  Kruisweide Sevenum  31-10-2022 
D1   Maandag    19.00 - 20.00u  Kruisweide Sevenum  31-10-2022 
C1   Donderdag 18.30 - 19.30u  Kruisweide Sevenum  03-11-2022 
B1   Dinsdag      17.45 - 19.00u  Kruisweide Sevenum  

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

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

Donderdag  20.30 - 22.00u  Kruisweide Sevenum  
MW1   Woensdag  20.00 - 21.00u  Kruisweide Sevenum  09-11-2022 
Kangoeroes  Zaterdag     09.30 - 10.30u  Gymzaal JN Hegelsom  12-11-2022 
G-sport  Zaterdag     11.00 - 12.00u  Gymzaal JN Hegelsom  12-11-2022 
 
Agenda 
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 
 
 
Grote militaire oefening met helikopters op Vliegbasis De Peel 
 
Op Vliegbasis De Peel wordt van 31 oktober tot en met 18 november een grote militaire oefening 
gehouden. De vliegbasis is drie weken lang de thuisbasis van verschillende helikopters waarmee allerlei 
oefeningen worden gedaan.  
Er wordt gevlogen van maandag tot en met zaterdag tussen half zeven 's ochtends en middernacht. De 
toestellen vliegen onder meer langs Milheeze, Deurne, De Rips, Vlierden en Helmond. 
 
Tijdens de oefening, met de naam Falcon Autumn, wordt gevlogen met diverse helikoptertypes waaronder 
de CH-47 Chinook, AS-532 Cougar en AH-64 Apache. 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/


 

12 

ALGEMEEN 
 
 
 
 

• 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 8360 1488. 

• Denken jullie eraan om de contributie over te maken???? 

• Wij danken iedereen die op onze club heeft gestemd tijdens de RaboClubactie. 

• Op 3 december komen wij weer met onze kerststerren langs de deur.  
 
SENIOREN 
 
Uitslagen 
S.V. Oostrum 1  RKSV Meterik 1  3-5 
Wittenhorst 3   RKSV Meterik 2  0-6 
RKSV Meterik 3  SVEB 3   7-2 
RKSV Meterik 4  Sparta'18 6   2-6 
 
Programma  
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 
 
Meterik maakt tegen Oostrum in laatste halfuur het verschil. 
Meterik speelde op zondag 30 oktober de uitwedstrijd tegen Oostrum. De groen-witten waren gedurende 
de hele wedstrijd het sterkere team, maar haalden te weinig rendement uit hun zeer aanvallend gerichte 
spelopvatting. Oostrum daarentegen benutte de spaarzame kansen optimaal, waardoor het tot de laatste 
minuut spannend bleef. Meterik won uiteindelijk, na een zeer attractieve wedstrijd, zeer verdiend met 3 – 5.  
 
Meterik zocht vanaf de aftrap de aanval, zette Oostrum onder druk, maar Jellt Verrijth van Oostrum 
scoorde uit het niets de 1 – 0. De groen-witten schakelden nog een tandje bij en na kansjes voor Dirk van 
Rengs, Piet Steeghs en Bart Houben, was het Piet, die Bart in stelling bracht en deze scoorde zeer 
beheerst de 1 – 1. Nick van Berlo stuurde Dré Peeters de diepte in, maar zijn inzet ging naast. Oostrum 
leek vervolgens met zijn tweede uitbraak weer te scoren, maar deze keer ging de inzet rakelings naast. 
Meterik leek steeds meer zijn draai te vinden en Piet Steeghs scoorde met een verdekt schot de 1 – 2. 
Meterik was nog dicht bij de 1 – 3, maar een vrije trap van Piet Steeghs  werd door de uitstekende 
doelman uit de kruising geplukt en Dré Peeters schoot na een combinatie met Dirk van Rengs rakelings 
voorlangs. Als je zelf de kansen niet benut dan……. De zeer beweeglijke en slim voetballende Jelt Verrijth 
van Oostrum maakte goed gebruik van de geboden ruimte en scoorde vlak voor rust uit hun derde aanval 
de 2 – 2! 
 
De tweede helft begon identiek aan de eerste: Meterik in de aanval maar Marvin Hermans scoorde uit de 
vierde aanval via de lat en de rug van Luuk Haenen de 3 – 2.  Meterik scoorde al snel de gelijkmaker maar 
deze werd vanwege buitenspel afgekeurd. Ook door deze ‘optaters’ liet Meterik zich niet uit zijn evenwicht 
brengen. Nadat Dirk van Rengs na een prima actie naast schoot, bracht hij met een kaats Piet Steeghs in 
stelling, die met een geplaatst schot de 3 – 3 scoorde. Een kwartier voor tijd bekroonde Dirk van Rengs 
een uitstekende wedstrijd met een fraai doelpunt. De groen-witten waren uitzinnig van vreugde vanwege 
de 3 – 4 en omdat de ervaren Dirk deze treffer scoorde! Hij krijgt de smaak weer te pakken nadat hij een 
aantal jaren in het ‘derd’ heeft gespeeld. Meterik bleef beducht voor de gelijkmaker maar hield de 
gelederen nu wel gesloten. Aanvoerder Dré Peeters bracht in de slotminuut aan alle onzekerheid een 
einde door de 3-5 binnen te schieten. 
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JEUGD 
 
Uitslagen 
Wittenhorst JO11-3   - ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2 2 - 8 
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  - Merselo JO19-1   2 - 2 
 
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 

 
5 nov   15:30 Ysselsteyn JO19-1   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1 
5 nov   14:00 RKSVO JO19-2   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2 
5 nov   11:45 SV Venray JO15-3JM   SJO America-Meterik JO15-1 
5 nov   12:00 FCV-Venlo JO13-2   SJO America-Meterik JO13-1 
5 nov   10:00 SHH JO12-2    ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1 
5 nov   12:00 Venlosche Boys JO12-4JM  ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2 
5 nov   10:30 Melderslo JO11-1JM   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1 
5 nov   11:00 ST GFC'33/SV Lottum JO11-1JM ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2 
5 nov   09:00 Sportclub Irene JO9-3   SJO America-Meterik JO9-1 
5 nov   08:45 SV United JO8-1   SJO America-Meterik JO8-1 
5 nov   10:00 S.V. Lottum JO8-1   SJO America-Meterik JO8-2 
5 nov   10:00 SV Lottum JO7-MP   SJO America-Meterik JO7-MP 
 
 
 

 
Allerheiligen en Allerzielen 
 
Het is weer 1 en 2 november geweest. Gewoontegetrouw wordt er 
dan door veel mensen extra aandacht besteed aan hun overleden 
dierbaren. Zo is het kerkhof keurig op orde.  
Zo komt het kerkhof tot bloei in de mooiste herfstkleuren vanwege 

al die mooie bloemen die naar de graven worden gebracht. 
 
Als er iemand is overleden in Meterik wordt de molen in de rouwstand gezet:  
het is een ietwat afwijkende stand van de wieken. Het is een mooie traditie, uit 
respect voor de mensen uit de gemeenschap, waarvan we afscheid moesten 
nemen. 
 
Vanaf 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022 stond, voor 
zover bekend, de molen in de rouw voor: 
 
Sef van Rens,  
Gerda Linskens,  
Nel Tacken - Thijssen,  
Sophie Houben,  
Pierre Jenniskens,  
Jan Wijnands,  
Marie Linskens,  
Annie Hermans - v. Helden,  
Antje Geurts - Venner,  
Wiel Wijnands,  

Truus v. Dijck - Wismans,  
Hay Verhaeg,  
Toon Aerts,  
Jos Jenniskens,  
Joep v.d. Bekerom,  
Mia Verhaeg - Smedts,  
Jos v.d. Goor,  
Raymond Robins  
Huub v. Lieshout.  

We wensen alle families sterkte, troost en veel vriendschap van de mensen om hen heen. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 

    H. Missen in onze kerk 

 

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

Deze mis wordt opgeluisterd door ‘met Alleman’ 

1. Jan Pieter Hendrik Tacken  (jaardienst) 

 

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

 

Zaterdag 10 december, 3e zondag v.d. Advent, 19.00 uur 

1. Pierre Jenniskens (verjaardag) 

 
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 
10-12 Henny Jenniskens Max van Dieten   Tjeu Tacken 
 

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 : 06-5540 8023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 

                
             In Memoriam 

 
 

Afgelopen week kregen we het bericht van het overlijden van, 
 
 

             Huub van Lieshout 
 
 

Huub was vanaf 5 januari 2012 lid van de KBO Meterik. 
Wij wensen zijn vrouw Ivana, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen 

heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. 
 

           KBO Meterik 

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