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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Een natte oktober geeft heel geniep,
verkoudheid en een flinke griep.

In de eerste 10 dagen van oktober is er in Meterik 36 mm. neerslag gevallen
Slecht weer bestaat niet echt,
alleen verschillende soorten goed weer.
Telkens als mensen met me over het weer praten,
weet ik eigenlijk wel zeker dat ze iets anders bedoelen.

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
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 10-10-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per email doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Oktober
Do

15:

Ma

19:

Do
Za
Ma
Do

22:
24:
26:
29:

- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 uur

November
Ma

02:

Za
Ma
Wo
Do
Ma

07:
09:
11:
12:
16:

Do
Zo
Ma
Do
Za

19:
22:
23:
26:
28:

- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO jaarvergadering 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Vrouwen samen sterk uitstapje Holiday on Ice (verplaatst naar december 2021)
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

December
Ma

07:

Do

10:

Ma

14:

Do

17:

Za

19:

Ma

21:

Ma

28:

- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO adventsviering 14:00 uur
- Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, Pruts-inn 08:00 uur
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur

Januari
Za
Za

16:
23:

JongNL Meterik, grote poets 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Februari
Do
Za

04:
27:

Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
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JongNL Meterik is op zoek naar een nieuwe voorzitter(ster). Monique Brueren is vorig jaar gestopt als
voorzitter. We zijn op zoek naar de juiste vervanger/ster voor haar; tot die tijd is Rick van Rengs
waarnemend voorzitter.
Ben jij iemand die graag iets wil betekenen voor de Meterikse jeugd, vind je het niet erg om het
aanspreekpunt te zijn en kun je een vergadering in goede banen leiden?... dan zoeken wij JOU…
Wil je graag meer informatie? Stuur dan een mail naar Rick van Rengs (info@jnmeterik.nl). Hij zal je
graag helpen.
Daarnaast mag je ook naar bovenstaand e-mail adres mailen als je interesse hebt om staf- of
bestuurslid te worden. Maar ook als je gewoon lid (dus je bent een kind dat graag bij JongNL komt) wilt
worden.

Beste inwoners van Meterik
De groepsavonden verlopen prima (in deze covid-19 periode). Hopelijk mag/kan dit
ook zo door blijven gaan.
De leden hebben een tijdje geleden een machtiging mee naar huis gekregen om
wel/niet lid te blijven. Mocht je deze nog niet ingeleverd hebben doe dat dan a.u.b.
zo snel mogelijk.
Daarnaast hebben de kinderen afgelopen week een ouderhulplijst mee naar huis
gekregen (of krijgen deze nog mee). Inmiddels is bij de meesten wel bekend wat
dit inhoudt. Het is een lijst waarop je kunt aangeven of je het leuk vindt om bij
een bepaalde activiteit te helpen. Dit is om de leiding een beetje te ontlasten en
om je de gelegenheid te geven om jouw steentje bij te dragen. Lijkt het je leuk
om ons en natuurlijk de kinderen te ondersteunen bij een van de activiteiten dan
kun je dit kenbaar maken middels dat formulier.
Ben je geen ouder (meer) van kinderen die op JongNL zitten, maar wil je wel graag helpen (denk aan: oud
papier ophalen, grote poets, kerstactiviteit, NL doet, nachtwacht tijdens kamp etc.). Dan is dat zeker
welkom. Mail naar ouderhulplijst@jnmeterik.nl.
Alvast bedankt!

OPA (Oud Papier Actie)
Zaterdag 24 oktober komen we oud papier ophalen. Paul Hoeijmakers, Paul Vissers, Bram Jacobs en
Bernard Jenniskens zijn deze maand aan de beurt. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor
aan de weg staat.

Donderdag 22 oktober ’t Krèntje in elke
Meterikse brievenbus
Enkele keren per jaar wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.
Donderdag 22 oktober is dat weer het geval. De Meterikse abonnees van
de digitale versie ontvangen het krantje gewoon in hun mailbox, maar vinden
deze dan ook in hun brievenbus.
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Rabo ClubSupport…………..stem op Meriko Vocaal
Dit jaar stelt de Rabobank weer geld beschikbaar voor verenigingen en stichtingen.
Als lid van de Rabobank bepaal jij welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Als Meriko Vocaal
doen wij ook mee en ontvangen uw stem graag. Vanaf 5 tot 25 oktober kunnen leden van de Rabobank
stemmen op een vereniging of stichting. Check in de Rabo App of jij lid bent (regel het anders direct zelf in
de app). Ook het stemmen gaat dit jaar via Rabo Internetbankieren of de Rabo App.
Hoe kun je stemmen? Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank en via ‘zelf regelen’
en vervolgens ‘lidmaatschap’ kun je klikken op Rabo ClubSupport.
Nog geen stemmen uitgebracht? Dit kan nog tot 25 oktober!

Dorpsraadvergadering donderdag 15 oktober
Op donderdag 15 oktober om 19:30 uur hebben we dorpsraadvergadering bij café Kleuskens. Een
vroegere aanvangstijd i.v.m. de strengere coronamaatregelen.
Tijdens deze vergadering gaan we ‘In gesprek met..’ OJC Knor.
Verder bespreken we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de
dorpsraad. Onder andere de stand van zaken met betrekking tot BOW en het centrumplan Meterik.
In verband met corona is deze vergadering besloten. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons
dan gerust een bericht via info@dorpsraadmeterik.nl of onze Facebookpagina.

WANDELEN

Maandag 19 oktober gaan we weer wandelen en gaan we koffie drinken, waarschijnlijk bij iemand van
de deelnemende bestuursleden. We vertrekken om 13.30 uur bij MFC ‘De Meulewiek’.
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Meterik Schoon
Zwerfafval is voor velen een doorn in het oog. Het is al het afval dat – bewust of onbewust – is
achtergelaten op straat of in de natuur.
Zwerfafval bestaat vooral uit verpakkingsafval zoals snoepwikkels, flesjes, blikjes, papieren zakken en
patatbakjes.
De afbraaktijd is zeer verschillend en kan variëren van 1 jaar (bananenschil), 50 jaar (blikje) of oneindig
(petfles).

Wij roepen iedereen op met ons in het voorjaar (of eerder) aan de slag te gaan om in Meterik al het
zwerfafval op te ruimen. Wij willen Meterik in verschillende schoonmaakgebieden / buurten verdelen waar
we dan samen aan de slag gaan om dat gebied afvalvrij te maken.
Iets voor jou, je buurt, vereniging of vrienden-/vriendinnenclub om mee aan te pakken? Of wil je gewoon
zelf aan de slag gaan wanneer het jou het beste uitkomt?
Samen zetten we de schouders eronder voor een zwerfafvalvrij Meterik.
Doe jij ook mee? Mail dan naar info@dorpsraadmeterik.nl of neem contact op 06-5495 1201.
Voor de materialen wordt gezorgd.
Dorpsraad Meterik.

Uitslagen competitie: Week 41

Competitie stand en punten na: Ronde 5

Wanssum 1
Meterik 2
Meterik 3
BBC 65 1
Meterik 5
Meterik 6
America 4

A
B1
B1
B2
B3
C1
C2

Meterik 1
S.V.E.B. 1
America 2
Meterik 4
Oostrum 1
Smetenhof 4
Meterik 7

4 - 13
7-6
7-6
3 - 10
6-7
12 - 0
12 - 0

Beste speler in Week 41:
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Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7

35
33
24
33
30
23
23

JOS SMULDERS van Meterik 3

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

5
4
8
4
7
8
7

Van de waek is dr wir vaan ales gebeurd inne zaal. Ut beste kaan dit verwoord waere door ôzze Wiel:
”Dr begint aal ech vurm aan ut kafee te kôme. Afgeloëpe weak hebbe ze waat pletjes geplekt tege de
moor en de paniële. Daat waas en kummeluk werk. Ut môs presies pàsse.
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Onder(wiel) woörd dr nag vanales gedaon. Wiel H., ôzze hoes tummerman, dae deej alerleise klusjes.
Henk, ozze schilder, waas ôk wir bezig. Zoë haaj iederien zien wërk.
En Thej en ik fietse dôr dorhin um ales in gôje bane te leide. Di vaan de vloör kwaom doonderdaag ales
afwerke. Vloör achter de tap. Drügloëp matte legge en äfkitte.
Ut begint er biëstig schön oet te zeen. De gank is ôk aangepäkt zoëas ge zeet. En de ruumte wo de jasse
kunne hange ôk.
En de binnekomst is ôk
veranderd mit
schoëfdeure en en
groëte drügloëpmat.

Vriedaag zien Jan en Thej ôk nag een
keukeblok wes te hale in Gennep.
Dit is vur in de alde keuke neve de tap.
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En zaoterdaag woore Jan en Annemie en Chiel en Jos um ach
oor al druk aan ut klasjenaere ôver de verf en de lampe en
waat dr nag allemaol môs gebeure. “Iërs ff en bakkie” rupt Jan,
“of hebbe we dao al genne tiëd miër vur”? Gelukkig is daat wal
ut geval.
En daorna wir mit Annemie texxe: gelukkig is di gang di
zaoterdaag klaor gekomme.
Jos woord chauffeur en ging heer en dao materiale ophale en
daorna sloog heej aan ut verve, boore, primere etc.

Onderwiel waas Theejke ok gearriveerd: heej waas vandaag genne kok, maar manus vaan alles. Heej
begôs de kapstök op te hangen en ut sloêtwerk te montere. Daorbeej kreeg heej hulp vaan Jan.

9

Chiel begôs vandaag mit de LED verlichting onder de daakkoof te make; beneeje op maot make en
bôvenop dn hoëgwerker die te montere. En smiddaags môste dr nog durpels in de WC’s kôme um de neej
vloor netjes op de bestaonde tegels te laote aansloëte.

De KNOR is ôk onderdiël vaan ut gehiël en door is al vuul geschilderd in en frisse blauwe kleur. Ma
vandaag woor Peter J. vaan P.E.E.T. meubel & interieur bezig aan de neeje tap. Heej haj nag genne tiëd
um en tas koffie te drinke en en stuk vlaai te kôme aete: daat môs Bernard um nag kôme naobrenge. Din
tap kûmt dr picobello oët te zi!
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Jan woor ondertusse ôk begos aan de tegels op de manne wc, die
tegels ware dr al enne hiële tiëd geleeje âf gevalle. “Hedde geej die
vaan de moor âf gepiest, Jan”? “Nae nae” zaet Jan ”zô hoëg koôm
ik ni miër, op ôzze leeftiëd kônde bliej zien daat dr nog slechs en
paar bar druk op zit”. Mit dn aet woord dr verder gezwetst wie dr
vroeger ut hoëgst taege de moor kôs piese en now wiët ik ni miër of
ut Theejke of Jos woor die vroeger minstes twië-en-unne-halve
maeter hoëg de moor naat
kôste make.

Kômmende dinsdaag kumt ut
meubilair: Mart hèt al de hiële
foyer netjes gekuisd zoëdaat
alles metiën netjes op de
plaats gezatte kaan waere.

De entree kriegt ok nag en hiële metarmorfose en dao zien 4
impressie design ontwerpen vaan opgesteld. Maa um die alle 4 heer
al op veurhand in ut Krèntje te zette is ni verstendig want da kriegde
1.665 verschillende meininge. We laote ôs verrasse!

Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen
met een laag inkomen bij het betalen van
de ouderbijdrage en schoolnota
Niet betalen is vaak ook niet meedoen aan leuke activiteiten
Ouders met kinderen op de middelbare school betalen gemiddeld € 185,- tot
€ 264,- per kind, per jaar aan vrijwillige ouderbijdragen. Het zijn de kosten die scholen maken voor alle
extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma zoals schoolreisjes, excursies, werkweken,
uitwisselingen en buitenland reizen. Ze komen bovenop de gewone schoolkosten voor boeken, laptops,
schoolspullen en vervoer.
Kinderen waarvan hun ouders de extra activiteiten niet kunnen betalen, mogen meestal niet meedoen aan
de extra activiteiten. In de gemeente Horst aan de Maas kunnen
gezinnen met een inkomen rond 120% van het bijstandsniveau,
financiële steun ontvangen bij het betalen van de ouderbijdrage en
de schoolnota’s via Stichting Leergeld Horst aan de Maas. Zo
kunnen alle kinderen meedoen aan de extra activiteiten op school.
Heel belangrijk want kinderen die gewoon mee kunnen doen op
school blijken gezonder, maken vriendjes en ontwikkelen zich
beter.
De regeling is er ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Meer informatie en
aanvragen? Ga naar www.leergeldhorstaandemaas.nl.
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SENIOREN
Uitslagen
Grashoek
VCH 2
Meterik 3
Meterik 4

Meterik 1
Meterik 2
Sporting S.T. 2
Sporting S.T. 3

Programma
18-10-20
09:30 Wittenhorst 7
18-10-20
12:00 Hegelsom 2
18-10-20
14:30 Meterik

Meterik 3
Meterik 2
Hegelsom

25-10-20
25-10-20
25-10-20
25-10-20

GFC'33 2
Wittenhorst 10
Meterik 4
Meterik

10:30
10:30
11:30
14:30

Meterik 2
Meterik 3
SVOC'01 3
DEV-Arcen

2-2
2-8
2-0
4-2

Meterik doet zichzelf wederom tekort
De uitwedstrijd tegen Grashoek 1 was enerverend met een voor Meterik tegenvallende uitslag: 2-2.
De eerste 20 minuten had Meterik voetballend absoluut een veldoverwicht. Grashoek probeerde onder de
druk uit te komen met stug verdedigen en af en toe een lange bal op de spitsen. En dit bleek best effectief
want verder dan een aantal afstandsschoten kwam Meterik niet.
In de 23e minuut speelde Ruud van den Homberg zich knap vrij in de 16, maar op zijn scherpe voorzet
kwam Rens Aerts net een teenlengte te kort voor de verdiende voorsprong.
Na 35 minuten kreeg Grashoek een gemakkelijk gegeven vrije trap. Deze werd scherp voor het Meterikdoel gebracht en door veel te lief verdedigen kon Bas Maessen bijna ongehinderd binnenkoppen, 1-0.
Eén kans, één goal.
Net voor rust frotte Rens Aerts zich heel goed door de Grashoek-defensie, maar zijn schot werd knap
gepareerd door keeper Koen Clephas.
In de stromende regen begon de tweede helft. Hier was Grashoek eerder bij de les dan Meterik, maar een
tweetal kansen lieten ze onbenut. Meterik herpakte zich middels een veldoverwicht en Grashoek
verdedigde met alle macht hun voorsprong. Na 25 minuten kreeg Gijs van Rengs een mooie kopkans,
maar helaas stond de keeper weer zijn mannetje. Toch was dit voor Meterik het sein voor meer.
Rens Aerts nam een diepe bal mooi aan, kapte zich knap vrij en scoorde met een droge knal 1-1. Twee
minuten later ging wederom Rens Aerts de 16 binnen en via de kluts belandde zijn voorzet voor de voeten
van Bart Houben, die hard de o zo verdiende 1-2 tegen de touwen joeg.
Weer twee minuten en een theatrale val later kreeg Grashoek een zeer onterechte penalty. Een kadootje,
vond ook de Grashoekbank. Helaas voor Meterik werd dit buitenkansje benut door Bas Maessen: 2-2.
Meterik zette nog flink aan om de overwinning binnen te slepen maar helaas, einduitslag 2-2.
Het gejuich aan Grashoekzijde bij het eindsignaal gaf een goed spelbeeld weer.
Sportieve wedstrijd, fanatieke en realistische tegenstander, maar het af en toe te lieve Meterik had qua
voetbal meer verdiend.
JEUGD
Uitslagen jeugd 10 oktober
FCV-Venlo JO19-4
Merselo JO15
Deurne JO13-2G
IVO JO12-1
SV Venray JO11-2
SV Venray JO10-3G
SV Venray JO10-5
SportingST/SVEB JO9-1
Merselo JO9-1
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-

America/Meterik JO19-2
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO13-1
Meterik/America JO12-1
Meterik/America JO11-1
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
America/Meterik JO9-1
America/Meterik JO9-2G

0-6
2-9
1-2
8-4
1 - 14
8-6
1 - 10
8 - 10
4-8

Programma jeugd 17 oktober
SV Lottum-GFC´33 JO19-1G
Meterik/America JO15-1
-

America/Meterik JO19-1
H.B.S.V. JO15-2

14:30 uur
14:00 uur

Programma jeugd 24 oktober
America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO19-2
Sparta’18/Kronenberg JO15-3
Wittenhorst JO13-2
Meterik/America JO7

-

RESIA JO19-1
Leunen JO19-3
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO13-1
Locatie: sportpark Meterik

15:00 uur
14:00 uur
11:30 uur
09:00 uur
10:30 uur

Programma jeugd 31 oktober
SV Venray JO19-2
Helden JO19-3
Meterik/America JO13-1
Meterik/America JO12-1
Meterik/America JO11-1
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
America/Meterik JO9-1
America/Meterik JO9-2G
Meterik/America JO7
-

America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO19-2
ZSV JO13-2G
Wittenhorst JO12-4
EWC’46 JO11-10-20
S.V. Oostrum JO10-1
Leunen JO10-1G
SV Venray JO9-3
SV United/BVV’27 JO9-2
Locatie: sportpark Lottum

14:30 uur
15:00 uur
13:00 uur
10:30 uur
10:30 uur
11:00 uur
11:00 uur
09:30 uur
09:30 uur
10:00 uur

Open Inloop Meterik

In verband met de coronamaatregelen is de Open Inloop weer aangepast. Helaas hebben wij opnieuw de
handwerkers en de wandelaars moeten vragen of zij uit kunnen wijken om te voorkomen dat we met meer
dan 30 personen in de zaal zijn. Bedankt voor jullie begrip! Wij hopen dat jullie snel weer aan kunnen
sluiten.
Omdat de oudste inwoners van Meterik het meeste last hebben van al deze maatregelen hebben wij
gemeend om juist voor deze groep de Open Inloop open te houden, maar dan wel met een aangepast
programma. Kaarten en rummikuppen zit er dus even niet in.
Maandag 5 oktober is er gekiend en 12 oktober heeft de
Heemkundevereniging een geweldige middag verzorgd
met oude foto’s en een film uit de jaren 70. De zaal in het
MFC is groot genoeg om ver genoeg uit elkaar te kunnen
zitten. De vrijwilligers dragen mondkapjes.
Volgende week 19 oktober is er weer een ‘Schuuf
gezellig aan’ eetpunt met aansluitend een programma voor
de bezoekers van de Open Inloop, mits er niet nog meer
maatregelen worden genomen door de regering.
Wilt u ook uw dorpsgenoten ontmoeten en een gezellige
middag beleven? U bent van harte welkom. Meld u aan bij
de Dorpsverbinders, 06-3823 0621. Geen vervoer? Een
van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.

Mantelzorgers in het zonnetje.
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Dan zetten we mantelzorgers van de gemeente
Horst aan de Maas in het zonnetje, omdat ze het verdienen. Leerlingen van het Citaverde College maken
speciaal voor mantelzorgers een verrassingspakketje. Omdat we waarderen wat u doet.
De Dorpsverbinders en vrijwilligers komen dit pakketje in de week van 9 november bij u thuisbezorgen.
Zorgt u langdurig en intensief voor iemand anders? Of kent u iemand in uw omgeving die wat extra
waardering verdient? Meld dit dan bij Synthese op de site www.synthese.nl onder het kopje ‘aanbod en
inschrijving’ of bij de Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621.
In verband met corona wordt er dit jaar geen feestelijke activiteit georganiseerd zoals andere jaren.
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Seniorennieuws
Uitslagen
VC Montagnards DS 1
VC Athos ’70 DS 2
VC Trivia DS 4
Hovoc DS 6
Asterix DS 3
BVC Holyoke DS 3
VC Velden HS 1
Saturnus/HS 4

- VC Trivia DS 2
- VC Trivia DS 3
- VC Volt DS 4
- VC Trivia DS 5
- VC Trivia DS 6
- VC Trivia DS 7
- VC Trivia HS 1
- VC Trivia HS 2

1-3
3-1
0-4
0-4
2-3
3-2
4-0
0-4

Programma zaterdag 17 oktober
17:00 VC Trivia DS 1 – Hovoc DS 2 (Ho)
Scheidsrechter: Roel van Rengs
Teller: Sem Alaerds
15:00 VC Trivia DS 2 – Avance DS 3 (Ho)
Scheidsrechter: Mark Ramaekers
Teller: Eugenie van Lin
18:30 VC Trivia DS 3 – SV Aspargos DS 1 (H)
Scheidsrechter: Maaike van den Bosch
Teller: Jannie Gielen
17:00 Flamingo’s’56 DS 3 – VC Trivia DS 4
17:30 VC Trivia DS 5 – SV Aspargos DS 2 (M)
Scheidsrechter: Elbert Joosten
Teller: Meike Tacken
19:00 Grashoek DS 4 – VC Trivia DS 6
16:30 VC Olympia DS 7 - VC Trivia DS 7
16:30 VC Trivia HS 1 – VC Fortutas HS 1 (H)
Scheidsrechter: Angelique Heijligers
Teller: Robin Hagens
19:30 VC Trivia HS 2 – SOMAS/Activia HS 2 (M)
Scheidsrechter: Johan Ummenthun
Teller: Lisette van den Homberg

Jeugdnieuws
Uitslagen
Flamingo’s’56 MA 1
VC Montagnards MB 1
Detac MC 1

– VC Trivia MA 1
– VC Trivia MB 1
– VC Trivia MC 1

3-2
0-4
0-4

Programma zaterdag 17 oktober
15:00 VC Trivia MB 1
– Avance MB 2 (M)
Scheidsrechter: Demi van den Beuken
Tellers: Eva Janssen, Isa Tacken
13:00 VC Trivia MC 1
– Flamingo’s’56 MC 1 (M)
Scheidsrechter: Jin Yun Kleuskens
Teller: Jennifer Heijer

Recreantennieuws
Uitslagen
VC Trivia HR 1
VC Trivia HR 2
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– Vokon HR 1
– Saturnus/Hendriks Coppelmans HR 4

0-4
4-0

Programma
Zondag 18 oktober
Brovoc HR
10:00 VC Asterix HR 2
10:00 VC Trivia HR 3
Scheidsrechter: Peter Weijs

– VC Trivia HR 1
– VC Trivia HR 2
– Vokon HR 2 (H)

VC Trivia heren 2 pakt volle winst tegen Saturnus/Hendriks Coppelmans H4
Uden was de place to be voor onze 3e wedstrijd van het seizoen. Door een wegafzetting op de
Middenpeelweg reden we een toeristische route door het Brabantse land, wel met de nodige vertraging
tot gevolg.
De scheids was echter van de klok. Nog voordat we konden warm lopen, was de tegenstander al aan
het inslaan. Wat gebeurt hier! Gelukkig was de scheidsrechter vergevingsgezind en mochten we ons
toch rustig warmdraaien.
In de sporthal hing een camera aangezien toeschouwers niet zijn toegestaan. Onze trouwe supporters
konden daardoor thuis via een livestream onze wedstrijd volgen. Ze zagen onder andere een bijzonder
punt van onze set-upper Eric, die een slechte pass, op zijn tenen staand net achter het blok van de
tegenstander op de lijn kon tikken. Over de wedstrijd kunnen we verder kort zijn, een verdiende 4-0
overwinning voor ons.
Heren 1 had onze goede prestaties ook gevolgd en vroeg ons om bij hun team uit te helpen. John had
deze eer. Verder een woord van dank voor onze stand-in coach Theo, die door duidelijke en
opbouwende aanwijzingen een belangrijk aandeel in de overwinning had.
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Zwembad de Berkel blijft in Horst centrum
Het college van B&W is voornemens het huidige zwembad de Berkel open te houden. Dit vraagt een
eenmalige investering voor het noodzakelijk onderhoud van het zwembad van € 1.6 miljoen.
De gemeenteraad van Horst aan de Maas besluit hierover in de vergadering van 10 november 2020.
Rudy Tegels: “Belangrijkste aan dit besluit is wat mij betreft dat we ervoor zorgen dat de openbare
zwemvoorziening voor onze gemeente behouden blijft. Afgelopen jaar hebben we een zorgvuldig proces
met de betrokken partijen en de gebruikers van het bad doorlopen. Voor hen wilde ik graag zo snel
mogelijk duidelijkheid. Die kunnen we nu bieden.”

10 jaar onderhouden
Een extern adviseur heeft het bestaande zwembad onderzocht en geconcludeerd dat het bad, met een
aantal reguliere en uitgestelde onderhoudskosten, nog circa tien jaar gebruikt kan worden. Het bad is dan
bijna 60 jaar oud. De onderhoudswerkzaamheden worden in 2021 in één keer opgepakt in plaats van dit te
spreiden over tien jaar. Zo wordt het dak vervangen en het tegelwerk vernieuwd.

Een nieuwe stichting voor ouderen
in Horst aan de Maas
Anderhalf jaar geleden richtte Miranda Hermkens Stichting “Bleumkes vaan Geluk” op. Een belangeloos
initiatief dat alleenstaande en/of eenzame ouderen in Horst aan de Maas verrast met een bezoek en een
bloemetje. In oktober 2019 kreeg Miranda hulp van Stephanie van Rensch en sindsdien wordt Bleumkes
vaan Geluk gedragen door twee betrokken vrijwilligers.
“Het is een ontzettend dankbaar gevoel om de ouderen te mogen bezoeken en ze te verblijden met een
bos bloemen maar iedere keer als we de deur achter ons dicht trekken en een oudere weer alleen achter
laten, voelt het alsof we halverwege een verhaal weglopen…”.
Wij wilden daarom graag een initiatief opzetten om de ouderen in onze gemeente, die daar behoefte aan
hebben, samen te brengen. Een verbinding, niet als groep maar middels een samenzijn van twee mensen.
MOMENTJES VAAN GELUK was geboren!

Stichting Momentjes vaan Geluk is een contactbureau voor alleenstaande en/of eenzame
ouderen (70+) in de gemeente Horst aan de Maas. Een contactbureau in de breedste zin
van het woord dus niet alleen voor het vinden van een partner maar ook voor het vinden
van een lieve vriend of vriendin, een maatje. Iemand om mee koffie te drinken, mee te
wandelen, samen te praten of lief en leed mee te delen. We gaan samen met u op zoek
naar een leeftijdsgenoot, een lotgenoot, iemand waar u een klik mee heeft en die u
begrijpt.
Met dit initiatief hopen we een grote groep alleenstaande/eenzame ouderen in Horst aan de Maas te
bereiken. Ons doel is het vinden van een verbinding tussen twee mensen die alle gewenste momenten
samen met elkaar willen delen en hierin hun momentjes van geluk weer mogen vinden.
Wilt u meer weten over onze stichting of wilt u zich aanmelden? Dat kan!
Wij helpen u graag en er zijn geen kosten aan verbonden. Neem gerust contact met ons op.
Namens Stichting Momentjes vaan Geluk,
Stephanie van Rensch (Telefoon 06-48437582)
Miranda Hermkens (Telefoon 06-48437583)
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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 Diosa
Zondag 11 oktober speelde Oxalis 1 een thuiswedstrijd tegen een voor hen nog onbekende tegenstander:
Diosa 1 uit Balgoij. Oxalis, de nummer twee op de ranglijst, was het aan haar stand verplicht om van
Diosa, de nummer laatst, te winnen. De dames waren gemotiveerd en creëerden mooie kansen. In de 2e
helft werd het verschil gemaakt en won Oxalis met 15-9.
Oxalis begon meteen sterk aan de wedstrijd en na 1 minuut stond ze op een 1-0 voorsprong. Hier hadden
de dames van Diosa echter ook snel antwoord op en na vijf minuten spelen stond er een gelijke stand op
het scorebord. Gedurende de eerste helft werden er mooie kansen gecreëerd door Oxalis, maar deze
werden helaas niet meteen afgerond. Na twintig minuten spelen wist Oxalis wel een voorsprong te pakken
en deze vanaf dat moment verder uit te breiden. Zo gingen de meiden met een stand van 7-3 de rust in.
In de rust gaf trainer/coach Johnny Vervoort aan dat Oxalis haar spel zo moest doorzetten en goed rust
moest pakken om de kansen af te ronden.
Diosa kwam de tweede helft echter beter uit de startblokken en wist de tussenstand na 5 minuten spelen
terug te brengen naar 7-6. Het was noodzaak voor Oxalis om nu te scoren om haar voorsprong niet uit
handen te geven. En dat deden de meiden. Binnen enkele minuten was het 9-6. De dames werden
beloond voor de mooie doelkansen die gecreëerd werden. Zo wist Oxalis verder uit te lopen en de rest van
de wedstrijd het verschil te behouden. Dit resulteerde uiteindelijk in een eindstand van 15-9.
Door de winst handhaaft Oxalis de 2e plaats in de overgangsklasse. Zondag 18 oktober speelt Oxalis om
13.00 uur de belangrijke wedstrijd tegen koploper MKV 1 in Milheeze. Winnen is het doel om gelijk te
komen.

Een letter van Oxalis in de schoen, moet je doen!
Sinterklaas staat weer voor de deur. Oxalis verkoopt ook dit jaar weer chocoladeletters van Verkade
fairtrade chocolade (135 gram per stuk) in de smaken melk, puur en hazelnoot.
De letters kosten € 3,25 per stuk.
Bestellen kan t/m 8 november bij penningmeester Yvonne Swinkels via penningmeester@svoxalis.nl.
Tussen 21 en 27 november worden de letters afgeleverd bij de kopers.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Welkom in de kerk
NB: Op dit moment mogen er- wegens verscherpte coronamaatregelen- slechts 30 personen- per keer
naar de kerk komen. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden, met
name bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf
te reserveren. Hoe dat gaat kunt u hieronder lezen.

Wat zijn de regels?
-

-

Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen.
Er mogen niet meer dan 30 bezoekers per dienst zijn.
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.
Het hardop zingen wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit beschouwd, dus dat
laten we nog achterwege. Daarom is er ook géén koor aanwezig.
De organist zal wel aanwezig zijn.
U wordt verzocht goed verspreid in de kerk plaats te nemen. Ook vooraan! Dat voorkomt dat
mensen die niet tot één gezin of familie behoren ongewild te dicht op elkaar komen te zitten.
Denk svp – in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Ook in de rij bij het ter
communie gaan. Dank u wel.

Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren.
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl
De komende tijd zal bij de kerkberichten ook vermeld worden hoeveel reserveringen er al zijn bij het
opstellen van de berichtgeving.
We hopen dat we u mogen begroeten,
De parochiecoördinatoren.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
17-10: Susan Baltussen
Jan Philipsen
01-11: Piet Kuenen
Theo v. Rens/ Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
17 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Jan Jenniskens (trouwdag)
2. Voor de gezondheid van Bertha Jenniskens in Canada, die aanstaande dinsdag haar negentigste
verjaardag hoopt te vieren.
Voor deze viering zijn 25 reserveringen.
24 oktober, geen H. Mis volgens rooster
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1 november, 11.00 uur. H. Mis met aansluitend gravenzegening
1. Overledenen van de familie Van Lieshout- Fattori
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters-van Wijlick (jaardienst)
3. Karel Jenneskens
NB: bij het doorsturen van de kerkberichten zijn de nieuwe coronamaatregelen nog niet bekend.
Voorlopig wordt ervan uit gegaan dat er minstens 30 personen – priester, acolieten, organist en
kleine bezetting koor of muziekgezelschap niet mee gerekend- naar de kerk kunnen komen.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
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.
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus.
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
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 de agenda- onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op: 1 november, 14 november, 28 november,
12 december, 24 en 25 december.

Allerzielen
Een foto, de laatste zelfgeschreven verjaardagskaart, haar favoriete recept, een cadeautje dat met veel
liefde voor jou werd gemaakt door een dierbare die er nu niet meer is…
Herinneringen, dingen waardoor je aan hen denkt.
Omdat je hen niet wilt en kunt vergeten.
Ook de kerk denkt ieder jaar opnieuw aan de mensen die gestorven zijn. Op 1 november wordt het feest
van Allerheiligen gevierd. Op 2 november gevolgd door het feest van Allerzielen. Waarom ‘feest’? Omdat
christenen ervan uitgaan dat de mensen die ons zo dierbaar waren eeuwig voortleven bij God- in vrede en
geluk. Dus vreugde en niet verdriet heeft de overhand. Vandaar.
Het ligt in de bedoeling om aan die bijzondere dag ook dit jaar aandacht te schenken.
Dat kan zijn met een mis, gevolgd door de gravenzegening. Wat de nieuwe maatregelen ons ook zullen
brengen: op de één of andere manier wordt er door de kerk aandacht geschonken aan de overledenen
van november 2019 t/m 31 oktober 2020.

Oproep
Zouden families uit de parochie van Meterik waarin iemand is overleden hun adresgegevens aan de
parochie door willen geven? Met daarbij de naam van de overledene.
Niet alle namen zijn namelijk bekend bij het parochiesecretariaat en dan wordt het moeilijk om passende
aandacht te geven aan de betrokken families.
Dan kunnen in ieder geval in een viering, in welke vorm dan ook, de namen genoemd worden van de
mensen die we in ons midden missen.
U kunt de gegevens doorgeven op mailadres: rkparochiemeterik@gmail.com
Alvast bedankt.
Namens het parochiesecretariaat
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Actie in Meterik
Afgelopen week, op 6, 7 en 8 oktober, was er een heuse filmset in Meterik met acteurs uit de hele
provincie in samenwerking met Toneelgroep Maastricht.
Voor de web-serie ‘Zuipkeet’ van BNN VARA worden er
in de regio opnames gemaakt (zie artikel ‘Uit nood
geboren maar een groot cadeau’ in bijlage ‘Leef’ van
Dagblad de Limburger van maandag 5 oktober over
opnames in de Grote kerk in Venray).
De film speelt zich af in Venray en gaat over een
vriendengroep die na 5 jaar weer bij elkaar komt.
De doelgroep van de serie zijn jongeren van twaalf tot
twintig jaar.
Het betreft 10 afleveringen van elk tien minuten,
uitgezonden via het NPO3 You-Tube kanaal.
Er waren vorige week 3 draaidagen bij plantencentrum Van den Beuken en het ging er professioneel aan
toe, zoals uit de foto’s blijkt. Wie weet komen er binnenkort bekende beelden op tv voorbij.
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