
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 
Een oorkonde voor Trivia 3.1 

 
voor de behaalde 1e plaats 

 
op het toernooi! 

 

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 11 
Nummer 40 

 
13 oktober 2022 

Redactie: Donkstraat 9 
 

Tel.  077 - 3980281 
B.g.g. 077 - 3983812 
 

E-mail: 
dorpskrantmeterik@gmail.com 
 

Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 
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Na een rondreis door New England heeft ons redactielid Marjo 
eindelijk tijd gevonden om ‘t Krèntje te lezen. 
 
 
Op de achtergrond een klein deel van de skyline van 
New York. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Mobiel: 06 – 3823 0621 

Email: dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

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

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

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

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben.  

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

Bezorging: 

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

Abonnement per 1 januari 2022 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2022 

1 pagina € 27,50 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (kleur)            € 25,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 8-10-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

OKTOBER 

Zo 16: Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur 
Ma 17: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 19: Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur 
Do 20: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
Za 22: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Do 27: t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
   

NOVEMBER  

Di 01: SV Oxalis: algemene ledenvergadering 19:30 - 21:30 uur 
Wo 02: Vrouwen samen sterk: quiz 19:30 uur 
Za 05: Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur 
Ma 07: Dorpsverbinders: mantelzorgdag in MFC 12:30 - 15:00 uur 
Za 12: - Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken 
  - Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 19:00 - 23:30 uur 
Zo 13: Deelname Drumband Horst aan de Mallets (Gasthoes) 16:00 - 17:00 uur 
Ma 14: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 15: Duurzaam Meterik: informatieavond warmtepompen in MFC 20:00 - 22:00 uur 
Wo 16: Vrouwen samen sterk: sinterklaasavond 19:30 uur 
Do 17: - Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Vr 18: Meriko Vocaal: Cecilia-avond 
Zo 20: - Meriko Vocaal: deelname Horster koren Festival in het Gasthoes 
  - Zanglust: deelname Horst Vol Koren 11:00 uur 
Ma 21: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 23: KBO: feestavond 17:00 - 22:00 uur 
Do 24: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Vr 25: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Za 26: - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Zo 27: - Intocht Sinterklaas 10:00 - 13:00 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Wo 30: Vrouwen samen sterk: kerststukje maken 19:30 uur 
   

DECEMBER  

Vr 02: SV Oxalis: sintviering Kangoeroes, E+F-jeugd 18:15 - 19:45 uur 
Ma 05: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 10: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur 
Ma 12: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 14: Vrouwen samen sterk: kerstviering 19:30 uur 
Do 15: - KBO: kerst- / adventsviering in MFC 13:30 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 17: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 23: Meriko Vocaal: champignonactie 
Di 27: Meriko Vocaal: deelname kerstwandeling Horst 18:00 - 21:00 uur 
Do 29: Oliebollenactie 16:00 - 19:00 uur 
   

JANUARI  

Wo 04: VC Trivia: extra ledenvergadering & nieuwjaarsborrel  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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  Mededelingen KBO 
 

 
Beste leden 
 
Woensdag 5 oktober jl. was er in het MFC een documentairemiddag van Thuur van den Heuvel. 
Er waren jammer genoeg maar 30 personen in de foyer aanwezig, te weinig voor zo’n mooie 
documentaires. 
 
Wiel Haegens van de ´Stichting Veldkruisen en Kapellen´ 
begon te vertellen over deze stichting, die in maart jl. hun 
50-jarig jubileum vierde. 
Deze stichting onderhoudt alle kruisen en kapellen in de 
gemeente Horst a/d Maas, Dus ook het kruis van Derk 
van Assen. Er komt heel wat bij kijken om alles goed en 
netjes te onderhouden.  
 
Daarna begon Thuur te vertellen hoe zijn documentaire 
‘Bidden zonder woorden‘ tot stand is gekomen, met als 
thema ‘onderhoud aan kruisen en kapellen’. Vol aandacht 
keken de aanwezigen naar de prachtige beelden, hun 
verhalen en de onderhoudswerkzaamheden door de 
stichting. Daarna was er tijd voor koffie / thee en een 
plakje cake. 
 
Na de pauze vertelde Thuur van den Heuvel hoe zijn 
tweede documentaire tot stand was gekomen. 
Deze documentaire ging over de laatste levensjaren van 
de verzetsheld Derk van Assen die geboren was in het 
Overijsselse Hasselt op 9 oktober 1891 en gefusilleerd is in de Schadijkse bossen op 14 september 1943. 
 
Hij woonde in Maastricht samen met zijn vrouw Berendje en was daar deurwaarder der Directe 
Belastingen. Samen zaten ze in het Maastrichtse verzet en hielpen de joden met het onderduiken. 
Waarom ze Derk van Assen helemaal vanuit Maastricht naar Meterik vervoerden om hem daar te doden, 
blijft een raadsel.  
 
Het was een boeiende documentaire, waar Thuur veel onderzoek en tijd in heeft gestopt om alle 
documenten en processen boven water te krijgen. Mensen die er die woensdag niet geweest zijn, hebben 
heel wat gemist, het waren twee schitterde documentaires. Na afloop konden we nog vragen stellen aan 
Thuur en aan Wiel. 
 
Tenslotte dankte onze voorzitter Jan Steeghs Thuur van den Heuvel en Wiel Haegens voor deze 
schitterende documentairemiddag. Mannen bedankt.  
 
Dan willen wij de aftredende bestuursleden van ‘Vrouwen samen sterk‘ bedanken voor de fijne 
samenwerking van de afgelopen jaren. Het nieuwe bestuur veel succes en we hopen weer op een fijne 
samenwerking.  
 
Agenda: 
Wandelen   Maandag 17 oktober, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten       Donderdagmiddag 20 en 27 oktober, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Knutselen  Donderdagmiddag 20 oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur in het MFC. 
Kienen        Maandag 14 november 2022, aanvang 14.00 uur; de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 

              Fietsen            Wij willen de Janne mannen bedanken voor de 6 mooie en gezellige fietsmiddagen in 2022. 
                                       Het volgend jaar vinden de fietsmiddagen plaats op een woensdag; de eerste is al weer op 
                                       woensdag 10 mei 2023.                      

 
Groetje, KBO Meterik. 
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OPA 
Zaterdag 22 oktober komen we oud papier ophalen.  

Deze keer is groep 2 aan de beurt; dit zijn Paul Hoeijmakers, (vervanger) 
Bram Jacobs, (vervanger) Bernard Jenniskens en Jules Driessen (i.p.v. 
Paul Vissers). Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de 
weg staat. 

Sponsorkliks 

Wil je onze vereniging sponsoren zonder dat het wat kost? Dat kan. 
Koop je vaker iets via internet? Het enige wat je hoeft te doen is: 
 
ga naar onze website (www.jnmeterik.nl), klik daar op de vermelde link en klik vervolgens op de 
webwinkel die je wilt bezoeken. JongNL Meterik krijgt dan automatisch een klein percentage van je 
aankoop door sponsorkliks toegestuurd. Kleine moeite, groot plezier ☺ 
Bedankt namens JongNL Meterik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In 2023 bestaat Meriko Vocaal 55 jaar.  
 
 

Begin dit jaar is het idee geboren om o.a. middels het inzetten voor een goed doel,  
stil te staan bij deze mijlpaal. 

 
Het goede doel wordt de Alpe d’HuZes, een jaarlijks fiets- en loopevenement voor  

KWF Kankerbestrijding op de Alpe d’Huez. In 2023 is dit op 31 mei en 1 juni.  
 

Er is een Meriko-Team geformeerd van 24 mannen en vrouwen die naar Frankrijk gaan 
om, ieder op zijn eigen manier, een bijdrage te leveren hieraan. 

Fietsend, wandelend of door ondersteuning van andere teamleden.  
 

Hiermee proberen we, zoals jaarlijks duizenden mensen, om onmacht om te zetten in kracht en geld in te 
zamelen voor kankeronderzoek. 

Opgeven is geen optie. 
 

Gedurende dit jaar, tot en met mei 2023, zullen we middels acties proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor dit goede doel. U zult hierover tijdig geïnformeerd worden.  

Daarnaast zullen we ook andere activiteiten organiseren in ons jubileumjaar. 
 
 

 
Chocoladeletter actie voor Roparun 

 
Ik heb besloten om de komende Roparun niet mee te doen. Ik zal dit jaar daarom ook geen 

sinterklaasactie doen. Ik bedank iedereen die de afgelopen jaren bij mij, voor het goede doel, 
chocoladeletters heeft gekocht. Ik verwijs graag naar de chocoladeletter-actie van Meriko Vocaal. Zij zullen 

dit jaar chocoladeletters verkopen voor een ander goed doel, namelijk Alpe d’HuZes. 
 

Groet Mark Janssen 
Over de chocoladeletter-actie van Meriko Vocaal volgt volgende week meer informatie. 

http://www.jnmeterik.nl/
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Grubbenvorst pakt uit tijdens het Witte Dame festival  

op 21 en 22 oktober. 
 
Na de succesvolle editie in 2017 gaan op 21 oktober 2022 voor de tweede keer de poorten open van het 
‘Middeleeuwse’ centrum van Grubbenvorst. Op vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag vanaf 15.00 uur kun je 
genieten van theatervoorstellingen, straatacts, muziek en dans en talrijke kinderactiviteiten en dat allemaal 
in een Middeleeuwse ambiance. Ongeveer 400 dorpelingen acteren en figureren in 40 taferelen in de sfeer 
van de legende van de Witte Dame. Tickets zijn te koop op de website wwww.wittedamefestival.nl.  
 
 

 

Sportvereniging Oxalis 

                 Horst aan de Maas 

 

 
Oxalis maakt verschil in 1e helft en wint van SVO 
Zondag 9 oktober stond SVO 1 op het programma voor de dames van Oxalis 1.  
Een wat onbekendere tegenstander. Oxalis wist echter al snel in de 1e helft het verschil te maken en gaf 
de ruime voorsprong niet meer uit handen. 
 
SVO opende de wedstrijd met een schot in de korf, maar de dames van Oxalis hadden hier snel antwoord 
op, waardoor de stand op 1-1 kwam. 
Oxalis bleef zoeken naar kansen en verdedigend waren 
de dames ook goed bezig. De dames uit Hegelsom 
scoorden er lustig op los. Dit resulteerde in een 10-1 
ruststand. Tijdens de rust werd er door coach Chantal 
Nillesen gezegd dat de dames goed bezig waren en dat 
er mooie kansen gecreëerd werden. 
 
Na de rust kreeg SVO nog enkele kansen maar Oxalis 
was te sterk voor de ploeg uit Ooij. De wedstrijd werd 
gewonnen door de thuisploeg met een uiteindelijke 
stand van 16-6. 
 
Zondag 16 oktober speelt Oxalis tegen Bladella om 
12:30 uur thuis op sportpark Wienus. 
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Terugblik… 
een klassenfoto 

 
We ontvingen een klassenfoto van een groep leerlingen van de Meterikse school, waarvoor hartelijk dank. 
 
Zeer waarschijnlijk is de foto gemaakt in 1977, toen deze leerlingen in de zesde klas van de lagere school 
zaten. Met ingang van 1 augustus 1985 kreeg Nederland een basisschool. Daarvóór waren er aparte 
kleuterscholen voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en lagere scholen voor 6- t/m 12-jarigen.  
De kleuterschool en de lagere school zaten in een apart gebouw en waren onafhankelijke instellingen.  
 

 
 
Op de achterste rij v.l.n.r.: Ivo Heufs, Harrie Houben, Thea van Rens, Gertie Litjens, Zuster Beatrix, 
Mariëtta van Rengs, Marleen Nillesen, Nellie Jenniskens. 
 
Middelste rij v.l.n.r.: Frank Wijnands, Ria Philipsen, Mart van Rengs, Wiel Korstjaans,  
Marjan Jenniskens, Miriam Rambags, Trudie Drabbels, José Versleijen. 
 
Voorste rij v.l.n.r.: Rian Muijsers, Peter Versleijen, Johan Peeters, Annemie Jenniskens,  
Jeanette van Rens, Wilma van Rens, Christine Smedts. 
 
Heemkunde Meterik wil graag van alle Meterikse klassen een foto op de website plaatsen. 
Heb je een foto met bijbehorende namen dan zouden we het erg fijn vinden als je die met ons wilt delen. 
Reacties of mogelijke aanvullingen op deze foto of een klassenfoto met bijbehorende namen kun je sturen 
naar info@heemkundemeterik.nl. Heb je een foto maar vind je het lastig om die te scannen, mail dan ook; 
wij scannen de foto en daarna krijg je die weer terug. 
 
Alvast hartelijk bedankt. 
 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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SENIOREN 
 
 
 

Algemene ledenvergadering 
Noteer alvast de datum 17 oktober aanvang 19.15 uur in je agenda. Uitnodiging is verstuurd. Mocht je 
niets hebben ontvangen neem dan even contact op via secretaris@rksvmeterik.nl. 
 
Uitslagen  
Sportclub Irene 13   RKSV Meterik 4  8 - 5 
Sportclub Irene 10   RKSV Meterik 3  5 - 2 
RKSV Meterik 1   DSV 1    5 - 2 
 
Meterik wint met wilskracht en bravoure van DSV 
Op zondag 9 oktober speelde Meterik de thuiswedstrijd tegen DSV uit Sint Anthonis. Vanaf de aftrap zat er 
veel vuur in de wedstrijd en zochten beide teams volop de aanval en zo zagen de talrijke toeschouwers 
een zeer aantrekkelijke wedstrijd. Meterik stond er als team, speelde met veel overtuiging en gevarieerd 
aanvalsspel, kreeg de betere kansen en won daardoor zeer verdiend met 5 – 2. 
 
Binnen een kwartier waren er twee kansen voor DSV die keeper Luuk Haenen uit zijn doel ranselde en 
vier voor Meterik. Piet Steeghs zijn eerste inzet werd nog door de keeper gekeerd, zijn tweede inzet was 
een afstandsschot waarmee hij zijn team op een 1 - 0 voorsprong zette, zijn derde inzet na een voorzet 
van Bjorn Cuppen tikte de keeper corner, zijn vierde inzet werd door de keeper voor de voeten van Giel 
Vullings getikt en deze kon eenvoudig de 2 - 0 scoren. Maar DSV had zijn antwoord klaar en scoorde na 
een terugspringende bal op de binnenkant van beide palen uit de rebound de 2 - 1 en bracht daardoor de 
spanning terug in de wedstrijd. Dré Peeters  leek na een mooie combinatie met Bart Houben de 
voorsprong weer te vergroten, maar zijn inzet ging rakelings voorlangs. 
 
Direct na de thee deed DSV verwoede pogingen om de gelijkmaker te scoren maar Meterik hield de 
gelederen gesloten. De groen-witten maakten in de tweede helft prima gebruik van de geboden ruimte. Via 
pijlsnelle aanvallen werd de wedstrijd beslist. Piet Steeghs scoorde na een prima kapbeweging de  3 - 1 en 
beloonde daarmee zichzelf na een geweldig optreden! Rens Aerts die goed inviel scoorde de 4 - 1 en gaf 
ook nog de assist op Giel Vullings die de 5 – 1 binnen schoot.  
In de slotfase scoorde DSV nog met een geweldig afstandsschot de 5 - 2.  
 
Programma  
16 okt   14:30 Heijen 1   RKSV Meterik 1  
16 okt   12:00 Sporting S.T. 2  RKSV Meterik 2  
16 okt   10:30 RKSV Meterik 3  FCV-Venlo 8  
16 okt   10:30 RKSV Meterik 4  SSA S.V. Lottum - GFC'33 8  
    
30 okt   14:30 S.V. Oostrum 1  RKSV Meterik 1  
30 okt   09:30 Wittenhorst 3   RKSV Meterik 2  
30 okt   10:30 RKSV Meterik 3  SVEB 3  
30 okt   10:30 RKSV Meterik 4  Sparta'18 6  
    
6 nov   14:30 RKSV Meterik 1  VIOS'38 1  
6 nov   10:30 RKSV Meterik 2  Merselo 2  
6 nov   11:00 Hegelsom 3   RKSV Meterik 3  
6 nov   12:00 Wittenhorst 10  RKSV Meterik 4 
 
JEUGD 
 
Uitslagen 
FC Roerdalen JO12-1     ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1   0 - 6 
Melderslo JO11-1JM     ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1   3 - 2 
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  SJO Maasduinen JO19-1     1 - 3 
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1  ST Roggel/SVVH JO19-1     2 - 3 
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2  SV Venray JO12-4      7 - 3 
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Programma  
Thuiswedstrijden worden in het najaar van 2022 gespeeld in: 
 

America Meterik Hegelsom 

JO19-1 
JO19-2 
JO11-1 
JO11-2 
JO7-MP 

JO15-1 
JO13-1 
JO9-1 
JO8-1 
JO8-2 

JO12-1 
JO12-2 

 
15 okt  14:00   SJO America-Meterik JO15-1   SJO PEC'20 JO15-1 
15 okt  10:45   ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1 SNA JO12-1JM 
15 okt  13:00   ST SV Lottum/GFC'33 JO12-1   ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2 
15 okt  10:30   ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1 Sparta'18 JO11-3JM 
15 okt  10:30   Wittenhorst JO11-3 ST    SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2 
15 okt  11:00   SJO America-Meterik JO9-1   S.V. Oostrum JO9-2JM 
15 okt  10:30   SJO America-Meterik JO8-1   MVC'19 JO8-1 
15 okt  10:30   SJO America-Meterik JO8-2   IVO JO8-2 
15 okt  09:30   GFC'33 JO7-MP    SJO America-Meterik JO7-MP 
 

 
 

Meterikse motortocht 

(najaar) 

 
Onder een fris maar lekker zonnetje werd zondag j.l. de 
najaarsrit gereden. Nadat we de prestaties van Max hadden 
gevolgd vertrokken we ditmaal na afloop van de formule-1 
race. Ondanks het feit dat het aantal deelnemers door 
verschillende omstandigheden laag was, werd er toch een 
heel mooie tocht gereden. 
 
De door Johan Márquez uitgezette tocht leidde ons naar het altijd mooie Zuid-Limburg waar we het 
Drielandenpunt bezochten. Nadat de buikjes goed gevuld waren gingen we weer richting Meterik en 
kunnen we weer terugzien op een mooie editie. 
Met de vooruitzichten van een koude periode kunnen we naast de kachel weer gaan broeden waar de 
volgende tocht ons naar toe zal gaan leiden.... suggesties altijd welkom!! 
Deelnemers bedankt en natuurlijk Johan voor het uitzetten van deze mooie tocht. 
Tot de voorjaarsrit !! 

 
  
 
 
 
 
 
Uitslagen competitie: week 40 competitiepunten en stand na ronde 5 
 
Meterik 1  Ons Plezier 1  11 - 4 A    Klasse Meterik 1 30  pnt   plaats    6 
Meterik 2  Grubbenvorst 2   6 - 8 B1  Klasse Meterik 2 20  pnt   plaats  11 
Griendtsveen 1 Meterik 3    6 - 6 B1  Klasse Meterik 3 36  pnt   plaats    2 
Castenray 1  Meterik 4    8 - 6 B2  Klasse Meterik 4 23  pnt   plaats    8 
VOP/DWH 3  Meterik 5    6 - 6 B3  Klasse Meterik 5 30  pnt   plaats    7 
Meterik 6  SBH 4   10 - 4 C1  Klasse Meterik 6 38  pnt   plaats    1 
Meterik 7  Kemphaan 7    9 - 5 C2  Klasse Meterik 7 40  pnt   plaats    1 
SBH 6   Meterik 8     7 - 6 C4  Klasse Meterik 8 42  pnt   plaats    2 
 

Beste speler in Week 40:    HANS MANDERS van Meterik 7  
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Athos ’70 - VC Trivia Heren 1 
 
 
 

Beste trouwe supporters, 
Afgelopen zaterdag mochten we weer knallen. We zijn afgereisd na het enige echte Haps. Met hoge 
verwachtingen tegen de oud kampioen stoomden we ons klaar voor een mooie pot. We begonnen wat 
moeizaam, maar het lukte steeds beter en we konden ze goed volgen. Helaas was het net te weinig en 
verloren we op het nippertje. De 2de set begonnen we sterk en wisten we dan ook de nodige sets binnen 
te halen. De 4de set was het toch wel zeer spannend en billen knijpen tot het einde maar wisten we niet te 
winnen en verloren we met 28-26. Terugkijkend op een goede pot maar helaas toch verloren! 
Volgende week spelen we weer vertrouwd in De Kruisweide om 19:00 uur tegen Olympia.  
Komen jullie ons supporten? Tot dan! 
 

VC Trivia DS 6 neemt voor de tweede keer op rij alle punten mee naar huis. 

Vorige week was Hovoc een paar maten te klein en voor Maashees/Venray mocht het helaas ook niet 
zo zijn. De eerste set wonnen we met gemak, want alle ballen vlogen tegen het dak.  
Na twee sets liepen de tranen bij ActiveRooy al over de wangen, VC Trivia 6 was voor geen gat te 
vangen. Ondanks dat Theo’s hart steeds harder begon te tikken, liet Trivia zich de laatste set ook niet 
meer afpikken.  
YOOOO SITA! 

 
Trivia Meisjes A 
Deze week moesten we net als vorige week 
tegen AV Flash MA1, dit keer thuis in America. 
Het was een spannende wedstrijd en ons spel 
was al veel beter. Helaas verloren we met 1-3... 
De eerste set ging wat minder en hebben daarbij 
met 18-25 verloren. De tweede set ging al de 
goede kant op maar helaas met 21-25 verloren. 
De derde set begonnen we de set veel beter, tot 
op het laatste moment was het spannend maar 
we hebben gelukkig met 26-24 gewonnen! 
We zouden graag voor de 5de set gaan maar 
helaas verloren we de 4de set met 20-25. 
We hebben al veel vooruitgang gemaakt 
tegenover vorige week, dus volgende week gaan 
we weer voor de winst 

 

VC Trivia 3.1 beloond met oorkonde na het behalen van de 

eerste plaats.  

Zondag heeft Trivia 3.1 de 1e plaats behaald met het toernooi!  
Goed geserveerd, getipt, gevangen en gespeeld! De oorkonde is dus zeker 
verdiend! 
 

 
 

Oproep van de Ouderraad 
 
Beste inwoners van Meterik, 
we zijn op zoek naar vrijwilligers die zich graag in willen zetten als verkeersregelaar 
tijdens schoolse activiteiten.  
Denk hierbij aan de Sintermerte optocht, optocht schoolcarnaval, communie.  
Mocht het jou aanspreken dan kun je een mailtje sturen naar 
oronderdewiekenmeterik@outlook.com.  
Groetjes, ouderraad Onder de Wieken 
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Meteriks talent Kris Haanen gescout 

voor Richard Mille Young Talent 

Academy en kan seizoen in de  

Formule 4 winnen 

 

 
Kris Haanen kan terugkijken op een geslaagd eerste volledige seizoen voor SP Motorsport. De 15-jarige 
karter uit Meterik liet zijn snelheid zien tijdens het Duitse DKM en het WK in Le Mans. In de legendarische 
stad voor de autosport werd Kris namelijk uitgenodigd voor de Richard Mille Young Talent Academy, waar 
geselecteerde talenten strijden voor een seizoen in de Formule 4. In de DKM eindigde hij achter Jorrit Pex 
op de tweede plaats. 
 

DKM in Mülsen 

Het Deutsche Kart Meistershaft telde dit seizoen vijf weekenden. Kris startte uitstekend met een zeer 
succesvol weekend in Kerpen. Ook in augustus reed hij sterk op de kartbaan van Mülsen. Na een vijfde 
tijd in de kwalificatie maakte de rijder met Kart Republic-chassis indruk in de eerste heat. “Na een paar 
rondjes was ik al opgeklommen naar P4, P3 en P2. Thomas Imbourg was al ver weg, maar ik kwam snel 
op grip en reed het gat dicht. In de laatste rondjes was hij ook snel. In de laatste ronde begon hij te 
verdedigen en net voor het rempunt ging ik buitenom. Het was een vette actie waardoor ik de heat won. 
Zelfs de teambaas van Sodi feliciteerde mij. ‘I hate this, but nice move’, zei hij. Dat was een mooi 
compliment.” 
 
In de tweede heat liep Kris een kromme stuurstang op. “Het was overleven en ik finishte op P6. Door die 
resultaten mocht ik de eerste finale vanaf P2 vertrekken. Die ging iets minder dan verwacht. Ik was een 
paar honderdsten te langzaam. P5 was wel een tegenvaller. De start van de tweede finale was wel goed. 
Ik pakte meteen P4 en in het vierde rondje haalde ik twee man in, zodat ik al vroeg op P2 kwam te liggen. 
Ik kwam onder druk te staan, maar hield me sterk en eindigde als tweede. Dat was een goed weekend in 
Mülsen.” 
 

FIA WK in Le Mans 

Begin september volgde het prestigieuze FIA WK in Le Mans. Kris kwalificeerde zich als zesde in zijn 
groep en dat betekende de 24e tijd overall in een veld van 126 rijders. Daarna volgden zeven heats, 
waarin Kris veel pech voor zijn kiezen kreeg. “Voor de eerste heat begon het te regenen en ging het gelijk 
in de eerste bocht fout. Iemand voor mij spinde en ik kon hem niet ontwijken. Dat was balen, want ik was 
snel. In de tweede heat kon ik meevechten aan kop. Van P6 ben ik opgeklommen naar P3. De derde heat 
startte door een rode vlag pas om 21:00 uur. In het donker ging het redelijk. Ik kwam iets te kort voor P3 
en hield P4 vast. Het was vooral uitrijden en goed op de banden letten.” 
 
Een dag later op zaterdag werden de overige vier heats verreden. “De baan begon op te drogen en 
iedereen ging op slicks weg. Ik kwam goed weg en klom al snel op naar P3. De koploper was vol aan het 
stampen en ik ging achter hem aan op P2. Na vijf ronden pakte ik P1 en het was belangrijk om geen 
fouten te maken. Zo kon ik de eerste plaats behouden. In heat 5 ging ik op twee nieuwe banden weg en 
was de baan helemaal droog. Ik was snel en ging naar P2. Op dat moment zag het er al beter uit na die 
uitval in de eerste heat, maar helaas was de gifbeker nog niet leeg. In de zesde heat reed de rest op 
nieuwe banden en zakte ik iets terug naar P5. Iemand knalde achter op mij, mijn as was krom en daardoor 
viel ik uit. De zevende heat was weer laat op de avond. Ik voelde dat er iets niet klopte, mijn koppeling 
slipte door enkele herstarts. Ik kwam in het gedrang en viel opnieuw uit. Ik had het podium kunnen halen 
en nu waren mijn kansen voor het WK om zeep.” 
 
In de Super Heat moest Kris vanaf P21 vertrekken. “Ik was zo snel, het ging echt heel goed. Ik kon goed 
naar voren komen. Bij het ingaan van de laatste ronde lag ik op P11 en had ik de snelste ronde in handen 
met anderhalve tiende verschil. Ik reed 49.7, echt snel. In de laatste ronde pakte ik in de middelste sector 
P10 en een bocht later ook nog P9. Door die drie uitvalbeurten in de heats was het echter al onmogelijk 
om de finale te halen.” 
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Vice-kampioen in DKM 

Drie weken na het WK werd het DKM afgesloten op de kartbaan van Wackersdorf. Het werd niet het 
weekend van Kris, maar ondanks de vele tegenslagen sloot hij het DKM toch als vice-kampioen af. 
Teamgenoot Jorrit Pex kroonde zich voor de achtste keer tot DKM-kampioen. “Voor aanvang van het 
laatste DKM-weekend stond ik op P2. In de kwalificatie reed ik de zesde tijd en die P6 hield ik in de eerste 
heat vast. Voor de tweede heat begon het te regenen en startte iedereen op regenbanden. Ik kwam goed 
weg en pakte bij de start al drie man. In de tweede ronde kon ik binnendoor bij Stan Pex en Thomas 
Imbourg en zo lag ik al snel eerste. In die race was Stan net iets sneller. Hij pakte de koppositie over en 
samen lagen we ver voor op de rest.” 
 
De resultaten in de heats betekenden dat Kris in de eerste finale vanaf P3 moest vertrekken. “Ik kwam in 
de eerste finale niet lekker door de eerste ronde en viel terug naar P6. Ik pakte nog twee plaatsen terug en 
reed het gaatje naar Stan en Jorrit dicht, maar toen kreeg ik een lekke band. De lekke band ontstond 
spontaan door een gaatje in het loopvlak. Helaas ben ik die race uitgevallen en was ik heel erg 
teleurgesteld. In de tweede finale moest ik vanaf P25 komen. Ik haalde meteen drie man buitenom in en 
na de derde ronde had ik al 10 posities gewonnen. Daarna verremde iemand achter mij zich en hij knalde 
op mij. Heel jammer om zo veel pech te hebben op het WK en bij de laatste DKM.” 
 
“Na een weekend vol pech ben ik toch nog vice-kampioen geworden. Jorrit is voor de achtste keer DKM-
kampioen en is ook al drie keer Europees kampioen en een keer wereldkampioen geworden, dus het is 
zeker geen schande om achter hem tweede te worden. Ik heb met name in Kerpen en Mülsen mijn punten 
gescoord. In Kerpen heb ik alles gewonnen. Een één-tweetje voor mij en Jorrit voelt heel goed aan. Stan 
Pex was wel blij met ons seizoen en ik ben ook tevreden met mijn tweede plaats. SP Motorsport was het 
beste team in de KZ en het team was natuurlijk heel blij na zo’n succesvol kampioenschap.” 
 

Gescout voor Richard Mille Young Talent Academy 

Zijn snelheid in het DKM en tijdens het WK kon niet onopgemerkt blijven. In Le Mans werd Kris namelijk 
uitgenodigd voor de Richard Mille Young Talent Academy. “Ze hadden mij zien rijden en ik werd 
geselecteerd uit 66 rijders. We gaan volgende week naar het Spaanse Navarra waar de Shoot Out 
plaatsvindt. Eerst gaan we met alle rijders sporten en word je beoordeeld op lichamelijke conditie. Daarna 
volgt het geven van een interview, daar heb ik wel vertrouwen in. Op de laatste dag gaan we rijden in 
Formule 4-auto’s. We rijden drie runs in twee groepen. Op basis van die drie dingen, rijkunsten, media en 
sport, worden 5 van de 14 finalisten gekozen die nog een run gaan rijden. Daarna wordt de winnaar 
bekend gemaakt. Eén van die 14 finalisten wordt het nieuwe talent voor Richard Mille in de Formule 4.  
In Navarro moet alles gebeuren, daar wil ik me laten zien.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

(Foto's Bas Kaligis/RaceXpress.nl) 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 15 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Pierre Jenniskens (trouwdag) 
2. Oud pastoor Gerard Maessen (jaardienst) 
 

Zondag 30 oktober, viering Allerheiligen / Allerzielen, 11.00 uur 

1. Chris van Rengs, Wim Huys en overige familieleden 
 
aansluitend gravenzegening 

 
Lectoren, acolieten en collectanten 

Lector   Acoliet     Collectant 

15-10: Margriet Hendriks Huub Baltussen   Jan Steeghs 
30-10: Susan Baltussen Huub Baltussen/Theo v. Rens Tjeu Tacken 
 

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 398 1416 
 

Misintenties   

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
Informatie kerkhof  
Voor alle informatie over grafrechten, grafruiming etc. kunt u zich wenden tot Jeu Tacken, 077- 464 1386. 
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 

 

 
 

Opfrissen verkeersregels 

 
 

Woensdag 19 oktober hebben we een ledenavond over verkeer 

en de regels die daarbij horen 
Freddy Biermans van autorijschool Janssen komt ons geheugen een 
beetje opfrissen, want in de loop der jaren zijn er toch veel regels een 
beetje weggezakt. 
 
Aanvang 19.30 uur  
Zaal de Meulewiek 
Tot dan 
 
 

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


 

15 

 
 
 
 



 

16 

 
 
 
 


