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Uitslagen competitie: week 37
Grubbenvorst 1
Kemphaan 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Wanssum 3
Oostrum 2
Meterik 8

Meterik 1
Meterik 2
S.V.E.B. 1
VRIJ
VIOS
Meterik 6
Meterik 7
Gasthoes 5

Competitiepunten en stand na ronde 2

8-5 A
10 - 3 B1
8 - 7 B1
B2
13 - 8 B3
5 - 7 C1
8 - 7 C2
10 - 4 C4

Klasse
Klasse
Klasse
klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

5
3
18
8
12
15
13
23

pnt plaats 12
pnt plaats 11
pnt plaats 3
pnt plaats 10
pnt plaats 6
pnt plaats 2
pnt plaats 4
pnt plaats 1

Beste speler in week 37: BERT THIJSSEN van Meterik

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open Inloop
Hetvolgende Eetpunt is op maandag 3 oktober, dan wordt er weer een 3 gangendiner geserveerd.
U kunt zich opgeven t/m donderdag 29 september bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of
dorpsverbindermeterik@gmail.com.

Let op!
Helaas zijn ook wij genoodzaakt om de prijs te verhogen. Vanaf 3 oktober zijn de kosten € 13,00 per
persoon.
We starten om 12.15 uur.
Open inloop is iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit.
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
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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

Abonnement per 1 januari 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar

Advertentietarieven 1 januari 2022
1 pagina
€ 27,50
achterpagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ achterpagina (kleur)
€ 25,00
Bezorging:
⅓ pagina
€ 11,50
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Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 17-09-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

SEPTEMBER
Za

24:

JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

OKTOBER
Zo
Ma
Wo

02:
03:
05:

Za
Ma
Di
Zo
Ma
Wo
Do
Za
Do

08:
10:
11:
16:
17:
19:
20:
22:
27:

Molen 'Eendracht Maakt Macht': Limburgse Molendag 11:00 - 16:30 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: documentaire Derk van Assen MFC voor leden en geen leden 13:30 uur
- Zanglust: optreden in Sevenheym 19:00 uur
- Vrouwen samen sterk: informatieavond toekomst Vrouwen samen sterk 19:30 uur
Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur
Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
t Krèntje: huis-aan-huis bezorging

NOVEMBER
Wo
Za
Zo
Ma
Za

02:
05:
06:
07:
12:

Ma
Di
Wo
Do

14:
15:
16:
17:

Vr
Zo

18:
20:

Ma
Wo
Do
Vr
Za

21:
23:
24
25:
26:

Zo

27:

Wo

30:

Vrouwen samen sterk: quiz 19:30 uur
Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur
Meriko Vocaal: te gast bij Aedemnoet Kessel
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken
- Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 19:00 - 23:30 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
Duurzaam Meterik: informatieavond warmtepompen in MFC 20:00 - 22:00 uur
Vrouwen samen sterk: sinterklaasavond 19:30 uur
- Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Meriko Vocaal: Cecilia-avond
- Meriko Vocaal: deelname Horster koren Festival in het Gasthoes
- Zanglust: deelname Horst Vol Koren 11:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
KBO: feestavond 17:00 - 22:00 uur
Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur
Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur
- JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
- Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur
- Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur
- Intocht Sinterklaas 10:00 - 13:00 uur
- Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur
- Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur
Vrouwen samen sterk: kerststukje maken 19:30 uur

DECEMBER
Ma
Za
Ma
Wo
Do

05:
10:
12:
14:
15:

Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
Vrouwen samen sterk: kerstviering 19:30 uur
- KBO: kerst/adventsviering in MFC 13:30 uur
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Start groepsavonden
De meeste groepsavonden zijn gestart. Voor degenen die nog niet gestart
zijn, zie hieronder:
• Miëterikse ellende
: afgelopen dinsdag
• Kwakers
: vrijdag 23 september
• Sloopkogels
: vrijdag 30 september
!Let op i.v.m. werkzaamheden voetbalterrein!
Zoals jullie vast wel weten is begonnen met de bouw van de sporthal op het sportpark. De toegang tot
de blokhut is onze eigen weg naar de blokhut. Deze wordt vanaf nu ook gebruikt door het
bouwverkeer, waardoor onze fietssluis aangepast is. We hebben contact met de gemeente om dit
veiliger te maken. Maar de vraag aan alle leden en ouders om goed op te letten als men in de huidige
situatie de weg op fietst. Kom zoveel als mogelijk met de fiets naar de groepsavond. Kom je wel met de
auto. Parkeer de auto voor aan de weg en loop naar de blokhut.
Als zich onveilige situaties voordoen, graag melden via info@jnmeterik.nl.

OPA
Aankomende zaterdag 24 september komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 1 aan de
beurt. Dit zijn Sander Ambrosius, Kris Cuppen, Jules Driesen (i.p.v. Julia Schoeber) en Jac Ambrosius.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Alvast bedankt.

OMA
Aankomende zaterdag 24 september kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in
komen leveren tussen 13:00-15:00 uur.
LET OP…dit is bij het JongNL terrein zelf (dus niet bij de parkeerplaats van de voetbalclub, dit i.v.m.
de bouwwerkzaamheden). Groep 1 is aanwezig ter ondersteuning. Dit zijn Roger Janssen en Henk
Ambrosius.

Meterik Schoon.
In het kader van World Cleanup Day zijn de Meterikse zappers
(zwerfafvalprikkers) afgelopen week extra op stap gegaan.
De meesten zijn zaterdag aan het prikken gegaan om zwerfafval
op te ruimen.
Ditmaal was het resultaat 25 volle vuilniszakken en nog grof afval
wat in het bos en sloten werd gevonden. In Meterik hebben we
inmiddels al meer dan 200 zakken afval uit de natuur, berm en
straat opgeruimd.
Prachtig werk van de zappers maar jammer dat dit nodig is.
Indien je ook af en toe een wandeling wilt maken en dan tevens
links en rechts wat zwerfvuil mee wilt nemen….. neem dan contact
op met mij, Ton Hendriks: info@dorpsraadmeterik.nl of loop
gewoon een keertje mee met een zapper.
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Verslag dorpsraadvergadering 15 september jl.
De vergadering start met een ‘In gesprek met..’ OJC Knor.
De doelgroep van OJC Knor is de jeugd uit Meterik tussen 16 en 25 jaar. Naast het openstellen van de
soos worden ook evenementen en speciale feesten georganiseerd. OJC Knor heeft zo’n 70
vrijwilligers. In de coronatijd is de soos een tijd dicht geweest en heeft de jeugd haar toevlucht naar de
keten genomen. Het aantal bezoekers van de soos is nog niet op het peil van voor corona. Dit is
financieel goed merkbaar. OJC Knor nodigt de Dorpsraad uit om een keer op bezoek te komen of een
keer in de soos te vergaderen.
De werkgroep Openbare Ruimte geeft aan, dat het probleem met de bladkorf in de
Crommentuynstraat (bebouwde kom) is opgelost door deze naar de andere kant van de weg op het
trottoir te plaatsen.
Vanaf de Donkstraat is niet duidelijk dat het wandel-fietspad via Bekkershof benut kan worden om naar
Horst centrum te gaan. Gekeken wordt of een bordje geplaatst kan worden.
De werkgroep Sociaal houdt 20 september a.s. een inloopavond in het MFC voor nieuwe inwoners
van Meterik.
De werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling meldt dat er enkele percelen beschikbaar zijn
binnen de cpo-groep Meteriks veld 2. Mensen van de wachtlijst zijn benaderd of men wil participeren.
Zo nodig wordt de beschikbaarheid buiten Meterik kenbaar gemaakt.
De werkgroep Verkeer meldt, dat de borden in het kader van de Campagne Veilig op weg
zijn geplaatst. Enkele borden zijn door kinderen van de basisschool gemaakt. Ook wordt een middag
georganiseerd waar men met auto’s en tractors echte verkeerssituaties nabootst.
De werkgroep Duurzaam Meterik houdt een Duurzame huizentocht op 16 oktober a.s. waarbij 4
bewoners hun verhaal doen over de verduurzaming van hun woning.
Op 15 november a.s. wordt een informatieavond over warmtepompen georganiseerd in het MFC.
Diverse bezoekers van de informatieavond ‘Isoleren’ hebben laten weten inmiddels bezig te zijn met de
isolatie van hun woning.
De dorpsraadvergadering van 20 oktober gaat NIET door vanwege te veel afmeldingen.
Ben je geïnteresseerd en benieuwd of de Dorpsraad of één van de werkgroepen iets voor je is? Je
bent altijd welkom om eens een vergadering of activiteit bij te wonen.
Mocht je een vraag of opmerking hebben, waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de
volgende vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpraadmeterik.nl

ZONDER GUM
Vanaf 3 oktober is er weer vanalles loos op kleurrijke werkplaats
ZONDER GUM.

Houd jij ook zo van knutselen, freubelen, tekenen,
schilderen en nog veel meer?
Dán móét je naar ZONDER GUM.
Meld je snel aan voor een proefles! want vol is vol..
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Mededelingen KBO
Verslag excursie Militaire begraafplaats Ysselsteyn 15 september j.l.
We waren met 43 leden naar Ysselsteyn gegaan. Daar werden we ontvangen met koffie, thee en een
stukje vlaai. Daarna werden we naar de ontvangstruimte gebracht, waar we door twee vakkundige gidsen
werden ontvangen.
We kregen eerst een uitleg hoe deze militaire begraafplaats
tot stand was gekomen, met daarna een uitleg over de
begraafplaats zelf.
In deze ruimte draaiden ze op de achtergrond fragmenten
van de oorlog, ook stond er een vitrine met nog wat spullen
van de gesneuvelde soldaten. Het bleef buiten maar
regenen, maar dat kon onze leden niet weerhouden om
mee naar buiten te gaan.
Er stonden 31.714 kruisen met allemaal hun eigen
levensverhaal. Vooraan stonden 87 kruisen van de Duitse
militairen die in de Eerste Wereldoorlog gesneuveld waren.
Buiten werden we in twee groepen verdeeld.
Onze groep stond even stil bij het kruis van ‘Karl-Heinz Rosch‘, een soldaat die op een boerderij in Goirle
(Noord Brabant) een kanon moest bedienen. De boerderij kwam op 6 oktober 1944 onder vuur te liggen,
hij rende naar buiten en zag twee spelende kinderen op de binnenplaats. Hij bedacht zich geen moment
en nam de twee spelende kinderen onder zijn armen mee naar de schuilkelder. Toen hij terug rende naar
zijn kanon werd hij, daar waar de twee kinderen gespeeld hadden, dodelijk getroffen door een geallieerde
granaat. Hij is maar 18 jaar en twee weken oud mogen worden. Zo schuilt achter ieder kruis een verhaal.
Er lagen zelfs kindersoldaten van 13 jaar die in de laatste dagen van de oorlog een geweer in de handen
gedrukt kregen. Vele ouders hebben hun kinderen zien vertrekken maar nooit meer teruggezien. De enige
herinnering zijn foto’s en een kruis op het kerkhof van Ysselsteyn.
Vele van onze leden waren, ondanks de regen, erg onder de indruk van wat we die middag gehoord en
gezien hadden. De twee gidsen brachten de geschiedenis weer heel even tot leven.
Leden die mee zijn gegaan naar Ysselsteyn, bedankt voor jullie aanwezigheid.

Woensdag 5 oktober, documentairemiddag in het MFC.
Er zullen twee documentaires gedraaid worden die gemaakt zijn door Thuur van den Heuvel.
Thuur is een Horstenaar, en ook een bekende bij omroep Reindonk.
Hij zal eerst uitleg geven hoe de documentaires tot stand zijn gekomen. Daarna draait hij de eerste
documentaire met als titel ´Bidden zonder woorden´. Deze gaat over kruisen en kapellen. Wie voert het
onderhoud uit en wordt een kapel nog wel bezocht.
Daarna houden we een korte pauze, voor een gratis kopje koffie of thee.
Na de pauze zal Thuur een uitleg geven over hoe de documentaire met als titel ´Zijn leven, Onze vrijheid´
tot stand is gekomen.
Deze documentaire gaat over de verzetsheld Derk van Assen die hier in 1943 in de Schadijker bossen in
koelen bloede gefusilleerd werd. Derk heeft samen met zijn vrouw onder andere Joodse mensen laten
onderduiken en werd in de dagen voor zijn dood gemarteld door de Duitsers. Derk heeft nooit zijn Joodse
onderduikers verraden, wat hij tenslotte met de dood heeft moeten bekopen.
Dit is een documentaire die moet je gezien hebben, en…….. dat kan op woensdag 5 oktober in het MFC.
De zaal is vanaf 13.30 uur open, zodat we om 14.00 uur kunnen starten.
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Deze documentairemiddag, is bedoeld voor leden en niet leden van de KBO.
Dus een ieder is van harte welkom .
Het enige wat je even moet doen is je opgeven voor deze documentairemiddag, vóór zondag 2 oktober bij
de secretaris Bert Thijssen. Liefst per mail kbometerik@gmail.com, bellen mag ook 06-4035 5580 maar
dan alleen ‘s avonds tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Dan weten we hoeveel tafels, stoelen en hoeveel
koffie er klaar gezet moeten worden.

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Knutselen
Kienen
Fietsen

Maandag 03 oktober, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 29 september 2022, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Donderdagmiddag 06 en 20 oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur in het MFC.
Maandag 10 oktober 2022, aanvang 14.00 uur; de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Dinsdag 11 oktober 2022, organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie
fietstocht. pak je fiets, en fiets gezellig met de Janne Mannen mee.

Groetje, KBO Meterik.

Jo Verstappen - Tacken.
Jo Verstappen - Tacken was bereid herinneringen aan haar leven in Meterik met
ons te delen, waarvoor hartelijk dank. Vandaag leest u het 7e en laatste deel.
Op 23 april 2001 verhuisden Thei en Jo van Meterik naar Grubbenvorst op
Schutterweide 3. (zie foto)

Jo werd in Grubbenvorst lid van
volksdansgroep De
Maasdansers en meldde zich
aan als lid van ZijActief en
ouderenvereniging KBO.

Samen wandelden Thei en Jo voorheen met de wandelclub tien km op
vrijdagmorgen. Ze liepen twaalf keer de Rode Kruis Bloesemtocht in
Geldermalsen.(zie foto)
Ook genoten ze samen van mooie vakanties over de hele wereld en van
fietsvakanties.
Verder genieten Jo en Thei van hun kleinkinderen Kim en Dre.
Jo en Theo hartelijk dank voor jullie verhaal en gastvrijheid.
Heemkunde Meterik, augustus 202
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Dames 1 VC Trivia kennen fantastische seizoenstart
Na enkele voorbereidingsweken was het afgelopen zaterdag zover, de eerste wedstrijd van het nieuwe
seizoen. En meteen een krachtmeting van jewelste, namelijk Peelpush. De wedstrijd was een visitekaartje
voor het volleybal, namelijk veel spanning, strijd en beleving. VC Trivia won weliswaar met 4-0, maar
moest daarvoor heel diep gaan.
VC Trivia startte de wedstrijd met nieuwkomers Laura Oomen en Ilse Bergs in de basis. De wedstrijd ging
gelijk op. VC Trivia maakte geregeld persoonlijke fouten en ook de service verliep niet vlekkeloos. Aan de
andere zijde van het net stond een team dat met veel overgave elke harde aanval wist te verdedigen. Hier
werd meteen de basis gelegd voor een spannende wedstrijd. De eerste set eindigde met 26-24 in het
voordeel van VC Trivia.
Daarmee waren de laatste zenuwen wel verdwenen en met veel meer vertrouwen startte VC Trivia aan de
2e set. De servicedruk ging omhoog maar leidde in het begin nog niet tot een groot gat. Peelpush bleef
aanhaken, totdat VC Trivia in het midden van de set een kleine voorsprong opbouwde. Na een tactische
wissel aan Trivia zijde werd deze voorsprong verder uitgebouwd tot 25-16.
Dipje. Met een 2-0 voorsprong en de wedstrijdwinst voor het oprapen, zou je verwachten dat VC Trivia in
de 3e set meteen het tempo zou bepalen, maar niets was minder waar. Peelpush stond binnen no-time op
een 1-9 voorsprong. Dit leidde al vroeg tot een eerste
time-out. De boel werd weer op scherp gezet en punt
voor punt werd de achterstand ingelopen. Je voelde op
dat moment aan alles dat het eigenlijk niet meer mis kon
gaan, echter tot aan het einde van de set bleef Peelpush
vechten voor wat het waard was en kwam zelfs op
setpoint. VC Trivia hielt het hoofd koel en won met 27-25.
Mooi slotakkoord. De 4e set was een lust voor het
oog. De druk was er volledig vanaf en VC Trivia liet zien
waartoe het in staat is, namelijk met veel servicedruk een
tegenstander onder druk zetten en elke rally veel
aanvalsdruk zetten, met als uitblinker Eugenie van Lin.

VC Trivia D2 wint de eerste wedstrijd !!!
De competitie is weer gestart.... en meteen 3-2 winst op Peelpush D5.
Vorig seizoen had D2 slechts 4 overwinningen en dat willen we nu meer dan verdubbelen. Daarmee is nu
meteen een goede start gemaakt. De wedstrijd zelf begonnen we een beetje matig. Ondanks een goede
voorbereiding en al 2 weken oefenwedstrijden gespeeld te hebben, was het nu toch weer even in het ritme
komen.
De eerste en tweede set lukte het niet om voldoende te scoren en maakten we veel eigen fouten. Ook
hadden we moeite met de sterke verdediging van Peelpush en lukte het niet om hun sterke libero te
vermijden. Na twee sets stonden we 0-2 achter (19-25 en 24-26). Aan het einde van de tweede set ging
het wel al iets beter en kwamen we meer in ons eigen ritme. We wisten dat we er een schepje bovenop
moesten doen, vooral ook qua communicatie en enthousiasme in het veld. Dit werkte en met sneller spel
en overtuigende aanvallen wisten we steeds meer te scoren
en dwongen we Peelpush tot meer fouten.
Set drie en vier wisten we overtuigend te winnen met 25-18
en 25-19, waardoor we toch nog een 5e set voor de
overwinning mochten spelen. In de 5e set ging het weer
meer gelijk op en stond Peelpush voor met de kantwissel,
maar wij wisten er een goede eindspurt uit te persen met
hoge servicedruk. Meteen het eerste van de drie
matchpunten werd afgemaakt en 3-2 winst is binnen!!!
Een wedstrijd met nog wel enkele aandachtspunten om aan
te werken. Op naar de volgende wedstrijd 1 oktober tegen
ons eigen Trivia D3.....
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Vergeet niet je tijdig aan te melden voor de Duurzame Huizenroute
door Meterik
Op zondagmiddag 16 oktober 2022 organiseert de werkgroep Duurzaam Meterik een huizenroute
in Meterik. Hiermee heb je de mogelijkheid een 4-tal woningen in Meterik bezoeken waar verschillende
verduurzamingsmaatregelen zijn toegepast. De bewoners vertellen je over de keuzes die ze gemaakt
hebben, de ervaringen (positief en/of negatief) met de betreffende duurzame maatregel(en) en hun
eventuele verdere plannen voor verduurzaming van hun huis.
Denk je zelf na over verduurzaming van je woning maar wil je graag eens horen hoe dorpsgenoten dat
hebben aangepakt, wat de (besparings)resultaten zijn en waar ze tegenaan gelopen zijn? Wat hebben ze
er van geleerd? Meld je dan aan.
Belangrijk!!
Wil je deelnemen? Meld je aan via duurzaammeterik@gmail.com zodat we jullie over
de route kunnen verdelen en er steeds kleine groepjes tegelijk elk huis bezoeken. Er
is beperkt plaats, dus wees er snel bij. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 oktober, maar
vol = vol!
We starten om 12.45 uur vanaf het plein bij het MFC. Iedereen bezoekt om 13.00 uur, 13:45 uur, 14:30 uur
en 15:15 uur een huis op de route. De route/groepsindeling wordt nog gemaakt en zal iedereen een paar
dagen van te voren per mail ontvangen.
Welke huizen nemen deel aan de route?
Wie neemt er deel en wat kun je daar verwachten?
- Familie Hanken, Schadijkerweg; woonboerderij verbouwd van energielabel G naar A door isolatie,
zonnepanelen, warmtepomp. Gasloos! Hoe is dit gerealiseerd en hoe bevalt het?
- Familie Kleuskens, Crommentuynstraat; verbouwde boerderij met moderne isolatie en
voorbereidingen voor een eventuele warmtepomp. Hoe zijn alle duurzame maatregelen
gerealiseerd?
- Familie Hesen, Speulhofsbaan; nieuwbouw gasloze woning met warmtepomp etc. Hoe bevalt dit
en wat kan er eventueel verbeterd worden voor de toekomst?
- Familie Tacken, Nieuwe Peeldijk; vrijstaande woning met hybride warmtepomp. Welke
maatregelen waren daarvoor nodig?
Tot ziens op zondag 16 oktober!
Werkgroep Duurzaam Meterik

Steun stichting Miëterikse Kermis
Om in 2023 weer een succesvolle kermiseditie te
organiseren, doen wij ook dit jaar weer mee aan de
Rabo Club Support.
Met deze actie maakt onze stichting kans op financiële ondersteuning.
Daar kun jij ons bij helpen!
Als klant van de Rabobank kun jij t/m 27 september jouw stem uitbrengen
op Stichting Meterikse Kermis. Daarmee is jouw stem direct geld waard.
Het opgehaalde bedrag wordt volledig ingezet voor het bekostigen van de
attracties. Stemmen kan via de Rabo App of www.rabobank.nl/clubsupport.
Alvast bedankt!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Noteer alvast de datum 17 oktober aanvang 19.15 uur in je agenda.
Uitnodiging volgt.

SENIOREN
Uitslagen
H.B.S.V. 1 (zon)
Reuver 3 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
SVOC'01 4 (zon)

RKSV Meterik 1 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
Leunen 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)

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

Programma (kijk op onze website voor het actuele programma)
25 sep
25 sep
25 sep
25 sep
02 okt
02 okt
02 okt
02 okt

14:30
10:30
12:00
10:30
13:00
09:30
10:30
10:30

RKSV Meterik 1 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
Sparta'18 4 (zon)
SV Venray 15 (zon)
EWC'46 1 (zon)
Vitesse'08 4 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)

SVEB 1 (zon)
SVOC'01 2 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
Wittenhorst 8 (zon)
Hegelsom 4 (zon)

co
co
co
co
co
co
co
co

Programma jeugd
24 sep
24 sep
24 sep
24 sep
24 sep
24 sep
24 sep
24 sep
24 sep
24 sep
24 sep
24 sep

15:00
15:30
13:30
09:15
11:00
12:30
10:00
10:30
11:15
09:30
08:45
10:00

VV Baarlo JO19-1
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1
ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2
S.V. Oostrum JO15-2JM
SJO America-Meterik JO15-1
FCV-Venlo JO13-3
SJO America-Meterik JO13-1
Haelen JO12-1
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1
Neerkandia JO12-1JM
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2
Koningslust JO11-1
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2
FCV-Venlo MO11-1
Leunen JO9-2
SJO America-Meterik JO9-1
DES Swalmen JO8-2
SJO America-Meterik JO8-1
Sparta'18 JO8-2
SJO America-Meterik JO8-2
SJO America-Meterik JO7-MP
Melderslo+Sparta'18 JO7-MP

Overlast door beklimmers van het platte
dak van het MFC
We constateren dat er regelmatig jonge jongens op het platte dak klimmen van de bijgebouwen achter De
Meulewiek. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Bovendien is een dak hiervoor niet bedoeld en kan er
makkelijk schade ontstaan. Wij en ook de buurt hebben de jongens meerdere malen hierop aangesproken,
maar dit maakte weinig indruk. Ook voelen buurtbewoners zich op deze manier aangetast in hun privacy.
Het terrein achter de zaal is voor iedereen toegankelijk omdat hier ook de speeltuin aan grenst. Dat wil niet
zeggen dat ze dan ook aan andermans eigendom mogen komen. We hebben eerder ook al last ervaren
dat er ruitjes ingegooid werden. Natuurlijk kun je spreken van kwajongensstreken maar het getuigt van
totaal geen respect als er iets van gezegd wordt.
We verzoeken ouders om eens bij hun kinderen te informeren en hopen hiermee de overlast in te kunnen
dammen. Ook mensen die in de buurt wonen vragen we om een oogje in het zeil te houden en er iets van
te zeggen als dit weer gebeurt. Alvast bedankt voor de medewerking.
‘De Stichting zelf gaat maatregelen nemen om het ‘hufterproof’ te maken.
Stichting Gemeenschapshuis Meterik
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De rozen van de bloemenketting zijn voor Lau Wijnhoven
Onlangs ontving Lau Wijnhoven uit handen van Louis Vullings
van Omroep Horst aan de Maas een mooi boeket rozen.
Lau werd voor de bloemen genomineerd door Louis Cuppen
uit Kronenberg omdat Lau actief is voor het HobbyGilde in
Horst waar hij de cursus houtsnijden verzorgt.
Lau was aangenaam verrast, het was niet nodig geweest,
maar hij vond het toch ‘kei sjiek’!
Naast zijn inzet voor het HobbyGilde is Lau op tal van andere
plaatsen actief, o.a. in Museum De Locht in Melderslo,
Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind en Het
Peelmuseum in America.
Daarnaast zingt Lau graag.
In het verleden bij Meriko Vocaal en Ratatouille. Nu nog bij
Seniorenkoor Zanglust uit Meterik en Gemengde
Zangvereniging Vivente uit Venlo.
In het programma ‘Wekkerradio’ van Omroep Horst aan de
Maas maakte Lau zondag 11 september bekend dat hij Lei
Jacobs, een actieve mantelzorger uit Horst, heeft gekozen als
volgende schakel aan de ketting.
Ook Lei mag een paar weken gaan genieten van een mooi
boeket rozen van Van der Hulst Rozenkwekerijen.
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Sportvereniging Oxalis

Horst aan de Maas

SV Oxalis wint 1e bekerwedstrijd
In de 1e bekerronde stond JES/Klick’15 1 op donderdag 15 september op het programma. Geen
onbekende tegenstander voor SV Oxalis. Oxalis speelde voor het eerst dit seizoen thuis op Sportpark
Wienus en met veel publiek langs het veld gingen de dames vol goede moed de wedstrijd in.
Oxalis opende de wedstrijd met het eerste doelpunt. JES/Klick’15 wist snel aan te haken en kon de
achterstand inhalen. Oxalis vocht terug en hierna bleef de wedstrijd gelijk opgaan.
Halverwege de eerste helft wist Oxalis de korf goed te vinden en konden de dames de tussenstand
uitbreiden naar een 10-5 voorsprong.
In de rust werd door de coach gezegd dat Oxalis hun kansen goed af weet te maken en dat de dames er
verdedigend goed bijzitten. Oxalis moest zo doorgaan.
In de tweede helft verliep de wedstrijd voor beide kanten moeizamer. Beide teams wisten de korf niet goed
te raken. Hierdoor stokten de doelpunten. Oxalis kon de overwinning echter veilig stellen. De eerste
bekerwedstrijd eindigde in 11-7 winst voor Oxalis.
Op 29 september spelen de dames van Oxalis 1 hun 2e bekerwedstrijd tegen het Brabantse Korloo 1.
De wedstrijd wordt thuis gespeeld op sportpark Wienus om 20:00 uur.

Grote Clubactie Meterik
Maandag 26 september is de Grote Clubactie van SV Oxalis in Meterik. Tussen 18.15 - 20.00 uur komen
onze leden weer deur-aan-deur loten verkopen. We hopen ook dit jaar op uw steun!

Oxalis verliest in moeilijke weersomstandigheden
Oxalis 1 speelde zondag 18 september de 2e competitiewedstrijd tegen Flamingo’s (M) 1 uit Mariahout. Dit
keer was de wedstrijd thuis, op eigen bodem in Hegelsom. Het bleek een lastige wedstrijd, mede door de
weersomstandigheden.
Flamingo’s kwam beter uit de startblokken en wist als eerste de korf te vinden. Oxalis keek al snel tegen
een 0-2 achterstand aan. Toch wist Oxalis terug te komen naar 2-2 en vanuit hier ging het gelijk op. Beide
teams gingen de rust in met een gelijke stand van 3-3.
Na de rust begon het weer al snel om te slaan en zorgden de regenbuien voor wat moeilijkheden. In het
begin ging het nog gelijk op tussen de teams, maar na de 5-5 wist alleen Flamingo’s nog de korf te vinden.
De dames van Oxalis verlieten het veld met een 5-7 nederlaag.
Volgende week 25 september speelt Oxalis uit om 13.00 uur tegen DES (V) 1 in Vierlingsbeek.

Agenda:
•
•

26 september 2022: Grote Clubactie Meterik lotenverkoop deur-aan-deur
29 september 2022: 2e ronde bekercompetitie Oxalis 1 – Korloo 1 om 20.00u Sportpark Wienus

Voor meer informatie bezoek onze website:
www.svoxalis.nl of
https://twitter.com/SVOxalis of
www.facebook.com/OxalisHorst of
https://www.instagram.com/svoxalis
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 1 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur
Riek en Piet Lemmen - Weijs (jaardienst)
Lector
01-10: Henny Jenniskens

Acoliet
Huub Baltussen

Collectant
Jeu Tacken

Maak kennis met Hockeyclub Horst tijdens de
gezellige inloopochtend op 1 oktober aanstaande
Heb je interesse in hockey of wil je gewoon eens komen kijken hoe het er bij Hockeyclub Horst aan toe
gaat? Kom dan zeker naar de gezellige inloopochtend op zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 13.00 uur bij
Hockeyclub Horst. Er zijn deze ochtend rondleidingen en allerlei leuke activiteiten waarmee je de
hockeysport leert kennen. Vrijwilligers zijn er natuurlijk ook om vragen (van ouders) te beantwoorden over
een lidmaatschap bij Hockeyclub Horst.
Op zaterdag 1 oktober staan vrijwilligers van Hockeyclub Horst klaar om bezoekers te ontvangen. Ze
krijgen er een rondleiding over het clubterrein. Er zijn op deze ochtend natuurlijk volop wedstrijden voor de
jeugd en ook de kantine zal gezellig bevolkt worden door hockeyteams, hun coaches, begeleiders en
supporters. Je proeft dus echt de sfeer van de club. Op het miniveldje
mogen bezoekers zelf oefenen met stick en bal. Daarvoor zijn leuke
oefeningen uitgezet zoals een wedstrijdje balletje hooghouden voor
beginners. Er staan echte keepers in de goal. Je hebt dus alle gelegenheid
om je eerste hockeygoal ooit te scoren. Je mag hockeykleding,
keeperskleding en andere attributen bekijken én zelf passen. Neem een
kijkje in de kleedkamers, het materialenhok en de velden. In de kleurhoek
zijn mooie kleurplaten. In de kantine krijg je net als een echte
jeugdhockeyer bij HCH (suikervrije) ranja en komkommer. Voor de ouders
is er net als voor alle hockeyouders koffie en thee. Voor alle bezoekers is er bovendien een goodiebag met
onder andere een waardebon voor een aantal gratis proeftrainingen bij Hockeyclub Horst.
De inloopochtend bij HCH is bedoeld voor iedereen met interesse in de club of in de hockeysport. Wil je
deelnemen aan de open inloopochtend op zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 13.00 uur? Meld je dan aan
via secretariaat@hchorst.nl. Je vindt HCH aan de Gebr. van Doornelaan 126 in Horst. De hockeyclub ligt
achter het Dendron College en de Dendron sporthal.
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