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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Oktober met veel regendrang,
maakt de sterke man nog krank.
In week 39 is er 48 mm. neerslag gevallen
September komt op 54 mm.
Als de bomen zich ontkleden,
gaan de mensen zich meer kleden.

Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.
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’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.

Meulewiekagenda vanaf 1 oktober 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Oktober
Do
Ma

01:
05:

Di

06:

Ma
Wo
Do

12:
14:
15:

Ma

19:

Do
Za
Ma
Do

22:
24:
26:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Informatie-avond centrumplan 19:30 uur;
aanmelden verplicht via openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO excursie kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 uur

November
Ma

02:

Za
Ma

07:
09:

Wo
Do
Ma

11:
12:
16:

Do
Zo
Ma
Do
Za

19:
22:
23:
26:
28:

- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO Jaarvergadering 14.00 - 17:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Vrouwen samen sterk uitstapje Holiday on Ice (onder voorbehoud)
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

December
Ma

07:

Do

10:

Ma

14:

Do

17:

Za
Ma

19:
21:

Ma

28:

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

Februari 2021
Do

04:

Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
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Vrienden van Concordia en Rabo ClubSupport
Ze komt er weer aan: de sponsoractie Rabo ClubSupport.
Ook de Stichting Vrienden van Concordia is ingeschreven als sponsordoel. De ‘Vrienden’ vormen een club
die het fanfare-orkest en de percussiegroep zoveel mogelijk probeert te ondersteunen. Denk daarbij vooral
aan kosten van opleiding en instrumentarium.
De ‘Vrienden’ zijn ervan overtuigd, dat Concordia een onmisbare vereniging is voor de
leefbaarheid in Meterik.

Meedoen?
Daarvoor moet je lid zijn van de Rabobank. Als je dat nog niet bent, kun je het worden als je een rekening
hebt bij die bank. Het kost niets en kan eenvoudig geregeld worden met een telefoontje of een mailtje. Ook
niet moeilijk: doe het in de Rabo-app of de telebankier-omgeving op internet.

Hoe meedoen?

Ben je eenmaal lid, dan ontvang je een code waarmee je vijf stemmen kunt uitbrengen. Dan zegt
‘Vrienden van Concordia’: geef ons twee stemmen, geef er ook twee aan Muziekvereniging Concordia en
bedenk een deugdelijke bestemming voor je laatste stem, want het werkt pas echt, als je alle vijf stemmen
hebt benut.

Wanneer?
De actie loopt van 5 t/m 25 oktober. Maar eerst moet je uiteraard je code in huis hebben.
De Vrienden van Concordia zeggen nu al: Hartelijk dank!

WANDELEN
Maandag 5 oktober gaan we weer wandelen voor de 3 en de 5 km met, bij terugkomst, koffie in de
zaal waar Gerda weer voor zal zorgen. Samen met de deelnemers aan de inloopmiddag zal het weer
gezellig worden.

EXCURSIE

Beste leden, niet vergeten om je aan te melden voor de excursie naar GRAAF ter HORST op woensdag
14 oktober, zoals vermeld in ’t Krèntje van vorige week.
Opgave is mogelijk tot uiterlijk 6 oktober bij Wiel van Rengs, tel: 06-1547 2903.

KIENEN

I.v.m. het nog altijd heersende coronavirus zal het KIENEN op maandag 12 oktober niet doorgaan.
Jammer, maar het is niet anders.

Uitslagen competitie week 39
Meterik 1
Hegelsom 2 5 - 7
Meterik 2
Kemphaan 3 9 - 2
Meterik 3
Vrij
Meterik 4
Vrij
Meterik 5
Vrij
Meterik 6
Vrij
Valdere Sevenum 3 Meterik 7
6-6

Competitie,
A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse

Beste speler in week 39: JAN LEEUWESTEIN van Meterik 2
4

stand en punten na ronde
Meterik 1
20 pnt plaats
Meterik 2
19 pnt plaats
Meterik 3
12 pnt plaats
Meterik 4
10 pnt plaats
Meterik 5
16 pnt plaats
Meterik 6
11 pnt plaats
Meterik 7
20 pnt plaats

3
7
5
9
7
7
9
5

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,

Warschienlijk hedde onderstoande stuk afgeloëpe waek al in de krant of op internet gelaeze, anders
beej dezen. We zien op ’t moment met alle comités in de Miëterik samen aan ’t kieke hoe we d’n
aankomende carnaval kunnen invullen. Weej komen doa zo snel mogelijk beej jullie op terug.
De liedjesaovend en de oapening van ’t carnavalsseizoen op 14 november goan helaas ni door.
Joamer, ma ’t is op dit moment ni anders.
Boorebrullufscomité
Carnavalscomité
Jeugdcomité Miëterik
Liedjescommissie

Carnavalsverenigingen Horst aan de Maas bespreken
carnaval 2021
De voorzitters van de carnavalsverenigingen uit Horst aan de Maas bespraken op 23 september met
elkaar en de gemeente hoe zij carnaval 2021 inhoud kunnen geven. Vanwege de onzekerheden over
de ontwikkeling van de coronapandemie en de maatregelen daartegen, zien de carnavalsverenigingen
zich genoodzaakt om carnaval 2021 anders in te vullen.
De voorzitters van de verenigingen hebben aangegeven dat ze hun verantwoordelijkheid als vereniging
moeten nemen. Met pijn in het carnavalshart hebben ze dan ook afgesproken hun besturen/leden voor
te zullen stellen komende carnaval geen nieuwe prinsen uit te roepen en hun programma’s daarop aan
te passen. Omdat carnaval meer is dan een prins en zijn gevolg, gaat iedere vereniging nader bekijken
op welke wijze, passend binnen de regels, carnaval 2021 toch beleefd kan worden in hun dorp.
Burgemeester Ryan Palmen, die samen met wethouder Han Geurts aanwezig was bij de bespreking
reageert: “Het vereist moed om zo’n tegennatuurlijk standpunt in te nemen en terug te leggen bij je
achterban. Dat verdient een groot compliment; we weten immers allemaal hoe belangrijk het samen
vieren van carnaval in onze dorpen is. Ik snap heel goed hoe moeilijk dit moet zijn en denk ook dat het
de beste keuze is, gegeven de omstandigheden van nu.
Gelukkig kunnen verenigingen snel schakelen in hun dorp, met bijvoorbeeld de horeca. Als er dan
meer ruimte zou komen, weet ik zeker dat er alsnog van alles georganiseerd zal worden”.

Kom gezellig eten bij ‘Schuuf gezellig aan’

Wilt u ook genieten van het lekkere eten en het gezellig samen zijn?
U bent van harte welkom op 19 oktober van 12.15 – 13.15 uur in het MFC.
Kosten € 12,00 p.p.
Indien u zich nog niet heeft opgegeven en gezellig mee wilt komen eten, kunt u dit doen tot 15 oktober bij
de Dorpsverbinders 06-3823 0621
Alvast bedankt.
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Informatiebijeenkomst herinrichting van de dorpskern
op dinsdag 6 oktober
De dorpsraad Meterik en de gemeente Horst aan de Maas organiseren op dinsdag 6 oktober om 19.30
uur een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de dorpskern. Met deze herinrichting wordt
onder andere het probleem van de wateroverlast in het centrum opgelost. De bestrating wordt ook
helemaal vernieuwd, waardoor de dorpskern een mooiere uitstraling krijgt.

Aanmelden verplicht i.v.m. coronamaatregelen
De bijeenkomst start om 19.30 uur in het MFC de Meulewiek. Inloop vanaf 19.00 uur. Om zo goed
mogelijk invulling te geven aan de coronamaatregelen is het verplicht om je aan te melden voor deze
avond.
Dit kan door een mail te sturen naar: openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl. Meld je snel aan want het
aantal plaatsen is beperkt.
Met het aantal inschrijvingen is op dit moment (maandag) de aangepaste maximale
groepsgrootte al overschreden. Er zal dus een 2e bijeenkomst moeten worden
gepland. Wij vragen u wel alvast in te schrijven zodat wij een goede planning kunnen
maken. Degenen die ingeschreven hebben ontvangen bericht wanneer ze welkom
zijn. U kunt berichten hierover ook volgen via Facebook en de website van de
Dorpsraad.
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Heemkunde Meterik zoekt de foto’s
van alle 6e klassen
van het Meterikse basisonderwijs.
Beste inwoners van Meterik,
De werkgroep onderwijs van Heemkunde Meterik wil graag een archief aanleggen van leerlingen, welke in
Meterik basisonderwijs of lagere school genoten hebben. Om hier enige structuur in aan te brengen
zouden we graag een foto van alle 6e klassen (of groep 8) vanaf 1950 tot 1990 in ons bezit krijgen,
indien mogelijk voorzien van zoveel mogelijk namen van degenen die op de foto staan.
U kunt deze foto’s met namen sturen naar: wim.steeghs@heemkundemeterik.nl
Indien mailen niet mogelijk is:
Heemkunde Meterik
Bergsteeg 3
5964 NJ Meterik
We scannen de foto en u ontvangt ze weer terug. (s.v.p. afzender en adres op de envelop zetten)
Kijk ook op onze site: https://www.geschiedenismeterik.nl/heemkunde

Rabo clubactie

Van 5 tot 25 oktober kunnen jullie weer stemmen op de Rabo
ClubSupport actie.
Draag je onze vereniging een warm hart toe, dan nemen we je
stem graag in ontvangst.
Wij zorgen ervoor dat het geld weer een goede bestemming krijgt.
Alvast hartelijk dank.
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Huub van Lieshout winnaar priesvraog:
‘Wie rojt ut gewicht vaan Bèarke ut Vèrke’
De ludieke actie enkele waeke geleeje;
‘Wie rojt ut gewicht vaan Bèarke’,
het en groët aantal inzendingen tot gevolg
gehad.
De breevebus vaan ozze Preens Berry
puilde oet. Lifst 89 strookjes woorte
ingezonde. Vaan aal deze inzendingen
zaot Huub van Lieshout ut kortste beej ut
juuste gewicht vaan 97,5 kilo.
Huub, as buurman vaan de preens, haaj
zien hoeswerk good gedaon. Aan dun
duuster, is ie daags vur de slacht, op
waeg nao huize Jenniskens op de Sint
Maartensweg gespot mit en waegschaol
onder dun errum. Hoe heej Bèarke zò wiet
kreeg daat ie ok werkelijk op die schaol
ging staon, zal waal aalt de vraog blieve.
Op de foto de ovverhandiging vaan de
pries: ‘2 kilo schenk vaan dun beste kant
vaan ut vèrke’, door Prins Bernard.
Huub, proficiat en smakelijk aete.

Burendag Jan Drabbelstraat
Zaterdag 26 september tijdens de Nationale Burendag met de Jan Drabbelsstraat op de fiets naar onze
'oud-buurtgenoten' Paul en Petra van ‘Aan de Drift’.
Onder het genot van een kopje koffie en een stuk overheerlijke appeltaart even lekker bij kunnen kletsen!

8

De âfgeloëpe waek is dr hard gewërkt aan de neej vloor in de foyer en in de gang. Die leejt dr now bijna in
zien gehiël i, achter de tap nag en klein stukste. Ut zuut dr biëstig schôn oët!
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Theejke en Wiel hebbe de hiële bouwplaats opgeruumd. Aal ut hout beej elkaar verzameld en aan Knor
gedoneerd: die gaon dr nag enne schonne aovend lekker wermkes beej zitte in ut gezelschap vaan de
letste kieles vaan Baerke.
Op zaoterdaag waor ut gen fijn waer: de raege zurgde dr veur
daat dr ni as normaal gespraoke um ach oor iën tas koffie
gedronke woord, ma daat woorde dr twië of drie.
Op en gegaeve moment trokke Davy en Ruud de raegejas ma á
en hup, ut daak op. De achterwand vaan de biljartzaal môs nog
betummerd waere en as ge nog langer môs wachte, kwoomde
vaan de raege in de drup.
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Toën haj de koffie ôk wir gerôke en weej ginge same waat
deure en keziëne verve. Onderhand en ingewërkt stel
professionels.

Um 10 oor de vlaai. Daan motte Statler en Waldorf (vaan
de Muppetshow) daat lotte dô wo ze gewoën verreweg ut
beste i zie: vlaai sneeje en koffie inschudde. Waat good
giët, motte ni wille verandere!
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Opgelet!!!!
In verband met de nieuwe coronamaatregelen is de
kantine gesloten en mag er geen publiek bij de
wedstrijden aanwezig zijn.
SENIOREN
Uitslagen
GFC'33 1
Sparta'18 3
Meterik 3
Meterik 4

-

Meterik 1
Meterik 2
S.V. Lottum 3
America 4

2-3
afg.
3-3
6-2

Programma
04-10-20
04-10-20
04-10-20
04-10-20

10:30
10:30
11:00
14:30

Meterik 2
DEV-Arcen 3
Leunen 3
Meterik

FCV-Venlo 4
Meterik 3
Meterik 4
Neerkandia

11-10-20
11-10-20
11-10-20
11-10-20

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

VCH 2
Meterik 3
Meterik 4
Grashoek

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

18-10-20
18-10-20
18-10-20

09:30 Wittenhorst 7
12:00 Hegelsom 2
14:30 Meterik

Meterik 3
Meterik 2
Hegelsom

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

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

GFC'33 2
Wittenhorst 10
Meterik 4
Meterik

Meterik 2
Meterik 3
SVOC'01 3
DEV-Arcen

Meterik verslaat GFC en is blij met de eerste overwinning!
Op zondag 27 september speelden GFC en Meterik in Grubbenvorst, nadat beiden de eerste competitiewedstrijd hadden verloren, vol voor de zege. Uiteindelijk behaalde Meterik een verdiende 2-3 overwinning.
GFC zette vanaf de aftrap Meterik onder druk en was direct gevaarlijk uit een corner, maar keeper Luuk
Haenen tikte een kopbal over. Meterik vond niet de rust in zijn spel en al na 12 minuten profiteerde Willem
Breukers hiervan en knalde beheerst de 1-0 binnen.
Meterik schakelde een tandje bij, kreeg meer vat op het spel van de tegenstander en werd gevaarlijk via
snelle counters. Maar de GFC keeper tikte achtereenvolgens een inzet van Piet Steeghs en Rens Aerts uit
zijn doel. GFC bleef gevaarlijk en uit een prima aanval schoot hun spits rakelings over. Na een half uur
benutte Meterik prima de verkregen ruimte en scoorde prachtig de 1-1. Teun Jakobs rukte op vanaf de
eigen zestien gaf een prima pass op Rens Aerts, hij gaf een afgemeten voorzet op Brent La Crois en deze
schoot overtuigend binnen. Even later ging Dré Peeters op avontuur, stuurde Brent weer de diepte in en
deze scoorde op identieke wijze de 1-2. GFC werd nog een keer gevaarlijk uit een vrije trap maar keeper
Luuk Haenen bracht weer redding.
Na de rust probeerde GFC'33 het spel naar zich toe te trekken, maar de ploeg bleef moeite hebben met de
tomeloze inzet van Meterik en werd nog maar sporadisch gevaarlijk. Huub Kleuskens speelde ondanks
een tweetal stevige overtredingen tegen hem een ‘beren’ partij en was de grote animator van de groenwitten, die steeds meer controle over de wedstrijd leken te krijgen. Nadat er een goal door de
scheidsrechter was afgekeurd scoorde Piet Steeghs met een prachtige ‘krul’ onder de lat toch de 1-3. Vlak
voor tijd kreeg Willem Breukers op dubieuze wijze vrije doorgang naar het Meterik doel, hij trof buitenkant
paal maar kreeg toch een penalty! Jur Scheres miste in eerste instantie, maar wist via de rebound alsnog
de 2-3 binnen te tikken. Maar daar bleef het bij.

12

JEUGD

Uitslagen jeugd 26 september
America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO19-2
Blerick JO15-3G
FCV Venlo JO13-3
Deurne JO12-2
Merselo JO11-1G
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
America/Meterik JO9-1
America/Meterik JO9-2G

-

Volharding/Sambeek JO19-2
FCV Venlo JO19-3
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO13-1
Meterik/America JO12-1
Meterik/America JO11-1
Hegelsom JO10-1
SV United JO10-1
SV Oostrum JO9-1
SV United/BVV’27

Programma jeugd 3 oktober
America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO19-2
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO13-1
Meterik/America JO12-1
Meterik/America JO11-1
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
America/Meterik JO9-1
America/Meterik JO9-2G
Meterik/America JO7

-

Wittenhorst JO19-3
Kessel VV JO19-2
MVC’19 JO15-2G
Baarlo JO133-2
Leunen JO12-2
SV United/BVV’27 JO11-1
Deurne JO10-2
Wittenhorst JO10-2
Leunen JO9-1
SV Lottum JO9-1G
Locatie: sportpark Meterik

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

America/Meterik JO19-2
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO13-1
Meterik/America JO12-1
Meterik/America JO11-1
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
America/Meterik JO9-1
America/Meterik JO9-2G
Locatie: sportpark Hegelsom

15:00 uur
13:30 uur
11:30 uur
12:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
12:15 uur
11:00 uur
09:30 uur
10:00 uur

Programma jeugd 10 oktober
FCV-Venlo JO19-4
Belfeldia JO15-2G
Deurne JO13-2G
IVO JO12-1
SV Venray JO11-2
SV Venray JO10-3G
SV Venray JO10-5
SportingST/SVEB JO9-1
Merselo JO9-1
Meterik/America JO7
-

0-0
2-2
0-6
1-5
3-7
3 -11
8-7
17 - 4
9-9
6 - 10

Wie verdient volgens jou een jeugdlintje?
Aanmelden voor 26 oktober
Wij zijn trots op kinderen en jongeren die zich inzetten voor anderen of voor de gemeente. Zij zijn een
voorbeeld en mogen best eens in het zonnetje gezet worden.
Daarom reiken we het jeugdlintje uit als blijk van waardering. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, die
zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor onze gemeente, komen in aanmerking.
Enkele voorbeelden zijn:
* kordaat optreden bij een brand of ongeval;
* inzet voor dieren;
* boodschappen doen voor ouderen of hulpbehoevende mensen;
* moeilijke onderwerpen, zoals pesten, bespreekbaar maken.
Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Meld hem of haar dan vóór 26 oktober aan!
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of (077) 477 97 77.
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Seniorennieuws

Uitslagen
VC Trivia DS1 – SOMAS/Activia DS 5
VC Trivia DS2 – Accretos DS 2
VC Trivia DS3 – VCP DS2
VC Trivia DS4 – Shock ’82 Cuijck D1
VC Trivia DS6 – PrismaWorx VC Weert D4

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

Programma zaterdag 3 oktober
17:00 VC Trivia DS1
–
VC Olympia DS4
15:00 VC Trivia DS2
–
Sportivo DS1
18.30 VC Trivia DS3
–
Hovoc DS3
16:00 Vocala DS4
–
VC Trivia DS4
17:30 VC Trivia DS5
–
VC Athos ’70 DS5
15:00 VC Trivia DS6
–
Peelpush DS7
17:00 VC Trivia DS7
–
BVC Holyoke DS3
16:30 VC Trivia HS 1
–
AV Falsh HS 2
19:30 VC Trivia HS 2
–
VC Athos ’70 HS 3

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Trivia MA1
VC Trivia MB1
VC Trivia MC1

–
–
–

VC Montagnards MA1
Set Up MB 2
Set Up MC 1

1-3
4-0
1-3

Programma zaterdag 3 oktober
13:00 VC Trivia MA1
–
Flamingo’s ’56 MA1
15:00 VC Trivia MB1
–
VC Montagnards MB1
13:00 VC Trivia MC1
–
DKJO MC1
Programma zondag 4 oktober
Niveau 5
10:00 VC Maasdal N51
–
VC Trivia N51
10:30 Peelpush N51
–
VC Trivia N51
Niveau 4
11:00 Set Up N42
–
VC Trivia N41
11:30 Revoc/VCB N41
–
VC Trivia N41

Recreantennieuws
Programma:
Donderdag 1 oktober
Acretos D1
–
Vrijdag 2 oktober
VC Trivia D1
–
Zondag 4 oktober
VC Trivia H3
–

VC Trivia D5
Acretos D4
VC Ysselsteijn

Moeizame overwinning voor de dames van VC Trivia
Afgelopen zaterdag speelde het eerste damesteam van VC Trivia in Sint-Anthonis tegen
SOMAS/Activia 5. Een moeizame wedstrijd, met vele ups en downs werd met 1-3 gewonnen.
De dames van VC Trivia startten de wedstrijd voortvarend en al snel stond er een 0-4 voorsprong op
het scorebord dankzij een sterke service van aanvoerder Chelle Korstjaans. Vanaf dat moment kwam
de thuisploeg goed in de wedstrijd en wist VC Trivia geen service serie meer te maken. Het spelbeeld
ging vanaf dat moment lange tijd op en neer. Bij een stand van 17-21 leek er geen vuiltje aan de lucht
voor VC Trivia, maar na een time-out van de tegenstander leek het even de verkeerde kant op te gaan.
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Activia kwam tot 22-22. VC Trivia moest zichzelf tot het uiterste inspannen om opnieuw een voorsprong
te pakken via de side-out. Dit lukte en na 2 perfect uitgevoerde sprongservices van een van de
uitblinkers aan Trivia’s zijde, Teuntje van Rengs, werd de set gewonnen.
In de tweede set verliep het spel van VC Trivia zeer voortvarend. Met veel servicegeweld werd er al
snel een enorm gat geslagen. Bij bijna elke rotatie werden er minimaal 3 punten achter elkaar
gescoord, waardoor er al snel een 4-9 voorsprong op het scorebord stond. Diagonaal speler Sanne
Bergs deed er nog een schepje bovenop en zette de dames van VC Trivia op een 4-14 voorsprong. De
tegenstander kreeg geen ruimte om terug te komen in haar spel, want Desi van Rens wilde ook een
duit in het zakje doen en bracht de score met haar service op 5-18. VC Trivia speelde een spel, wat
een lust voor het oog was. De tegenstander werd volledig met de rug tegen de muur gezet. Tot het
moment dat er een vorm van gemakzucht in het jonge team uit Horst aan de Maas sloop.
De tegenstander kwam terug tot 16-22. Daarna was de maat vol en herpakten de dames zich;
het werd 17-25.
In de derde set ging het lange tijd gelijk op. Het spel was aan beide kanten erg rommelig. Lange rally’s
werden er niet gespeeld. Op een stand van 8-9 kwam Chelle Korstjaans weer aan service, wat
resulteerde in een 8-12 voorsprong. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken. Maar opnieuw lieten de
dames van VC Trivia de tegenstander weer in haar spel komen door te weinig energie in de wedstrijd
te leggen. Bij een stand van 17-18 werd er een time-out aangevraagd. De dames kwamen scherper
terug in het veld en de voorsprong werd weer verruimd met een marge van 3 punten. Deze marge
werd tot aan het einde van de set vastgehouden 22-25.
In de vierde set ging het tot 10 punten gelijk op. Invaller aan VC Trivia zijde, Evie Linskens maakte met
name een goede indruk. Echter na de 10-10 score ging het volledig mis aan Trivia’s zijde. De dames
verloren de grip op de tegenstander en werden op basis van inzet en wilskracht overrompeld door de
tegenstander. VC Trivia was niet bij machte om een passend antwoord te geven en al snel stond er
een 20-12 achterstand op het scorebord. VC Trivia kreeg nog een kleine opleving, echter deze kwam
veel te laat. Activia pakte de laatste set met 25-18.

Komende zaterdag speelt VC Trivia weer een thuiswedstrijd om 17.00 uur in de Dendronhal tegen
VC Olympia 4.
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SAMENUITBUS 1 T/M 31 OKTOBER 2020
Donderdag
Vrijdag

01 oktober
02 oktober

11.00 – 15.00 uur
12.30 – 18.00 uur

Lunchen Graaf ter Horst, Horst
Middagtocht, Meijel

Zondag

04 oktober

13.30 – 18.00 uur

Koffie drinken in de regio

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

06 oktober
07 oktober
08 oktober

09.00 – 13.00 uur
12.30 – 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur

Markt Horst
Kringloop “Het Goed”, Venlo
Kapel van Genooi, Venlo

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

13 oktober
14 oktober
16 oktober

09.00 – 13.00 uur
16.00 – 20:30 uur
11.00 – 18.00 uur

Markt Horst
Dineren ‘t Pelgrimshuis, Smakt
Winkelen, Helmond

Zondag

18 oktober

13.30 – 18.00 uur

Koffie drinken in de regio

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

20 oktober
21 oktober
22 oktober

09.00 – 13.00 uur
11.30 – 17.00 uur
10.00 – 18.00 uur

Markt Horst
Holland Casino,Venlo
Van Tilburg Mode, Nistelrode

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27 oktober
28 oktober
29 oktober

09.00 – 13.00 uur
11.00 – 16.00 uur
10.00 – 18.00 uur

Markt Horst
Verrassingslunch ergens in de omgeving
Tuincentrum Daniëls, Vlodrop

Aanmelden kan voorlopig alleen telefonisch. Aanmelden via de mail is dus niet mogelijk.
Programma via e-mail.
Heeft u een e-mail adres en wilt u voortaan het programma via e-mail ontvangen? Laat het ons weten.
Let op: Als er in het programma 09.00 – 15.00 uur staat betekent dit, dat de chauffeur om 09.00
uur vertrekt in Horst om de mensen op te halen. Bedenk wel, Horst a.d. Maas is een uitgestrekte
gemeente. Het kan even duren voordat de bus bij u is. 15.00 uur betekent in dit geval dat de bus
om 15.00 uur weer terug is in Horst. In overleg kan de eindtijd aangepast worden. Dan moet wel
iedereen akkoord zijn. Op kantoor weet men niet hoe laat de chauffeur bij u is. De chauffeur
bepaalt zelf hoe hij/zij rijdt.
Indien nodig is de bus telefonisch te bereiken onder nummer 06-50602215

Voor meer informatie:
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Telefoon

06 48566699 of 06 48566838
Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

Bezoekadres

Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst

E-mail:
Website:
Facebook:
Bankrekening:

info@samenuitbus.nl
www.samenuitbus.nl
Samen uit Bus
NL02 RABO 0162 1097 17OOFDSPONSOREN

Grip en Glans
Als je ouder wordt, verandert je situatie. 55+'ers kunnen behoefte hebben aan nieuwe manieren om grip te
houden op hun leven en om hun leven een beetje meer glans te geven.
Met de cursus GRIP&GLANS bieden we ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om je
tijd prettiger in te vullen en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van
je eigen leven.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Je bent 55 jaar of ouder. Als je verder één of meerdere van de volgende stellingen met ‘ja’ beantwoordt,
dan is de GRIP&GLANS groepscursus heel geschikt voor jou.
Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen: ja/nee
• Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider: ja/nee
• Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb: ja/nee
• Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel het steeds uit: ja/nee
Concrete onderwerpen zijn:
• positief zijn en blijven;
• initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;
• samen met anderen zijn en vriendschap;
• doelen stellen en bereiken;
• persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen;
• de positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn, ervaren.
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Inclusief pauze en voor thee en koffie
wordt gezorgd. De groep bestaat uit ongeveer tien personen en wordt begeleid door twee ervaren
GRIP&GLANS-docenten. De cursus biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te
oefenen. Bij de cursus hoort een werkmap.
Voor wie: inwoners van 55+ uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en
Middelaar.
Wat: groepscursus GRIP&GLANS.
Waar: Synthese Horst, Bemmelstraat 2
Wanneer: maandag 26 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november 2020 van 15.00 tot 17.30 uur.

Informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus. Enkele weken voor de start van de training is een
intakegesprek. Na 3 maanden is een terugkom-bijeenkomst. Voor uitgebreidere informatie kun je altijd
contact met ons opnemen.
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.
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Sportvereniging Oxalis

Horst aan de Maas

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl.

Oxalis wint met sterk spel van Flamingo’s
Op zondag 27 september reisden de dames van Oxalis 1 af naar Mariahout om te spelen tegen
Flamingo’s 1. Een belangrijke wedstrijd, want zij stonden een plekje boven Oxalis op de ranglijst. Het was
dus van belang om de twee punten mee naar huis te nemen en zelf weer op de tweede plek te komen.
Oxalis speelde een sterke wedstrijd.
Oxalis begon sterk aan de wedstrijd en wist al snel de korf te vinden. De dames wisten snel een
voorsprong op te bouwen. Toch kon Flamingo’s met hun felle spel de aansluiting houden. Oxalis gaf
echter haar voorsprong niet uit handen en de dames maakten hun kansen mooi af. Zo ging Oxalis met
een stand van 4-6 de rust in.
Trainer/coach Johnny Vervoort gaf aan dat het in de tweede helft belangrijk was om de rust in het spel
te bewaren.
Hier begon Oxalis na het fluitsignaal meteen goed mee en ze wist haar kansen prima uit te spelen. De
dames uit Horst aan de Maas konden goed met de druk van Flamingo’s omgaan en ze liepen verder
uit. Oxalis speelde de wedstrijd beheerst uit waardoor er een mooie einduitslag van 5-12 op het
scorebord stond. Oxalis heeft de tweede plek op de ranglijst weer te pakken.
Zondag 4 oktober speelt Oxalis 1 om 13.00 uur thuis tegen JES 1 op sportpark Wienus in Hegelsom.

Opening accommodatie SV Oxalis op Sportpark Wienus
In 2010 startten 4 korfbalverenigingen uit Horst, Hegelsom, Meterik en America een samenwerking.
SV Oxalis werd in 2014 opgericht. Na 6 jaar zijn we trots dat we een thuis hebben op Sportpark Wienus.
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Afgelopen vrijdag 25 september werden onze nieuwe kleedlokalen en ons kunstgrasveld officieel
'met een strakke worp' geopend door wethouder Han Geurts.

Voorzitter Marieke van Asten hield een
mooie speech waarin werd teruggeblikt op
de bouw.
Oxalis wil nogmaals iedereen bedanken,
die een bijdrage heeft geleverd in de
realisatie hiervan.
De kantine en andere faciliteiten op
Sportpark Wienus delen we met VV
Hegelsom en beugelclub Ons Plezier.

Agenda
• 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.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Welkom in de kerk.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf
te reserveren.
Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren.
Als er 100 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol.
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl.
We hopen dat we u mogen begroeten,
de parochiecoördinatoren.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
03-10: Henny Bergs
Max van Dieten
17-10: Susan Baltussen
Jan Philipsen
31-10: Piet Kuenen
Theo v. Rens/ Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
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
Jan Jenniskens (trouwdag)
Voor deze viering zijn ca. 15 reserveringen.
24 oktober, geen H. Mis volgens rooster
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)
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 5540 8023
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.
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