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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

Te veel koude regens in juni aan de rok, 
schaden wijn en bijenstok. 
 

In week 24 is er 18 mm neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal in juni is nu 37 mm. 

 
Een rijke pappa is diegene wiens kinderen in zijn armen rennen 

wanneer zijn handen leeg zijn. 
 
 
 
 

 Tot weeres met groeten van Jos 
 
 
 

 
 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

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

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

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

 
 

 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

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

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

Bezorging: 

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

 

 

Abonnement per 1 januari 2020 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

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

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com


 

3 

Meulewiekagenda vanaf 18 juni 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per email doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 
 

Juni 
Do 18: Dorpsraad aangepaste besloten vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Wo 24: Informatieavond levensloopbestendige woningen 19.30 uur Bs Onder de Wieken 
Za 27: JongNL Meterik oud papieractie 14:00 uur 
   
Juli 
Do 09: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 25: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   
Augustus 
Ma 03: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 05: Vrouwen samen sterk Fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud) 
Ma 10: - KBO kienen 14:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 20: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: JongNL Meterik oud papieractie 14:00 uur 
   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hoi jongens en meisjes van groep 4 (schooljaar 2020-2021) 
 
Via het informatiesysteem van school hebben jullie onderstaande uitnodiging ontvangen! Graag 
ontvangen wij z.s.m. reactie zodat wij verder kunnen met de voorbereiding.  
 
Heb jij zin om lekker sociaal, sportief en creatief bezig te zijn? 
Dan is JongNL Meterik echt iets voor jou! 
 
Na de grote vakantie start een nieuwe groep voor alle jongens en meiden van groep 4. Hopelijk mogen 
we jullie allemaal verwelkomen als onze nieuwe Jong Nederlandertjes. 
 
Verdere informatie betreffende welke avond, het tijdstip van de groepsavonden, wie jullie leiding wordt 
en de contributie volgt z.s.m.. 
 
Heb jij er net zo’n zin in als wij?? 
Geef je dan snel op via het briefje. (Liefst ook invullen als je zeker weet dat je er niet bij komt.) 
 
Inleveren kan t/m 10 juli via mail bij Chantal Nillesen (chantal_nillesen119@hotmail.com).  
 
Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Rick van Rengs.  
Mailadres: info@jnmeterik.nl.  
 
Wij hebben er zin in! 
Namens de commissie, 
Chantal Nillesen  

  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:info@jnmeterik.nl
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Oud papier actie 
Volgende week zaterdag komen onze vrijwilligers weer huis aan huis oud papier ophalen. Groep 2 is dan 
aan de beurt, dit zijn Paul Hoeijmakers (hesjes), Bas Don, Bram Jacobs en Bernard Jenniskens.  
Volgende week meer hierover.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoekt jou! 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leiding.  
 

Lijkt het jou leuk om voor kinderen wekelijks een leuke groepsavond te organiseren of om op een 
andere manier betrokken te zijn bij onze vereniging?  

Dan komen wij graag met jou in contact! 
 

Wat JongNL Meterik jou te bieden heeft: 
• Leuk team met gezellige leiding 

• Activiteiten buiten de groepsavonden 

• Persoonlijke ontwikkeling door deelname aan cursussen 

 
Dit zoekt JongNL Meterik in jou: 

• Enthousiaste nieuwe leiding 

• Goed in omgang met kinderen 

• Weet van aanpakken 

 
Ben jij 16 jaar of ouder en benieuwd naar de mogelijkheden bij JongNL Meterik?  

Stuur dan een mail naar info@jnmeterik.nl 
 

JongNL Meterik  

 

 

 

KERSENTUIN JENNISKENS 

   CROMMENTUYNSTRAAT 50 

METERIK 

 

 

     Het is weer kersentijd!! 
 

   Heerlijke zoete kersen te koop  

      in onze kersenautomaat!! 
 

Bestellingen mogelijk op telnr. 077 398 4308 of 06-2059 8978 

 

 

mailto:info@jnmeterik.nl
https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
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Een terugblik……  
Desirée Manders  

 
 
Vrijdag 29 januari 1988 deed de toen 18-jarige Desirée Manders mee aan de finale van de Soundmixshow 
die door Henny Huisman werd gepresenteerd. Met het door Desirée gezongen lied ‘They don’t play our 
lovesong anymore’ van Anita Meyers mocht ze het opnemen tegen negen andere finalisten. Door loting 
was bepaald dat zij als eerste op moest treden. 

 
 
 
 
Het razend populaire 
programma werd zeer 
goed bekeken en het 
was in 1988 voor het 
eerst dat de winnaar niet 
door de jury werd 
aangewezen maar door 
de kijkers, die telefonisch 
hun stem door konden 
geven.  
 
Gevolg was dat het hele 
Nederlandse 
telefoonverkeer plat 
kwam te liggen, slechts 
een klein deel van de 
bellers doorkwam bij de 
06-jurylijnen en de 
uitslag daardoor 
discutabel werd.  
 
Ruim 130.000 
Nederlanders kozen 
Desirée als hun favoriet 
en daarmee werd ze 
derde!  
 
 
 
 
 

Meterik was trots op de prestaties van de talentvolle ‘Dees’ zoals ze door familie en vrienden werd 
genoemd en Doortje Buyssen – van Asten nam het initiatief voor een huldiging en het oprichten van een 
fanclub. 
 
Vrijdag 26 februari 1988 werd Desirée in zaal ‘De Meulewiek’ gehuldigd. De Happy Sound Selection 
zorgde voor een muzikale opening en Desirée werd door Joekskapel ‘Ieder vur zig’ thuis opgehaald en 
naar ‘De Meulewiek’ gebracht, waar fanfare Concordia haar opwachtte met een felicitatiemars.  
 
Tijdens de gezellige en muzikale avond werd Desirée gehuldigd en vond de oprichting van de fanclub 
plaats.  
Het gezin Manders bestond uit Herman en Frieda Manders, dochter Desirée en de zonen Maurice en 
Mathieu; ze woonden Sint Jansstraat 3 in Meterik. 
 
Desirée volgde in Eindhoven de opleiding schoonheidsspecialiste/manicure/pedicure. Ze was zangeres bij 
Happy Sound Selection en werkte daarnaast aan een solocarrière.  
 
Na haar derde plaats in de Soundmixshow kreeg ze veel optredens, o.a. door een contract bij 
Artiestenburo Joop van den Ende.  
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IN MEMORIAM 
 

 
Op dinsdag 2 juni is ons lid Chris Hermans op 87-jarige leeftijd overleden. Chris was een man die het 
liefste in en rondom zijn eigen vertrouwde omgeving verbleef, zoals in de tuin, maar kon ook genieten van 
lekker eten en zijn glaasje wijn. Seniorenvereniging KBO Meterik verliest een gewaardeerd lid en hoopt dat 
Chris in vrede mag rusten. KBO Meterik wenst kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van 
vader en opa Chris. 
 
JAARLIJKSE FIETSDAG 
Omdat de regels van het R.I.V.M. versoepeld worden laat KBO Meterik de fietsdag op DINSDAG 14 JULI 
(onder voorbehoud) doorgaan, omdat we op gepaste afstand kunnen fietsen en de accommodatie, waar 
we onze lunch gebruiken, voldoende ruimte biedt om de 1,50 mtr. afstand te handhaven.  
Na de route enkele malen per fiets te hebben afgelegd is de conclusie dat het een prachtige dag gaat 
worden met veel bezienswaardigheden. 
 
Dagindeling bij benadering     
Vertrekken om 09.00 uur in Meterik bij de kerk. 
1e korte stopplaats om 09.45 uur  
2e stopplaats om 10.45 uur met koffie en vlaai. 
 
Hier gaan we prachtige struikbloemen en een plantentuin bezichtigen met deskundige begeleiding.  
Om 12.30 uur gaan we aan tafel voor de lunch. Na de lunch is er nogmaals de mogelijkheid om door de 
prachtige tuin te wandelen  
 
Om 14.00 uur vervolgen we de route en stoppen om 15.15 uur. Dan kunnen we, onder het genot van een 
kop koffie met vlaai, genieten van het boerenleven of ook wel het boerenverleden genoemd. Uitleg wordt 
gegeven door een voor velen van ons bekende persoon. Eindpunt is in Meterik om 17.30 uur. 
 
Opgave voor deze fietsdag is zeer gewenst i.v.m. plaatsen bespreken en andere bestellingen.  
Mocht deze fietsdag door omstandigheden toch niet door kunnen gaan, dan wordt iedereen op tijd 
hierover geïnformeerd. 
 
De eigen bijdrage voor deze jaarlijkse fietsdag is € 15,00 en kan het liefste met gepast geld betaald 
worden bij de 2e stopplaats. Wij zullen deze fietsdag volgens de dan geldende regels van het R.I.V.M. 
houden. 
Opgave is mogelijk bij Wiel van Rengs – tel 06-1547 2903 of mail:  wielvanrengs@home.nl  
of 077-398 5937 
 
Opgave is mogelijk t/m ZONDAG 5 JULI                                 
.   
 
 

mailto:wielvanrengs@home.nl
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Un eppje vaan Jos: “Kunde geej zaoterdaag in de zaal meij kômme veurstriëke, want dn stucadoor giët de 
volgende waek á de slaag”. Ik wiét ni of ik good kán veurstriëke, dr naeve striëke giët meej evvel baeter âf, 
ma ik ging meej um âch oor toch ma melde in de zaal.  
 
Jos, Wiel en Ruud zaote al á de koffie. “Kiek ma oët” zaet Ruud, “Jos haet de koffie gezatte en haet per 
tas iën flinke schep koffie gebroêkt in plaats ván iën schepke per twië tasse koffie, sterke koffie dus”. “Oo, 
gen probleem” zaet Jos, “duj eum dá má un halve tas, dán issie neet zoë sterk….”.  Ik môt zelf nog wakker 
waere, má de jônges ligge al in enne deuk, dát wurd enne lange daag.  
 

Ruud ging mit enne zwaore blutshamer ut daak ván 
de alde bank op um di dikke betônne bâlk oët de 
spauwmoor te sloope. Blood, zwiët en stôf haet ut 
gekôs um di dr oët te kriege, má heej haet ut toch 
verig gekrege. Dán kán dr begonne waere mit ut 
dichtmetsele ván di raam zoëdát dát project ôk wir 
kán waere âfgevinkt.  
 
Bytheway, ván de Heemkunde hebben we gen gooje 
foto ontvange um te bewiëze of dao vroeger en 
balkon gezaete haet. Dût dr eigelik ôk ni miër toe: ge 
môt veuroët kieke en de veuroëtgang in de zaal is ni 
miër taege te halde.   
       
De gebreurs ware onderwiel in un hûkske ván de 
foyer begonne um dao enne rechte kânt gemetseld 
te kriege zoëdát de stucadoor dr ôk wir netjes stuc 
taege á kôs gaon flatse, en ik begos mit ut 
veurstriëke.  
 

 
Wiel haj Radio Hôôôrs á de Maas dr op gezatte. Op 
en gegaeve moment kwaome dao The Rubettes 
veurbeej mit Sugar Baby Love. 
 
 “Wette nog Ruud, toew die in 1974 zô hoëg in de top 
40 stônge”? Ruud kiekt wie enne boêtshamer ôzze 
kant op, schudt ziene kop en dinkt er ut ziene ván. 
 
Má veur ge ut wist, waarde mit ut liedje veurzichtig 
meij á ut zinge en probeerde ôk de hoëge toën te 
hale. “Heej jông” rupt Wiel “as geej dát veur meej dût, 
bespaar ow de stembande má”. Mit enne vette lâch 
dr achter á.  
 
Effe later probeerde Wiel veurzichtig meij te neuriëje 
op ut liedje. “Heej Wiel, wát maakte en geluid, hedde 
ôw op ôwwe doem geslage”?  En wir woord dr vettig 
gelâche. 
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En toew woor ut koffietiëd.  
 
Ik haj mien vrouw gevrôgd of ze misschien nog boëdschappe 
môs gaon doon en of dát misschien smerges vroeg nog kôs en 
âs ze dan misschien toch toevallig um half 10 de boëdschappe 
gedoon haj, ze misschien enne vlaaj kôs meijbrenge en di 
misschien kôs âfgaeve beej de zaal.  
 
Lekker. En natuurlik als vleege op enne hoëp …, kwaom tigge 
ut end ván de koffietiëd Frank nog en groët stuk in ziene 
gaevel douwe. Ôk lekker.  
 

 
 
Ma Frank is de beroerste ni, giët thoës enne blokkwâs 
hale en giet meij veurstriëke.   
 
Mit viëf mân wurd dr ván alles gekwatst, má dát kán ik 
heer ni mit good fatsoen wegschrieve, dao wurd dán 
ongetwiefeld sensuur op toegepâs. Laote we má zegge 
dát we good hebbe doorgewerkt “in een prettige 
werksfeer”.  
 
Zoë rond half iën woord de pin dr in gehouwd.  
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Enne Wiel, wát is dr de âfgeloëpe waek gebeurd? 
Ut woord is á Wiel: 
 
“Waat is dur vanne weëk gedoan?  
Iërs hebbe ze vanne weëk kalde lôcht a gelâg. 
Want in de fôjee is ut duk veul te heït. Doa hebben 
ze twië daag a gewërkt. En now hebbe weej ut 
gelük daat geej doa ok mej kunt verwerme. Nöw 
kriëge de kaarters en de knutsel vrouwe ok gên 
blauwe tiënen mier van de keld.  
 
Vriëdaag bin ik begôs mit verve. Daat wil zegge 
hegtmiddel op bringen op de moor. Die itong 
blokken zuge zô haärd dat ut stucwerk te haärd 
druügt.  
 
En now môtte ff wâchte, ik goj efkes babysitte en 
gaj drëk wiëjer”.  
 
Een uurtje later….: “Bin ik wir. Waas doonderdaag 
waal effe schrikke. Haj v d kapper ging ok striëke 
op de biljartzaal. Ma di deej daat mit enne 
händvéger onverdund. Dus din haj dun bak aal hälf 
leëg. Durum haj ik di verdund. Kos ik 2x zo veül 
striëke. Ik haj nâg miër aas genôg.  

 
 
En Haj is en druk menneke: dae haj same mit Sef in de 
biljartzaal gestucadoord en de WC verder á geslote. 
Zuut er good oët.  
 

 
 
Ôzze sjef kok is aal twië weke wêgens familie 
umstandigheden afwezig.  
 
Dus ik doch zaoterdaag, ik gaj die jonges maar is 
verwenne mit waat lekker ete. Ik woj mien drie 
sterren ôk is loate zeën.  
 

Dus ik vroog aan Jos waat wilde ete. “Nae, ik môt nâ hoes”.  
 
Toen vroog ik aan zien broor, waat wilde ete. “Nae, ik môt nâ hoes”.  
 
Vroog ik aan Ruud, en geej da? “Nae, ik bliëf ôk ni heër”.  
 
Tja dao stong ik da. Ik vroog aan Twan en geej da? Twan di murmelde waat ik ni good kôs verstaon. Ik 
mende dat di zej, ik bin aal de hiële waek bankzake aan het doon dus ik gaj nâ hoes en daan gaj ik mit 
mien vrouw echte bankzake daon. Ma ik wiët ni af ik ut good haj begrepe.  
 
Ik heb daags do no ma ni gebeld af daat klopte en ook good afgeloëpe waas. Zoë, dát waar ut wir es, tot 
wirres”.  
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Drie racende generaties Driessen in een halve eeuw 
Ze kunnen het niet (los)laten 
 
Soms mag een coureur zich in zijn handen knijpen dat het thuisfront hem toestemming geeft om te racen. 
In andere families moet je je bijna verantwoorden, als je je níet met de sport bezighoudt, zoals bij drie 
generaties Driessen. Die hebben wat te vieren, namelijk een halve eeuw raceactiviteiten. Zelfs pap (81) en 
mam (77) kunnen de speedway niet loslaten.  
 
Veel autosporters moeten diep in hun geheugen 
graven om zich feiten, cijfers en vooral jaartallen te 
herinneren, maar Stephan Driessen - de middelste 
generatie - lepelt ze zo op.  
 
Het gouden jubileum van de familie trekt in ieder 
geval niet ongemerkt voorbij. “Eigenlijk rolden mijn 
ouders, Ben en Fien, toevallig het wereldje in via 
vrienden die raceten. Mijn vader ging kijken bij de 
autocross in Sevenum en toen mijn moeder hem aan 
het eind van de dag ophaalde, werd ze in een Kever 
geduwd, om het eens te proberen in de 
damesklasse.  
 
Ze vond het eerst helemaal niks, maar eindigde 
zowaar als derde.” Pa verwierf credits, toen hij zijn 
racende kameraden met hand- en spandiensten 
hielp. Ze zeiden:  ‘”Zullen we nu voor jou eens een 
auto bouwen?”  
Zo zaten mijn beide ouders ineens in de sport, op de 
banen in Kaldenkirchen, Tilburg, Wanssum en 
Baarlo, in de Kever- (afbeelding 1) en de Ford 
Anglia-klasse.” Juist, het Harry Potter-model. Ben 
Driessen hield het in 1975 voor gezien, toen zijn 
tuinbouwbedrijf teveel tijd begon op te slokken, wat 
zijn echtgenote niet belette om vrolijk door te gaan. 
“Mijn moeder stapte wel over naar de autocross, met een zelfbouw-Sprinter waarmee ze drie 
kampioenschappen binnenhaalde (afbeelding 2). Op haar 43e vond ze het mooi geweest, toen mensen 
aan mijn zussen en mij vroegen: ‘Doet uw oma ook mee?’ Ze was namelijk al vrij vroeg grijs.” 
 
Beton 
Tijd voor de 14-jarige Stephan Driessen om het estafettestokje over te nemen en de familie-eer hoog te 
houden. “In de cross probeerde mijn vader een jeugdklasse op te richten, maar verzekeringstechnisch 
lukte dat niet. Zoiets bestond al wel bij de speedway: Ministox.  
 
Ik begon in een Fiatje 127 (afbeelding 3) op de 
baan in Kaldenkirchen, met twee jongens tussen 
allemaal Duitsers, die qua sportiviteit enige 
Schumacher- en Vettel-trekjes hadden. Zo 
probeerden de broers van een meisje dat net als ik 
kampioen kon worden mij van de baan te rossen.”  
 
Mooi dat Driessen, die inmiddels ook in Posterholt 
reed, in 1988 en 1989 toch de titel greep. Hij kreeg 
het echter steeds zwaarder tegen het materiaal van 
de concurrentie en verhuisde naar de Stockrod-
klasse, onder andere op de net geopende Raceway Venray. “De eerste jaren lag er beton in plaats van 
asfalt. Dat gaf megaveel grip, maar zorgde ook voor een enorme bandenslijtage. Als enige deed ik met 
een Renault 5 mee, want ik werkte - nog steeds trouwens - bij Autobedrijf Strijbosch, dealer van het merk. 
Een geweldige tijd, maar ik had het hard te halen tegen de achterwielaangedreven Starletjes, die jongens 
als Marc Stegmeijer en Huub Litjens meebrachten.” 
 
 

Afbeelding 1 

Afbeelding 3 

Afbeelding 2 
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Zeven titels 
Als stuurman sprong Stephan Driessen blijkbaar wel in het 
oog, want Henk Hanssen benaderde hem voor de Formule 
Toyota. 
 “Geweldig, een soort grote kart met een 1600-zestien 
klepper erin. Na een test eind 1995 was ik helemaal 
verkocht en moest er zo’n ding komen; gelukkig dacht mijn 
sponsor mee. In 1998 kon ik nog een betere aanschaffen, 
een Formule Opel Lotus met een Toyota-motor, waarmee 
ik meteen baankampioen in Weeze (algemeen 
kampioenschap) en in Venray werd (afbeelding 4).  
 
Tot en met 2015 volgden zeven titels plus viermaal de zege 
in de Eurocup, terwijl Driessen ondertussen ook genoeg om 
handen had met het door hem opgezette team, waar André 
Vogelzangs, Ralph Verberkt en later Peter Ploegmakers 
reden.  
 
“Als ik zelf een keer niet als kampioen eindigde, zat ik toch 
altijd wel in de top-drie. Een kwestie van ervoor zorgen dat 
het materiaal tiptop in orde is en de tip van Henk Hanssen 
ter harte nemen: ‘Haal buitenom in, want daar kun je 
meters maken. ’Binnendoor lukt me dat inderdaad nooit.” 
 
Heel wat anders 
Tussen 2011 en 2013 stond tevens BRL-V6 op het menu, 
tegen het decor van de nieuwe Raceway Venray. “Dat 
bleek wel even heel wat anders, tegen grote teams als Collé, met rijders als Renger van der Zande, 
Donald Molenaar en Barry Maessen. Zij hadden altijd nieuwe banden en hoefden qua materiaal niet zo 
nauw te kijken.  
 
Bij mij klonk steeds dat stemmetje in mijn achterhoofd: 
“Zorg ervoor dat je de auto zonder schade weer inlevert.”  
In 2014 begon ik in de LMV8, die nu V8 Oval Series heet, 
met een symmetrisch gebouwde ASCAR (afbeelding 5). 
Daar zat qua concept echter niet veel perspectief in, 
daarom kocht ik in de loop van 2016 een Lefthander, beter 
geschikt voor een circuit met banking. Aan de top zal ik niet 
gauw meer te pas komen, maar het voelt goed op de grote 
oval, qua idee vergelijkbaar met de lange baan in Baarlo 
destijds.  
 
Toch zie ik mezelf ook wel weer eens terugkeren in de 
Formule Toyota, samen met mijn zoon Tim. Hij heeft er al in 
getraind, nadat hij in 2018 met een Starletje bij de jeugdklasse in Lelystad begon (afbeelding 6).  
 
Mijn dochter Anouk zou ook heel graag willen 
racen, alleen laat haar rug dat niet toe, maar 
net als mijn vrouw Mariëlle is ze wel heel 
nauw betrokken bij de sport.  
 
Trouwens, wat denk je van pap en mam? 
Ben zit nog steeds in het stichtingsbestuur 
van de baan in Posterholt en Fien staat nog 
iedere race als official aan de poort van de  
½ mile baan in Venray.” Inderdaad, de familie 
Driessen kan het niet laten.”                     
[Meer informatie: www.stephandriessen.nl] 
 
Tekst: Aart van der Haagen, Start84 
Afbeeldingen: PR en Tonny Wissing 

Afbeelding 4 

Kampioenschappen werden altijd met de 

hele familie gevierd. V.l.n.r. Mariëlle, Tim, 

Stephan en Anouk Driessen 

Afbeelding 5 

Afbeelding 6 

http://www.stephandriessen.nl/
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Zomercursus ‘Plezier op school’ 
  

“Naar het voortgezet onderwijs …. Leuk? Echt niet!”  

 

De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool gepest zijn of 
problemen hebben in de omgang met andere kinderen, extra moeilijk zijn. Het maken van een goede start is 
erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen.   

 

Doel van de cursus is om de kinderen te helpen met plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te 
laten gaan. Ze leren contact te leggen met andere kinderen, voor zichzelf op te komen en om te gaan met 
plagen en pesten. We besteden aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, 
oogcontact en stemgebruik.  

 

Aan het einde van het schooljaar vinden de individuele kennismakings-/intakegesprekken plaats. 
Voorafgaand aan de cursus vindt een ouderavond plaats om kennis te maken met de trainers en informatie 
over de inhoud van de cursus te krijgen. In/rond de herfstvakantie is er een terugkombijeenkomst voor de 
deelnemers en bestaat er de mogelijkheid voor ouders om een afsluitend gesprek aan te vragen. 

 

Voor wie: aanstaande brugklassers uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook 
en Middelaar.  
Wat: tweedaagse zomercursus ‘Plezier op school’ 
Waar: Raayland College, Leunseweg 6 te Venray 
Wanneer: 17 en 18 augustus van 8.30 tot 17.00 uur. Ouderavond 22 juni van 19.00 tot 20.00 uur 

 
Informatie en aanmelden  
Voor de start van de cursus wordt er contact opgenomen.  
Voor aanmelding en meer informatie kun je contact opnemen met de sociaal verpleegkundige 
Jeugdgezondheidszorg verbonden aan de school of met Synthese. 
Je kunt je ook aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & 
inschrijving.  

 
 

http://www.synthese.nl/
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Jaarvergadering in MFC De Meulewiek 
 

Afgelopen woensdag 10 juni werd de jaarvergadering (zie foto's) gehouden van de biljartvereniging in zaal 
De Meulewiek. 
Dit was de eerste bijeenkomst in de zaal sinds de coronamaatregelen van 15 maart onder strikte 
voorwaarden. 
In deze vergadering werd het 2e team gehuldigd met hun kampioenschap en werden de prijzen uitgereikt 
aan de eerste drie plaatsen van het PK toernooi dat jaarlijks binnen onze vereniging wordt gehouden. 
 
De winnaars zijn: 1e plaats  Jan Leeuwestein tevens winnaar van de wisselbeker (zie foto)     
   2e plaats  Theo vd Bekerom 
   3e plaats  Hay Versleijen 
 
Op deze vergadering werden de nieuwe teams bekend gemaakt en ook aan de nieuwe competitie, die van 
start gaat in september, wordt met 8 teams van onze vereniging deelgenomen. 
Ons ledenaantal blijft hetzelfde doordat 2 leden zich afgemeld hebben (Toon van As en Jos Keijsers) maar 
er hebben zich ook 2 nieuwe leden aangemeld voor de nieuwe competitie (Bert Thijssen en Wiel van 
Rengs).  
Het bestuur van onze biljartvereniging wenst iedereen veel succes en gezondheid toe in het nieuwe 
seizoen in de verbouwde biljartzaal. 
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Gemeentelijke mededelingen 

 

 

Beweegt u ook mee? 

Speciale editie Beleef de Dag 2020!  

 
De coronacrisis treft ons allemaal. Ook de jaarlijkse fietstocht van Beleef de Dag. In de huidige situatie is 
het niet verantwoord om de fietstocht, die in het teken staat van een dag gezellig bewegen en ontmoeten, 
door te laten gaan. Maar “niks doen” vinden we ook geen optie.  
 
Daarom hebben de werkgroep Beleef de dag, Sport aan de Maas en Omroep Horst aan de Maas de 
handen ineengeslagen en een alternatief programma bedacht: Beweeg mee met Susan en Ilvy. Vanuit 
huis kunnen we in de maand juli samen met Susan en Ilvy bewegen via omroep Horst aan de Maas TV. 
Elke woensdag vanaf 8.30 uur is er een uitzending met Susan en Ilvy. Deze uitzending wordt herhaald tot 
11.00 uur. Beweegt u ook mee? 
 
We zien u graag weer fit en gezond aan de start van Beleef de dag 2021! 
 
Werkgroep Beleef de dag, Sport aan de Maas en Omroep Horst aan de Maas 
 
 
 
 

Contact met de gemeente 

Gemeentehuis en gemeentewerf 
Het gemeentehuis in Horst is elke werkdag open van 8.00 tot 17.00 uur. De gemeente volgt de richtlijnen 
van de Rijksoverheid vanwege het coronavirus. 
 

Bezoek en afspraken op het gemeentehuis 

• U kunt alleen zonder afspraak terecht voor het ophalen van uw paspoort, rijbewijs, ID-kaart of 
gehandicaptenparkeerkaart.  

• Moet u persoonlijk iets regelen aan de balie? Maak dan eerst een afspraak. Dat kunt u zelf regelen 
via de website. Of bel ons op (077) 477 9777. 

• Lees voordat u naar het gemeentehuis gaat de mail met de afspraakbevestiging. Dan weet u wat u 
moet doen voor een veilig en gezond bezoek.  

• Bent u verkouden? Heeft u klachten als hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis. U kunt uw 
afspraak annuleren en later een nieuwe afspraak maken. 

 

In het gemeentehuis 

• Was uw handen als u het gemeentehuis binnenkomt. Dit kan met de gel of spray die klaar staat. 
• Volg de looproute in het gemeentehuis. 
• Kom niet te vroeg. In de wachtruimte zijn minder stoelen. 
• Kom zoveel mogelijk alleen. 

 

Gemeentewerf 

In verband met het coronavirus is de balie van de gemeentewerf nog gesloten. Heeft u een nieuwe 
afvalemmer of –container nodig? Bel ons dan om een afspraak te maken.  
 

Regelen via website 

U kunt allerlei zaken makkelijk regelen via www.horstaandemaas.nl. Heeft u vragen? Bel ons gerust. Wij 
helpen u graag. 
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 Rijbewijzen tijdelijk langer geldig 
 
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd 
mogelijk om je rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom 
heeft de Europese Commissie vorige week besloten dat 
verlopen rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. 
 
Is je rijbewijs verlopen sinds 1 februari 2020? Of verloopt 
je rijbewijs vóór 31 augustus 2020? Je rijbewijs is dan  
7 maanden langer geldig. De 7 maanden gaan in vanaf 
de datum dat je rijbewijs verloopt. Je blijft verzekerd en 
krijgt geen boete voor je verlopen rijbewijs.  
 
Er zijn voorwaarden: 

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst. Bijvoorbeeld na een 
ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.  

• Een verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, behalve voor gezondheidszorg of hulp. 
 
Wil je je rijbewijs toch verlengen? Dat kan natuurlijk. Kijk dan op www.horstaandemaas.nl/rijbewijs. Hier 
staat wat u moet meenemen voor uw aanvraag. Meer informatie over de regeling vind je op RDW.nl. 
 

 

 

Begin van de zomer 

 
Zaterdag 20 juni 2020 begint de astronomische zomer in Nederland en België. Astronomisch gezien 
begint de zomer op de langste dag van het jaar, wanneer de zon het hoogste aan de hemel staat.  
Hierna worden de dagen korter en de nachten langer. 
 

 

Geboorte 
 
 
 

Onze kleine hartendief 
 
 

         MICK 
 

JONAS MERIJN 
 
 

20-09 uur  /  3940 gram  /  52 cm 
 

Eddy, Petra, Tess en Noor Versleijen 
 

Dr. Lemmenstraat 6 
 

5964 AM Meterik 
 

E 06-53868897 / P 06-30096135 

 

 

 

http://www.horstaandemaas.nl/rijbewijs
https://www.rdw.nl/over-rdw/nieuws/2020/tijdelijke-europese-regeling-geldigheid-rijbewijzen
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Denk mee over de toekomst  

van onze energie 

 

 
 

 
 

Het is goed wonen, werken en ondernemen in Horst aan de Maas. Dat willen we 

versterken, of op z’n minst zo houden in de toekomst. Denk daarom mee. Doe het 

voor de toekomst van je kinderen, het milieu of omdat je zelf misschien wilt 

meeprofiteren van duurzame energie opwek.  

Kijk op: www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen. 

 

Minder warm  

Belangrijk is dat we de CO2-uitstoot verminderen. Dit om te voorkomen dat de opwarming van de aarde 
zorgt voor nog hetere zomers met droogte en gevaar voor ons voedsel als gevolg. Maar ook om hevige 
regenval en de alsmaar grotere kans op overstromingen tegen te gaan. Er moet iets veranderen willen we 
de aarde goed kunnen doorgeven aan onze (klein)kinderen.  
 

Uitdaging 

We staan dus samen voor een grote uitdaging. Ook in Horst aan de Maas. Veel inwoners zijn al gestart 
met energiebesparing, isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Het energiesysteem zoals we dat 
kennen gaat de komende 30 jaar veranderen; fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame, lokaal 
opgewekte energie. Hierover zijn wereldwijd en ook in Nederland en in de regio afspraken gemaakt. 
Daarom werken we in Horst aan de Maas aan een Kader voor het Opwekken van Duurzame Elektriciteit 
(afgekort: KODE).  
 

Wat is KODE? 

KODE gaat over de voorwaarden die we in onze gemeente willen stellen aan zonne- en windenergie. 
KODE gaat ook iets betekenen voor jou als inwoner van Horst aan de Maas.  
 
Daarom vinden wij het belangrijk om te horen hoe jij hier naar kijkt zodat de gemeenteraad jouw mening 
kan meenemen bij het vaststellen van het beleid. Verder zijn wij benieuwd naar hoe je in de toekomst 
betrokken wilt blijven bij dit proces en of je daarin een rol of kansen voor jezelf als inwoner ziet. 
 

Digitale enquête 

Dat het landschap van Horst aan de Maas er op een aantal plaatsen de komende tijd anders uit gaat zien 
is een gegeven. Hoe? Dat bepalen we samen! Samen werken we aan een betere toekomst. Denk daarom 
mee. Omdat bijeenkomsten nog niet kunnen plaatsvinden, doen we dit digitaal. Via deze link kom je bij 
een filmpje met uitleg, aanvullende informatie en de digitale enquête:  
www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen.  
Daarin staan zowel inhoudelijke vragen als vragen over de wens om bij dit onderwerp betrokken te zijn in 
de toekomst. KODE is immers de start van een langdurig proces om te komen tot duurzame energie in 
Horst aan de Maas. 
 

Verhalen uit de praktijk 

Onder de vlag van #WijGaanGroen! belichten we de komende tijd een aantal voorbeelden uit de praktijk 
van Horst aan de Maas.  
Dit om te laten zien hoe Horst aan de Maas lokaal bezig is met mooie, duurzame projecten die 
daadwerkelijk effect gaan hebben.  

 

http://www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen
http://www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen
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Vanaf 28 juni 

stopt het aspergeseizoen.  

 

We blijven daarna 

OPEN 

op de vrijdag en  

zaterdag  

van 8.00 tot 18.00 uur voor:  

 

Groente 

Fruit 

Ingevroren asperges 

Soep enz…… 

 

VOF Rasing   

Lorbaan 17 

                      America 

 Tel. 06 - 44329796 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 

Vanaf 13 juni bent u weer van harte welkom in de kerk om19.00 uur. 

 
Zoals op zaterdag 13 juni bleek, kunnen we de regels over afstand en aantal bezoekers op een vrij 
natuurlijke wijze invullen. 
Het lijkt misschien overbodig, 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 (t/m 30 juni). 
- 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 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. 
- 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.  

Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren en wordt door een 
vrijwilliger naar een plaats verwezen. 
Als er 30 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis 
moeten sturen niet heel groot is.  
Maar 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     Collectant 
27-06: Susan Baltussen Max van Dieten   collecteschaal achter in de kerk  
11-07: Piet Kuenen  Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 

  

Misintenties 

20 juni: geen H. Mis volgens rooster 

 27 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 30 personen) 

1. Karel Jenneskens, (uitgestelde) zeswekendienst en verjaardag  
2. Jan Tacken en overledenen v.d. familie (jaardienst) 
3. Sjang Jacobs en An Jacobs-Hermans (jaardienst) 
Er zijn voor deze mis op dit moment 15 reserveringen 
 

4 juli: geen H. Mis volgens rooster 

11 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen) 

1. Truus v. Rengs - Vullings (uitgestelde) zeswekendienst 
2. Mina Tacken- Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst) 
Er zijn voor deze mis op dit moment 35 reserveringen 

mailto:susanbaltussen@planet.nl
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Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van 
de pastorie.  
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl  en 
daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te 
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie. 
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. 
 
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet  administratief worden verwerkt 
en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen. 
 

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. 077 398 1416 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 55408023  
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 

Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op: 27 juni, 11 juli, 25 juli, 8 augustus, 22 augustus, 
5 september en 19 september  

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