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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

September is altijd mooi: 
het is de meimaand in herfsttooi. 

 
In week 38 weer geen neerslag gevallen. 
September blijft op 6 mm. staan. 

 

Andere woorden voor september: herfstmaand, gerstmaand, vruchtmaand.  

September werd ook wel d'ander oogstmaand genoemd, als tweede oogstmaand na augustus.  

September is de herfstmaand of fruitmaand en de negende maand van het jaar in de 

gregoriaanse kalender.  
September heeft 30 dagen. 
 
 

           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
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Meulewiekagenda vanaf 24 september 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 
 

September 

Za 26: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Ma 28: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
   

Oktober 

Do 01: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 05: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Di 06: Informatieavond centrumplan 19:30 uur;  

aanmelden verplicht via openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl  
Wo 07: Vrouwen samen sterk: Andrea Apeldoorn, transgender (geannuleerd) 
Ma 12: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Wo 14: KBO excursie kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur 
Do 15: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Ma 19: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 24: JongNL Meterik, Oud papier actie 14:00 uur 
Ma 26: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 29: KBO knutselen 13:30 uur 
   

November 

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

December 

Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 10: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Do 17: KBO adventsviering 14:00 uur 
Za 19: - JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
   

2021 
 

Februari 

Do 04: Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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 OPA 

 
 

Zaterdag 26 september komen we oud papier ophalen. Deze week is groep 1 aan de beurt.  

Dit zijn Sander Ambrosius, Paul Hoeijmakers (i.p.v. Jac Ambrosius), Kris Cuppen en Bas Don (i.p.v. 
Frank Geurts). We starten om 14:00 uur vanaf café Ger Kleuskens. Zorg dat vanaf dan alles netjes 
gebundeld voor aan de weg staat. Bedankt! 
 

OMA 

Zaterdag 26 september kan oud metaal en al het stekker bevattend materiaal ingeleverd worden. 

Tussen 13:00 -15:00 uur zullen 3 vrijwilligers namens JongNL aanwezig zijn. Dit zijn Johan en Stan 
Gooren en Pieter Joosten. 
Inleveren kan bij de parkeerplaats van het voetbalveld in Meterik. 
 
Alvast bedankt! Bestuur, staf en leden JongNL Meterik. 
 
 
 
 

 

KNUTSELEN 

 
 
Op donderdag 1 oktober gaat Ans, na een lange rustperiode i.v.m. het coronavirus, weer beginnen 
met kaarten maken. De tafels worden geplaatst met voldoende afstand, volgens de regels van het R.I.V.M. 
De begeleiding zal Ans doen met mond- en neusbeschermer. Heb je ook interesse om mee te doen, kom 
dan op 1 oktober naar ‘De Meulewiek’.  
De ingang is aan de zijkant bij de parkeerplaatsen. De aanvang is 13.30 uur.  
 

EXCURSIE  
Op woensdag 14 oktober gaat seniorenvereniging KBO Meterik op excursie naar de helemaal 
vernieuwde kasteelboerderij GRAAF TER HORST. Hier krijgen we een rondleiding met uitleg over de 
wederopbouw van de kasteelboerderij en het geheel gerenoveerde restaurant.  
De rondleiding gebeurt met kleine groepjes op gepaste afstand, alles volgens de regels van het R.I.V.M.  
Leden die zich aanmelden voor deze excursie en in het bezit zijn van mond- en neusbeschermers mogen 
deze gebruiken voor eigen bescherming. De eigen bijdrage voor deze prachtige excursie is € 5,00 en dit is 
inclusief koffie met gebak of vlaai. Bijeenkomen om 13.45 uur bij de kasteelboerderij.  
In verband met rondleiding is het ten zeerste gewenst om je voor deze excursie aan te melden, wat 
mogelijk is t/m dinsdag 6 oktober bij Wiel van Rengs.  
Tel: 077 398 5937 of 06-1547 2903 email- wielvanrengs@home.nl. 
Het bestuur hoopt op een goede opkomst.     
 
 

mailto:wielvanrengs@home.nl
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Tocht der tochten, Enschede deel 3 
 
Met de billen bloot… 
 

Dat niet alle Krukken helden in de karts zijn bleek wel uit de talloze botsingen tegen de boarding. Bop de 
Bouwer was met zekerheid degene, die de boarding het vaakst testte, wellicht was hij op zoek naar 
herstelwerkzaamheden.  
 
Jerommeke wou op een tactische manier zijn gebrek aan snelheid compenseren met als ultiem doel de 
anderen achter zich te houden. Hoofdzakelijk in het midden van de baan rijdend, daarbij ook nog 
slingerend, als ware hij zijn banden aan het opwarmen, dreef hij menigeen tot wanhoop.   

 
Aangezien Kami Kaze niet voor niks die naam heeft, ondernam hij, ook als het echt niet 
kon, vruchteloze pogingen om in te halen. Daarbij kreeg Jerommeke meerdere keren een 
flinke tik op zijn achterbumper. Na afloop zei hij, had ik toch maar die brace van mijn 
vriendin omgedaan.  
 
El Coyote maakte zijn sluw imago waar door 
optimaal te profiteren van het gebakkelei tussen 

Jerommeke en Kami Kaze door met een fabelachtige move, à la 
Max Verstappen, beiden in één actie in te halen.  
 
Genoeg stof tot napraten. Vooral ook omdat Jerommeke even zoek 
was na het finishen, maar hij werd gevonden! Mede dankzij de 
pitspoezen, die niet te beroerd waren om mee te zoeken. 
 
Inmiddels waren er toch wel wat renners toe aan een hapje tussendoor. Een aantal hamburgerliefhebbers 
kwam op de koffie, doordat er ook standaard een flinke portie frietjes bijgeleverd werd. Gelukkig duurde 
het nog wat uurtjes eer ‘de Italiaan’ bezocht werd. Met het aanvullen van de broodnodige koolhydraten zat 
het uiteindelijk wel goed. Om het weekend af te sluiten bezochten we nog een keer café Aspen aan de 
Oude markt. Helaas was het geen terrasweer en rond de klok van 12 werd het hotel opgezocht. Slechts 
een enkeling die daar nog een drankje nam. ‘s Morgens om 8 uur weer aan het ontbijt, en om 09.00  uur 
stonden we aan het vertrek voor de terugweg, die ons grotendeels door Duitsland leidde.  
       
Weer hartstikke mooi weer, luchtige kledij. Misschien wel iets te luchtig. Plotsklaps 
ging El Coyote volop in de remmen, hij vloog van zijn fiets af en dook achter een 
struikje weg met zijn wielerbroek op zijn knieën.  Een ‘Dumoulintje’ werd al gedacht, 
hoge nood door verkeerd voedsel en maagproblemen! Maar er bleek iets heel 
anders aan de hand. Zijn reactie was letterlijk en figuurlijk als door een wesp 
gestoken, ergo, die wesp had ook nog eens zijn edele delen als doel gekozen.  
Niemand die het gif wel even wou uitzuigen…  
Even later waren er wel bereidwillige handjes toen de Beul zowel voor- als 
achterband lek reed. Bop de Bouwer zag er de lol wel van in. Op de Barkrukken-
app verscheen het berichtje ‘wielen gezocht’.  
 
De handjes van de Roadrunner en Coppi verrichten topwerk en in een mum van tijd kon men weer verder. 
Verder in een strak tempo onder aanvoering van Ray Maayers en de Roadrunner, die deze dag niet 

‘kapot’ te krijgen waren. In Wesel werd nog gepauzeerd waarna de 
tocht zonder problemen en precies volgens planning om 17.30 uur werd 
voltooid.   
Tijdens het nakeuvelen kwam nog een keer ter sprake dat volgend jaar 
koste wat het kost weer meer deelnemers gestrikt moeten worden. Het 
weekend was geweldig geweest, uitdagend en met mooie activiteiten. 
Maar de krenten in de pap zijn de ‘akkevietjes’ met discipline, de 
discussies, de oude koeien uit de sloot, de karakterverschillen, het mag 
soms wat botsen tijdens zo’n weekend. Nu was het misschien wat te 
‘braaf’ allemaal. De huidige deelnemers verklaarden ook unaniem dat 

het geen probleem is om zich aan te passen aan de zwakkere broeders, belangrijkste is dat ze meegaan.  
De organisatie is komend jaar toch weer in handen van Kami Kaze en Janucula Petrovska, wegens 
succes geprolongeerd. Aan hen de eer om een perfecte locatie te vinden waarmee aan alle doelstellingen 
voldaan kan worden.  
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Hoofdpunten voorlopige notulen donderdag 17 september 
 

In gesprek met… 

 Voor het agendapunt ‘In gesprek met…’ had JN zich afgemeld, dit was niet goed in de agenda 
opgenomen. 

 

 Nieuws uit de werkgroepen 

Werkgroep Sociaal: Veel inwoners hebben zich aangemeld voor de vertoning van de film Wei op 3 

oktober a.s. in het MFC.  

Werkgroep Openbare Ruimte: De gemeente houdt een algemene informatieavond over het 

Centrumplan Meterik op 6 oktober.  

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling: het BOW-project is van start gegaan, inmiddels 

staan ook enkele belangstellenden op de reservelijst. 
  
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons dan gerust een bericht via info@dorpsraadmeterik.nl of onze 
Facebookpagina.  
 

 

Je huis verduurzamen! Hoe financier je dat? 

Sparen, lenen of subsidie? Je kunt je eigen spaargeld gebruiken voor het financieren van duurzame 
maatregelen aan je woning, maar ook de verschillende overheden stimuleren via subsidies en/of leningen 
de verduurzaming van je huis. Er zijn zelfs hypotheekverstrekkers die verduurzaming van je woning 
stimuleren door korting op je hypotheekrente te geven.   
Zie jij door de bomen het bos nog? 
Dorpsraad Meterik wil samen met jou en andere inwoners van Meterik werken aan een duurzame 
toekomst in Meterik. Geef je op voor Duurzaam Meterik en maak samen stappen in het verduurzamen van 
je huis en leefomgeving.  
Doe mee en geef je op voor 15 oktober a.s. via duurzaammeterik@gmail.com! 

Doe ook mee met Duurzaam Meterik! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen competitie week 38  Competitie stand en punten na ronde 2 
De Witte Hoeve 1 Meterik 1   6 - 5   A    Klasse Meterik 1 15  pnt   plaats   7 
Meterik 2  Meterik 3 10 -  4   B1  Klasse Meterik 2 10  pnt   plaats   8 
Meterik 3  Meterik 2   4 -10  B1  Klasse Meterik 3 12  pnt   plaats   5 
Meterik 4     Vrij     B2  Klasse Meterik 4 10  pnt   plaats   6 
Meterik 5  U.V.B. 1   9 - 3   B3  Klasse Meterik 5 16  pnt   plaats   3 
Meterik 6   Wevert 3   5 - 7   C1  Klasse Meterik 6 11  pnt   plaats   6 
Meterik 7  Tienray 3   3 - 9   C2  Klasse Meterik 7 14  pnt   plaats   7 
 
Beste speler in week 37:   THEO DRIESSEN        van Meterik 1  
Beste speler in week 38:   JAN LEEUWESTEIN  van Meterik 2  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:duurzaammeterik@gmail.com
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Âfgeloëpe zaoterdaag gen voetjes vaan de vloor, ôk gen voetjes op de vloor! Umdaat de vakluuj hajje ge-
egaliseerd, môs ut allemaol good druuge en durrum enkele daag neemus nao binne. Ma natuurlik is dr 
daordewaeks waal ut iën en ander gebeurd, of ni Wiel?   
     
“Tja, daat kunde waal zegge. Hoe is ut dizze waek verloëpe?  
 
Maondaag enne rustige daag in ut kafee.  
 
Deensdaag kwaome Gerrit en Maurice iërs koffie drinke. 
Daornao ginge zeej de boëtemoor wit verve. Dât wil zegge, 
getjes vulle want daat zien ontzettende rowwe moore. Zeej 
kreege gewoën pien aan de kneûk vaan ut dowwe op di 
kwâs. Zeej kôste ma tot kamersteigerhuugte schildere want 
ze häjje gênne hoëgwerker um dr baove beej te kunne.  
 
Swoendaags kwaom Maurice alliën verve. Heej begôs aan 
de zwarte moor. Daat ging gemekkelekker want die moor is 
ni zô vriëd.  
Ik waas nag mien bekske koffie aan ut drinke, kumt Maurice 
aal wir terug. Dr kwaome witte striëpe op de zwârte moor en 
of daat normaal waas? Eigelik ni zei ik….., ma ik heb dr ôk 
wienig verstand vaa.   
 
 
 

 
 
 
Hebbe weej Jos gebeld en di zei: “Dut ma 
efkes niks miër, daan bel ik de 
verfleverancier waal en kieke weej daornao 
waal verder.” Dus toew is Maurice ma na 
hoês gegaon.     
 
Theej en ik môste de vloor schôn make in 
ut kafee want de neeje vloor giët dr de 
volgende weak in. 
Mit flink waat St Mark um te ontvette ginge 
weej aan de slaag.  
Ôk nag flink waat verfreste dr âf gestoekt. 
En s’aoves nag iëne kiër nao gedweild. 
 
 Dr kôste ow i speegelei die vloor. Wie neej 
waor die wir! Maa doa zidde straks toch 
niks miër vaa, waant die neeje vloor die dr i 
kumt, is wiet schônner!! 
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Doonderdaagmerge zujje ze en hechtlôg aanbrenge.  
 
Weej maar wachte en wachte en wachte. Kwaome zeej 
smiddaags pas um twië oor….. Weej hâjje toew waal 
veûl koffie op. Hebbe zeej alles gestreke.  
 
Vriedaags zujje zeej egaliseren. Daan kôs daat druuge. 
Ma toen ze alle getjes gevuld hâjje, waas ut te laat um 
wiër te gaon.  
 
Jos kwao trauwes smerges ôk. Heej deej ves beej de 
veurdeur beklinkere want di haj ut sneejapperaat nag 
thoês staon. Kôs heej fijn de klinkers mit op maot make. 
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Now begint ut toch waal op te scheete. De container mit 
stiën is aal weg. 
 
Zoaterdaag hebbe zeej allemaol enne snipperdaag 
genôme. Waat waas ut stil in de zaal. Ik wiët ni af ze 
allemoal kermis geviërd hebbe in Hôrs. Daat hebbe zeej 
waal verdind, die vrijwilligers. 
 
Zoë, now kunne zeej maondaag ma wiër goan mit 
egaliseren. 
 
Tot volgende waek!” 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als letste eigelik nag en triest berichje.  Aan de achterkant van de zaal zien 10 ruutjes kapot geslagen. 
Weej dinke gewoëne baldadigheid, maa eigelik is dit natuurlik ni gewoën. Dit giët waal hersteld waere, ma 
ut kôs toch veriënigingsgeld, ut geld vaan ôs allemaol zeg maa (en ut is helaas ni de iërste kiër daat dit 
veur gevalle is) en de vrijwilligers zien dr gewoën wir enne tiëd mei bezig. Ut is gewoën jaomer en ut hoef 
ni. Enne oproop: aas geej iets miër wèt ovver dit veurval, moogde contact mit de stichting opneme zoëdaat 
weej eventueel gewoën es kunne gaon praote mit de betrokkene heerôver.  
Alvès bedânk.      
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SENIOREN 
Uitslagen 
Meterik 1 - Kessel VV 1  2 - 3 
Meterik 2 - Melderslo 3  1 - 1 
Sc Irene 11 - Meterik 3  0 - 7 
   RESIA 3 - Meterik 4  0 - 10 

 
 
Meterik verliest van Kessel 
Na het bereiken van de volgende bekerronde door de 4-1 overwinning op Stormvogels, speelde Meterik 
op zondag 20 september op sportpark De Vonckel de eerste competitiewedstrijd tegen Kessel. Meterik 
ging vol voor de overwinning maar uiteindelijk verloren de groen-witten onverdiend met 2-3 van een 
verdedigend slimmer Kessel. 
 
Dit seizoen hebben we een mooie uitdagende indeling met veel nieuwe tegenstanders; 6 teams uit de 
gemeente Peel en Maas, TSC uit Tegelen, Reuver en het Brabantse Neerkandia. Grote vraag is hoe sterk 
de diverse tegenstanders zijn.  
 
Kessel was deze middag de eerste opponent, een ‘slimme’ ploeg met veel lengte, die vanuit een gesloten 
verdediging met snelle uitvallen de veel scorende spits Willen Kruijk zoekt.  
 
Meterik zette vanaf de aftrap druk en werd meteen gevaarlijk met een afstandsschot van Piet Steeghs die 
rakelings overschoot en Brent La Crois die een net te kleine schoenmaat aan had om een lage voorzet 
van Bart Houben binnen te tikken. Kessel kon weinig gevaar stichten, maar Willem Kruijk gaf na twintig 
minuten zijn visitekaartje af en schoot uit een toegekende vrije trap genadeloos de 0-1 binnen. Hun enige 
wapenfeit in de eerste helft! Meterik werd pas vlak voor rust weer gevaarlijk uit een indraaiende 
hoekschop. De druk werd verder opgevoerd en Piet Steeghs was binnen de zestien alleen maar door een 
overtreding te stoppen. De goed leidende scheidsrechter Verhaegh uit Kronenberg floot resoluut voor 
penalty. Aanvoerder Teun Jakobs schoot helaas te zwak binnen en de Kessel keeper keerde zijn inzet met 
een katachtige reactie. 
 
In de tweede helft was er door zwak verdedigen al snel een kans voor Kessel maar een inzet ging 
rakelings voorlangs. Meterik had zijn antwoord klaar en na een snelle combinatie werd Bart Houben 
binnen de zestien gevloerd en wederom wees de scheids naar de stip. Brent La Crois nam plaats achter 
de bal en schoot beheerst de 1-1 binnen. Kessel kwam uit het niets weer op voorsprong. Een te 
gemakkelijk veroorzaakte vrije trap werd door Tjort Peeters via een Meterik verdediger binnen geschoten. 
Tergend langzaam rolde de 1-2 over de lijn. Meterik bleef knokken voor de gelijkmaker maar door de vele 
wisselingen slopen er wat slordigheden in het spel en kon Luuk van Dael uit een counter zelfs de 1-3 
binnen koppen. Teun Jakobs scoorde nog wel de 2-3 maar Kessel hield de gelederen verder gesloten en 
ging met de 3 punten naar huis. 
 
Programma 
27-09-20 14:30 GFC'33 1 - Meterik 1 
27-09-20 09:30 Sparta'18 3 - Meterik 2 
27-09-20 10:30 Meterik 3 - S.V. Lottum 3 
27-09-20 10:30 Meterik 4 - America 4 
 
JEUGD 
Uitslagen jeugd 19-september-2020 
Leunen JO19-1   - America/Meterik JO19-1      0 - 4 
MVC’19 JO19-2   - America/Meterik JO19-2      0 - 7 
Meterik/America JO15-1  - H.B.S.V. JO15-2    Afgelast 
Meterik/America JO13-1  - Sportclub Irene JO13-4    12 - 0 
Meterik/America JO12-1  - Sparta’18 JO12-1       1 - 5 
Meterik/America JO11-1  - Wittenhorst JO11-2       3 - 5 
SV Venray JO10-4G   - America/Meterik JO10-1    22 - 2 
SVOC’01 JO10-1   - America/Meterik JO10-2      3 - 5 
Olympia’18 JO9-2G   - America/Meterik JO9-1      4 - 8 
Leunen JO9-2    - America/Meterik JO9-2G      5 - 3 
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Programma jeugd 26-september-2020 
America/Meterik JO19-1  - Volharding/Sambeek JO19-2  15:00 uur 
America/Meterik JO19-2  - FCV Venlo JO19-3   14:00 uur 
Blerick JO15-3G   - Meterik/America JO15-1  14:30 uur 
FCV Venlo JO13-3   - Meterik/America JO13-1  09:15 uur 
Deurne JO12-2   - Meterik/America JO12-1  11:30 uur 
Merselo JO11-1G   - Meterik/America JO11-1  09:30 uur 
America/Meterik JO10-1  - Hegelsom JO10-1   11:00 uur 
America/Meterik JO10-2  - SV United JO10-1   11:00 uur 
America/Meterik JO9-1  - SV Oostrum JO9-1   09:30 uur 
America/Meterik JO9-2G  - SV United/BVV’27   09:30 uur 
Meterik/America JO7   - Locatie: sportpark Hegelsom  10:00 uur 
 
Programma jeugd 3-oktober-2020 
America/Meterik JO19-1  - Wittenhorst JO19-3   15:00 uur 
America/Meterik JO19-2  - Kessel VV JO19-2   14:00 uur 
Meterik/America JO15-1  - MVC’19 JO15-2G   14:00 uur 
Meterik/America JO13-1  - Baarlo JO133-2   13:00 uur 
Meterik/America JO12-1  - Leunen JO12-2   10:30 uur 
Meterik/America JO11-1  - SV United/BVV’27 JO11-1  10:30 uur 
America/Meterik JO10-1  - Deurne JO10-2   11:00 uur 
America/Meterik JO10-2  - Wittenhorst JO10-2   11:00 uur 
America/Meterik JO9-1  - Leunen JO9-1    09:30 uur 
America/Meterik JO9-2G  - SV Lottum JO9-1G   09:30 uur 
Meterik/America JO7   - Locatie: sportpark Meterik  10:30 uur 
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Seniorennieuws 

Uitslagen 

VC Trivia DS 3 – BVC Holyoke DS 1  3 - 2 
VC Trivia DS 5 – Hovoc DS 6   4 - 0 
VC Trivia DS 1 – Havoc DS 3    3 - 1 
VC Trivia DS 7 – VC Athos ’70 DS 4  3 - 1 
VC Trivia DS 2 – VC Trivia DS 4   4 - 0 
VC Trivia DS 6 – Livoc Liessel DS 3   2 - 3 
Hovoc HS 6     – VC Trivia HS 2  0 - 4 
 

Programma zaterdag 26 september 

19:30 SOMAS/Activia DS 5   –  VC Trivia DS 1 
16:00 Accretos DS 2   –  VC Trivia DS 2 
16:00 VCP DS 2   –  VC Trivia DS 3 
14:30 VC Trivia DS 4    –  Shock ’82 Cuijk DS 1 (H) 
             Fluiten: Eugenie van Lin 
  Tellen: Teuntje van Rengs 
15:00 VC Trivia DS 6    –  PrismaWorx VC Weert DS 4 (A) 
  Fluiten: Mirthe van den Beuken 
  Tellen: Danique Oomen 
19:00 BVC Holyoke HS 1   –  VC Trivia HS 1 
 

Jeugdnieuws 

Uitslagen 

VC Trivia MA 1 – VC Volt MA 1  3 - 1 
VC Trivia MC 1 – VC Athos ’70 MC 1  4 - 0 
 

Programma: zaterdag 26 september 

13:00 VC Montagnards MA 1   –  VC Trivia MA 1 
17:00 Set up MB 2    –  VC Trivia MB 1 
13:00 Set up MC 1    –  VC Trivia MC 1 

 

Programma: zondag 27 september 

Nivo 5 in Weert 

10:00 PrismaWorx VC Weert N5 1  –  VC Trivia N5 1 
11:00 HORNERHOF/HHC N5 2  –  VC Trivia N5 1 

Nivo 4 in Grashoek 

10:30 Grashoek N4 1 – VC Trivia N4 1 
11:30 VC Velden N4 1 – VC Trivia N4 1   
 

Recreantennieuws 

Programma 

Woensdag 30 september 
21:00 Civitas D2 – VC Trivia D2 
Donderdag 1 oktober 
21:00 Accretos D1 – VC Trivia D5 
Dinsdag 29 september 
20:00 Olympia D3 – VC Trivia D6 
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VC  Trivia heren 2 wint eerste wedstrijd met dank aan de jonkies. 

Afgelopen zaterdag was onze eerste wedstrijd van het seizoen. Tegenstander was Hovoc 6, vaak een 
jeugdig team. Dus voor ons lastig in te schatten wat hun niveau is. 
 
Tijdens de Trivia-dag hadden we met het voltallige  team een teamfoto (coronaproof) gemaakt (zie 
www.vctrivia.nl voor het resultaat), maar voor deze wedstrijd waren er liefst 4 afmeldingen. Wat nu? 
Gelukkig heeft Trivia talentvolle jeugdspelers die we konden vragen, Daan, Guus en Roel. De jongens 
hadden hun eigen wedstrijd verloren en waren gebrand op  revanche. De mix van ‘de oudjes’ en ‘de 
jonkies’ bleek een gouden combinatie.  
 
De eerste twee sets werden met fris spel gewonnen. In de derde set, met enkele positiewisselingen in ons 
team, kwam Hovoc 6 sterk terug in de wedstrijd. Echter setverlies konden we nog net afwentelen. Bij 
Hovoc was in de 4e set de puf eruit en deze werd ook gemakkelijk binnen gehaald, eindstand  4-0.  
Daan, Guus en Roel, bedankt voor jullie inzet en tot de volgende keer! Saillant detail: de gemiddelde 
leeftijd van ons team zakte met de jonkies erbij met liefst 15 jaar tot gemiddeld 40 jaar. 
 

VC Trivia Dames 7 heeft eerste overwinning te pakken! 

Afgelopen zaterdag om 17.00 uur begon onze eerste competitiewedstrijd in America tegen  
Athos Dames 4. Na een aantal oefenwedstrijden te hebben gehad, gingen we er met volle moed 
tegenaan! Een nieuw samengesteld team is altijd een uitdaging. Onze eerste set liep ook een beetje 
stroef, met als gevolg dat we deze verloren. 
 
Geen zorgen want na deze set hebben we ons goed herpakt en de overige 3 sets gewonnen! 
Met dank aan een aantal talentvolle A spelers hebben we deze wedstrijd tot een mooi einde kunnen 
brengen.  
 
Het was weer een feestje om een wedstrijd te mogen volleyballen na zoveel maanden. Helaas hebben we 
dit feestje zonder publiek moeten vieren, hopelijk tot snel! 
Over 2 weken strijden we weer thuis in America tegen BVC Holyoke 1. 
 

Verslag nivo 5 hoog 

Vandaag moesten we weer een wedstrijd spelen na een lange tijd. 
De eerste wedstrijd moesten we tegen Hornerhof. De eerste set ging goed we wonnen met 41-35. 
De tweede set hebben we ook gewonnen met 46-31. 
Daarna moesten we tegen AV flash. De eerste set hebben we gewonnen met 34-26. 
Maar de tweede set hebben we verloren met 28-32. 
Groetjes, nivo 5 hoog 
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Rijbewijskeuringen CBR in Melderslo  

 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of 
wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden 
een arts moet bezoeken van het CBR. 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen 1 keer per maand bij Multifunctioneel 
Centrum De Zwingel medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. 
 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.  
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief 
€ 70,00. 

 

De Procedure 

De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt.  
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dat 
moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.  
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren 
digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de 
website van Regelzorg. 
 

Afspraak maken 

Dat kan gemakkelijk zelf via de website of door tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke 
afsprakenbureau 088 23 23 300. 
 

Coulanceregeling 75 plus 

Senioren die gebruik willen maken van de coulanceregeling, waardoor u max. 1 jaar met een verlopen 
rijbewijs mag blijven rijden, dienen nog dit jaar een Gezondheidsverklaring te kopen en op te sturen naar 
het CBR. Mogelijk wordt deze wel verlengd.   
De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk verbeterd.  
De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden voor de einddatum van uw rijbewijs. In de meeste 
gevallen zult u dan geen gebruik hoeven te maken van de coulanceregeling. 
 
 
 

Kwaakerrun Venlo 
 
Er mocht weer coronaproof gerend worden afgelopen zondag in ’t Ven 
in Venlo: de Kwaakerrun. 
 
Er deden 3 Meterikers mee aan de 10km: 
 
Joris v.d. Beuken     38:10 
Linda Thielen   1:00:12 
Mark Janssen   1:00:13 
 

 

Spreuk Dalai Lama 
 

In welke situatie wij ons ook bevinden, het is altijd mogelijk deze met een positieve 
houding te benaderen… 

http://www.google.com/imgres?hl=nl&sa=X&biw=1680&bih=955&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VUh6wFBz4aifUM:&imgrefurl=http://www.headlinez.nl/index.php?category=Atletiek&docid=uDaVKebpJjrszM&imgurl=http://www.headlinez.nl/images/atletiek.gif&w=150&h=117&ei=356qUOC3JcPE0QX2qIGIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1274&vpy=471&dur=5139&hovh=93&hovw=120&tx=85&ty=46&sig=107630542770312409473&page=2&tbnh=93&tbnw=120&start=37&ndsp=44&ved=1t:429,r:43,s:0,i:268
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Resultaat taxusinzameling bekend! 
 

Stichting Taxus Taxi zamelt in totaal 3727 chemotherapieën in 

 
Stichting Taxus Taxi heeft in samenwerking met vele taxusdonateurs, gemeenten en partners een totale 
hoeveelheid van 410.000 kilo taxussnoeisel ingezameld in ‘strijd tegen kanker’! De hele zomer is stichting 
Taxus Taxi actief geweest in Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Limburg om taxussnoeisel in te 
zamelen. Met deze inzameling is een grote hoeveelheid basisgrondstof voor kanker remmende medicijnen 
gerealiseerd.  
 

“Dankbaar zijn wij voor iedereen die zich heeft ingezet voor onze taxusinzameling” 

 

Het was nog even heel spannend of de doelstelling van 425.000 kilo taxussnoeisel dit jaar behaald zou 
worden. Aan het enthousiasme heeft het niet gelegen! De droogte, tijdens de start van het seizoen, heeft 
ervoor gezorgd dat de groei van de taxushaag achterbleef. Hoewel een groot deel van alle donateurs ook 
dit jaar weer heeft deelgenomen was de opbrengt per adres minder. Desalniettemin is de stichting 
ontzettend trots op het resultaat! Elk jaar wordt weer heel nauwkeurig bepaald in welk gebied de stichting 
de ophaalservice kan aanbieden, om zo dicht mogelijk bij de gestelde doelstelling te komen. Vanwege de 
weersomstandigheden blijft het lastig om exact te bepalen hoe groot dat precies moet zijn.  
 

“Massale belangstelling voor onze taxusinzameling, dat is iets waar wij ontzettend 

trots op zijn”  

 

Stichting Taxus Taxi zet haar werk voort en rijdt ook volgend jaar weer door de straten om zoveel mogelijk 
taxussnoeisel in te zamelen. Enkele maanden in het jaar is de basisgrondstof voor kanker remmende 
medicijnen aanwezig in de taxusnaaldjes. De exacte start,- en einddatum voor 2021 is dan ook nog niet 
bekend. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief van de stichting www.taxustaxi.nl/contact.  
 

‘Samen in strijd tegen kanker’ dat is het motto van Stichting Taxus Taxi.  

Meer informatie over Stichting Taxus Taxi is te vinden via www.taxustaxi.nl of sociale media.  
 
 
 

 
 
 

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

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 
Oxalis weet kansen niet af te ronden en verliest 
Zondag 20 september stond een voor Oxalis nog onbekende tegenstander op het programma: 
Noviomagum 1 uit Nijmegen. Van oorsprong een club met gemengd korfbal, maar sinds kort ook met 
een damesteam in de gelederen. Het was een wedstrijd waar Oxalis haar goede acties niet beloond 
zag in doelpunten. 
 
Oxalis begon sterk aan de wedstrijd en kwam snel op een 0-1 voorsprong. Hier had Noviomagum snel 
antwoord op en ze wist de voorsprong over te nemen. Even kon Oxalis nog de aansluiting vinden, 
maar Noviomagum wist op het einde van de eerste helft verder uit te lopen. Oxalis bleef goede acties 
creëren, maar wist de kansen niet af te maken. Zo gingen ze met een 7-2 achterstand de rust in.  
 
Trainer/coach Johnny Vervoort gaf in de rust aan dat Oxalis haar goede acties moest doorzetten en het 
vertrouwen moest blijven houden in het afronden van de kansen. 
  
In de tweede helft bleef het voor de dames van Oxalis lastig om hun acties te belonen met een 
doelpunt. Zo wist Noviomagum haar voorsprong nog verder uit te breiden. In de laatste minuten wist 
Oxalis nog een paar keer de korf te vinden, maar het gat was te groot om aan te sluiten. Helaas ging 
de wedstrijd verloren met 12-6.  
Volgende week zondag 27 september speelt Oxalis 1 om 13.00 uur tegen Flamingo’s 1 in Mariahout.  
 
 

Grote Clubactie Meterik 
De Grote Clubactie gaat weer van start!  
 
Vanwege Corona hebben we besloten om dit jaar niet deur-aan-deur loten te verkopen in Meterik. 
Maar je kunt SV Oxalis wel steunen door je loten te bestellen via info@svoxalis.nl 
Een lot kost € 3,- per stuk. 
 
We hopen op ieders enthousiasme en support zodat we net als andere jaren een mooi bedrag 
binnenhalen. 

 
 
Agenda 
• 25-09-2020: Opening Oxalis Accommodatie Sportpark Wienus vanaf 18.30 uur voor genodigden. 

Overige belangstellenden zijn welkom om de opening bij te wonen vanaf het kunstgrasveld 

• 28-09-2020: Start Grote Clubactie lotenverkoop 

• 05-10-2020 t/m 25-10-2020: Rabo ClubSupport Actie 

• 05-10-2020: Start Chocoladeletteractie Sinterklaas Verkoop in Meterik, Horst, Hegelsom, America 

• 10-10-2020: Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus 
 

Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis 

 
 

 

Huissleutel verloren: 
 
 
Vrijdagmorgen is een huissleutel verloren tussen basisschool Onder de Wieken en de Kannegietweg. 
 
Mocht iemand deze sleutel hebben gevonden, dan graag een berichtje via tel: 06-53360214. Dank je.  

 

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

 
Welkom in de kerk. 
Intussen kunnen we alweer enige tijd met 100 mensen per keer naar de kerk komen.  
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf 
te reserveren. 
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 100 bezoekers per dienst zijn ( vanaf 1 juli). 
- Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis te blijven. 
- Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de 

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

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

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

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

banken. Houdt s.v.p. in deze rij ook rekening met 1,5m afstand. 
- Het hardop zingen wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit beschouwd, dus dat 

laten we nog achterwege. Daarom is er ook géén koor aanwezig. 
- De organist zal wel aanwezig zijn.  
- U wordt verzocht goed verspreid in de kerk plaats te nemen. Ook vooraan! Dat voorkomt dat 

mensen die niet tot één gezin of familie behoren ongewild te dicht op elkaar komen te zitten.  
- Denk svp – in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Ook in de rij bij het ter 

communie gaan. Dank u wel. 

Reserveren kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl. 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
03-10: Henny Bergs  Max van Dieten   collecteschaal achter in de kerk  
17-10: Susan Baltussen Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 
31-10: Piet Kuenen                  Theo v. Rens/ Huub Baltussen collecteschaal achter in de kerk

  

Misintenties 

26 september, geen H. Mis volgens rooster 

 

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

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

10 oktober, geen H. Mis volgens rooster 

 

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

Voor deze viering zijn nog geen reserveringen. 
 

24 oktober, geen H. Mis volgens rooster 

 

mailto:susanbaltussen@planet.nl
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31 oktober (31e zondag door het jaar) of 1 november.  

Op dit moment is er nog niets bekend omtrent de invulling van de vieringen voor 

Allerheiligen/Allerzielen in dit weekend. 

1. Overledenen van de familie v. Lieshout - Fattori 
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst)  

 

Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met insluiting 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. 
 

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 : 06-55408023  

 

Voor de agenda 

Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op: 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 
28 november, 12 december, 24 en 25 december. 
 
 

 

Dankbetuiging 

Hartelijk dank !!! 

 

voor al uw hulp, steun en medeleven, 

 

na het overlijden van mijn vrouw, ons mam en oma 

 

 

Maria Colbers-Engels 
 

 

Piet Colbers 

kinderen en kleinkinderen 

Meterik 

 

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