‘t Krèntje

Jaargang 10
Nummer 35

dorpskrant voor en door Meterik

9 september 2021

Redactie: Donkstraat 9
De school is weer begonnen,
welkom door de
ballonnenboog

Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
De dagen gaan korten,
best fijn als je je dag niet hebt.
In augustus is de totale neerslag in Meterik uitgekomen op 42 mm.
Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet,
als je luistert, leer je vaak het nieuws.
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.

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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
1 pagina
€ 27,50
1 pagina (eindpag. in kleur) € 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (eindpag. in kleur) € 20,00
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
Actuele agenda overgenomen op 04-09-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.
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KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
JongNL Meterik, rommelmarkt 10:30 - 12:30 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO fietstocht 13:30 uur
- Duurzaam Meterik, informatieavond in MFC 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO excursie naar Van Leendert
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- Muziekvereniging Concordia rozenactie 17.00 – 20.00 uur
Dorpsverbinders film ‘Wei’, nagesprek in MFC in Week v/d Dementie 14:00 - 16:00 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC
Vss Gezellige avond (verdere info volgt nog) 19:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO fietstocht 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Grote poets / NL Doet actie JongNL Meterik 09:00 uur
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Rommelmarkt bij Jong Nederland Meterik!

Aanstaande zondag 12 september vindt onze rommelmarkt plaats. Vanaf 10:30 uur start de
verkoop van allerlei unieke 2de hands spullen. Van handtas tot fiets, van kinderspeelgoed tot een
complete set eetkamerstoelen en dit alles voor een prikje. Entree slechts €1,-.
Ook dit jaar hebben we een springkussen voor de kinderen.

Vlooien brengen voor vlooienmarkt.
Zaterdag 11 september kunt u van 10.00 tot 13.00 uur de vlooien brengen. We zullen dan op het
parkeerterrein van het sportpark klaar staan om alles in ontvangst te nemen. Helaas kunnen wij niets
bij u thuis op komen halen. Accu’s, matrassen en bankstellen kunnen we helaas niet aannemen.
We willen u vriendelijk verzoeken er rekening mee te houden dat de voorwerpen die u geeft nog
bruikbaar zijn.
Hopelijk tot ziens op zondag 12 september bij de rommelmarkt bij de blokhut van JongNL Meterik
aan de Speulhofsbaan 43a te Meterik.

Zaterdag 16 oktober 2021 grote poets
Het plan is om dan de grote poets te gaan doen in onze blokhut. Zoals gebruikelijk
starten we om 9.00 uur en iedereen die tijd en zin heeft is van harte welkom. Voor
koffie/thee met vlaai zal gezorgd worden. Ook alle poetsspullen zijn in de blokhut
aanwezig.
We gaan het dit jaar combineren met de taken die stonden voor NL-DOET.
Dus heb je tijd en zin om ons te komen helpen, graag .
Uiteraard zullen we de geldende coronamaatregelen blijven volgen en als hier
veranderingen/aanscherpingen zijn houden we daar rekening mee.
Aanmelden kan via info@jnmeterik.nl.
Alvast bedankt.

Sponsoractie Plus Lucassen Horst
Geef JongNL Meterik een steuntje in de rug en doe mee met de sponsoractie!
Van 5 september t/m 13 november ontvang je bij elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde
actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met een unieke code. Deze unieke code kun je
activeren en vervolgens bepaal je zelf aan welke club of vereniging je de sponsorpunt(en) schenkt.
Hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe meer euro's dat oplevert voor de kas van jouw club!
Voor meer informatie kijk op https://www.plus.nl/info-spaar-voor-je-club
Namens JongNL Meterik bedankt!

Start groepsavonden
Volgende week, vanaf 13 september, starten de groepsavonden weer.
Alvast heel veel plezier toegewenst.
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10-jarig jubileum ‘t Krèntje

Vorige week hebben we als redactie een jubileumeditie uitgebracht van ’t Krèntje.
Tevens ontving iedere abonnee een verjaardagskalender met mooie Meterikse foto’s.
Bent u abonnee en hebt u om de een of andere reden nog geen kalender ontvangen, dan vragen wij u een
mail te sturen naar dorpskrantmeterik@gmail.com.
De kalender wordt dan alsnog bij u bezorgd.
We bedanken iedereen voor de felicitaties en positieve reacties die we mochten ontvangen!

Start nieuwe bezorgers
Per vandaag (9 september 2021) starten er 2 nieuwe bezorgers bij ’t Krèntje. Dit zijn Fender Driessen
en Isa Verheijen, die allebei 1 route gaan verzorgen. Wij als redactie van ’t Krèntje wensen hen heel
veel succes toe.
Wanneer er nieuwe bezorgers starten wil dit natuurlijk ook zeggen dat wij afscheid nemen van
bezorgers. De bezorgers die stoppen met het bezorgen van ‘t Krèntje zijn Anouk Driessen en Maud
Tacken. Bij deze willen wij hen hartelijk bedanken voor hun inzet.
Redactie ‘t Krèntje

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’

Het volgende eetpunt is op maandag 20 september 2021.
De aanvang is 12.15 uur tot ongeveer 13.30 uur
Wilt u ook genieten van een gezamenlijke maaltijd van ‘Paulus kookt’?
Aanmelden voor het eetpunt van 20 september kan tot en met donderdag 16 september bij de
Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
Kosten € 12,00 p.p., wijn, bier of fris € 2,00.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
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Infoavond Duurzaam Wonen: dinsdag 14 september in De Meulewiek
Eigen huis isoleren, investeren in zonnepanelen, warmtepompen en/of regenwater afkoppelen.
Op dinsdag 14 september organiseert de werkgroep Duurzaam Meterik een informatieavond duurzaam
wonen en duurzame energie in MFC De Meulewiek. Tijdens deze avond kunnen deelnemers zich in
korte informatiesessies laten informeren over energiebesparing door te isoleren, de aanschaf van
warmtepompen of hybride CV-ketels, zelf elektriciteit op te wekken met of te investeren in
zonnepanelen. Tijdens de infoavond is er ook aandacht voor het afkoppelen van regenwater en de
financiering en terugverdientijden van verschillende duurzame maatregelen. De informatie wordt
verzorgd door experts van gespecialiseerde bedrijven. Wethouder Thijs Kuipers zal de avond openen
waarna het actieve deel van de avond start.
Eigen woning isoleren
Wie investeert in spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of het vervangen van enkel glas door
HR++ glas, ervaart meer comfort in zowel de zomer als de winter. De energieprijzen stijgen en de
spaarrentes zijn histories laag. Dat maakt dat woningisolatie nog nooit zo snel terug te verdienen was.
Green Power vertelt over de mogelijkheden en terugverdientijden van verschillende soorten isolatie.
Zonnepanelen aanschaffen
Op steeds meer daken in Meterik verschijnen zonnepanelen. Geen wonder. Want wie zelf investeert in
zonnepanelen verdient de investering vaak al in 6 jaar terug. Bij de aanschaf van zonnepanelen komt
het één en ander kijken. Heeft uw dak de juiste ligging, hoeveel zonnepanelen heb ik nodig en hoe zit
het precies met de installatie? Meterik Electro geeft uitleg. U kunt alle vragen stellen in een klein
gezelschap.
Investeren in lokale zonneweides
Misschien kiest u niet voor (nog meer) zonnepanelen op uw eigen dak maar wilt u wel profiteren van de
opbrengsten van zonne-energie. In dat geval heeft u de mogelijkheid om te investeren in zonneweides
die binnenkort in Horst aan de Maas worden aangelegd. Dat kan al vanaf een relatief kleine bedrag.
Reindonk Energie geeft informatie over de mogelijkheden.
Warmtepompen en hybride CV-ketels
Via een warmtepomp verwarmt u uw woning zonder of met veel minder gebruik van gas. Niet elke
woning is geschikt voor verwarming met deze nieuwe techniek. Op 14 september zal New Energy Care
uitleg geven over warmtepompen en hybride CV-ketels. Dit onderwerp is interessant voor iedereen die
binnenkort een nieuwe CV-ketel wil of moet aanschaffen.
Financiering en terugverdientijd
Is investeren in duurzame maatregelen betaalbaar en de moeite waard?
Een expert van de Rabobank zal u informeren over de financieringsmogelijkheden en
terugverdientijden van verschillende duurzame maatregelen.
Uw tuin Waterklaar met subsidie van de gemeente
Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer, er zijn meer periodes van extreme droogte én juist
ook van extreme regenval. Regenwater niet meer lozen op de riolering, maar juist opvangen in de tuin,
helpt om water bij extreme buien, snel af te voeren. De bodem houdt meer water vast. Daardoor
hebben bomen en planten minder last van droogte. Meer groen en minder stenen geven bovendien
verkoeling in periodes van hitte. Voor het vergroenen van uw eigen tuin en het afkoppelen van
regenwater van de riolering bestaat een aantrekkelijke subsidie voor inwoners van de gemeente Horst
aan de Maas.
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Deelnemers kunnen bij aanvang van de avond de onderwerpen van hun voorkeur aangeven. Er
worden 3 sessies gehouden van 20 minuten. Hierna is er een gezamenlijke afsluiting waar de
gelegenheid is om na te praten met elkaar en met de specialisten in de verschillende onderwerpen.
Deelnemen aan een collectief aanbod voor isoleren en zonnepanelen in Meterik
De werkgroep Duurzaam Meterik heeft de doelstelling om inwoners van Meterik te stimuleren om hun
woning en/of tuin te verduurzamen. Bewoners kunnen zich na deze avond verenigen om tot een
aantrekkelijk collectief aanbod te komen om bijvoorbeeld hun huis te isoleren en/of het aanschaffen
van zonnepanelen, warmtepomp of een goed alternatief hiervoor. Aan deelname op 14 september zijn
géén kosten verbonden.
Meld u vooraf aan voor deze avond via duurzaammeterik@gmail.com

Dorpsraadsvergadering donderdag 16 september 2021
Tijdens de komende dorpsraadvergadering, donderdag 16 september a.s., zal de Dorpsraad eerst
kennismaken met Noa Kleuskens. Noa gaat deelnemen aan de kinderraad van de gemeente Horst. (zie:
https://www.horstaandemaas.nl/kinderraad)
Na deze kennismaking staat onder andere de huidige stand van zaken rondom BOW op de agenda en zal
er gesproken worden over de voortgang van de werkzaamheden in het centrum . Verder komt het laatste
nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod.
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpraadmeterik.nl.
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram, houden we jullie op de hoogte van
de uitkomsten van de vergadering.
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Familie Litjens – deel 2
Van Ger en Truus van Rensch –Litjens ontvingen we het familieverhaal van Gerard Litjens die vroeger op
’t Rooth in Meterik woonde. Met hun toestemming, waarvoor hartelijke dank, publiceren we het verhaal in
meerdere delen in ’t Krèntje.
Uit het (eerste) huwelijk van Gerard Litjens met Albertina van Helden werden 5 kinderen geboren.
Op16 januari 1903 werd er een levenloos kind geboren.
Op 3 december 1903 werd Truuj (Gertruda Cornelia) Litjens geboren Na school werkt Truuj thuis bij haar
ouders. Later is ze vele jaren als hulp bij de pastoor in Lomm in dienst. Op een bepaald moment laat de
gezondheid haar een beetje in de steek en daardoor komt ze in Well in ‘Eldershome’ terecht. Geestelijk
wordt het steeds moeilijker en uiteindelijk sterft ze op 16 april 1961 in Psychiatrische inrichting St. Anna in
Venray op 57 jarige leeftijd.
Op 18 maart 1905 werd Pieter Litjens (Peter Jan) geboren. Hij sneuvelt op 10 mei 1940 in Katwijk aan de
Maas. Pieter is de enigste in het gezin die de dienstplicht moet vervullen. In 1925 wordt hij opgeroepen in
de Frederik Hendrik kazerne in Blerick. Daar krijgt hij een opleiding voor 6 weken. Daarna wordt hij nog
diverse keren opgeroepen voor herhalingsoefeningen. Tussentijds werkt hij thuis en op diverse andere
plaatsen.
In mei 1940 wordt hij opgeroepen omdat de oorlogssituatie heel
dreigend is. Pieter sneuvelt bij een bunker in Katwijk aan de
Maas. In eerste instantie wordt hij begraven in Katwijk. Op
verzoek van de familie is hij later herbegraven op het kerkhof in
Meterik. Een afvaardiging van de familie van halfbroer Handrie
uit Wellerlooi heeft dit graf altijd onderhouden. In 2013 heeft de
oudste dochter Truus van deze familie in goed overleg met de
diverse verantwoordelijke (militaire) partijen een verzoek
ingediend om Pieter op te laten graven en te laten herbegraven
bij zijn dienstkameraden op de Militaire begraafplaats ‘De
Grebbeberg’ in Rhenen. Als familielid, maar zeker ook als
respect voor zijn inzet voor het Vaderland, heeft de familie het
graf in Meterik altijd onderhouden. Op ‘De Grebbeberg’ wordt het
graf van Pieter tot in lengte van jaren verzorgd en heeft hij een
plaats die hij heeft verdiend. In Meterik is een straat naar hem
genoemd: Pieter Litjensweg
Bert (Martinus Hubertus) Litjens werd geboren te Horst op 2 mei
1907 en is gestorven op 27 maart 1978. Bert werkte thuis ook op
het kleine gemengde bedrijf. Het perceel bij huis is echter te
klein om er samen een goede boterham aan over te houden.
Rond 1947 verhuist hij op advies van zijn halfbroer Handrie mee
naar het Tuindorp in Wellerlooi. Hij vestigt zich op een pas
ontgonnen gebied dat door Heidemij in opdracht van de
gemeente Bergen is verdeeld. Samen met zijn vrouw Elisabeth
van der Ven uit Ravenstein werken ze om de kost te verdienen in de moeilijke periode direct na de oorlog.
Samen krijgen ze geen kinderen. Wel hadden ze enkele jaren een jongen en een meisje als pleegkind.
Deze pleegkinderen zijn later weer elders ondergebracht.
Marie Litjens (Maria Lambertina) werd geboren te Meterik op 29 maart 1909. Zij blijft ongehuwd en overlijdt
in Horst op 4 maart 1991 en is begraven in Meterik.
Marie wordt geboren met een handicap aan haar voet. Ondanks deze handicap en het feit dat ze hiermee
regelmatig werd gepest bleef ze altijd levenslustig. Lange tijd werkte ze in de wasserij van het oude
ziekenhuis in Horst. Als zelatrice haalde ze 40 jaar lang contributie op voor het Pauselijk Missie
Genootschap. Onder andere hiervoor ontving ze de Pauselijke Onderscheiding ‘Benemerenti’ waar ze
altijd zeer trots op was. Het grootste gedeelte van haar leven woonde ze in ‘Berkele Heem’ in Horst.
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Jeu de Boules Meterik: clubkampioenschappen
Afgelopen zaterdag hadden we onze clubkampioenschappen. Langzaam maar zeker kwam het zonnetje
erdoor, veel supporters waren aanwezig en er werden door onze leden mooie wedstrijden gespeeld op
onze prachtige baan.
Uiteindelijk, na 4 wedstrijden, kwam Piet Cuppen als winnaar uit de bus, Jo Aerts werd tweede en Jos
Keijsers derde. En na de wedstrijden genoten we ook nog van een heerlijk buffet.
Lijkt het jou ook wel wat om te jeu de boulen, kom gerust eens kijken of nog liever: doe een keer mee.
Waar: aan het Bondserf
Wanneer: op dinsdagmorgen vanaf 9.30 uur, op woensdagavond vanaf 18.30 uur, op donderdagmiddag
vanaf 13.30 uur en op zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur.
Verdere informatie: Diny Kuenen, tel. 077 398 1497

Pizza avond bij de molen!
Komende vrijdagavond 10 september worden er pizza’s gebakken in ’t Bakhuuske!
Heb je zin in een lekkere pizza? Kom dan vanaf 17:00 uur naar de molen. Hier kun je dan
ter plekke bestellen en zullen de pizza’s in onze bakoven worden klaargemaakt. Door deze
ambachtelijke manier van het pizza bakken kunnen we niet voorkomen dat u even moet
wachten.
Mocht je geen trek hebben in pizza, dan is er ook de mogelijkheid om op zaterdag
11 september langs te komen. In ’t Bakhuuske wordt er dan vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur
molenbrood gebakken. De molen is open van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen.
We zien iedereen graag in komend weekend!
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Mededelingen KBO

Beste leden;

Excursie naar transportbedrijf Van Leendert
Heb je zin om mee te fietsen, we vertrekken om 13.15 uur vanaf de zaal en voor degenen die met
eigen vervoer gaan, zorg dat je om 14.00 uur bij Van Leendert bent op adres Ooijenseweg 14 in
Broekhuizenvorst. Opgeven kan nog tot aanstaande zondag op onderstaande mail of telefoonnummer.
Deze excursie is kosteloos. Kom uit die stoel en ga gezellig mee.

Busreis naar Orchideeënhoeve
Eindelijk is het dan zover, we gaan met de bus erop uit.
Als het goed is hebben al onze leden het afgelopen weekend een programma met de tijden en kosten
thuisgestuurd gekregen.
Heb je geen programma gekregen en ga je toch graag mee, laat het me dan even weten op
onderstaand telefoonnummer.
Opgeven voor de busreis kan tot 12 september 2021 bij secretaris Bert Thijssen, liefst per mail
kbometerik@gmail.com, bellen mag tussen 18.00 uur en 20.00 uur op tel. 06 40 35 55 80.
Maak de kosten van de dagtocht over op rek. nr. NL93RABO0133305481.
Denk eraan: vol = vol er kunnen maar 62 personen in de bus.
Op donderdag 16 september in het MFC om 13.30 uur tot 16.30 uur begint het knutselen.
Heb je zin om mee te knutselen, je bent van harte welkom.
Zo zie je maar, de KBO is een club die altijd in beweging is voor eenieder vanaf 55 jaar.
Groetjes, bestuur KBO.

’t Krèntje 10-jarig jubileum .
Hieperdepiep hoera!
KBO Meterik feliciteert de redactie van ‘t Krèntje met hun 10-jarig jubileum.
Wij danken jullie voor elke week nieuws en informatie over ons mooie dorp Meterik.
Wij hopen dat we nog vele jaren veel nieuws, informatie en leuke anekdotes mogen lezen.
Een grote pluim verdiend, hartelijk dank daarvoor.
Bestuur KBO Meterik.
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Meterikse motortocht 2021
Beste bikers,
Lang hebben we door de pandemie geen
gezamenlijk ritje kunnen rijden.
Individueel ging ieder zijn eigen weg, doch wat is
er nu leuker dan gezamenlijk een tocht te rijden
over ‘s lands mooiste wegen.
Ditmaal gaan we door het voor ons goed
bekende Brabant en zal de route voornamelijk
rond Den Bosch gereden worden.
Datum : zondag 19 september
Vertrek : 9.00 uur
Café Kleuskens

Afstudeeropdracht
Hallo Meterikers,
Willen jullie mij helpen afstuderen? Het kost maar 5 minuutjes tijd en daarnaast maak je ook nog eens
kans op een cadeaukaart ter waarde van 50 euro van EP: Tummers, Jansen Noy of Jumbo Phicoop.
Ter afronding van mijn opleiding doe ik onderzoek naar de toekomst van lokaal
nieuws over onze gemeente en HALLO Horst aan de Maas in het bijzonder.
Daarvoor heb ik een vragenlijst opgesteld en die vind je hier:
www.kempencreeert.nl/onderzoek óf door deze code te scannen:
Alvast super bedankt voor de hulp bij mijn onderzoek. Deelnemen en delen met
andere inwoners uit Horst aan de Maas waardeer ik zeer!
Groeten, Wouter Hermans

Sloop vm. basisschool
vordert gestaag
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Week van de Goede Doelen
Gezamenlijke collecte Meterik 2021

Volgende week donderdag of vrijdag kunt u de envelop met invulformulier in uw brievenbus aantreffen.
Dinsdagavond 21 september om 18.00 uur begint het collecteren. Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u de
collectant nogmaals verwachten op woensdagavond 22 september.
De collectanten komen met twee en kunnen zich legitimeren.
Als u beide dagen niet thuis zou zijn, kunt u contact opnemen met Carien Tacken, tel.nr. 077 398 2494, of
u kunt de envelop in de brievenbus doen op St. Jansstraat 1.

Wilt u ervoor zorgen dat de envelop voor de collectant klaarligt?
Vorig jaar is de collecte vanwege corona niet doorgegaan. Doneer dit jaar extra ruimhartig!
Laten we er samen weer een succes van maken!
Bij voorbaat hartelijke dank namens de Organisatie Gezamenlijke Collecte Meterik.
Longfonds
Brandwondenstichting
HandicapNL
Hartstichting
KWF Kankerbestrijding
Nierstichting
Prins Bernard Cultuurfonds
Prinses Beatrix Spier Fonds
Rode Kruis
Vastenactie (apart zakje)

Hay Versleijen
Carien Tacken
Nel Jenniskens
Anita van Berlo en
Anita Jacobs
Maria van Rijswick
Henny Jenniskens
Maria van Rijswick
Marjan Jacobs
Martijn Hesen
Truus Steeghs

De opbrengst zal na de gezamenlijke collecte worden
gepubliceerd in ’t Krèntje.
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VC Trivia bereidt zich in Steenwijk voor op
een nieuw seizoen!

Op zaterdagmorgen in alle vroegte vertrokken de dames van VC Trivia richting Steenwijk om daar een
toernooi te spelen met 16 teams. De ideale manier om enerzijds aan teambuilding te werken en anderzijds
te wennen aan elkaar in het veld, na bijna een jaar trainen zonder wedstrijden.
Als eerste werd een trouwe supporter van de dames in het zonnetje gezet. De opa van Teuntje van
Rengs, die met zijn 75 jaren nog altijd stad en land afreist om zijn kleindochter aan te moedigen, heeft zijn
eigen inspeelshirt ontvangen. “Een jaar zonder wedstrijden gaat je niet in de koude kleren zitten”.
Na een korte opwarmronde stond de eerste uitdaging van de dag al te wachten, namelijk een wedstrijd
tegen HSC Hierden die uitkomen in de promotieklasse, een klasse hoger dan VC Trivia. De dames van
VC Trivia hadden zichtbaar nog de lange reis in de benen, want ze werden al snel overbluft door de
tegenstander. Het spel van Trivia oogde rommelig en futloos, 25-14 was de stand. Na een donderspeech
van de coach herpakte het team uit Horst aan de Maas zich in de 2e set en werd het 25-23. Verloren, maar
wel met vertrouwen in de richting van de 2e wedstrijd van de dag tegen Emmen ’95, uitkomend in de regio
divisie.
Met wisselingen op diverse posities ging VC Trivia vol bravoure de strijd aan met een veel beter
geklasseerd team. VC Trivia veegde letterlijk vrijwel elke harde aanval van de grond en kon met rake
klappen aan het net het verschil maken. Dit leidde tot een hele spannende set die in het voordeel van VC
Trivia werd gewonnen met 26-24. De 2e set was net zo
spannend, waarin VC Trivia lange tijd de leiding had. In de
eindsprint liet de tegenstander zien, beter met de druk om
te gaan, 23-25.
De laatste poulewedstrijd was tegen Joure uit Friesland.
Na verlies en een knap gelijkspel werd het tijd om te gaan
oogsten. VC Trivia walste in rap tempo over dit team heen.
De druk werd er voortdurend opgehouden, met name door
Evie Linskens, die zowel in de eerste als de tweede set
een serviceserie van 10 punten wist neer te zetten.
De laatste wedstrijd van de dag was een echte uitzwaai wedstrijd en een samenvatting van de dag.
Hoogte en dieptepunten wisselden elkaar af en uiteindelijk lukte het ook niet om 2 setpoints in het voordeel
te beslissen. Deze wedstrijd ging verloren. De komende week kunnen de dames de geboekte progressie
in de voorbereiding voortzetten tegen 3 regionale clubs. Vrijdag 10 september spelen ze tegen VC
Olympia, zaterdag 11 september tegen Hovoc en maandag 13 september tegen Athos!

Clubactie Dagwinkel
Van 30 augustus tot en met 5
december 2021 kun je bij de
Dagwinkel in America muntjes
sparen voor
VC Trivia!
Ieder muntje is geld waard.
Bij elke besteding van 10 euro in de
winkel, ontvang je als klant een
munt die je kunt deponeren in de
inleverbox van VC Trivia.
Help jij ons ook met sparen?
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ZONDAG 19 SEPTEMBER OPEN DAG ‘SLAPEN IN LIMBURG’
Op zondag 19 september houdt vereniging Slapen in Limburg, een vereniging voor kleine ondernemers
in de recreatiesector in Horst aan de Maas, van 11.00 uur tot 17.00 uur haar open dag.
Deze open dag is een alternatief voor Kunst op Vakantie dat al 6 keer door de leden van Slapen in
Limburg in de afgelopen jaren werd georganiseerd.
Bij een 9 tal bedrijven gaan de deuren open, krijgt u een kijkje achter de schermen en mag uw
nieuwsgierigheid de vrije loop hebben.
Deelnemende bedrijven zijn verspreid over heel Horst aan de Maas.
U bent van harte welkom bij
Hostellerie Horst
- Ranja Koe voor de kinderen
- Hoefijzer werpen omdat het hotel gevestigd is in een oude paardensmederij
- Quiz waarbij een overnachting te winnen is.
Camping Boszicht Lottum
- Live muziek van de Three Amigo’s
Vakantiewoning Pardoes Hegelsom
- Monique Derks Vreugde- en stiltebeelden
- Jan Saris Glas- in –lood
- Helmy Swinkels Keramiek
Camping Kasteelse Bossen Melderslo
- Laat u verrassen
‘t Huuske Sevenum
Open huis, kennismaken met ’t Huuske.
Camperplaats In de Verte Lottum
Live muziek
Camping de Merel Melderso
Beeldentuin
Camping t Rouweelse veld Kronenberg
Opening logeerhuisje Happy Home, “ slapen onder de sterren”, met authentiek traditioneel
noord-Ghanees schilderij (2,5 bij 3 m) gemaakt door Ghanese kunstenares Faustina.
Kennismaking glaswerkplaats Kun Vitro, diverse mogelijkheden werken met glas en info
workshops.
Camping LEEF Melderslo
Open dag, kennismaken met LEEF

Voor meer info volg ons op FaceBook
https://www.facebook.com/Slapen-in-Limburg-102617301288621
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Sportvereniging Oxalis

Horst aan de Maas

Kom meedoen met de KangoeroeKlup van SV Oxalis!
De KangoeroeKlup van SV Oxalis gaat 11 september weer van start.
De KangoeroeKlup is een soort kleutergym voor 4- en 5-jarigen met een knipoog naar korfbal.
Alle meiden kunnen vrijblijvend en kosteloos 3x een training bijwonen.
De training die de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op basisvormen van
bewegen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) al op vroege leeftijd in
aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel
en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Binnen de KangoeroeKlup vervullen een viertal
jeugdige kangoeroes een hoofdrol. Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens
de trainingen lopen, rennen, gooien en vangen.
SV Oxalis hoopt met de KangoeroeKlup jonge meiden enthousiast te maken voor de korfbalsport zodat zij
uiteindelijk door zullen stromen naar de Pupillen F van SV Oxalis (vanaf groep 3).
Trainingen
De Kangoeroes trainen 1x tot 2x per maand op zaterdagmorgen. Buiten vinden de trainingen plaats op het
kunstgrasveld van Sportpark Wienus en binnen zijn de trainingen in Sporthal De Kruisweide in Sevenum.
 11-09-2021 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
 18-09-2021 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus (open training)
 02-10-2021 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
 16-10-2021 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
 Vanaf november 2021 in Sporthal De Kruisweide Sevenum (data volgen)
Een keertje meedoen? Neem dan contact op met Jolanda Arts, 077-3986325 of artsvousten@ziggo.nl

Spaaractie bij Dagwinkel America en PLUS Lucassen
Van 30 augustus t/m 5 december 2021 spaar je bij Dagwinkel America voor de clubkas van jouw
vereniging.
Per vereniging geeft de Dagwinkel een maximaal bedrag van 1500 euro weg!!
Hoe meer spaarders, hoe meer munten en hoe groter het bedrag voor SV Oxalis.
De consument ontvangt bij besteding van elke 10 euro in de winkel en bij wekelijkse aanbiedingen een
munt. Deze munt mag gedeponeerd worden in de speciale kokers waarop de verenigingen vermeld staan.
Doe jij je boodschappen bij Dagwinkel America? Steun ons door de spaarmunten voor SV Oxalis te
sparen.
Laten we samen van deze activiteit een succes maken!

Agenda










30-08-2021 Start Clubspaaractie Dagwinkel America (looptijd 30/08/2021 t/m 05/12/2021)
06-09-2021 Start Plus Lucassen sponsor spaaractie (looptijd 06/09/2021 t/m 21/11/2021)
11-09-2021 + 12-09-2021: Start 1e helft veldcompetitie 2021-2022
11-09-2021 KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
15-09-2021 Clinic “geven van basis training” door Fedde Boersma – KNKV
16-09-2021 1e ronde bekercompetitie Oxalis 1 – DOT (V) 1 20.00u Sportpark Wienus
18-09-2021 KangoeroeKlup “Open Training” 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
20-09-2021 Bloemenactie Rozenverkoop Hegelsom 18.15-20.00 uur
27-09-2021 Grote Clubactie Meterik lotenverkoop deur-aan-deur

Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl
Volg 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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Koken met ‘t Krèntje
Olijvensoep

Ingrediënten:
4 sjalotten
1 teentje knoflook
1 pot groene olijven zonder pit – 240 gram
3 kippenbouillontabletten
1 zakje verse basillicum – 15 gram
1 bakje mascarpone – 250 gram
1/2 tapenade mediterrane – 100 gram. (Ik heb toscaanse tapenade gebruikt.
Je moet in ieder geval de tapenade van tomaat en olijf hebben)
1 dl sherry [ heb ik niet gebruikt]

Voorbereiding:
- Sjalotjes en knoflook pellen en fijn snipperen
- Olijven afgieten
- Bouillontabletten oplossen in anderhalve liter kokend water
- Basillicum fijn snijden

Bereidingswijze:
- In de soeppan1 eetlepel olie verhitten, sjalotjes en knoflook ca.
1 minuut fruiten
- Olijven en bouillon toevoegen en de soep aan de kook brengen
- Pan van het vuur nemen, basilicum, mascarpone en tapenade
erdoor roeren
- Soep pureren
- Sherry erdoor roeren
- Voor het serveren eventueel opnieuw verwarmen.
Eet smakelijk
Dit recept ontvingen we van José Minten, waarvoor dank.
Heb je ook een recept waarvan je zegt: “Dat is lekker, moet je ook eens proberen” dan stellen we het
erg op prijs als je dit met ons wilt delen. Stuur je recept naar dorpskrantmeterik@gmail.com. Dank je!

Werkzaamheden
in de kern ook
weer opgestart
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen
Tot nader order blijven de coronamaatregelen van kracht. Het maximaal aantal kerkbezoekers is voor
onze kerk vastgesteld op 70. Bij een kerkelijke uitvaart mogen 100 mensen aanwezig zijn.
Er moet echter nog wel rekening worden gehouden met de 1,5m afstand regel. Zeker als er in de kerk
gelopen wordt.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector:
Acoliet:
18-09: Henny Jenniskens
Theo v. Rens
02-10: Henny Bergs
Max v. Dieten

Collectant:
Collecteschaal achter in de kerk
Collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 11 september, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zondag 12 september
Op zondag 12 september zal de jaarlijkse processie naar Tienray plaatsvinden. Vanwege de huidige
coronamaatregelen zal ook dit jaar de processie zelf nog geen doorgang hebben, maar wel willen wij
iedereen van harte uitnodigen voor de h. mis van 10.30 uur in de kerk van Tienray.
U bent van harte welkom.
Zaterdag 18 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur
Nog geen misintenties
Zaterdag 25 september, geen H. Mis i.v.m. rooster

OPROEP NIEUWE LEDEN KINDERKOOR IGONA HORST
Al ruim 40 jaar is er in de Lambertuskerk van Horst een kinderkoor actief onder de naam Igona.
Ons repertoire is heel gevarieerd van hele rustige liedjes tot vet gave rap!
Komende donderdag, 9 september start de repetitie weer. De groep heeft sterk behoefte aan nieuwe
aanwas en daarom een oproep, ook aan kinderen van buiten Horst. Kinderen vanaf groep 4 zijn
welkom. Ook als je niet de communie gedaan hebt.
We repeteren altijd op de donderdagavond van 18.30 tot 19.15 uur in het parochiezaaltje van de
Lambertuskerk in Horst en 1x per maand luisteren we de h. mis op de zaterdagavond op.
In schoolvakanties is er geen repetitie.
Bovendien zijn er geen kosten verbonden aan het lidmaatschap.
Mocht er interesse zijn om deel te nemen dan zou dat uiteraard geweldig zijn. U als ouder kunt gerust
de eerste repetitie meekomen.
Heeft u vragen, dan kunt u mij altijd bellen op 06 1569 4704. Het liefst ’s middags of in de avonduren.
Groetjes, Truus
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