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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Wees blij als het regent,  
want als je niet blij bent kan het ook regenen. 

 
In week 37 is er 2 mm. bijgekomen. 
Het totaal in september is 9 mm. 

 
Je gezicht is je eigen weerbericht,  
als je in de spiegel kijkt  
kun je je eigen bui zien hangen. 

 
 

 
                    Tot weeres met groeten van Jos    

 

 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

De  Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 

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 2019 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

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

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

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


 

3 

Meulewiekagenda vanaf 26 september 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

September: 

Za 28: - JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
  - Meriko Vocaal concert 20.00 uur 
Ma 30: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Oktober: 

Do 03: KBO knutselen 13.30 uur 
Vr 04: KBO eetpunt 18.00 uur 
Zo 06:  - Zanglust optreden bij Limburgse Molendag 
  - Oogsttijd 800 Dorsen en Limburgse Molendag 12.00 - 16.00 uur 
Ma 07: - KBO wandelen 13.30 uur        
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 09: Vrouwen samen sterk ‘Glas in lood’ 19.30 uur 
Za 12: - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
  - PSV St. Joris dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal 

- 12 t/m 20 okt. Vogels spotroute in de Heere Peel 10:00 – 16:00 uur Aan de Drift 
Zo 13: - PSV St. Joris dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal 

- Vogels spotten i.s.m. vogelwerkgroep ’t Hökske 13:00 - 16:00 uur Aan de Drift 
Ma 14: - KBO kienen 13.30 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Di 15: KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur 
Do 17: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Huis-aan-huis bezorging ‘t Krèntje 

- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Ma 21: - KBO wandelen 13.30 uur        
  - ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 

  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Di 22: Zonnebloem brunch bij Parkhotel in Horst 
Wo 23: Vrouwen samen sterk - culinaire avond 19.30 uur 
Za 26: - JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
  - Tovri 20.00 uur 
Ma 28: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 31: KBO knutselen 13.30 uur 
 

November: 

Vr 01: - KBO eetpunt 18.00 uur 
- Tovri 20.00 uur 

Za 02:  Tovri 20.00 uur 
Ma 04: - KBO wandelen 13.30 uur        
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 06: Vrouwen samen sterk - medische avond 19.30 uur 
Za 09: - Meterikse liedjesavond 20.11 uur 

- Concordia concert drumband 
  - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 10: St. Maarten viering 17.30 – 19.30 uur 
Ma 11: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur   
  - KBO kienen 13.30 uur 
Ma 18: - Mantelzorgdag in MFC 11.30 - 15.00 uur 

- ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

Zo  24: Concordia concert drumband en fanfare 
Ma 25: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Vr 29: Zanglust Ceciliafeest 17.30 uur 
Za 30: Zanglust, Concordia en Heemkunde Meterik deelname Kerk in Licht 19.00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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T-shirts voor de leden 
 
Afgelopen week heeft ieder lid van JongNL Meterik een T-shirt 
gekregen. Mocht je afgelopen week niet aanwezig zijn geweest en ook 
geen T-shirt hebben, meld dit dan bij je leiding of Anjo en dan zorgen 
we ervoor dat je alsnog een T-shirt krijgt.  
 

OMA 

Aanstaande zaterdag 28 september kunt u oud ijzer en alle stekkerbevattende apparatuur 

tussen 13:00-15:00 uur in komen leveren bij de container op de parkeerplaats van het voetbalveld. 
Groep 1: Stan en Johan Gooren (i.p.v. Henk A) zullen aanwezig zijn voor eventuele hulp. 
 

OPA 

Aanstaande zaterdag 28 september komen we oud papier ophalen. We verzamelen om 

14:00 uur bij café Kleuskens. Zorg er a.u.b. voor dat alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.  
Deze maand is groep 1 aan de beurt: 
Sander en Jac Ambrosius, Bernard Jenniskens en Kris Cuppen. 
 

Data gezamenlijke kampen komende jaren: 

2020 → 25 juli t/m 01 augustus (i.v.m. Miëterikse kermis is dit de 3de week van de zomervakantie 
2021 → 24 juli t/m 31 juli (weer gewoon de 1ste week van de zomervakantie) 
 

 
 
 

                                                                                                

KNUTSELEN 

 

Donderdag 3 oktober worden weer de mooiste kaarten gemaakt. Denk niet van: “Dit kan ik 

niet”. Ans zal je hier mee helpen en je zult zien dat je het ook kunt. De aanvang is 13.30 uur in ‘De 
Meulewiek’. 
 

RABO CLUBKAS CAMPAGNE  

Iedereen die lid is van de Rabobank ontvangt deze week persoonlijk de stemformulieren waar je 
vanaf zaterdag 28 september mee kunt stemmen. Als er leden zijn die zelf niet kunnen stemmen 
dan is Mia Vervoort bereid dit voor u te doen. Het tel. nummer van Mia is 077 – 464 1648. Ook zou 
het voor onze leden van grote waarde zijn om het Seniorenkoor niet te vergeten, want zij zijn van 
grote waarde voor Meterik en de KBO waar we altijd een beroep op kunnen doen. DUS laat je 
stem gelden, Seniorenvereniging KBO Meterik is blij met iedere uitgebrachte stem.  
 

EXCURSIE PEELMUSEUM 

Dinsdag 15 oktober brengen we een bezoek aan het Peelmuseum in Ysselsteijn en omdat dit 

op dezelfde dag is als de laatste fietsmiddag van dit jaar doen we het in combinatie met het 
fietsen. De fietsers vertrekken (ieder naar eigen keuze) eventueel gezamenlijk om 13.00 uur bij de 
kerk in Meterik. Leden die graag het Peelmuseum willen bezoeken, maar niet met de fiets kunnen, 
gaan op eigen gelegenheid naar Ysselsteijn. Het Peelmuseum, dat is opgezet door Jan Houben 
(geboren Meteriker), is de laatste jaren veel veranderd en veel uitgebreider met nieuwe 
bezienswaardigheden. Zeer zeker de moeite waard om aan deze excursie deel te nemen. De 
kosten zijn € 6,00 per persoon en dit is inclusief koffie met vlaai en rondleiding. Het adres van het 
Peelmuseum komt in ’t Krèntje van 10 oktober.                                                                              
Opgave is mogelijk t/m dinsdag 8 oktober bij Henk Smeets.  
Tel: 077 398 8895 of 06-8140 2678 – mail – hjjsmeets@onsbrabantnet.nl.                                
 
 
 

mailto:hjjsmeets@onsbrabantnet.nl
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  Meriko Vocaal concert ‘ALWEER’ 
 

   Zaterdag 28 september om 20.00 uur in het MFC. 

Meriko Vocaal brengt in het eerste blok een vijftal nummers die allemaal wel iets met het weer te 
maken hebben. Meriko Vocaal wordt begeleid door een eigen combo m.m.v. Giel van Neerven op 
de saxofoon. Daarna volgen Sophie Lemmen (zang) met Renske Verheijen achter de piano. 

Dan nog Renske en Loe Verheijen samen achter de piano. Het eerste blok wordt afgesloten met 
twee nummers van Tijs Hermkens. 

Na de pauze is het de beurt aan Mannewerk uit Kessel. Ook zal het jeugdig talent Sophie, Renske 
en Tijs nog een paar nummers ten gehore brengen. 

Het concert ‘ALWEER’ wordt afgesloten door Meriko Vocaal. 
Al met al belooft het een geweldig concert te worden met een heel gevarieerd programma. 
De presentatie is in handen van Rene Driessen en Eddy Versleijen. 
Entree € 5,- met gratis kop koffie/thee. 

Tot zaterdag 28 september. 

 

 

 

 

Taxi Muijsers eerste winnaar Meterikse kwis!  

 

 

Op vrijdagavond 20 september is bekend geworden dat vriendengroep Taxi Muijsers zich de 
winnaar mag noemen van de eerste Meterikse Kwis. Zij behaalden maar liefst 616 punten. In 
totaal streden er, verdeeld over 25 teams, circa 500 deelnemers om deze felbegeerde titel. Tijdens 
de drukbezochte uitslagenavond in Café Kleuskens bleek dat de leden van Taxi Muijsers de 
meeste vragen goed beantwoord hadden uit categorieën zoals: krek às toen, boëte ’t dorp, rundje 
um de zaal, preuf ma en het grootse Meteriks dictee (geheime proef). Tweede werd team 
‘optpuntjevaanmientong’ en team ‘Vrollie & co’ eindigde als derde.  

De kwiscommissie kijkt, ondanks het vele werk, zeer voldaan en 
tevreden terug op de kwis. Voor degenen die buiten de prijzen 
gevallen zijn, rest een jaar van goed oefenen. Zij krijgen volgend 
jaar weer een kans!   
 
Wij feliciteren Taxi Muijsers van harte met deze felbegeerde titel!  
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Geschiedenis van de parochie St. Jan 

Evangelist - deel 111 

In 1984 werd het priesterkoor, dat enigszins afgesloten was door een 
zeer brede ambo en een breed altaar, door de firma Hermans (Piet en 
Lei) uitgebouwd naar de kerk. Timmerbedrijf Lau Wijnhoven maakte een 
nieuw, kleiner altaar voor het priesterkoor. Een architect uit Weert, die 
veel werkte voor het bisdom, maakte hiervoor het ontwerp. 

In het altaar werden twee oude communiebanken uit 1908 verwerkt met 
reliëfs van J. Thissen, voorstellende Mozes en de mannaregen en het 
laatste avondmaal. Het bovenblad van het altaar werd van nieuw hout 
vervaardigd. 

 

 

Uit stukken hout die links en rechts van de 
communietafel hadden gezeten werd een 
credenstafel gemaakt. 

In de katholieke liturgie is de credenstafel 
een tafel aan de zijkant van het 
priesterkoor, waar een deel van de 
benodigdheden voor het misoffer staat 
zoals o.a. de kelk, de ampullen met water 
en wijn, de waterkan met een schaal en 
doek voor de handenwassing. Verder staan 
op de credens een kruisbeeld en twee 
brandende kaarsen.   
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Ook werd door Lau Wijnhoven een smallere ambo (preekstoel) 
gemaakt. In 1959 had Margaretha van der Sterren een grote 
ijzeren preekstoel aan de kerk geschonken. Het ijzerwerk van 
deze ambo werd gebruikt in de nieuwe ambo die verder van 
nieuw hout werd gemaakt. De nieuwe preekstoel was 
verplaatsbaar en in de vloer werden aansluitingen gemaakt voor 
elektriciteit en de microfoon. 
 
In 1984 toonden de inwoners van  Meterik weer dat ze hun 
dorpsgenoten die zich inzetten voor de missie een warm hart 
toedragen. De Meterikse missiezuster Gemma Baetsen, die zich 
inzette voor de melaatsen in Zaïre, mocht tijdens een 
‘Missiefeest’, dat onderdeel was van de kerstviering in Meterik, 
52.000 gulden in ontvangst nemen van het Zuster Gemma-
comité. Hiervan was 25.700 gulden opgehaald door de 
parochianen. Ook werd er 18.500 kilo kleding opgehaald, 
waarvan het merendeel naar Zaïre werd gestuurd; de rest werd 
verkocht en de opbrengst ging daarna ook naar Zaïre.  

 

 

 

 

 

 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  

Maandag 21 oktober 2019 is het volgende eetpunt  ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke 

maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3 gangenmenu en de 

kosten bedragen € 12,00 

Aanvang: 12.15 uur 

 

Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag  

7 oktober op te geven  bij de Dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op  

06-3823 0621 of mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.  

De mensen die zich 19 augustus al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen. 

 

 

’t Krèntje 17 oktober in elke Meterikse 

brievenbus 
 
 
 

Enkele keren per jaar wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid. Donderdag 17 oktober is dat weer 
het geval. In de Krèntjes die huis-aan-huis verspreid worden leest u, naast het gebruikelijke 
verenigingsnieuws, ook informatie van de Dorpsverbinders over (een aspect van) hun 
werkzaamheden.  

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Zondag 6 oktober 

Oogsttijd deel 3 - Dorsen door de eeuwen 
                         Limburgse Molendag 

 

In het kader van Horst aan de Maas 800 wordt op zondag 6 oktober in Meterik de cyclus 

'Oogsttijd' afgesloten die begin van het jaar begon en een heel seizoen duurde.  
 
Vanaf maart  is in Meterik  stilgestaan bij alle facetten die het leven van een graanboer door de 
eeuwen heen kenmerken. Na ploegarbeid en het inzaaien volgde de oogst in augustus. 
Korenschoven en korenmijten  verschenen in het landschap. En tot slot het moment waarop 
graankorrels worden geoogst door de diverse methoden van dorsen. Dan pas is graan als 
grondstof klaar om door de molenaar tot meel gemaakt te worden en de bakker er zijn brood mee 
kan bakken. Een cyclus die nog steeds van levensbelang is komt daarmee tot zijn einde. 
 

Zondag 6 oktober - tevens Limburgse Molendag - wordt op verschillende manieren gedorst 

met medewerking van o.a. de Sambeekse Motoren- en Tractorvereniging, de Twisse Dorsers en 
de Lichtaartse kloppers uit België die ritmisch het dorsritueel met traditionele dorsvlegels zullen 
uitvoeren. Vroeger was dit werk, nu een wervelende show. Dorsmachines in verschillende stadia 
tonen de vooruitgang. 
In het bakhuuske wordt die dag volop gebakken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook te zien op zondag 6 oktober …………………………….. oude dorskast. 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen competitie: Week 38 

 Competitie stand en punten na:   Ronde 03 

Meterik 1  Ons Plezier 1   7 - 9  A   Klasse Meterik 1 21  pnt  plaats   3 
Meterik 2  Tienray 1 10 - 3  B1  Klasse Meterik 2 23  pnt  plaats   3 
Oirlo 1   Meterik 3   5 - 6  B1  Klasse Meterik 3 20  pnt  plaats   6 
Ons Plezier 2  Meterik 4   7 - 4  B2  klasse Meterik 4 17  pnt  plaats   8 
Meterik 5  S.V.E.B.  2   3 - 10  B3  Klasse Meterik 5 15  pnt  plaats 12 
Meterik 6  De Wevert 3   7 - 6  C1  Klasse Meterik 6 21  pnt  plaats   5 
Tienray 3  Meterik 7   0 - 12  C2  Klasse Meterik 7 24  pnt  plaats   3 
Meterik 8       vrij    C4  Klasse Meterik 8 18  pnt  plaats   8 
 

Speler van de week:  JAN HOFMANS HORST van Meterik 6  
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Kantinediensten 
26-09 Annie en Nick van Berlo 
28-09 Peter 
29-09 Wiel en Fenne 
03-10 Toon en Brent la Crois 
05-10 Ton 
06-10 Wiel en Pleun  
10-10 Toon en Luuk Haenen 
12-10 Jan en Hay 
13-10 Annie, Elle, Pleun en Eddie  
13-10 Stefan Bouten 
 

Uitslagen 22 september 

Meterik 1 - SVEB 1  1 - 1 
Meterik 2 - FCV-Venlo 3  3 - 0 
Leunen 4 - Meterik 3  1 - 2 
Meterik 4 - RESIA 3  4 - 1 
 

Programma 29 september 

Leunen 5 - Meterik 4  10:30 
Meterik 3 - EWC'46 2  10:30 
GFC'33 2 - Meterik 2  11:00 
DEV-Arcen 1 - Meterik 1  14:30 
 

Jeugd  

Uitslagen jeugd 21-september-2019 

Meterik/America JO19-1  - Leunen JO19-1   0  -  5 
SSparta’18/Kronenberg JO15-3 - America/Meterik JO15-1  4  -  4 
Meterik/America JO10-1G  - SSS’18Holthees-Smakt JO10-1G 5  -  15 
Meterik/America JO10-2G  - H.B.S.V. JO10-2    7  -  2 
SV Venray JO9-2    - America/Meterik JO9-1G  3  -  6 
GFC’33 JO9-1    - America/Meterik JO9-2G  2  -  3 
Wittenhorst JO8-1   - America/Meterik JO8-1G  6  -  13 
 

Programma jeugd 28-september-2019 

Ysselsteyn JO19-1   - Meterik/America JO19-1  15:00 uur 
Ysselsteyn JO17-1   - Meterik/America JO17-1  14:00 uur 
America/Meterik JO15-1  - Merselo JO15-1G   13:30 uur  
America/Meterik JO13-1G  - Wittenhorst JO13-2   11:30 uur  
Sporting ST/SVEB JO11-2  - Meterik/America JO11-1  09:30 uur 
Vitesse’08 JO10-2   - Meterik/America JO10-1G  09:00 uur 
RKAVC JO10-1   - Meterik/America JO10-2G   09:30 uur 
America/Meterik JO9-1G  - SV Venray JO9-3   09:15 uur 
America/Meterik JO9-2G  - Blerick JO9-3G   09:15 uur 
America/Meterik JO8-1G  - ST SVEB/Sporting ST JO8-3G 10:30 uur 
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Seniorennieuws 

Uitslagen 

VCP D1 – VC Trivia D2   3 - 1  
VC Trivia D1 – VC Olympia D3  4 - 0 
VC Trivia D3 – SV Aspargos D1   4 - 0 
BVC Holyoke D3 – VC Trivia D4  0 - 4 
VC Trivia D5 – VC Olympia D6  3 - 1 

Programma: zaterdag 28 september 

18:00 uur Vollan ’65 D2 – VC Trivia D2 
17:00 uur Olsredlem/Brovoc D2 – VC Trivia D3 
18:00 uur VC Kessel D3 – VC Trivia D5 

VC Trivia DS1 start seizoen met overwinning 
Zaterdag 21 september speelde dames 1 van VC Trivia haar eerste competitiewedstrijd tegen VC 
Olympia dames 3. Tegen dit team werd in de voorbereiding op het seizoen een duidelijke 
overwinning behaald. Het was echter de vraag of het op deze zonnige zaterdag in de Dendron 
Sporthal ook zou gaan lukken. Eindelijk mocht er voor de echte punten worden gestreden. 
Compleet en gekleed in het nieuwe trainingspak van de club verscheen het eerste damesteam van 
VC Trivia aan de start. 

In de eerste set werd meteen de leiding genomen door de thuisploeg. Er moest hard gewerkt 
worden, waardoor een gelijk opgaande start van de set volgde. Snel wisten de dames middels een 
sterke servicereeks uit te lopen op de tegenstander. Al snel genoeg kwamen de dames boven de 
20 punten, waarna er vervolgens toch nog onnodig een paar puntjes aan de gasten werden 
afgegeven. Het verschil was ondertussen zo groot dat dit te behappen was en de set werd 
gewonnen met 25-13. 
 
In de tweede set liet VC Trivia al snel over zich heen lopen. VC Olympia zette een overtuigend 
volleybalspel neer, waardoor er hard gewerkt moest worden om de dames bij te blijven. Door 
verzorgd en gedurfd spel lukte VC Trivia dit en namen ze aan het eind van de set de touwtjes weer 
in eigen handen. Dit zorgde voor een setwinst van 25-23. 
 
Ook in de derde set kreeg de thuisploeg het voor de kiezen. Gedurende de set bleef er een kleine 
achterstand op het telbord staan, maar de dames waren gebrand op een overwinning. Dit was 
terug te zien in het volleybalspel van VC Trivia. De moed werd niet opgegeven en het publiek kon 
genieten van een mooie pot volleybal. Met 25-21 werd de beslissende derde set afgesloten, 
waardoor de overwinning binnen was.  
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In de laatste set werd het resterende beetje energie gegeven. Opnieuw een gelijkopgaande set 
waar steeds meer onnodige en slordige foutjes inslopen. Toch stonden alle neuzen dezelfde kant 
op, waardoor er aan inzet en overtuiging geen gebrek was. De dames werkten hard voor de volle 
vijf punten en wisten deze met een setstand van 25-20 binnen te halen. Een mooie start van het 
nieuwe seizoen, waar zij op zaterdag 5 oktober een vervolg aan mogen geven in de derby tegen 
dames 1 van Melderslo. 
 

Jeugdnieuws 

Uitslagen 

VC Trivia MA1 – SV Aspargos MA2    3 - 1 
VC Trivia MB1 – Olsredlem/Brovoc MB1   3 - 2 
VC Trivia MC1 – AV Flash MC3    1 - 3 
Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Furos JB1    
AV Flash N51 - VC Trivia N51   0 - 4 
VC Trivia N51 – VC Athos ’70 N51   2 - 2 
VC Trivia N41 – Hovoc N41    4 - 0 
VC Trivia N41 – SV Aspargos N42   0 - 4 

Programma: zaterdag 28 september 

15:00 uur VC Hero MA1 – VC Trivia MA1 
17:00 uur VC Athos ’70 MB2 – VC Trivia MB1 
15:00 uur Hornerhof/HHC JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2 

Programma: zondag 29 september 

Nivo 5 in Meijel: 

14:30 uur ActiveRooy N51 – VC Trivia N51 
15:00 uur Peelpush N53 – VC Trivia N51 

Nivo 4 in Meerlo: 

10:00 uur AV Flash N41 – VC Trivia N41 
10:30 uur VC Trivia N41 – Set Up N41 
 

Verslag VC Trivia MC1 

Zaterdag 21 september hadden we onze eerste thuiswedstrijd in Hegelsom. We speelden tegen 
AV flash MC3. De eerste set hebben we verloren met 20-25. De tweede set ging beter en wonnen 
we met 25-17. De derde set verloren we weer met 19-25. De vierde set was een spanende set we 
verloren net met 24-26. Ondanks het verliezen was het toch een leuke wedstrijd. Groetjes, MC1. 

Recreanten programma 

Maandag 30 september  21:00 uur VC Trivia D5 – ActiveRooy D3 Fluiten: Pauline Buijssen  
Maandag 30 september  21:30 uur VC Trivia D6 – Set Up D5  Fluiten: Loes Baltissen  
Woensdag 2 oktober  21:00 uur Accretos D4 – VC Trivia D1   
Woensdag 2 oktober  21:30 uur VC Trivia D4 – AV Flash D1  Fluiten: Jenny Smulders 
Donderdag 3 oktober  20:30 uur VC Athos ’70 D2 – VC Trivia D2 
 
 

Herfst – de appels zijn rijp!  
Een appeltje met iemand te schillen hebben. [Een netelige kwestie met iemand behandelen] 
Een appeltje voor de dorst. [Geld dat men opzij legt voor de oude dag] 
Als het appeltje rijp is, valt het vanzelf. [Wees geduldig] 
Appels met peren vergelijken. [Twee dingen vergelijken, die niets met elkaar te maken hebben]  
Dat is geen appelgebak. [ Dat is geen kleinigheid/ dat is niet niks] 
Dat zijn appelkoekjes. [Dat is flauwekul]      
Dat zijn appels op gouden benen. [Dat is zeer zeldzaam] 
De appel valt niet ver van de boom. [Kinderen aarden naar hun ouders] 
Appels voor citroenen verkopen. [Iemand oplichten.] 
De appelman komt om zijn geld. [ziek worden van veel vruchten eten in de herfst]  
Door een zure appel heen bijten. [Aan een onaangename taak beginnen] 
Je vindt geen appels onder een perenboom [Zoeken naar het onmogelijke is zinloos] 
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PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK 

Afgelopen weekend was er een dressuurwedstrijd voor paarden te Someren. 

Uitslagen 

Klasse L1 Fleur van Rengs met Kacy Sollenburg 2de prijs 
Fleur proficiat! 

In het weekend van 12 en 13 oktober 2019 organiseren wij onze jaarlijkse dressuurwedstrijd 

in de Molenhorsthal, Molenveldweg 40 in Horst. Tijdens beide dagen wordt er vanaf 09.30 uur 
gestreden om de hoogste eer in deze selectiewedstrijd voor Kring Noord Limburg. 

Op zaterdagmorgen worden er oefendressuurwedstrijden verreden, voor paardenliefhebbers die 
nog geen startkaart hebben. Op zaterdagmiddag worden de B, L1 en  L2  rubrieken voor paarden 
verreden. Op zondag komen de ruiters van de M1, M2, Z1, Z2 en ZZL rubrieken voor paarden in 
actie, evenals de Z1 en Z2 rubrieken voor ponyruiters. Wij nodigen u uit om eens een kijkje te 
komen nemen om de ruiters en amazones in actie te zien. Zij zullen ongetwijfeld hun beste beentje 
voor zetten om tot een puike prestatie te komen. 

Clubkas Campagne Rabobank 

Ook ruiterclub St. Joris uit Meterik heeft dit jaar ingeschreven voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. Onze redelijk kleine vereniging kan een 
steuntje in de rug goed gebruiken, vandaar dat wij mensen die lid zijn 
van Rabobank Horst Venray willen vragen om, tussen 27 september en 
11 oktober, hun stem uit te brengen op PSV St. Joris Meterik. Wij gaan 
er dan weer voor zorgen dat paardenliefhebbers weer actief of passief 
kunnen genieten van de paardensport. 

Dus bent u Lid van de Rabobank, beslis dan mee en kom in actie via   

www.rabo-clubsupport.nl/horst-venray/deelnemers en stem op RSV St. Joris Meterik. 
Alvast onze hartelijke dank! 

 
 
 

Rouwverwerkingsgroep  
 

Heb je een dierbare verloren en heb je behoefte om dit 
verlies met anderen te delen?   

Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep ondersteuning. Door in gesprek te gaan met lotgenoten 
krijg je inzicht in jouw persoonlijke verlieservaring. Je kunt ervaringen uitwisselen en elkaar 
steunen. De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties en verhalen met elkaar te delen om 
je te helpen met het verwerken van het verlies.   
Per groep worden zes begeleide bijeenkomsten georganiseerd. Daarna kan de groep 
desgewenst als zelfhulpgroep verder gaan.  
  
Voor wie: Inwoners uit Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Mook en Middelaar en Venlo.  
Wat: Rouwverwerkingsgroep  
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst 
Wanneer: maandag 14, 21 en 28 oktober, 4, 11 en 18 november van 14.00 tot 16.00 uur.  
  
Informatie en aanmelden  
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.     
Aanmelden kan tot 1 oktober.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hetty Vestjens of Jolanda van der Weiden 
via h.vestjens@synthese.nl of j.vanderweiden@synthese.nl. 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & 
inschrijving.  

https://www.rabo-clubsupport.nl/horst-venray/deelnemers
mailto:h.vestjens@synthese.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 komt tekort in de laatste 10 minuten 

Afgelopen donderdag 19 september speelde Oxalis 1 in de 2e ronde van de bekercompetitie thuis 
tegen Melderslo 1. De dames van Oxalis, uitkomend in de overgangsklasse, waren volop 
gemotiveerd om het Melderslo, dat een klasse hoger speelt (hoofdklasse), moeilijk te maken. Het 
was een spannende wedstrijd die lange tijd gelijk op ging. Aan beide kanten werd er volop 
gescoord. Pas in de laatste 10 minuten was Melderslo op bepaalde momenten net iets slimmer en 
kon het toch nog 4 doelpunten weglopen van Oxalis. De eindstand was 12-16. 
 

 

 

 

 

 

 

Foto  

beker- 

wedstrijd 

 

 

 

 

 

Stem op Oxalis met Rabo ClubSupport 

Ook dit jaar willen we tijdens de stemperiode van 27 september t/m 11 oktober 2019 weer zoveel 
mogelijk stemmen ophalen. Deze stemmen worden door de Rabobank omgezet in geld en dat 
bedrag hopen we te kunnen toevoegen aan ons ingezamelde bedrag ‘samen voor een digitaal 
scorebord’ om zo uiteindelijk deze aanschaf mogelijk te maken. 
Alleen leden van de Rabobank die 12 jaar of ouder zijn mogen stemmen. Elk lid mag 5 stemmen 
uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde 
vereniging/stichting mogen worden uitgebracht. We hopen ook op jouw steun te mogen rekenen! 

Agenda 

• 27-09-2019 t/m 11-10-2019 Rabo ClubSupport Actie 

• 19-10-2019 Kangoeroe Klup training 10.00-11.00 uur Sportpark Wienus 

• 29-10-2019 Algemene ledenvergadering van 20.00 – 22.00 uur 
 

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. 

 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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  Stichting keert € 202.500 uit  

na historisch OLS 2019 

 

Vrijdagavond maakte het stichtingsbestuur van het OLS 2019 Sevenum het bedrag bekend dat 
wordt uitgekeerd naar aanleiding van het OLS. Begin 2019 beloofde de organisatie van het OLS in 
Sevenum dat de verenigingen zouden profiteren wanneer het OLS financieel zou slagen. De 
volgende verdeelsleutel werd destijds gepresenteerd en wordt nu daadwerkelijk gehanteerd: 25% 
(met een maximum van € 25.000) gaat naar een blijvend geschenk aan Sevenum, een kunstwerk 
dat een unieke en collectieve herinnering wordt aan de verbroedering die het OLS 2019 in 
Sevenum teweeg heeft gebracht. 25% gaat naar de Sevenumse schutterij Sint Sebastianus en het 
resterende bedrag gaat volledig naar de verenigingen van de vrijwilligers. 

De organisatie is trots op het prachtige totaalbedrag van € 202.500 dat nu volledig ten goede komt 
aan het verenigingsleven en de gemeenschap. Rudy Tegels, voorzitter OLS 2019 Sevenum, 
reageert namens het bestuur enthousiast: 

‘Ook financieel is het OLS in Sevenum een groot succes geworden. Wij zijn ontzettend trots op het 
prachtige bedrag dat wij als Stichting nu uit kunnen keren. Inmiddels een dik jaar geleden, toen we 
de handen voor het eerst in elkaar sloegen, hadden we niet durven dromen dat dankzij het OLS dit 
enorme bedrag naar het verenigingsleven van onze regio gaat. We wilden een prachtig hoofdstuk 
toevoegen aan de rijke OLS-historie en aan de Sevenumse geschiedenis en dat hoofdstuk hebben 
we samen geschreven. Dit hadden we al voor elkaar gekregen met de fantastische OLS feesten 
en dat hebben we nu ook op financieel vlak gedaan. 

 

Het mooiste aan het OLS was altijd dat het door én voor de gemeenschap was. De meer dan 
1.500 vrijwilligers die tijdens de evenementen kwamen helpen, deden dat voor een vereniging en 
we zijn enorm blij dat we nu maar liefst € 177.500 aan de verenigingen kunnen geven. Wij zijn als 
organisatie zeer trots en kijken dankbaar terug op een prachtig jaar. Ons doel is altijd geweest om 
een groots volksfeest te organiseren waar de schutterij en de Sevenumse gemeenschap trots op 
is en nog jarenlang profijt van zou hebben. Het is geweldig om nu te mogen concluderen dat we 
samen dit doel zeer zeker bereikt hebben!’  
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Martin Tielen krijgt ‘Golden Pin’ uitgereikt  

op internationaal congres in Wroclaw Polen 

11 september j.l. kreeg plaatsgenoot Prof. Dr. Ir. Martin Tielen tijdens het afsluitende galadiner van 
de ISAH in Wroclaw, Polen de Gouden Speld uitgereikt uit handen van voorzitter  Prof. Dr. Jorg 
Hartog. Dit kleinood staat voor de hoogste onderscheiding binnen de internationale organisatie 
voor dierenwelzijn en hygiëne. De ISAH draagt middels een 2-jarig internationaal congres zorg 
voor het samenbrengen van de diverse instituten op het gebied van Animal Hygiene. 

Deze onderscheiding is een bekroning voor het werk dat Martin Tielen in de afgelopen 30 jaar 
heeft gedaan. Niet alleen met eigen onderzoek en lezingen toen hij nog actief was bij de 
Gezondheidsdienst voor Dieren en als Professor Zoötechniek in Utrecht, maar ook binnen de 
organisatie van het congres zelf had hij een belangrijke rol.  Martin was zelf president van de ISAH 
van 1997 tot  2000 en heeft vanuit die functie het internationale congres in Maastricht 
georganiseerd. Voor zijn eredoctoraat aan de universiteit van Wroclaw kreeg Martin tevens een 
treffende pentekening uitgereikt.  

Een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde ontwikkeling van de Animal Hygiene heeft Prof. 
Tielen ook geleverd door de oprichting van het PTF. Dit deed hij samen met Dr. Paul van Gulick. 
Dit fonds stelt buitenlandse studenten uit ontwikkelingslanden financieel in staat deel te nemen 
aan het congres. In de afgelopen 20 jaar hebben hierdoor meer dan 150 buitenlandse studenten 
de mogelijkheid gekregen om zich internationaal te ontwikkelen in dit voor dierenwelzijn zo 
belangrijke onderzoeksgebied.  

 

ISAH staat voor: International Society for Animal Hygiene 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

Zaterdag 28 september, 26e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Geen misintenties 

 

Zaterdag 5 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Riek en Piet Lemmen - Weijs (jaardienst) 
 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

21-09: Henny Bergs  21-09: Theo v. Rens  21-09: Piet Colbers  
28-09: Susan Baltussen 28-09: Huub Baltussen 28-09: Jan Steeghs 
05-10: Piet Kuenen  05-10: Jan Philipsen  05-10: Tjeu Tacken 
   

Telefoonnummer priesternooddienst:  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.  
Dit nummer is:  06-5540 8023.  

 
 

 
 

Mieteriks Leave Live  

De gezelligste carnavalslocatie van Horst a/d Maas en omstreken wordt op 

vrijdag 15 november 2019 omgebouwd tot een plek waar jong & oud een onvergetelijke avond 

gaan beleven. Dit alles staat in het teken van het 5x11 jubileum van JCM. Achter de deuren van 

MFC de Meulewiek zullen de beste artiesten van Meterikse bodem voor een wervelende show vol 

verrassingen gaan zorgen. 

The Hedge, Einstein & MC 2, Green River, Ruuktn’m, Berleaux, Wolfmother tribute en Zwans 

zullen met allerlei gastartiesten de avond muzikaal gaan invullen. Maandenlange voorbereiding, 

brainstormsessies tot in de late uurtjes en strakke repetities vloeien samen tot één muzikaal 

geheel. 

Songs zoals  ‘Born to be Wild’, ‘Black’ & ‘Knofloeksaus’ worden voorbij geknald, in een ander jasje 

gestoken, maar hopelijk uit volle borst meegezongen tijdens enkele uurtjes muziekspektakel. 

 Deze eerste en voorlopig eenmalige editie kun, mag en moet je niet missen…. 

See you @Mieteriks Leave Live 

Wanneer?  Vrijdag 15 november 

Kosten?  GRATIS ENTREE 

Waar?   MFC de Meulewiek   

Aanvang?  20.30 uur (deuren geopend vanaf 19.30 uur) 
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