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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

 
Zijn de hondsdagen helder en klaar, 
verwacht dan maar een gunstig jaar. 
 
De neerslag in juli is uitgekomen op 28 mm. 
 
Begin augustus regenvlagen,  
regen in de laatste dagen. 
 
 
 

                Tot weeres met groeten van Jos    
 

 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

De  Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 

Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

 
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 
 

 
 
 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  

Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-mail 
melden vóór vrijdag 12.00 uur. 

 

Abonnement per 1 januari 2019 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
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 vanaf 8 augustus 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 
 
Za 10: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 11: Oogsttijd 800 12.00 -16.00 uur 
Ma 12: - KBO kienen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 19 - ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 – 13.15 uur  

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
- KBO wandelen 13.30 uur 

Do 22: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Za 24: JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
Ma 26: - t/m vrijdag 30 augustus JongNL Meterik aanvang nieuw seizoen 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Vr 30: RKSV Meterik jubileumweekend 
Za 31: RKSV Meterik jubileumweekend 
 

September: 

Ma 02: - KBO wandelen 13.30 uur 
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

Di 03: KBO excursie dahliakweker 14.00 uur       
Do 05: KBO knutselen 13.30 uur  
Vr 06: KBO eetpunt 18.00 uur 
Zo 08: Vrouwen samen sterk dauwtrappen 
Ma 09: - KBO kienen 13.30 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 15: Zanglust H. Mis opluisteren Griendtsveen 11.00 uur 
Ma 16: - ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 – 13.15 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur  
- KBO wandelen 13.30 uur 

Wo 18: Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur 
Do 19: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Ma 23: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Di 24: Vrouwen samen sterk jaarlijks uitstapje 
Za 28: - JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
  - Meriko Vocaal concert 20.00 uur 
Ma 30: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Oktober: 

Do 03: KBO knutselen 13.30 uur 
Vr 04: KBO eetpunt 
Zo 06:  - Zanglust koffieconcert 10.30 uur 
  - Oogsttijd 800 Dorsen en Nationale Molendag 12.00 - 16.00 uur 
Ma 07: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 09: Vrouwen samen sterk medische avond 19.30 uur 
Za 12: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 14: KBO kienen 13.30 uur 
Di 15: KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur 
Do 17: - KBO knutselen 13.30 uur 

- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 
Za 26: JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
Wo 30: Vrouwen samen sterk Culinaire avond 
Do 31: KBO knutselen 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Kampen 

 
 

De Bad Boys zijn deze week aan hun allerlaatste (eind)kampweek 
bezig. Hopelijk hebben ze een super kamp en kunnen ze terug kijken 
op een geweldige tijd bij JongNL Meterik!  
 
De Coole Jong Nederland bende zal komende zaterdag naar een nog onbekend kampadres 
vertrekken. We wensen hen een supervet en cool kamp toe! 
 

Stafvergadering met BBQ 

Op 23 augustus is de eerste stafvergadering van het nieuwe seizoen. Dan  

vergaderen we kort om daarna met zijn allen te BBQ-en.  
Noteer deze datum in jullie agenda's! 
Er volgt nog een mail voor opgave.  
 

Eerste groepsavond 

In week 35 zullen de groepsavonden weer van start gaan. Dit is vanaf 26 augustus. 

 

Data gezamenlijke kampen komende jaren: 

• 2020: 25 juli t/m 01 augustus (i.v.m. Miëterikse kermis is dit de 3de week van de 
zomervakantie. 

• 2021:  24 – 31 juli. Weer gewoon de 1ste week van de zomervakantie 
 

 

 

 

 

 

 

Krèntje ook in Ierland !!! 

 
Ger en Mia Hegger wandelden de Wicklow Way in 
Ierland. 
 
Een prachtige route van 132 km door de Wicklow 
Mountains net onder Dublin. 
 
Ondanks ut moëie wear en de sprookjesachtige 
natuur hebbe ze tog nag effe de tiëd um ut Krèntje 
te leaze. 
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Geschiedenis van de parochie St. Jan 

Evangelist - deel 104 

Op 12 april 1926 werd het Theresiaklooster van Meterik officieel in 
gebruik genomen door de Kleine Zusters van de H. Joseph. Voor de 
Meterikse gemeenschap betekenden de zusters veel en in 1976 werd 
het 50-jarig jubileum gevierd. Op dat moment waren er nog 18 zusters 
in het klooster, waarvan zuster Theresia de enige zuster was die de 

opening van het klooster nog mee had gemaakt, maar zij verbleef om gezondheidsredenen in het 
ziekenhuis van Heerlen. 

De jubileumviering was, op verzoek van de zusters, bescheiden en bestond uit een plechtige 
eucharistieviering in de Meterikse kerk op tweede paasdag. De mis werd door pastoor Janssen 
opgedragen, daarbij geassisteerd door diverse priesters. Onder de Meterikse bevolking was een 
geldinzameling gehouden voor de zusters, maar zij besloten dat ze dat geld aan de Meterikse 
missiezuster Jet Muijsers beschikbaar stelden, die in een ziekenhuis op Ambon werkte. 

Het 50-jarig jubileum had er heel anders uit kunnen zien als de Meterikse zusters niet zo kordaat 
een brand te lijf waren gegaan die begin 1976 in het klooster woedde.  
In het Dagblad voor N. Limburg van zaterdag 17 januari 1976 lazen we onderstaand artikel: 
  
‘Meterikse zusters gingen brand met succes te lijf! 

Dankzij dapper en kordaat optreden van de zusters van de congregatie ‘Kleine Zusters van de  H. 
Jozef’ is gistermorgen het St. Theresiaklooster in het Horster kerkdorp Meterik van een forse 
brand bespaard gebleven. Toen de zusters omstreeks kwart voor acht merkten dat een groot 
vertrek op de bovenverdieping in lichterlaaie stond werden onmiddellijk de poederblusapparaten 
tevoorschijn gehaald. Zonder aarzeling gingen de zusters het vuur met deze bestrijdingsmiddelen 
met succes te lijf. De schade bedraagt altijd nog zo’n 5 mille. 

De brand is ontstaan door een kortsluiting. Rond zeven uur had een van de religieuzen de stekker 
van een oplaadbatterij voor een zaklamp in het stopcontact gestoken. Toen zij drie kwartier later 
de batterij wilde ophalen stond de kamer van de bovenverdieping in brand. Een aantal zusters 
sloeg onmiddellijk alarm bij brandweer en politie terwijl de overige zusters de vuurzee met de 
brandblusapparaten te lijf gingen. Toen de Horster brandweer enkele minuten later met groot 
materieel arriveerde waren de zusters de brand al meester. 

Brandweercommandant L. Smedts van de vrijwillige brandweer Horst zegt over de moedige actie: 
“De zusters hebben het hoofd koel gehouden waardoor de brand beperkt is gebleven. Twee jaar 
geleden hebben de zusters van de brandweer instructies gekregen hoe ze met de 
brandblusapparaten om moeten gaan. We hebben toen enkele oefeningen gegeven op het 
Meterikse klooster. Daar hebben de zusters nu de vruchten van kunnen plukken”.’  
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     Alles voor de Tocht der tochten 

 

Terwijl wij als Krukken nog een beetje na sidderen van de geweldige Tour de France, die we 
hebben mogen aanschouwen, gaat onze voorbereiding onverminderd voort.  

Het beruchte Krukkenweekend staat weer spoedig voor de deur. Er zullen dus kilometers gemaakt 
moeten worden, om ook de Tocht der tochten tot een goed einde te brengen. De route is klaar, 
dus we weten wat ons te doen staat, want er komen wat hoogtemeters bij kijken. Daarom 
werkten de B-Krukken vorige week al een mooie kopierit van de A-Krukken af, die zij de week 
ervoor reden.  

Nog maar net vertrokken uit Meterik, of in Oostrum ging het voor Chicken Anthony een beetje mis. 
Juist in een scherpe bocht verloor Anthony zijn evenwicht en viel in het gras. Helaas met als 
gevolg gekneusde ribben; zo erg zelfs, dat hij de zitmaaier niet meer kan besturen: die ‘stoekt’ te 
hard. (Veel beterschap gewenst aan Anthony).  

De tocht werd voor sommige Krukken een ware martelgang. 140 kilometers met 750 hoogtemeters 
was voor sommigen toch een beetje teveel van het goede. Halverwege de middag waren de 
Krukken pas weer bij het clubhuis gearriveerd. Maar een dappere Kruk weet niet van ophouden, 
dus de eerstvolgende tocht naar de heuvels staat al weer gepland, alles voor die Tocht der 
tochten.  

Afgelopen zondag werd er bij de B-Krukken koers gezet naar het geboortedorp van El-Coyote 
waar de koffie met gebak genuttigd werd. Verlegen werd gevraagd of ze die ene Bakelnaar nog 
kende…..., geen goed idee bleek later. Prompt werd er op iedere bestelling een €uro op de 
onkosten gezet. 

De A-Krukken trokken in zuidwestelijke richting over lange rechte wegen richting Nederweert. De 
pauzeplaats was voor de autistische Krukken een ware martelgang  

 

 

 

 

 

 

 

De koffie werd scheef op het schoteltje geserveerd, maar erger nog de vlaai! Die was rond. Een 
vlaai moet aangesneden zijn, met een punt op het eind, een driehoek dus. Op welke plek moesten 
die Krukken nu toch een vork voor het eerst insteken. Gelukkig werd er, na enig beraad, toch 
voorzichtig gestart met eten. En ook deze horde werd genomen.  

Op de terugweg kwam een Kruk (er mocht ditmaal geen naam genoemd worden) er achter dat hij 
door al dit tumult op de pauzeplaats zijn telefoon (inclusief creditcard) nog in het etablissement 
had laten liggen. Daardoor was hij noodgedwongen om met zijn sportieve dochter Sem de 
middagrit nogmaals te maken, op en neer naar Nederweert. Laten we maar zeggen, alles voor de 
Tocht der tochten. 
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KIENEN 

 

 

Maandag 12 augustus gaan we weer kienen en mogelijk zijn er grotere kinderen die met oma 

of opa een keertje mee willen komen kienen nu ze vakantie hebben. Een hele kaart kost € 6,00 en 
een halve kaart € 3,00. 
Dit is voor een hele middag spanning en plezier en dan heb je een grote kans om een of meerdere 
prachtige prijzen te winnen. De aanvang is 14.00 uur en zaal ‘De Meulewiek’ is open om 13.30 
uur. 
 

FIETSEN 

Dinsdag 13 augustus gaan we weer fietsen voor een route van 30 km met een tussenstop na 

15 km voor een drankje, mogelijk met een stukje vlaai. We vertrekken om 13.30 uur in Meterik bij 
de kerk. 
 

IN MEMORIAM 

Op vrijdag 19 juli is ons trouwe lid CHRIS KORSTJAANS overleden. Chris heeft vele jaren 

geholpen met het inrichten van de zaal als er kienen was, maar ook als er gewerkt moest worden 
als de kerst-/adventsviering of de jaarvergadering gehouden werd. Chris was een zogenoemde 
stille kracht, die Truus ook bijstond met haar vele werk tijdens haar 12 jarige periode als 
bestuurslid van Seniorenvereniging KBO Meterik. Ook waren Chris en Truus altijd present bij het 
maandelijkse zomerfietsen, kort samengevat, we hebben in Chris een lid verloren, die altijd klaar 
stond voor onze KBO vereniging. KBO Meterik wenst Truus, kinderen, kleinkinderen en alle 
familieleden en vrienden veel sterkte om het verlies van Chris te dragen. Seniorenvereniging KBO 
Meterik zal Chris niet vergeten en dat Chris mag rusten in vrede. 

 

 
 
 

 

 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 

Heeft Paulus Kookt uw smaakpapillen geprikkeld en wilt U vaker genieten van zijn lekkere 
gerechten, dan bent u van harte welkom om op 19 augustus bij het eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ in 
het MFC aan te schuiven. Er zal weer een heerlijk 3 gangenmenu worden geserveerd. Kosten 
bedragen € 12,00. Aanvang: 12.15 uur 

Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je vóór maandag 12 
augustus op te geven bij de Dorpsverbinders. 
Mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com of per telefoon: 06-3823 0621  
Tot op maandag 19 augustus! 
 
 

 

Gezocht:  
 
Poetsplaats in Meterik voor 3 uur in de week, vanaf begin september.  
Afspraken in overleg. 

Whatsapp 06 2905 1177.  

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com


 

8 
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Aan iedereen die RKSV Meterik  

een warm hart toedraagt 

 
Zoals jullie wellicht gehoord hebben, bestaat onze voetbalclub 90 jaar. Dit moet natuurlijk gevierd 
worden. De feestcommissie is al druk bezig met het organiseren van een fantastisch 
feestweekend. Dit zal gehouden worden op 30 en 31 augustus. En natuurlijk ben jij van harte 
uitgenodigd!  
 
We hebben het volgende op het programma staan: 
 

Vrijdag 30 augustus: 

Vanaf  19:00 uur hebben wij voor de senioren van RKSV Meterik en AVV America een 
voetbaltoernooi georganiseerd. Bij dit toernooi zullen alle 8 de senioren teams door elkaar gemixt 
worden. Zo kunnen jullie alvast wennen aan jullie toekomstige teamgenoten. Deze avond wordt 
afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje door de Meterikse DJ’s Einstein & MC2. 
 

Zaterdag 31 augustus: 

Het feest begint deze dag om 14:00 uur. Het middagprogramma is gevuld met een voetbaltoernooi 
voor de jeugdteams. Hier zullen de JO-15 & JO-17 een onderling toernooi spelen.  
Tijdens het jeugdtoernooi is er voor de overige bezoekers nog een leuke quiz en een tombola 
georganiseerd met leuke prijzen. Deze middag wordt helemaal muzikaal verzorgd door  
vinyl DJ Ad Derix. 
 
Ook Stichting Heemkunde Meterik heeft zijn steentje bijgedragen. Er is namelijk de hele middag 
de geschiedenis van RKSV Meterik te bewonderen.  

De zaterdagmiddag wordt een reünie voor alle leden, oud leden en alle anderen 

om onder het genot van een kopje koffie of fris oude herinneringen op te halen. 

Iedereen is van harte welkom. 

D.m.v. van een quiz en fotopresentatie zal het geheugen worden opgefrist! Aan het einde van de 
middag zal Ferry Janssen zijn barbecue aansteken, om te voorkomen dat er iemand honger lijdt. 
 
Om 20:00 uur zullen de deuren naar de feesttent geopend worden. Je hoeft je natuurlijk hier niet te 
vervelen, want de legendarische Meterikse band The Hedge komt de feesttent op de kop zetten. 
Zij zullen deze avond ondersteund worden door het Lottumse DJ duo Oldschool kaldeschottel.  
 
Wij hopen dat we jullie genoeg gemotiveerd hebben om te komen en jullie 30 en 31 augustus zien 
op het Sportpark van RKSV Meterik!!!! 
 
Met feestelijke groet, 
De jubileumcommissie 
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Zondag ‘oogsttijd’ op het Meterikse Veld 

 

 
Zondag a.s. kunt u tussen 12.00 
en 16.00 uur aanschouwen hoe 
het binnenhalen van de oogst in 
de loop der tijden steeds verder is 
ontwikkeld.  
Bijgevoegde foto’s zijn lang 
geleden gemaakt op het Meterikse 
Veld.  
 

Onderste foto: de maaimachine 
(een messenbalk/vingerbalk), 
getrokken door een paard, maait 
het graan (waarschijnlijk rogge) en 
het zwadbord zorgt er voor dat het 
lange gewas de goede kant op 
valt. 
Daarna wordt het graan in ‘enne 
gârf’ gebonden, (vaak werd dat 
door vrouwen gedaan) en daarna werden een aantal ‘gaerf’ tegen elkaar gezet tot ‘enne gâs’.   
 

“Goje hölp is álles”, zàg d’n boor en leet de vrow de gaerf ópstaeke. 
‘Enne ‘gâs’ is een oneven aantal ‘gaerf’ (5, 7 of 9) die schuin tegen elkaar zijn gezet (zie bovenste 
foto)  
V.l.n.r. Jo Janssen, Marietje Janssen en Dieneke Lemmen 
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  Uitnodiging 

 

 

 Uniek boerenevenement! 

Verschillende landbouwmethoden tegelijkertijd in beeld. 

 

In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas wordt rondom de molen Eendracht maakt Macht in 
Meterik een link gelegd dwars door de tijd heen, vanaf nu terug in de tijd gekeken. Nooit eerder 
werden tegelijkertijd op één perceel verschillende landbouwtechnieken uitgevoerd.  

Op het Meterikse Veld gebeurt dat in 2019 drie keer: van ploegen en zaaien in het voorjaar tot de 
oogst in augustus en het dorsen en malen in oktober. Van zaad tot meel....... 

 
 
Klaar om er een korenmijt van te ‘bouwen’. 
 
Zoals hierboven beschreven, wordt allereerst graan geoogst met pik en zigt en tot slot met een 
hypermoderne maaidorser. Alles wordt mooi op één perceel in beeld gebracht. Verder kunt u 
getuige zijn van de bouw van een korenmijt. 

Dit alles vindt plaats op zondag 11 augustus, van 12.00 tot 16.00 uur  tegenover de 

molen Eendracht maakt Macht aan de Schadijkerweg in Meterik.  

Ook de molen is deze dag open en er wordt in het Bakhuuske brood gebakken. 
Pannenkoeken(meel) en drank zijn verkrijgbaar.  

De Heemkundevereniging Meterik geeft uitleg over het ontstaan van het Meterikse Veld. 
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KARTING • IAME X30 EURO SERIES 

Kris Haanen ijzersterk naar podium in krankzinnige race IAME X30 Euro Series:  
"Heel erg goed gevoel" 
 
WACKERSDORF - Dit seizoen debutant in een IAME-kart laat Kris Haanen overtuigend zien hoe 
getalenteerd hij is. In Wackersdorf knalde de twaalfjarige rijder uit Meterik naar de derde plaats 
tijdens de derde ronde van de IAME Euro Series. Na jarenlang in Rotax Max-karts te hebben 
gereden betekende het zijn eerste podiumplaats in IAME Junioren-kampioenschappen. En dat dan 
ook nog eens in het EK. Het was dan ook een trotse Kris die zijn verhaal deed.  

 
 
‘Ik was heel erg blij, had een heel erg goed gevoel’, zei Kris over zijn eerste IAME-podiumplaats. 
Er rijden ongeveer vijftig man in het kampioenschap van wie er 25 wel kans hebben op een 
podiumplaats. In de X30 Junior gebeurt qua racen namelijk zo veel, dat er in een race ook veel 
positiewisselingen zijn en dat je ook in één klap op een compleet andere plek in de race kan zitten. 
Er wordt echt keihard gevochten om elke centimeter van de baan. 
 
Dat hij vooraan mee kon strijden, werd al duidelijk tijdens de kwalificatie. Daarin bewees hij over 
de juiste snelheid te beschikken. De kwalificatie ging goed. Ik kwam op een goede plek op de 
baan terecht en daarvandaan had ik een snel rondje gestampt. Daarmee werd ik derde in mijn 
groep en vijfde overall." 
 
Tijdens de eerste heat moest hij als derde starten. Een inspannende race waarin veel gebeurde. 
Kris: “Vanaf begin af aan was het veel battelen om positie één en toen ik voor de derde keer naar 
P2 ging, hield ik ze achter me en sloeg ik een gaatje naar de nog steeds battelende coureurs 
achter mij. Maar de nummer één had al een gaatje toen ik op P2 kwam en het was net niet genoeg 
om dat gaatje nog dicht te rijden en hem in te halen. Daardoor werd ik tweede”.  
Ook in de tweede heat moest de snelle Limburger als derde starten. Na twee rondjes pakte hij de 
koppositie en sloeg een klein gaatje. “Maar op het eind was ik niet snel genoeg. Het gaatje werd 
gedicht en ik werd ingehaald met twee rondjes te gaan. Ik wilde meteen terug inhalen omdat er 
nog maar twee rondjes te gaan waren, maar hij gooide de deur dicht en ik knalde op hem. Ik viel 
terug naar P5 en verdedigde mijn plek tot de finish. Alleen door die botsing was mijn bumper 
ingeklikt, dus kreeg ik vijf seconden penalty”.  
 

https://www.racexpress.nl/karting-diversen/kris-haanen-pakt-eerste-podiumplaats-met-engelse-coles-racing-ik-krijg-er-supergoede-begeleiding/n/97252
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Dat resulteerde in P11, maar met nog een heat te gaan had hij nog alle kans zich een goede 
uitgangspositie te verschaffen voor de prefinale. Opnieuw gestart van P3 schoof Kris meteen door 
naar P2, maar werd weer kort daarna terug ingehaald. "Er was daardoor een klein gaatje naar plek 
één en twee en ik had ook eigenlijk net niet de snelheid in die heat. Daarna viel ik terug naar P4, 
maar ik moest meteen terug de nummer drie inhalen, want we zaten met een groepje aan elkaar. 
Toen werd het stuivertje wisselen en uiteindelijk met veel battelen en mijn plek verdedigen kwam 
ik als derde over de streep." 
 
Kris had zich als vijfde gekwalificeerd over de heats en dus moest hij als vijfde starten in de 
prefinale. "Mijn doel was gewoon in de top vijf over de streep komen om een goede startplek te 
veroveren voor de finale. Er gebeurde erg veel in de prefinale en dankzij een paar kleine 
racefoutjes werd ik uiteindelijk negende." 

Dat betekende voor Kris werk aan de winkel in de finale, want die negende plaats was ook zijn 
startplek voor de belangrijkste race van het weekeinde. "Tijdens de start vlogen er twee voor mij 
over elkaar heen en dus kwam ik als zevende de eerste ronde uit. Na een paar rondjes waren drie 
man een beetje weg van de rest. Vóór mij begonnen ze te battelen en in twee bochten had ik ze 
alle drie te pakken. Toen lag ik dus vierde. De rijders in de top drie begonnen ook te battelen en 
daardoor kwam ik met een paar anderen bij hen. Vervolgens viel ik terug naar P6, maar vocht ik 
me terug naar P3."  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De eerste twee waren een beetje weggereden bij de rest en ik was ook een stukje weggereden bij 
het groepje achter mij. Ik was een tiende per ronde sneller dan de top twee en zij begonnen met 
nog vier rondjes te gaan met elkaar te knokken waardoor ik en drie anderen erbij kwamen. Ik viel 
terug naar P4, maar voor mij klapten ze op elkaar in een strijd om de tweede plek. Ik moest 
daardoor op mijn remmen waardoor een andere mij inhaalde. Maar ik was dus wel voorbij die twee 
die op elkaar klapten. Dus ik ging als derde de laatste ronde in en behield mijn derde plek in de 
finale."  
Kris staat nu zonder puntenaftrek tiende in het kampioenschap, maar met aftrek van het 
schrapresultaat waarschijnlijk hoger omdat hij in de tweede ronde van het kampioenschap is 
uitgevallen. Hem wacht nu de laatste ronde van de IAME X30 Euro Serie in Salbris. "Hopelijk 
kunnen we daar opnieuw het podium halen!" 
 
Kris Haanen bedankt team Coles Racing, Christophe Raymakers, mijn monteur, Chris Pauwels 
mijn kickboks-trainer, Aventus Power (joe) de motortuner, Connor Hall de dataman van ons team 
en natuurlijk mijn vader, moeder en zus die me altijd ondersteunen op de baan of thuis. 
 
(Uitgegeven door Bas Kaligis • 31 juli 2019) 
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800 JAAR OOGSTTIJD DEEL 2:  

Oogsten in vele varianten 
 

Komende zondag, 11 augustus, vindt het tweede 
deel van 800 JAAR OOGSTTIJD,  

‘van korenveld tot korenmijt’ plaats!  

 
Van 12:00 tot 16:00 vindt dit evenement plaats 
rondom de molen.  

Hier wordt de ontwikkeling van oogstmethoden 
door de eeuwen heen tegelijk uitgevoerd op één perceel. Dit vindt plaats tegenover de 
molen en wordt gedaan in samenwerking met de Sambeekse Motoren-  en 
Tractorenvereniging.  

Zodra het graan van het veld is kan er op het veld gevliegerd worden. Gedurende de 
middag wordt er een mijt gebouwd naast de molen.  

’s Middags zullen er in ‘t Bakhuuske versnaperingen gebakken worden.   

In verband met beperkte parkeerplaatsen raden we aan om met de fiets te komen!  

Tot ziens!  
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Vijfde ronde Baankampioenschap Midland Junioren. 

Zondag 28 juli was in Lelystad alweer de vijfde ronde van het baankampioenschap  voor de 
Midland junioren. 

Vanwege de vakantieperiode waren er 15  auto’s aan de start. Iets minder dan gebruikelijk maar 
dit betekende niet dat het makkelijker voor Joost en Tim zou zijn om de kop in het kampioenschap 
vast te houden. Alle directe concurrenten waren wel aanwezig. 

Race 1 werd gestart vanaf P11 (Tim) en P12 (Joost). Beiden reden goed door het veld naar voren 
en Tim lag al snel op P3. Na 9 ronden gebeurde er helaas een crash waarbij Tim in de zijkant 
geraakt werd en de race afgebroken werd. Helaas mocht Tim niet meer herstarten. Joost kwam 
deze race als derde over de finish.  

Race 2 vertrokken Tim en Joost vanaf P3 en P12. Tim kon zijn positie vasthouden tot het einde en 
Joost kwam goed door het veld en eindigde als vijfde.  

Race 3 kon Tim helaas niet starten omdat hij zich niet goed voelde. Na een paar kleine 
onderzoeken vond de arts het niet verantwoord dat Tim zou starten. Waarschijnlijk teveel last van 
de warmte. Joost startte weer van P12. Het was een mooie race waarbij alle rijders niet veel voor 
elkaar onder deden en inhalen niet zo gemakkelijk was. Ondanks dat Joost bij een inhaal- 
manoeuvre aan de zijkant geraakt werd, kwam hij als zevende over de finish. Dit was genoeg voor 
een tweede plaats in het dagklassement. Hij behoudt hierdoor de leiding in het kampioenschap. 
Omdat Tim maar 1 racepunt gehaald heeft, is hij naar de vierde plaats gezakt, maar met nog 4 
rondes te gaan dit seizoen is nog alles mogelijk. 

Gelukkig was er voor de familie Driessen dit weekend ook succes. Stephan had zijn Toyota 
meegebracht zodat hij zelf aan de Formule Toyota klasse kon deelnemen. Stephan eindigde de 
eerste manche als tweede en won de tweede manche. In de derde manche lang aan kop gereden, 
maar moest de overwinning dit keer toch afgeven.  
Mooie tweede plaats en winnaar van het dagklassement! 
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         Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 

Start trainingen 

 

In week 34, vanaf 19 augustus, starten de 1e helft veldtrainingen weer voor de jeugdteams   

A-B-C-D-E-F + MW + Recr. De trainingstijden worden binnenkort gecommuniceerd via de mail. 

De Senioren 1 en 2 starten op zondag 18 augustus met een trainingsdag. 

Op zaterdag 31 augustus nemen alle jeugdteams ter voorbereiding aan de competitie deel 

aan het SPES toernooi in Milsbeek. Op 7 en 8 september start dan de competitie. 
 

KangoeroeKlup 

 

Op zaterdag 7 september van 10.30-11.30 uur starten de KangoeroeKlup trainingen weer op 

Sportpark Wienus.  
De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. De training die 
de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op basisvormen van 
bewegen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) al op vroege 
leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze 
ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Samen met Scoro, 
Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, gooien en vangen. 
De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen.  
 
Meer informatie of een keertje meedoen? Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z of mail naar 
info@svoxalis.nl 

Vriendinnentraining  

 

In week 35 (26/08 t/m 30/08) zijn er bij de jeugdteams vriendinnentrainingen. Dat betekent dat elk 
lid een vriendinnetje of zusje mag meenemen die komt meetrainen. Dus wil je korfbal een keertje 
uitproberen? Dan is dit je kans. Graag vooraf aanmelden bij de trainster. 
 

Agenda 

 

• 18-8-2019: Trainingsdag Senioren 1 + 2 11.00 - 17.00 uur 

• 19-8-2019: Kader-vergadering voor alle train(st)ers/coaches/leid(st)ers 19.30 – 20.30 uur 
(o.v.b. communicatie volgt) 

• 19-8-2019: Start 1e helft veldtrainingen jeugdteams A-B-C-D-E-F + MW + Recr 

• 26-8-2019 t/m 30-8-2019: 1e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  

• 31-8-2019: Deelname SPES-Toernooi in Milsbeek voor alle jeugdteams 

• 07-9-2019 + 08-9-2019: Start 1e helft veldcompetitie 2019-2020 

• 07-9-2019: KangoeroeKlup training 10.30-11.30 uur Sportpark Wienus 

• 07-9-2019: Teamfoto's maken D1 + E1 (10.00u) + E2 + F1 (9.00u) 

• 08-9-2019: Teamfoto's maken S1 (12.00u) + S2 (13.30u) 

• 09-9-2019: Bloemenactie rozenverkoop Hegelsom 18.15-20.00 uur 

• 11-9-2019: Teamfoto's maken MW1 (19.10u) + MW2 (20.00u) + Recr (19.10u) 

• 14-9-2019: Teamfoto's maken C2 (10.00u) + C1 (11.00u) + A1 (12.00u) 

• 21-9-2019: Teamfoto's maken B1 (11.00u) 
 

Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis 

http://www.svoxalis.nl/
https://bit.ly/2FueV0Z
mailto:info@svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 
Zaterdag 10 augustus, geen H. Mis om 19.00 uur 

i.v.m. begrafenismis van Jan Jenniskens 

Zaterdag 17augustus: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zaterdag 24 augustus: 21e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Frans Verdellen (jaardienst) 
2. Piet Smedts en overledenen v.d. familie (jaardienst) 
3. Ben Lemmen (jaardienst) 
 

Zaterdag 31 augustus, 22e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Geen misintenties 
 

Zaterdag 7 september geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zondag 8 september: jaarlijkse processie Tienray 

Vertrek processie: 10.00 uur. De H. Mis begint om 10.30 uur. 

 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

10-08: Susan Baltussen 10-08: Huub Baltussen 10-08: Tjeu Tacken 
24-08: Jos Tielen  24-08: Max v. Dieten  24-08: Piet Colbers 
31-08: Sophie Houben 31-08: Jan Philipsen  31-08: Jan Steeghs   
   
 

Opgeven voor doopsel:  

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, 
op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 
of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

Gedoopt 

Op zondag 5 augustus kreeg de parochie er weer een nieuw lid bij: Lot Lenssen werd gedoopt. 
Van harte proficiat, Lot. En ook een proficiat voor je ouders en grootouders. 

 

Ziekencommunie 

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden 
niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen 
ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter 
beschikking om bij deze mensen langs te gaan. 

 

Telefoonnummer priesternooddienst:  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit 
nummer is:  06 5540 8023  
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, 
zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient 
u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken. 
 

Voor in de agenda: 

Ook dit jaar is er in de parochiefederatie in de zomer weer een vakantierooster van kracht. 
Dat houdt in dat er in Meterik een mis zal zijn op: 10-08, 24-08 en 31-08. 
Op zondag 8 september is dan weer de jaarlijkse bedevaart naar Tienray (10.30 uur ) 
Flyers met de datums liggen achter in de kerk. 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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PAARDENSPORTVERENIGING  

                             St. JORIS 

                     METERIK 

Afgelopen donderdag 1 augustus hield Meerlo een concours als voorbereiding op de Limburgse 

kampioenschappen. 

Fleur Hermans-van Rengs behaalde hier een 3de prijs in de klasse L1 met Kacy Sollenburg. 

 

Op zaterdag 3 augustus werden de Limburgse kampioenschappen verreden in Meerlo. 

Uitslagen 

Springen klasse L; 

6 de prijs Lian Vermeer met Iranga V 

Fleur en Lian proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiel en Tiny Huberts – Janssen 
zijn op 14 augustus 2019 

50 jaar getrouwd! 

Speulhofsbaan 11 

5964 NT   Meterik 
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