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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Het is pas koud,
als de boeren ijs melken.

De eerste dagen van oktober is er 30 mm. neerslag gemeten in Meterik.

Het is geen kunst om boer te worden,
maar om boer te blijven....

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.
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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.

Meulewiekagenda vanaf 10 oktober 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
Oktober:
Za
12:

Zo
Ma

13:
14:

Di
Do

15:
17:

Ma

21:

Di
Wo
Za

22:
23:
26:

Ma
Do

28:
31:

- PSV St. Joris dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal
- t/m 20 okt. Vogels spotten in de Heere Peel, Aan de Drift start 10.00 uur
- 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
- KBO kienen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Huis-aan-huis bezorging ‘t Krèntje
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Zonnebloem brunch bij Parkhotel in Horst
Vrouwen samen sterk - culinaire avond 19.30 uur
- JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- Tovri 20.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
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
Vr
15:
JCM 5 x 11 jubileumweekend, Miëteriks Leave Live 20.00 uur
Za
16:
JCM 5 x 11 Jubileumfiëst, hele dag
Zo
17:
- Aftreden jubileumprins en opening nieuw carnavalsseizoen, hele dag
- Dorpsbrunch in MFC met aansluitend presentatie jubileumboek JCM 5 x 11 11.00 uur
Ma
18:
- Mantelzorgdag in MFC 11.30 - 15.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Wo
20:
KBO Meterik, 55-jarig Jubileum, in MFC 17:00 – 22.00 uur
Zo
24:
Concordia concert drumband en fanfare 14.00 uur
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
December:
Ma
02:
Za
07:
Za
14:
Ma
16:

Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Bondsconcours Drumband Concordia in Etten-Leur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC
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Rabobank Clubkas Campagne

JongNL Meterik neemt deel aan de Rabobank Clubkas
Campagne 2019. Bent u lid van de Rabobank dan kunt u op ons
stemmen!

Hoe werkt het?
In 2019 is er door Rabobank Horst Venray een bedrag beschikbaar gesteld voor de Rabobank
Clubkas Campagne. In de stemperiode van 27 september t/m 11 oktober bepalen de leden hoe dit
bedrag wordt verdeeld! Alle leden hebben hiervoor / ontvangen hiervoor per post een stemkaart. Met
een unieke code kunnen leden vervolgens online stemmen. Ieder lid ontvangt 5 stemmen, waarvan
maximaal twee op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Hoe meer stemmen een
vereniging krijgt, hoe hoger het bedrag is dat Rabobank aan de vereniging doneert.
Wij als JongNL kunnen dit geld goed gebruiken voor o.a. nieuwe tenten, speelmateriaal, nieuwe
matten enz. enz. Hiervoor hebben we uw stem nodig.
Gun ons uw stem en stem op JongNL Meterik.
Alvast hartelijk dank!

Oud Papier Actie (OPA)
Zaterdag 26 oktober komen we oud papier ophalen. Groep 2 is aan de beurt.
Dit zijn vervanger/ster van Paul Hoeijmakers, Bas/Loes Don, Paul Vissers en Bram Jacobs.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Alvast bedankt.

Belangrijke data:
•
•

Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 26 oktober

: Opening JongNL Meterik seizoen
: OPA (oud papier actie)

KIENEN
Maandag 14 oktober is weer het maandelijkse kienen met natuurlijk weer 40 prachtige prijzen.
Heb je deze middag vrij, kom dan ook eens meedoen en ervaar hoe gezellig kienen kan zijn.
En voor € 6,00 maak je ook nog kans op enkele van die 40 leuke prijzen. De aanvang is 14.00 uur en
zaal ‘De Meulewiek’ is open om 13.30 uur.

EXCURSIE PEELMUSEUM
Leden die zich aangemeld hebben voor de excursie naar het Peelmuseum in Ysselsteyn op dinsdag
15 oktober en met de fiets gaan, kunnen gezamenlijk vertrekken in Meterik bij de kerk om 13.00
uur. Ook gaan er leden op eigen gelegenheid.
Het adres van het peelmuseum is: Ysselsteynseweg 113, 5813 BK Ysselsteyn.
De aanvang van de excursie is 14.00 uur.

KNUTSELEN
Donderdag 17 oktober is er weer kaarten maken met Ans.
Heb je ook interesse, loop dan vrijblijvend binnen en kom kijken naar al die mooie kaarten die er
worden gemaakt. Iedereen is welkom.
De aanvang is 13.30 uur in de zaal.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 113
Nadat fanfare Concordia op 31 januari 1984 spontaan een serenade bracht
aan pastoor Janssen omdat die precies 12,5 jaar in Meterik was, werden de
parochianen begin maart 1985 opgeschrikt door het bericht dat pastoor
Janssen was benoemd tot pastoor in Panningen en Meterik ging verlaten.
In mei 1985 werd Gerda Lemmen benoemd tot kerkmeesteres van de
parochie en daarmee was ze de eerste vrouw in Meterik die die functie
bekleedde.
Zij volgde J. Hermans op die na 8 jaar eervol ontslag kreeg; 8 jaar is de
uiterst toegestane zittingsperiode van een kerkmeester
Op zondag 2 juni 1985 nam de Meterikse bevolking
massaal afscheid van pastoor Janssen.
Na een plechtige heilige mis in de kerk volgde een
druk bezochte receptie in de zaal.
De inwoners van Meterik lieten hun waardering voor
de sympathieke pastoor blijken. Tijdens een
rondgang door het dorp was 4000 gulden bij elkaar
gebracht zodat de pastoor een fiets, een compact
disc en een ingelijste foto van de Meterikse kerk kon
worden aangeboden.

Links op de foto Jeu Geurts die pastoor Janssen,
namens de Meterikse gemeenschap, een fiets aan bood.
Hoewel deken P. Dinghs aan het einde van de afscheidsdienst nadrukkelijk verklaarde dat de
parochie Meterik niet in de steek gelaten zou worden, was bij het vertrek van pastoor Janssen over
zijn opvolging nog niets bekend.

’t Krèntje volgende week
in elke Meterikse brievenbus

Enkele keren per jaar wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.
Donderdag 17 oktober (volgende week) is dat weer het geval. De Meterikse abonnees van de
digitale versie ontvangen het krantje gewoon in hun mailbox maar vinden het volgende week ook in
hun brievenbus.
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Vorige week heeft u de eerste berichten over onze toneelavonden op 26
oktober, 1 en 2 november kunnen lezen.
Vandaag gaan we iets meer vertellen over de eerste van de drie
eenakters: Bingo.
Werken bij het bedrijf van mevrouw Annefleur Pepelaar is
waarachtig geen pretje: veel klagende klanten en een
werksfeer die om te snijden is.
Als op zekere dag Sofie van Vleuten (Linda van Rengs)
met een glimlach op haar gezicht op het werk verschijnt,
komt er een dimensie bij. Zij kondigt aan dat zij stopt met
werken. Zij wil vrij zijn en verlost van de vervelende
besognes op kantoor. Sofie komt haar spulletjes pakken
en afscheid nemen van collega’s.

Wanneer de opvallende en dominante bazin (Fieke
Meijers) komt binnenwandelen, krijgt deze meteen de
volle waarheid te horen.
Toch verloopt alles vlotjes, totdat haar collega Mies ter
Baar (Monique Martens) toevallig nog even de uitslag
controleert en tot een ongelofelijke ontdekking komt.
Maar, is deze meelevende collega wel zo eerlijk? Wat
weten we van de lieftallige en ijverige schoonmaakster
Olga (Irma van Rens) en het altijd goedlachse neefje
van de baas, Joepie (Bob Holtermans)?
Volgende week kunt u meer lezen over de tweede
eenakter.
Voor verdere informatie en het bestellen van kaartjes
kunt u terecht op www.tovri.nl .
Hojje wah!
Petrenneske

Molen Eendracht maakt Macht
Afgelopen zondag was het Limburgse Molendag! Ondanks het afgelaste
dorsevenement en het regenachtige weer was het een gezellige dag en is iedereen
bij elkaar gekropen in ’t Bakhuuske. Daarom willen wij graag alle bezoekers en
vrijwilligers bedanken die zich voor dit evenement hebben ingezet!
Er is afgelopen zondag pannenkoekenmeel overgebleven. Dit wordt komende
zaterdag ook verkocht bij de molen voor €1,- per zak!
Zaterdag 12 oktober is de molen namelijk geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen.
In ’t Bakhuuske worden er van 13.30 uur tot 16.00 uur naast molenbrood, ook
pizzabroodjes gebakken.
Kinderen kunnen gratis hun eigen broodje maken en bakken.
Koffie, thee en warme chocomelk zijn eveneens aanwezig.
Tot ziens!
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Dorpsraadvergadering donderdag 17 oktober (café Kleuskens)
Op donderdag 17 oktober om 20.00 uur is er een openbare dorpsraadvergadering bij café
Kleuskens.
Tijdens deze vergadering gaat de dorpsraad in gesprek met het Jeugdcomité. Het Jeugdcomité zal
een beeld geven van de activiteiten die zij organiseren. Welke knelpunten zij daar eventueel bij
ervaren en of de dorpsraad hierbij iets voor het Jeugdcomité kan betekenen?
Verder zullen we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de
dorpsraad bespreken.
U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
Heeft u vragen of is er iets wat u wilt bespreken en kunt u niet zelf aanwezig zijn bij de vergadering,
neem gerust contact op met de dorpsraad via info@dorpsraadmeterik.nl

Presentatie Jubileumboek
Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,
Zondag 17 november zal aansluitend aan de dorpsbrunch, om 13.30 uur, het
jubileumboek ter ere van het 5x11 jarig jubileum van Jeugdcomité Meterik
gepresenteerd worden in de Meterikse kerk.
Na maanden van hard werken is er
door de redactie een prachtig boek samengesteld als
opvolger van het 3x11 jubileumboek. Naast de laatste 22
prinsen en de geschiedenis van ’t jeugdcomité, blikken we
ook terug op het boorebrulluftcomité, carnavalscomité,
liedjescommissie, ald vorsten en ceremoniemeesters, oud
bestuursleden, CV D’n Dreumel, VG de Vogelhut en
diverse carnavalistische Meterikse vriendengroepen. Dit
alles is geïllustreerd door tal van foto’s, nieuwsberichtjes
en advertenties uit de oude doos. Dit 100 pagina’s tellend
boek is prachtig vormgegeven en voorzien van harde kaft.

Benieuwd of jij er ook in staat? Als echte
Meulewieker of Meulewiekinneke wil je bij
de presentatie zijn en wil je dit boek
hebben! Direct na afloop van de presentatie
is dit boek te koop voor slechts € 17,50 in
MFC de Meulewiek.
Hier gaat het jubileumprogramma door met
de afsluiting van het jubileumjaar en de
opening van het nieuwe carnavalsseizoen.
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Inside The Cage Festival 2019!
Op 19 oktober vindt alweer de 5de editie van Inside The Cage Festival plaats. Ook dit jaar zal het
festival zich weer afspelen in en rondom OJC Knor en MFC De Meulewiek. Net zoals vorig jaar zijn er
maar liefst drie verschillende podia.
Op de Main Cage, het hoofdpodium in MFC De Meulewiek, zal de nadruk liggen op live muziek. De
eerste twee acts zijn jonge opkomende acts uit Horst aan de Maas. Zij zullen jullie vanaf het begin
van de avond voorzien van een stevig begin van het festival. Vervolgens is het woord aan de Classic
Rock muziek. Met de drie volgende bands zult u de éne na de andere Classic Rock voorgeschoteld
krijgen.
In OJC Knor bevindt zich het tweede podium: The Box. In de middag zal The Box worden
omgetoverd tot een Huiskamer waarin akoestische muziek tot zijn recht komt. Onder het genot van
een drankje zal de middag rustig van start gaan met enkele akoestische artiesten. Hoewel het
akoestische optredens zijn, leert ons vorig jaar dat het niet ondenkbaar is dat de hele soos uiteindelijk
staat mee te zingen. De Huiskamer zal zich vervolgens, begin van de avond, verplaatsen naar de
Aprés Ski waar nog enkele akoestische optredens plaats zullen vinden. The Box zal aan het begin
van de avond veranderen in een club waar alle muziekstijlen voorbij zullen komen met de hulp van
lokale dj’s
Aprés Ski, het podium buiten bij de soos, is geheel door ons decoratieteam vanaf de grond
opgebouwd tot een heuse feestfabriek. In deze feesttempel zullen lokale helden zoals kroegeigenaar
en legende Ger Kleuskens de dj-knoppen onder handen nemen.
Tickets zijn te koop via Facebook voor slechts € 8,50. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om tickets
te kopen via Facebook dan is het ook mogelijk om een e-mail te sturen naar bramarts@ojcknor.nl.
Gelieve in de e-mail aan te geven hoeveel tickets je wil bestellen en waar we deze kunnen afleveren.
Ook is het mogelijk om tickets te kopen via de QR-Code in de afbeelding hieronder.
Tot op 19 oktober!
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Laatste kans – jouw stem is geld waard!
Beste dorpsgenoten,
Met Rabo ClubSupport maken wij kans op een mooi geldbedrag voor onze stichting.
De stemperiode loopt op zijn einde en
daarmee is jouw stem nu nog geld waard!
Stem nu op ons zodat wij ons mooie doel
ook in 2020 kunnen realiseren, namelijk
kermis voor iedereen.
Het bedrag dat voortvloeit uit de
ClubSupport willen we volledig inzetten
voor het bekostigen van de attracties, want
dit hebben we hard nodig!
Breng nu je stem uit via
https://www.rabo-clubsupport.nl/horstvenray/stemmen
Stemmen kan nog tot en met 11 oktober.
Heel erg bedankt!

Uitslagen competitie: Week 40
De Kemphaan 1
Meterik 1
8-5
Meterik 2
Hegelsom 2 12 - 0
Meterik 3
Tienray 1
9-3
Meerlo 1
Meterik 4
8-4
Ysselsteyn 2
Meterik 5
3-9
Meterik 6
BBC 65 2
5-7
Blitterswijck 1
Meterik 7
7-6
Meterik 8
G’vorst 6
6-5

Competitie
A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse
C4 Klasse

stand en punten na: Ronde 5
Meterik 1
26 pnt plaats 9
Meterik 2
43 pnt plaats 1
Meterik 3
35 pnt plaats 5
Meterik 4
26 pnt plaats 11
Meterik 5
31 pnt plaats 8
Meterik 6
33 pnt plaats 4
Meterik 7
37 pnt plaats 5
Meterik 8
29 pnt plaats 8

Speler van de week: JEU CRAENMEHR van Meterik 6

Venrayse Singelloop
Afgelopen zondag zijn er weer een aantal Meterikers sportief bezig geweest bij de Venrayse
Singelloop

10km
Loes Heuvelmans
Linda Thielen
Mark Janssen

50:29
52:31
52:32
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Wij doen ook dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkascampagne. Jouw stem is
geld waard.
Vanaf 27 september kun je op ons stemmen via rabobank.nl/clubsupport.
Alvast hartelijk dank.

Kantinediensten
10-10
12-10
13-10
13-10
17-10
24-10
26-10
27-10

Toon en Luuk Haenen
Jan en Hay
Annie, Elle, Pleun en Eddie
Stefan Bouten
Toon en Rick Hesen
Toon en Bart Houben
Leon
Annie, Fenne, Kirsten en Eddie

27-10
31-10
02-11
03-11
07-11
10-11
10-11

Ramon Coenen
Annie en Teun Jakobs
Peter
Wiel, Pleun en Elle
Toon en Huub Kleuskens
Annie, Fenne, Elle en Pieter
Gijs Ermers

Senioren
Uitslagen/Programma
06-10 BVV'27 2
06-10 Melderslo 3 06-10 Meterik 3
-

Meterik 4
Meterik 2
SV Venray 6

2-1
1-5
1-5

13-10
13-10
13-10
13-10
20-10
20-10
27-10
27-10
27-10
27-10
03-11
03-11
03-11
10-11
10-11
10-11
10-11

GFC'33 1
Meterik 3
Ysselsteyn 3
Sparta'18 5
Meterik 1
Venlosche Boys 3
Heijen 1
Meterik 2
Meterik 4
SV United 3
Meterik 1
Meterik 3
H.B.S.V. 4
SV United 1
Meterik 2
FCV-Venlo 5
Meterik 4

14:30
11:30
10:30
10:30
14:30
10:30 (beker)
14:30
12:00
11:00
10:30
14:30
12:00
10:30
14:30
11:45
10:30
10:00

Meterik 1
Ysselsteyn 4 Meterik 2
Meterik 4
Hegelsom 1 Meterik 2
Meterik 1
Hegelsom 2 EWC'46 3
Meterik 3
BVV'27 1
Volharding 4 Meterik 4
Meterik 1
Wittenhorst 5 Meterik 3
Sporting S.T. 4-

Jeugd
Uitslagen jeugd 5-oktober
Meterik/America JO19-1
Meterik/America JO17-1
ST Panningen/Egchel JO15-2
ST Sparta’18/Kronenberg JO13-2
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-1G
Meterik/America JO10-2G
SVOC’01 JO9-1
Merselo JO9-1G
GFC’33 JO8-1G
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-

ST Sparta’18/Kronenberg JO19-3
America/Meterik JO15-1
America/Meterik JO13-1G
Merselo JO11-1G
Olympia’18 JO10-2
Baarlo JO10-2
America/Meterik JO9-1G
America/Meterik JO9-2G
America/Meterik JO8-1G

4-2
vrij
3-2
5-0
4-4
2-9
4-1
3-6
1 - 10
3-7

Programma jeugd 12 oktober
ST Volharding/Sambeek JO19-2
ST Koningslust/Grashoek JO17-1
America/Meterik JO15-1
America/Meterik JO13-1G
SV Oostrum JO11-2G
Meterik/America JO10-1G
Sportclub Irene JO10-3
America/Meterik JO9-1G
America/Meterik JO9-2G
America/Meterik JO8-1G

-

Programma jeugd 19 oktober
Meterik/America JO19-1
SV Venray JO11-4
Wittenhorst JO10-3
-

Meterik/America JO19-1
Meterik/America JO17-1
VVV’03 JO15-2
Melderslo JO13-1
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-2G
Melderslo JO9-1G
Blerick JO8-2

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

ST Koningslust/Grashoek JO19-1
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-2G

14:30 uur
11:00 uur
09:00 uur

Vogels spotten in de herfstvakantie
Van zaterdag 12 t/m zondag 20 oktober is er een wandelroute uitgezet dwars door de Heere
Peel van ongeveer 1,5 km, waarbij je vogels kunt spotten. Je gaat zelf op pad met verrekijker en
herkenningskaart. Onderweg kun je op een tiental spotplaatsen
diverse vogelsoorten ontdekken.
Als extra's zullen, alléén op zondag 13 oktober tussen 13.00 uur en
16.00 uur, leden van vogelwerkgroep 't Hökske aanwezig zijn om deze
educatieve tocht te ondersteunen.
-

Heb je geen verrekijker of herkenningskaart? Deze is tegen
een kleine borg beschikbaar.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Leuk voor jong en oud!
Startlocatie en voor meer informatie: Aan de Drift, Lorbaan 9A,
5966 PG, America

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 14 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 16 september al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
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Seniorennieuws
Uitslagen
VC Trivia D1 – Olsredlem D1
VC Trivia D2 – AV Flash D2
VC Trivia D3 – Asterix D1
VC Trivia D4 – VC Olympia D5
VC Trivia D5 – Olsredlem D4
VC Trivia D6 – SV Aspargos D2

3-2
4-0
3-2
3-1
0-4
1-3

Programma: zaterdag 12 oktober
15:00 uur Hovoc D3
– VC Trivia D3
17:00 uur Accretos D4
– VC Trivia D5
16:00 uur VC Fortutas H1
– VC Trivia H1
19:15 uur AV Flash H2
– VC Trivia H2

Winst in derby voor VC Trivia D1
Zaterdag 5 oktober werd de competitie na een weekje rust weer hervat voor dames 1 van VC Trivia.
Zij speelden deze dag tegen Olsredlem D1, die sinds dit seizoen deel uit maakt van de eerste klasse.
Een lange, spannende wedstrijd die door VC Trivia in eigen hal werd gewonnen met 3-2.
De eerste set werd er niet direct goed gestart aan de wedstrijd. De dames van VC Trivia moesten
duidelijk op gang komen en zij hadden moeite met het verzorgen van eigen spel. Deze moeite zorgde
ervoor dat er weinig beleving kwam en het geloof in eigen kunnen daalde. Olsredlem nam duidelijk de
touwtjes in handen en de eerste set werd met 19-25 verloren.
In de tweede set moest er duidelijk uit een ander vaatje getapt worden. Er kon nu meer servicedruk
gezet worden, waardoor VC Trivia het spelletje van de dames uit Melderslo wist te ontregelen. De
beleving kwam langzaamaan weer tot uiting en de dames haalden overtuigend de tweede set met 2516 binnen.
In de derde set werden de rollen weer omgedraaid. Het spel van VC Trivia verslapte, er werden
onnodige fouten gemaakt en de dames kregen de boel niet meer onder controle. Hier wist Olsredlem
handig gebruik van te maken, waardoor de set met 17-25 werd verloren.
Een vijfde set zou de knoop door gaan hakken in deze spannende derby. Met een achterstand begon
VC Trivia aan deze beslissende set, maar na de wisseling van kant wist VC Trivia eindelijk op te
staan in de wedstrijd. Ze lieten zien wat ze waard waren en met overtuiging in eigen spel werd de
laatste set door de thuisploeg gewonnen met een alleszeggende stand van 15-13.
Een twee-uur-durende wedstrijd werd met opnieuw een winst voor VC Trivia afgesloten, waarbij zij nu
mogen gaan genieten van de herfstvakantie. Over drie weken mogen de dames op pad naar Haps
voor de derde competitiewedstrijd van dit seizoen.

Verslag VC Trivia D2
Vandaag stond de eerste thuiswedstrijd in de Dendron Sporthal op de planning. We speelden tegen
AV Flash Dames 2.
In de eerste set ontstond er een achterstand van een aantal punten. Deze achterstand wisten we bij
te halen, doordat we na de helft van de set een zekerder spel neer konden zetten. Zo ontstond er een
voorsprong en wonnen we de set met 25-18.
Het begin van de tweede set liep gelijk op. Na een paar mooie aanvallen die gescoord werden in de
hoeken, namen we weer aan de leiding en wonnen we de set met 25-16.
In de derde set lieten we AV Flash in het begin weer dichtbij komen. Uiteindelijk konden we ook bij
deze set de voorsprong pakken en zijn we de set geëindigd met 25-16.
De vierde set liep gelijk op. We gingen soms mee in het rommelige spel van de tegenstander. Toch
werden deze rommelige ballen afgewisseld met mooie aanvallen en services. In de loop van de set
lieten we steeds meer het mooie spel zien en hebben we vijf puntjes kunnen pakken.
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De laatste set wonnen we met 25-18. En zo beschreef Puck de wedstrijd tijdens de nabespreking met
de woorden: “Ik vong ut wal schon!”.
Onze volgende wedstrijd is op 26 oktober om 12:30 uur in Haps. Hopelijk tot dan! Yoooo Ciboooo!!
VC Trivia Dames 2.

Verslag VC Trivia D3
Vandaag speelde we onze 3e competitiewedstrijd in ons thuisfront tegen Asterix, oftewel Maasbree.
De eerste set was erg spannend, waarbij we helaas net de set verloren met 25-23.
Vol goede moed op naar de 2e set, die wonnen we met 21-25. De wedstrijd ging erg tegen elkaar op,
waardoor het een spannende wedstrijd was.
De 3e set liepen we een beetje achter de feiten aan, met als gevolg een achterstand van 2-1.
De 4e set lieten we het er niet bij zitten, met een mooie voorsprong wonnen we de set met 20-25. De
stand was 2-2, dat betekende dus een 5e set!
Vanaf het begin van de set hadden we een mooie voorsprong. Pass, setup en aanval, het liep erg
lekker bij ons. Uiteindelijk wonnen we dik de set met 7-15! Met de geweldige laatste set eindigde de
wedstrijd met 3-2!
Nu op naar volgende week, dan mogen we om 15:00 naar Horst! YOOOO BRANKA

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Trivia MA1 – Hovoc MA1
VC Trivia MB1 – Set Up MB3
VC Trivia MC1 – VC Kessel MC1
Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Regioteam Midden Limburg JB1
Civitas N41 – VC Trivia N41
VC Trivia N41 – Olsredlem N41

3-1
4-0
4-0
4-0
4-0
0-4

Programma: zaterdag 12 oktober
13:00 uur Hovoc MB1 – VC Trivia MB1
17:00 uur SV Aspargos MA2 – VC Trivia MA1
15:00 uur Ledub JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2

Recreanten
Uitslagen
NVC – VC Trivia H1

3-1

Programma
Vrijdag 11 oktober 20:30 uur
Zondag 13 oktober 10:00 uur

Asterix D1 – VC Trivia D3
VC Trivia H3 – Ysselsteyn

Fluiten: Jan Cortenbach

10 oktober 2019
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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 verliest van koploper
Zondag 6 oktober stond een lastige wedstrijd tegen koploper SVOC'01 in Oirlo in de planning. Oxalis
speelde een wisselvallige 1e helft en kwam op voorsprong. Maar ze maakten te veel fouten waardoor
SVOC’01 in de 2e helft ver uitliep.
In het regenachtige weer stond er al snel 3-0 op het scorebord in het voordeel van SVOC. De dames
van Oxalis bleven echter positief en kwamen al snel terug tot 3-3. Vervolgens pakten ze zelfs een
voorsprong van 3-6. Er werd echter niet goed gecommuniceerd, waardoor SVOC terugkwam tot de 66. Uiteindelijk gingen de dames met een stand van 7-6 de rust in.
Trainer/coach Jan Wielink gaf in de rust aan dat Oxalis de slordigheden eruit moest halen. Er werden
te veel fouten gemaakt waardoor SVOC terug in de wedstrijd kon komen.
Vol goede moed begonnen de dames van Oxalis aan de 2e helft. Toch was het SVOC die al snel de
korf wist te vinden en de voorsprong verder uitbreidde. Na 5 minuten in de 2e helft was SVOC al
uitgelopen naar 10-6. Oxalis had in de tweede helft veel moeite om de juiste kansen te vinden en uit
te spelen. Dit resulteerde uiteindelijk in een eindstand van 12-7.
Volgende week speelt Oxalis 1 tegen DSV 1 om 12.30 uur op Sportpark Wienus in Hegelsom.

SV Oxalis ontvangt gift
SV Oxalis ontving afgelopen week een mooie gift van de familie Peters uit Hegelsom. Het echtpaar
vierde enkele weken geleden hun verjaardag van samen 140 jaar. Ze hadden hun gasten gevraagd
om een donatie die ten goede zou komen aan hun geliefde sportvereniging SV Oxalis, als bijdrage
voor de aanschaf van een digitaal scorebord. Voorzitter Marieke van Asten en penningmeester
Yvonne Swinkels namen afgelopen week op Sportpark Wienus de envelop in ontvangst.
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Kom kennismaken met korfbal tijdens de
Korfbalinstuif!
Op woensdagmiddag 16 oktober kunnen jij en je vriendinnetjes
van 6 jaar en ouder komen kennismaken met korfbal. Tijdens
de Korfbalinstuif doen we leuke balspellen en kun je volop
rennen, doelen, gooien en vangen. We beginnen om 14.00 uur
op ons kunstgrasveld op Sportpark Wienus in Hegelsom en
zijn om 15.00 uur klaar. Kom gezellig meedoen! Meer info via
info@svoxalis.nl.

Pasdag Clubkleding
Op zaterdag 19 oktober organiseert Oxalis i.s.m. Teamsport24
op Sportpark Wienus een pasdag voor de eigen clubkledinglijn
met paarse accenten. Tussen 10.00-14.00 uur kunnen alle
leden van senioren, midweek, recreanten en jeugd onze
trainingsshirts, trainingspakken, rokjes, tassen en sokken
komen passen en bekijken en ter plekke bestellen.

Agenda
• 16-10-2019 Korfbalinstuif vanaf 6 jaar van 14.00-15.00 uur
• 19-10-2019 KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur
• 19-10-2019 Pasdag clubkleding van 10.00-14.00 uur sportpark Wienus
• 29-10-2019 Algemene ledenvergadering 2.0 van 20.00-22.00 uur kantine 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.

NOV Long Track Championships 22 September 2019
Zondag 22 september was alweer de
zevende racedag van het
baankampioenschap Midland junioren op het
Midland circuit in Lelystad.
Er waren dit keer 15 auto’s aan de start. In de
eerste manche startte Joost van P14. Hij had
een goede start maar helaas gebeurde er in
de eerste ronde al een crash zodat er herstart
moest worden. Deze ging minder goed maar
Joost eindigde deze manche toch nog als
7de.
Tim startte vanaf een 9e plek en kwam ook
gelijk goed weg. Bij de herstart had hij minder
geluk en kwam niet zo snel naar voren. Maar
toch nog geëindigd op een 5e plaats.
Tweede manche mocht Joost vanaf P6
starten. Helaas wat geduw en uitwijkmanoeuvres waardoor er plaatsen verloren
gingen. Uiteindelijk als negende over de
finishlijn.
Tim stond weer op de 9e plek met starten
maar na een moeilijke strijd kwam hij niet
verder dan een 10e plek.
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Door de middelmatige resultaten van de eerste twee manches kon Joost voor de laatste manche van
de dag vanaf P3 vertrekken. Goede start en snel naar P2. In de derde ronde liet de leider van de
wedstrijd en klein gaatje en kon Joost binnendoor voorbij en de leiding overnemen. Ondanks
verschillende pogingen van de nummer 2 om voorbij te komen heeft Joost de positie niet meer uit
handen gegeven en werd het de eerste overwinning voor Joost.
Tim kwam van een 8e plek en kon deze manche een aantal rijders aan de binnenzijde inhalen.
Daardoor toch nog een mooie 4e plek in de finale. Hij eindigde op een 7e plaats van het
dagklassement.
Het is Joost gelukt om de leiding in het kampioenschap te behouden maar de nummers 2 tot en met 5
staan niet ver achter hem. Alles is nog mogelijk.

5x11 jaar JCM Receptiefeest
Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,
Op zaterdag 16 november houdt Jeugdcomité Meterik in MFC de Meulewiek een receptiefeest ter ere
van het 5x11 jarig jubileum. Het receptiefeest begint om 19.00 uur met een korte receptie tot 20.00
uur in de foyer, waarna bezoekers meteen worden verzocht door te stromen naar de feestzaal. Hier
zal vanaf 19.30 uur Net oet Bèd optreden met aansluitend de laatste dans van de huidige
dansmarietjes. Daarna volgt een spetterend optreden van Sjloetingstied met als afsluiter Bjorn en
Mieke.
Net oet Bèd is in 2014 opgericht als coverband van Neet oet Lottum en heeft inmiddels naast een
ruim repertoire aan Limburgse carnavalshits ook enkele eigen nummers. Op menig carnavalsbal
weten ze er een goed feestje van te bouwen. Daarnaast waren ze dit jaar genomineerd voor de Jo
Erens-Priès en spelen ze mee in de videoclip van Frans Bauers nieuwe nummer ‘de Bom’.
Sjloetingstied kennen we in Meterik al langer. Twee keer eerder stond deze band uit Panningen al op
het Carnavalsbal en maakten ze er een compleet feest van. Sinds hun vorige
optreden in de Meulewiek in 2016 is de samenstelling iets veranderd, maar ze
staan nog steeds garant voor een knallend optreden. Wie kan zich niet
herinneren dat tijdens ‘Der alte Dessauer’ zelfs de hangtafels werden ingeklapt?
Ook Bjorn en Mieke zijn geen vreemden meer in Meterik. Dit duo uit Venray is
door hun deelnames aan het LVK met hits als ‘1000 Sterre’ en ‘Droeëme mit de
oeëge oop’ beroemd door heel Limburg. Afgelopen jaar nog stonden ze op
carnavalszondag in de Residentie café Kleuskens.
Deze line-up staat garant voor een mooi feestje, dus tot ziens op het 5x11 JCM Receptiefeest!

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
WIKSE
Wikse [Ned.:] achteruit trappen (b.v. van paarden); (’t biës)
wikste; [volt.verl.t.:] ’t haet gewikst
Ás e paerd óp en geveulige pláts gestaoke woord dór en daes,
mèspel af krómvot, kós ie duchtig wikse. Ás ie dán in ’t getuug
stóng, houwde ie wál ’s dór de klingel hén af zelfs ovver de börrie
! Um dát staeke te vurkome, vuraal ás ge mèt paerd en kár dór de
bös ánt vare waord, zaote weej ás klein jónge nevven ós vader
óppem bok die biëskes mèt e zwietske -af ennen tak mèt wát
greun blaar- wèg te jage af vanne schófte âf te schuuve.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 12 oktober, 28e zondag door het jaar, 19.00 uur
Zaterdag 19 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur
Zaterdag 26 oktober, 30e zondag door het jaar, 19.00 uur
Overledenen v.d. familie Van Lieshout - Fattori
Lectoren:
12-10: Margriet Hendriks
19-10: Maria v. Rijswick
26-10: Jos Tielen

Acolieten:
12-10: Huub Baltussen
19-10: Theo v. Rens
26-10: Max v. Dieten

Collectanten:
12-10: Piet Colbers
19-10: Jan Steeghs
26-10: Tjeu Tacken

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 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
Dit nummer is: 06-5540 8023
Voor in de agenda
Zaterdag 2 november: geen H. Mis
Zondag 3 november 11.00uur: H. Mis ter gelegenheid van Allerheiligen/ Allerzielen. Aansluitend
gravenzegening, waarbij muziekvereniging Concordia aanwezig zal zijn.
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