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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

Zonder regen of wind,  
wordt september een onvoldragen kind. 

 
In week 37 was er geen neerslag in Meterik. 
September blijft op 6 mm. 

 
De nazomer, oudewijvenzomer of Sint-Michielszomer (soms ook wel als Indian Summer aangeduid) is 
de periode van hal september tot half november waarin het nog zomerachtig weer kan zijn.  
 
Weliswaar daalt in deze tijd van het jaar de gemiddelde middagtemperatuur in De Bilt van ongeveer  
20 graden naar 9 graden. Maar er zijn ook regelmatig periodes die volledig aan de zomer doen denken. 
 
 
 

           Tot weeres met groeten van Jos 
 
 

 
 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

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

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

 

 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

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

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

Bezorging: 

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

 

 

Abonnement per 1 januari 2020 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

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. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/September
https://nl.wikipedia.org/wiki/November
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weer_(meteorologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bilt_(dorp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomer
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 17 september 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

September 

Do 17: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Ma 28: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
   

Oktober 

Do 01: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 05: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Ma 12: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Wo 14: KBO excursie kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur 
Do 15: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Ma 19: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 24: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 26: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 29: KBO knutselen 13:30 uur 
   

November 

Ma 02: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Za 07: Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur 
Ma 09: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Wo 11: KBO feestavond 17:00 uur 
Do 12: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 16: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 19: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Zo 22: Vrouwen Samen Sterk uitstapje Holiday on Ice (onder voorbehoud) 
Ma 23: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 26 KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 28: JongNL Meterik oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

December 

Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 10: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 16: Vrouwen Samen Sterk kerstviering (geannuleerd) 
Do 17: KBO adventsviering 14:00 uur 
Za 19: - JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
  
 

2021 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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 Sponsoractie Plus Lucassen Horst  
 
 
 

Dit jaar organiseert Plus Lucassen weer een sponsoractie waaraan 
wij als JongNL Meterik deelnemen. De actie is geldig van zondag  
23 augustus tot en met zaterdag 5 december 2020. Bij besteding 
van 10 euro ontvang je een muntje dat vervolgens in de buis van 
(bijvoorbeeld) JongNL Meterik gestopt kan worden. De buis staat in 
de winkel.  
Als u uw boodschappen bij Plus Lucassen in Horst doet en onze 
vereniging wilt steunen, stop dan uw verzamelde muntjes in de buis 
van JongNL Meterik.  
Alvast bedankt! Bestuur, staf en leden JongNL Meterik. 
 

OPA 

Zaterdag 26 september komen we oud papier ophalen. Deze week is groep 1 aan de beurt; dit zijn 
Sander Ambrosius, Paul Hoeijmakers (i.p.v. Jac Ambrosius), Kris Cuppen en Bas Don. We starten om 
14:00 uur vanaf café Ger Kleuskens. Zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. 
Bedankt! 
 

OMA 

Zaterdag 26 september kan oud metaal en al het stekker bevattend materiaal ingeleverd worden. 
Tussen 13:00-15:00 uur zullen 3 vrijwilligers namens JongNL aanwezig zijn. Dit zijn Johan en Stan 
Gooren en Pieter Joosten. 
Inleveren kan bij de parkeerplaats van het voetbalveld in Meterik. 
 
 
 

  
 
WANDELEN  
 
Maandag 21 september gaan we weer wandelen met natuurlijk ergens een kop koffie en als altijd is het 
vertrekpunt bij zaal ‘De Meulewiek’ om 13.30 uur. Het bestuur wenst alle deelnemers een zonnige 
wandelmiddag.  
 
KNUTSELEN 
 
Het knutselen van 17 september gaat, zoals eerder vermeld, niet door.  
 
 
 
 

 

Kom gezellig eten bij ‘Schuuf gezellig aan’  
 
 
 
Wilt u ook genieten van het lekkere eten en het gezellig samen zijn? 

 
U bent van harte welkom op 21 september van 12.15 – 13.15 uur in het MFC. 
Kosten € 12,00 p.p. 
 
Indien u zich nog niet heeft opgegeven en gezellig mee wilt komen eten, kunt u dit doen tot 16 september 
bij de Dorpsverbinders 06-3823 0621 
Alvast bedankt. 
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Agenda dorpsraadvergadering 17 september 2020 
 

In verband met de coronamaatregelen is deze vergadering niet openbaar. 

De dorpsraad gaat deze vergadering in gesprek met Jong Nederland Meterik over hun activiteiten, 
eventuele knelpunten die ze ervaren en wat de Dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen.   
Verder bespreken we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de 
Dorpsraad. Zoals onder andere de voortgang van het nieuwe centrumplan, de stand van zaken met 
betrekking tot bouwproject BOW en wat er verder nog in de diverse werkgroepen speelt. 

Heeft u vragen of opmerkingen, is er iets waarvan u vindt dat dit besproken moet worden? Stuur ons dan 
gerust een bericht via info@dorpsraadmeterik.nl of onze Facebookpagina. 

Wil jij een lage of misschien helemaal geen energierekening! Waar begin je? 

Steeds meer woningeigenaren verduurzamen hun woning. Soms omdat ze een bijdrage aan het milieu 
willen leveren en soms simpelweg, omdat het financieel aantrekkelijk is met het steeds duurder wordende 
gas en de lage rente op spaargeld.  
Maar met welke reden je je huis wilt verduurzamen, de vragen en uitdagingen waar je voor komt te staan 
bij het verduurzamen van je huis zijn hetzelfde. Waar begin je, wat is er nodig in je woning, wat zijn de 
technische mogelijkheden, zijn er subsidiemogelijkheden etc.  
Dorpsraad Meterik wil samen met jou en andere inwoners van Meterik werken aan een duurzame 
toekomst in Meterik. Geef je op voor Duurzaam Meterik en maak samen stappen in het verduurzamen van 
je huis. Doe mee en geef je op voor 15 oktober a.s. via duurzaammeterik@gmail.com!      

Doe ook mee met Duurzaam Meterik! 

 
 

 
 
Training ‘de kinderen scheiden mee’  
Het Zandkastelenprogramma in Beesel 
 

 
Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke en onzekere tijd. In de training ‘De Kinderen Scheiden 
Mee’ werkt een erkend coach met een groepje kinderen om de verwerking van de scheiding zo goed 
mogelijk op gang te brengen en problemen zoveel mogelijk te voorkomen. 
“Wat hebben de kinderen nodig? Welke vragen hebben zij? Wat willen ze van hun ouders? Hoe voelen zij 
zich? En waar lopen zij tegenaan?” 
Ouders krijgen een presentatie te zien aan het einde van de kinderbijeenkomst, gemaakt door hun 
kinderen en de coach. Hierin worden de vragen op een passende manier gepresenteerd en worden 
wensen uitgesproken! 
In de ouderbijeenkomst krijgen ouders informatie over de training, hoe ze het gedrag van hun kinderen 
kunnen snappen en hoe ze hun kinderen kunnen steunen. 
 
Voor wie: Kinderen (basisschoolleeftijd) wiens ouders gaan scheiden of gescheiden zijn uit de gemeente 
Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. 
Waar: Beesel, Zalencentrum de Schakel, Broeklaan 2 in Reuver 
Wanneer: Woensdag 21 oktober 2020 van 13.30 tot 17.00 uur. Ouderavond donderdag 15 oktober 2020 
van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus. Voor 
uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen. Trainers: Hetty Straten en Petra Gerrits.  
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.   

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:duurzaammeterik@gmail.com
http://www.synthese.nl/
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Tocht der tochten, Enschede deel 2 
 
 
Hoe het had kunnen zijn…… 
 

Jerommeke had de organisatie benaderd met het idee om op zaterdag een klein fietstochtje te houden, en 
tijdens die tocht zouden we dan in Denekamp het Hennie Kuiper wielermuseum gaan bezoeken. Ofschoon 
de organisatie de dag eigenlijk al vol gepland had met activiteiten ging ze overstag en dus werd een 
andere activiteit geschrapt. Met de een wat fitter dan de ander gingen we op stap. Slechts 30 km verderop 
bereikten we al ons doel, het Hennie Kuiper museum. Terwijl we aan het dubben waren waar we de 
fietsen veilig neer konden zetten ontwaarde Antonio een stukje verderop een persoon die stond te 
zwaaien dat we moesten komen. Is dat Hennie Kuiper zegt hij, die daar staat te zwaaien… Ja hoor, het 
was inderdaad de tot de vaderlandse top behorende wielerlegende himself. Zelfs de sufste wielrenner cq 
begeleider was plotsklaps klaarwakker. Plaats de fietsen hier maar achter het hek zei Hennie, staan ze 
veiliger.  
 
Hennie nam ons mee het museum in en begon uit te leggen hoe het museum 
ingericht is. Een paar overbekende anekdotes uit zijn rijke wielerleven 
passeerden de revue, de Krukken ademloos toehorend. Het museumbezoek 
was op slag een daverend succes met deze totaal onverwachte ontmoeting. En 
dat werd het helemaal toen Hennie besloot om een stukje met ons mee te gaan 
fietsen, de zenuwen gierden door menig keel toen Hennie zich ging omkleden. 
Helaas…dit was natuurlijk dagdromen, maar het had zomaar zo kunnen zijn…  

Het was al puur toeval dat 
Hennie deze zondagochtend 
bij zijn broer op bezoek was, 
zijn broer die tegenwoordig in 
het ouderlijk huis woont.  
 
In het museum werd nog een 
groepsfoto gemaakt , met de 
volgens het thuisfront “broer“ 
van Hennie op de achtergrond. Een andere lieftallige 
echtgenoot dacht op de foto i.p.v. Hennie Kuiper Gerrie 
Kneteman te herkennen, helaas is die al wat jaartjes 
dood!  
 

 
Na een uurtje rondgekeken te 
hebben in het omvangrijke 
museum, waaronder een tijdlijn die 
een 10 meter lange wand bestreek 
met vermelding van al zijn 
successen en 16 wielershirts van 
alle ploegen waarvoor Hennie 
gefietst heeft, sloten we het bezoek 
af met koffie en gebak.   
 
De weg terug naar het hotel werd 
iets langer zodat het zaterdagritje 
uiteindelijk 70 km op de teller gaf. 
Een snelle douche en op naar de 
geplande hoofdactiviteit, een 
enkeling dacht die al gehad te 
hebben.   
 
We moesten de bus, oh nee, het 
werd te elfder ure de trein halen, om op tijd bij de oorspronkelijke hoofdactiviteit te geraken. Zoals 
gewoonlijk beloofde de organisatie weer iets unieks georganiseerd te hebben, iets wat de Krukken nog 
nóóit meegemaakt zouden hebben.! Het was een klein leugentje om bestwil, de spanning moest natuurlijk 
tot het laatste moment bewaard blijven.  
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Het werd weer karten, maar enigszins toch uniek, omdat we deze keer milieuvriendelijk totaal elektrisch 
gingen karten. Er werd volop gespeculeerd, zou dan Antonio de Beul nu eindelijk een keertje verslagen 
worden??  
De eerste sessie gaf ons weinig hoop, hij stak 
weer met kop en schouders boven de 
anderen uit. Maar dan de 2de sessie, als een 
duveltje uit een doos kwam Hanscelara in de 
5de ronde met de snelste rondetijd op de 
proppen, alom gejuich, sorry coronaregels, 
van het opspringende zwaar anti de Beul 
publiek……..  
 
Maar owee, in zijn laatste ronde wist de Beul 
toch nog snel even die tijd te verbeteren. De 
ahhh’s en ochhhh’s waren niet van de lucht 
op de tribune, menigeen zeeg verslagen in 
zijn stoel neer. Met luttele 0,16 seconden 
sneller toonde de Beul zich, ook deze dag, de 
onbetwiste kampioen, zelfs ook van alle 
andere karters die dag.  
 
Een memorabele dag met bijna het van de troon stoten van de Beul, zo had het kunnen zijn… Volgende 
week deel 3, met de billen bloot… 

 
 
 
Theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’ 
 

Stichting Naoberzorg NL en Synthese organiseren op donderdag 8 oktober van 19.00 tot 21.30 uur 

de theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’.  
 
Men maakt op indringende wijze kennis met een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger die 
zorgen voor iemand in de laatste levensfase. De monologen zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van 
mantelzorgers in de palliatieve fase. De voorstelling biedt een intensieve beleving waarbij u in de huid 
kruipt van een mantelzorger en ervaart wat het betekent om mantelzorger te zijn. Aansluitend gaan we 
met elkaar in gesprek.  
 
De voorstelling vindt plaats op het Citaverde College. De bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers in de 
regio. Ook betrokken vrijwilligers en professionals zijn welkom. Corona-richtlijnen worden in acht 
genomen.  
 
Aanmelden kan vóór 1 oktober via www.synthese.nl via het kopje ‘aanbod & inschrijving’.  
Er is plaats voor maximaal 60 personen. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
De voorstelling ‘De 
Mantelzorgmonologen’ wordt 
aangeboden door MantelzorgNL in 
het kader van de campagne 
palliatieve zorg VWS en is mede 
mogelijk gemaakt door Agora, 
leven tot het einde. 
Mantelzorgmonologen wordt 
verzorgd vanuit Ceder Trainingen. 
Meer informatie over deze 
waarderingsactiviteit is te 
verkrijgen bij Anja Damhuis, 
mantelzorgondersteuner van 
Synthese (a.damhuis@synthese.nl 
of 06 36164919)  
 

 

http://www.synthese.nl/
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Wiel, waat is dr de âfgeloëpe waek allemaol 
gebeurd? “Tja, efkes beej proate. Moandaag de 
verwermingsmân gebeld. De gank môs ok geverfd 
wére. Dus de radiaters môste der äf. En in de 
Poolse wïnkel waas de kétel kapot.  
Deensdaag ginge Gerrit J en Maurice v D vur dn 
twidde kiër de more aan Kluskes kant wit make. Ma 
daat is een verschrikkeluke grôve moör. Dus dr môs 
flink gestreke wére um de getjes gevuld te kriëge. 
Smiddags kwaam Jos C dr ok beej. Beneje hebbe 
zeej daat ok gestreke. 

 
 
Swoendaags kwaam Maurice ok wir verve. Ma nöw 
zwärt. Aan de känt van Knor. 
 
 
Doonderdaag mogde ik dr ok wir beej ziën want de 
paniëlwanden môste iets hoeger gemaäkt wére vur de 
neeje vloör. En durrum haj ik dr maär enne deskundige 
beej gehaäld. Iëne centimaeter hoeger hange di panele 
nöw. En heer kumt nöw en moëje foto op. 
 

 

 
En vridaag mogde ik wir aan treïje, toew kwoam Hertog Jan um te ovverlegge hoevuul glaäs en zoë 
vanaalles weej woje hebbe. En toew wor ut wir zaoterdaag!” 
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En op zaoterdaag haj Giel en Theejke um ach oor al de koffie 
broën. Mark vaan Party Verhuur Tacken waas dr ok en kôs 
waal enkele tasse gebroëke, want heej haj ni vroeg in bed 
gelaege. Onderwiel kwaom Toën ok binne loëpe. De take 
woorde snel duudelik: Chiel en Mark ut daak op um en raster 
te tummere en Toën en ik aan ut schoorpepeer en dn kwâs. 
En Theejke nao de kaokpot. 
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Um neege oor kreege weej versterking: 
Mariëtte en Fieke ginge verder mit ut 
texxe.  Dr zien wir en hiël del vierkante 
maeters âfgelâg en ut zit er hiëlemaol 
top op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geert Bouten Interieur op maat kwoom de achterwand vaan 
de neeje bar brenge: daat waas toch en zwaor gehiël. Mit 
enne gâs mân lukte daat evvel toch prima. Zuut dr allemaol 
hiël strak oët Geert!  
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‘s Middaags nog efkes vaan alles âfwerke. Mark en Chiel hebbe nog geïsoleerd, Mart hèt vaan alles gedaon ma ik 
wiët evvel ni presies waat en Frank kwaom de schilders nog mei helpe. Wir enne vruchbare daag in de 
verbouwing!   
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Jong en gretig VC Trivia:  

klaar voor de competitie 

 
  

Covid-19 

Het seizoen 2019 – 2020 kwam in maart dit jaar abrupt tot een einde. De wereld werd overspoeld door 
een virus, waar nog altijd geen antwoord op is. Voor dames 1 van VC Trivia betekende dat tevens dat de 
vier ervaren spelers, die aan het einde van het seizoen zouden stoppen bij dames 1, geen waardig 
afscheid konden nemen. In de periode tussen maart en mei gebeurde er niet veel. Stiekem was er nog de 
hoop dat de trainingen hervat konden worden. Met de nodige aanpassingen zijn in juli de binnensport 
accommodaties weer opengegaan en vanaf begin augustus is dames 1 van VC Trivia begonnen met haar 
voorbereidingen op het nieuwe seizoen. 
 

Selectie 

Begin 2020 was al een start gemaakt met het door-selecteren van het damesteam, door spelers op proef 
mee te laten trainen. Dit is uiteindelijk zinvol geweest om begin augustus meteen met een nieuwe groep 
aan de slag te kunnen gaan. De selectie van VC Trivia verwelkomt voor het seizoen 2020 -2021 dan ook 3 
nieuwe spelers. Te weten: de 16-jarige Danique Oomen, een echte rouwdouwer, die met de nodige 
bravoure indruk maakt op de buiten positie. De 19-jarige Evie Linskens en de 28-jarige Eugenie van Lin 
zorgen ervoor dat de middenpositie weer goed vertegenwoordigd is. Twee totaal verschillende spelers, die 
beide iets toevoegen aan het team. Evie is met haar lengte en mede door haar goede spelinzicht sterk in 
de blokkade en Eugenie is een zeer explosieve speler die zorgt voor de nodige aanvalspower. De 7 
spelers die al deel uitmaakten van de selectie vormen samen met deze aanwinsten de basis van een jong, 
gretig, maar ook evenwichtig team. Dit alles onder leiding van trainer/ coach Guus Wilbers. 
 

Voorbereiding 

Vanaf begin augustus traint de groep intensief samen en wordt er toegewerkt naar enerzijds het vormen 
van het team, en anderzijds aan het inslijten van diverse speelwijzen. In de oefenwedstrijden die vanaf 
eind augustus van start zijn gegaan, gooide het team al snel hoge ogen. Er werd achtereenvolgens 
gewonnen van VC Velden, VC Athos uit Sevenum en er werd in een driekamp gelijk gespeeld tegen VC 
Olympia uit Panningen en VollinGo uit Gouda. 
 
Afgelopen zaterdag stond tijdens de jaarlijkse Triviadag de laatste 
oefenwedstrijd tegen streekgenoot Olsredlem op de agenda. De 
wedstrijd verliep in de eerste en ook tweede set uiterst moeizaam. Vele 
persoonlijke foutjes waren hier debet aan, maar uiteindelijk werd op het 
moment suprême het hoofd koel gehouden en werden de sets op 2 
punten verschil in het voordeel van VC Trivia beslist. VC Trivia 
experimenteerde met meerdere opstellingen; dit leidde ertoe dat in de 
derde set de pas 16-jarige Sanne Bergs op de spelverdelers positie 
gezet werd en de even oude Teuntje van Rengs, die een enorme groei 
op de buitenpositie doormaakt, naar de diagonaal positie verschoof. De 
aanpassingen in het team leken voor een nieuwe impuls te zorgen,  
de 3e set werd namelijk met ruime cijfers gewonnen (25-19). 
 
De laatste set was uiteindelijk voor de gasten uit Melderslo. Het jonge 
team van VC Trivia kwam te veel onder druk te staan en kon zich niet meer opladen om het gat te dichten, 
ook niet met de nodige wissels, waardoor het team voortdurend met 3 aanvallers aan het net bleef spelen. 
 

Ambities 

In de afgelopen anderhalve maand is duidelijk zichtbaar geworden dat er veel potentie in de spelersgroep 
zit, die er alles aan zal doen om iedere week weer beter te worden en om het elke tegenstander moeilijk te 
gaan maken. Of ze ook in staat zijn om alle tegenstanders haar wil op te leggen, zullen we vanaf 
aankomende zaterdag gaan zien. Dan start het team met een thuiswedstrijd tegen Havoc uit Haps. Chelle 
Korstjaans, de 22-jarige aanvoerder van het team laat desgevraagd weten: “Na een goede oefenperiode in 
deze nieuwe teamsamenstelling, zijn we als team erg gegroeid. Het komende seizoen ziet er dan ook 
veelbelovend uit. We kijken ernaar uit, om voor de punten te gaan strijden in de competitie”.   
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Jubilarissen VC Trivia 
 

Op de jaarvergadering van VC Trivia werden 4 jubilarissen gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap. 

Susan Josten, Rene Clausen, Krissie Craenmehr en Marlon Mooren (niet aanwezig op de 

jaarvergadering i.v.m. vakantie) werden in het zonnetje gezet. 
Nogmaals gefeliciteerd met jullie jubileum. 

 

Seizoen afgetrapt tijdens Triviadag! 

Na een aantal lange maanden stil te hebben gezeten, zijn alle teams gelukkig weer volop bezig met 
trainen. Afgelopen zaterdag werd het seizoen dan ook afgetrapt tijdens de jaarlijkse Triviadag.  
Tijdens deze dag hebben alle seniorenteams van Trivia een of meerdere oefenwedstrijden gespeeld. 
Er werden echte derby’s van Trivia vs Trivia gespeeld, maar er werden ook een aantal andere clubs uit 
de buurt uitgenodigd. O.a. Athos, Peelpush en Olsredlem gingen de strijd met onze teams aan.  
We kunnen concluderen dat het een gezellige en geslaagde dag was, waarin nieuwe teams elkaar 
weer een stukje beter hebben leren kennen en het clubgevoel weer goed naar boven is gekomen. 
Hopelijk een goede start voor een succesvol seizoen! 
  
Helaas mogen we voor de komende (thuis)wedstrijden nog geen publiek ontvangen in onze gymzalen. 
Ondanks dat het stukken minder gezellig zal zijn zonder jullie gezelschap langs de lijn, is het momenteel 
helaas niet anders.  
 
Seniorennieuws 
Programma zaterdag 19 september 
 
17:00 VC Trivia DS 1 – Havoc DS 3 (Horst) 
  Fluiten: Miranda Swinkels 
  Tellen: Teun vd Bekerom 
15:00 VC Trivia DS 2 – VC Trivia DS 4 (Horst) 
  Fluiten: Inge Versleijen 
  Tellen: Lieke Litjens 
18:30 VC Trivia DS 3 – BVC Holyoke DS 1 (H) 
  Fluiten: Rob Driessen 
  Tellen: Wojciech Kawka 
17:30 VC Trivia DS 5 – Hovoc DS 6 (M) 
  Fluiten: Ad Vermeer  

 
15:00 VC Trivia DS 6 – Livoc Liessel DS 3 (A) 
  Fluiten: Britt Linders 
  Tellen: Isa Gooren 
17:00 VC Trivia DS 7 – VC Athos ’70 DS 4 (A) 
  Fluiten: Svea van Rens 
  Tellen: Lynn Hermans 
 16:30 VC Trivia HS 1 – Civitas HS 2 (H) 
  Fluiten: Angelique Heijligers 
  Tellen: Elke Dierx 
15:00 Hovoc HS 6 – VC Trivia HS 2 

 Tellen: Mieke Hendriks 
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Jeugdnieuws 
Programma: zaterdag 19 september 
13:00 VC Trivia MA 1 – VC Volt MA 1 (A) 
  Fluiten: Fenna Jenniskens 
  Tellen: Pien Philipsen 
15:00 VC Trivia MB 1 – Set Up MB 2 (M) 
  Fluiten: Demi van den Beuken 

 
13:00 VC Trivia MC 1 – VC Athos ’70 MC 1 (M) 
  Fluiten: Eef Alaerds 
  Tellen: Anouk Driessen 

  Tellen: Bo Kleuskens, Yente Geurts 
 
Programma: zondag 20 september 
Nivo 5 in Meijel 
15:00 Hornerhof/HHC N5 1 – VC Trivia N5 1 
15:30 Av Flash N5 1 – VC Trivia N5 1 
 
Recreantennieuws 
Programma Dinsdag 22 september 
20:00 VC Olympia D2 – VC Trivia D3 
 
Donderdag 24 september 
19:20 Set up D2 – VC Trivia D4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen competitie: Week 37  07-09 t/m 11-09  
Competitie, stand en punten na:   Ronde 1 
 
Meterik 1  De Wevert 1    10 -  5     A   Klasse Meterik 1  10 pnt  plaats   3 
Meterik 2   Vrij         B1  Klasse Meterik 2    0 pnt  plaats 11 
Kemphaan 2  Meterik 3      6 -  8     B1  Klasse Meterik 3    8 pnt  plaats   4 
Meterik 4  Kemphaan 4    10 -  4     B2  Klasse Meterik 4  10 pnt  plaats   1 
S.V.E.B. 2  Meterik 5      7 -  7     B3  Klasse Meterik 5    7 pnt  plaats   4 
Grubbenvorst 5 Meterik 6      7 -  6     C1  Klasse Meterik 6    6 pnt  plaats   6 
Ysselsteyn 3  Meterik 7      4 – 11   C2  Klasse Meterik 7  11 pnt  plaats   2 
         
 
 
 
 
 



 

15 

       

 

 

 

 

SENIOREN 
 

Uitslagen 

Meterik 1  - Stormvogels'28 1 4 - 1 
Meterik 2  - vvVOS 2  1 - 1 
Hegelsom 4  - Meterik 3  0 - 4 
Meterik 4  - Hegelsom 5  0 - 0 
 
 

Programma competitie 

 

20-09-20 14:30 Meterik 1 - Kessel VV 1 
20-09-20 10:30 Meterik 2 - Melderslo 3 
20-09-20 12:15 Sc Irene 11 - Meterik 3 
20-09-20 10:30 RESIA 3 - Meterik 4 
 
27-09-20 14:30 GFC'33 1 - Meterik 1 
27-09-20 10:30 Sparta'18 3 - Meterik 2 
27-09-20 10:30 Meterik 3 - S.V. Lottum 3 
27-09-20 10:30 Meterik 4 - America 4 
 
 

JEUGD 

Uitslagen jeugd 10-september 

Meterik/America JO15-1  - Blerick JO15-3G    9  -  1  
 

Uitslagen jeugd 12-september 

RESIA JO19-1    - America/Meterik JO19-1  1 -   2 
Meterik/America JO15-1  - STSparta’18/Kronenberg JO15-3 1 -   3 
Meterik/America JO13-1  - Deurne JO13-2G   4 -   4 
Meterik/America JO12-1  - Koningslust JO12-1   0 - 19 
Olympia’18 JO11-2   - Meterik/America JO11-1  0 - 17 
Melderslo JO10-1   - America/Meterik JO10-1  8 -   2 
Merselo JO10-1   - America/Meterik JO10-2  0 - 21 
RESIA JO9-1    - America/Meterik JO9-1  5 -   5 
RESIA JO9-2    - America/Meterik JO9-2G  3 - 12 
 

Programma jeugd 19-september 

Leunen JO19-1   - America/Meterik JO19-1  15:00 uur 
MVC’19 JO19-2   - America/Meterik JO19-2  15:00 uur 
Meterik/America JO15-1  - H.B.S.V. JO15-2   14:00 uur 
Meterik/America JO13-1  - Sportclub Irene JO13-4  13:00 uur 
Meterik/America JO12-1  - Sparta’18 JO12-1   10:30 uur 
Meterik/America JO11-1  - Wittenhorst JO11-2   10:30 uur 
SV Venray JO10-4G   - America/Meterik JO10-1  10:45 uur 
SVOC’01 JO10-1   - America/Meterik JO10-2  10:30 uur 
Olympia’18 JO9-2G   - America/Meterik JO9-1  09:30 uur 
Leunen JO9-2    - America/Meterik JO9-2G  11:15 uur 
Meterik/America JO7   - Locatie: sportpark Grubbenvorst 09:30 uur 
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Programma jeugd 26-september 

America/Meterik JO19-1  - Volharding/Sambeek JO19-2  15:00 uur 
America/Meterik JO19-2  - FCV Venlo JO19-3   14:00 uur 
Blerick JO15-3G   - Meterik/America JO15-1  14:30 uur 
FCV Venlo JO13-3   - Meterik/America JO13-1  09:15 uur 
Deurne JO12-2   - Meterik/America JO12-1  11:30 uur 
Merselo JO11-1G   - Meterik/America JO11-1  09:30 uur 
America/Meterik JO10-1  - Hegelsom JO10-1   11:00 uur 
America/Meterik JO10-2  - SV United JO10-1   11:00 uur 
America/Meterik JO9-1  - SV Oostrum JO9-1   09:30 uur 
America/Meterik JO9-2G  - SV United/BVV’27   09:30 uur 
Meterik/America JO7   - Locatie: sportpark Hegelsom  10:00 uur 
 
 
 

 
 
 

Helpt u mee mantelzorgers te verrassen?  
 
 

 
Mantelzorgers hebben de afgelopen corona periode veel op hun bordje gekregen. Graag willen we ook dit 
jaar onze waardering voor mantelzorgers uitspreken en hen in het zonnetje zetten.   
 
Grootschalige feestelijke activiteiten kunnen door corona helaas niet plaats vinden. In plaats daarvan 
willen we mantelzorgers waarderen met een verrassingspakketje. Bent u, of kent u iemand die langdurig 
en intensief voor iemand zorgt? Verras uzelf of een mantelzorger uit uw omgeving met een 
verrassingspakket.  
 
Er kan gekozen worden uit drie pakketjes: gezond, chocolade of verrassing. De pakketjes worden door 
leerlingen van het Citaverde College samengesteld en, samen met vrijwilligers, thuisbezorgd rond de  
Dag van de Mantelzorg (week van 9 november 2020).  
 
Aanmelden kan via de website van Synthese www.synthese.nl onder het kopje ‘aanbod en inschrijving’.  
 
 

 
 
 

NOG PLAATSEN VRIJ OP DE DAGOPVANG 

 
 
 

Mag U of uw partner/familielid naar een dagopvang en valt U in categorie LICHT?  
Dan bent U bij ons aan het goede adres. 
 
U wordt thuis opgehaald en thuis gebracht; het is een kleine groep (normaal max. 8 pers.)  
nu max. 5 personen, vanwege corona. 
 
De dagopvang ligt tegenover de Zandberg in de groepsaccommodatie in Meterik. 
Kom gerust een dag een kijkje nemen/meedraaien. Klein, dus persoonlijke aandacht.  
Wij kijken naar uw wensen. 
 
Conny's zorg 
Conny Bos-in 't Zandt 
06-23840942 

http://www.synthese.nl/
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         Sportvereniging Oxalis 
   Horst aan de Maas 

 
 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 
Oxalis wint van Dakos 
Zondag 13 september speelde Oxalis thuis tegen Dakos 1 uit Someren. Geen onbekende tegenstander. 
Oxalis begon echter matig maar bracht snel orde op zaken en stelde de winst veilig. 
 
Dakos startte de wedstrijd fel en kwam al snel op een 0-2 voorsprong. Het duurde even voordat de dames 
van Oxalis op gang kwamen. Maar nadat ze gelijk maakten, pakten ze een paar doelpunten voorsprong. 
En deze voorsprong gaven ze de gehele wedstrijd niet meer uit handen. Beide ploegen bleven om en om 
scoren, maar doordat Oxalis steeds 2 of 3 doelpunten voor stond, kwam de winst geen enkel moment in 
gevaar. De eindstand werd 13-11.   
 
Volgende week speelt Oxalis uit in Nijmegen tegen Noviomagum 1. 
 
Bloemenactie – ophalen rozen! 
De bloemenactie ging vanwege corona deze keer op bestelling. Alvast dank aan iedereen die de 
afgelopen weken een bestelling geplaatst hebben en hiermee Oxalis steunt. 
Op zaterdag 19 september zijn de bestelde rozen af te halen tussen 10.00-13.00 uur op Sportpark Wienus 
tegen contante betaling (graag gepast betalen). 
Eén bos rozen kost € 5,-, twee bossen € 9,- en drie bossen € 12,-. 
 
Kom meedoen met de KangoeroeKlup 
De 2e training van de KangoeroeKlup is zaterdag 19 september van 09.30-10.30 uur op Sportpark Wienus.  
 
De KangoeroeKlup is een soort kleutergym voor 4- en 5-jarigen met een knipoog naar korfbal. Er worden 
allemaal leuke (bal)spelletjes gedaan en je bent op een speelse manier met bewegen bezig.  
Een keertje meedoen? Alle meiden kunnen vrijblijvend en kosteloos 3x een training bijwonen. 
Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Arts, tel 077-3986325 of info@svoxalis.nl 
 
Agenda 

• 25-09-2020: Opening Oxalis Accommodatie Sportpark Wienus vanaf 18.30 uur voor 
genodigden. 
Overige belangstellenden zijn welkom om de opening bij te wonen vanaf het kunstgrasveld. 
 

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 

 

 

 
Vanaf januari 2020 
 

meer Toezicht en Handhaving 
 

 
U heeft het misschien al gemerkt. Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar houden we meer toezicht in de 
gemeente Horst aan de Maas. Dit doen we op verzoek van onze inwoners en raadsleden. Zo controleren 
we meer op het parkeren in de blauwe zone. Er zijn al verschillende hinderlijke aanhangers, caravans en 
autowrakken verwijderd van de openbare weg.  
 
Ook op andere vlakken gaan we meer controleren. Denk daarbij aan de regelgeving vanuit de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Of aan de (nakoming van) landschappelijke inpassing van bedrijven, wat 
betekent dat er groen aangeplant moet worden. Een ander voorbeeld is de huisvesting van internationale 
werknemers. 

http://www.svoxalis.nl/
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  

 

Welkom in de kerk. 

Intussen kunnen we alweer twee maanden met 100 mensen per keer naar de kerk 
komen. Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om 
vooraf te reserveren. 
 

Wat zijn de regels?  

- Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen. 
- Er mogen niet meer dan 100 bezoekers per dienst zijn (vanaf 1 juli). 
- Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis te blijven. 
- Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de 

bezoekers toch corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken. 
- We verzoeken u: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en telefoonnummer. 

Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen. Dat briefje kunt u 
dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna wordt het 
vernietigd. 

- Er staan handgel en tissues achter in de kerk voor wie daar gebruik van wil maken. 
- Er is geen collecte zoals u dat gewend bent. Er zal achter in de kerk een offerschaaltje 

klaarstaan voor giften. 
- Er is wel gelegenheid tot het ontvangen van de communie. 
- Eerst gaat iedereen uit de rechter banken ter communie, daarna de mensen uit de linker 

banken. Houd s.v.p. in deze rij ook rekening met 1,5 meter afstand. 
- U wordt verzocht goed verspreid in de kerk plaats te nemen. Ook vooraan!  
- Denk s.v.p. - in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Ook in de rij bij het 

ter communie gaan. Dank u wel. 

Een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
19-09: Sophie Houben  Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
03-10: Henny Bergs  Max van Dieten   collecteschaal achter in de kerk 
17-10: Susan Baltussen Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 

 

Misintenties 

19 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Mathieu Tacken, Mina Tacken - Jenniskens en zoon Jan (jaardienst) 
 

26 september, geen H. Mis volgens rooster 

3 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Riek en Piet Lemmen - Weijs (jaardienst) 
Voor deze viering zijn nog geen reserveringen. 
 

10 oktober, geen H. Mis volgens rooster 

17 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Voor deze viering zijn nog geen reserveringen. 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  

 

Voor de agenda 

Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 
14 november, 28 november, 12 december, 24 en 25 december. 
Over invulling van de viering i.v.m. Allerheiligen en Allerzielen is op dit moment nog niets bekend. 

mailto:susanbaltussen@planet.nl
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