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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

De kat op een stoel, 
reken op een natte boel. 

In week 42 is er 27 mm. bijgekomen. 
Het totaal in oktober is nu 89 mm. 

 
Het laatste weer van oktober, 
reikt november de hand. 

 
 

 
                    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
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Meulewiekagenda vanaf 24 oktober 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

 

Oktober: 

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 20.00 - 22.00 uur 
  - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 10: - St. Maarten viering 17.30 -19.30 uur 
  - Oogsttijd 800 jaar, Dorsen 12.00 - 16.00 uur 
Ma 11: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur   
  - KBO kienen 13.30 uur 
Vr 15:  5 x 11 jubileum Jeugcomité met Miëteriks Leave Live 20.00 uur - 01.00 uur 
Za 16:  5 x 11 Jubileumfiest Jeugdcomité 19.00 - 02.00 uur 
Zo 17: - 5 x 11 Jubileum Jeugcomité Vur Jong en Ald 11.00 - 19.00 uur 

- Dorpsbrunch in MFC aansluitend presentatie jubileumboek JCM 5 x 11 11.00  uur. 
Ma 18: - Mantelzorgdag in MFC 11.30 - 15.00 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur 
Di 19: Zonnebloem muziekmiddag met AMC-zangers in PETC+ Hegelsom 
Wo 20: KBO Meterik, 55-jarig jubileum, in MFC 17:00 – 22.00 uur 
Zo  24: - Intocht Sinterklaas 11.00 - 12.00 uur 

- Concordia concert drumband en fanfare 16.00 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: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
- KBO wandelen 13.30 uur 

Vr 06: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 07: Bondsconcours Drumband Concordia in Etten-Leur 
Ma 09: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 12: - KBO Adventsviering 14.00 uur 

- Zanglust optreden bij kerstviering KBO 16.00 uur 
Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 – 16.00 uur 
Ma 16: - Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 

- KBO wandelen 13.30 uur 
Di 17: Zanglust optreden bij kerstviering Zonnebloem 
Ma 23: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 30: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Januari: 

Za 04: Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia Nieuwjaarsconcert 19.30 - 23.30 uur 
Ma 06: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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 Oproep nieuwe voorzitter(ster) 
 
 

 
JongNL Meterik is op zoek naar een nieuwe voorzitter(ster). Monique Brueren zal na december 
haar taak als voorzitster naast haar neer leggen. 
Dus..... 
Ben jij iemand die graag iets wil betekenen voor de Meterikse jeugd, ben jij iemand die het niet erg 
vindt om het aanspreekpunt te zijn en ben jij iemand die een vergadering in goede banen kan 
leiden?...dan zoeken wij JOU… 
Wil je graag meer informatie of twijfel je of dit wat voor je is? Neem dan contact op met Monique 
Brueren tel.nr: 06 2865 5971. Zij zal je hierbij graag helpen. 
 

Oud Papier Actie (OPA) 

Aanstaande 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. 
 

Opening nieuw JongNL Meterik seizoen… kleine wijziging verzamelpunt! 

En dan is het zover, de opening van het nieuwe seizoen.  
Degenen die zich op hebben gegeven verwachten we aanstaande zaterdag 26 oktober. Jullie 
worden om 15:00 uur met de fiets bij de blokhut van JongNL verwacht (dus niet bij de kerk, 
maar bij de blokhut met een fiets). Vanuit de blokhut fietsen we naar de locatie. 
We gaan verschillende cruciale JongNL activiteiten tot uitvoering brengen, waaronder: 

• Navigeren 

• Samenwerking 

• Kookkunsten 

• Uithoudingsvermogen 
Het avondmaal bereiden jullie geheel zelf in JongNL stijl. Na het nuttigen van de heerlijke maaltijd 
sluiten we de dag af met een uitdagend avondprogramma.  
We eindigen weer bij de blokhut. De jongste groepen (basisschool) mogen om 22:00 uur bij de 
blokhut opgehaald worden. De oudere groepen (middelbare school) mogen om 23:00 uur 
(zelfstandig) naar huis. 
Er is geen eigen bijdrage. Opgave is wel bindend. Mocht je toch niet komen, dan worden er dus 
kosten in rekening gebracht. Je hoeft geen drinken of eten mee te nemen, wij zorgen ervoor dat je 
niets tekort komt ☺ 
Tot zaterdag. Wij hebben er zin in. 
Groetjes, 
commissie opening seizoen 
 

Rabobank Clubkas Campagne 

We willen iedereen die op ons gestemd heeft  
hartelijk danken. BEDANKT! 
Binnenkort lezen jullie meer hierover. 
 
 

 

 

KNUTSELEN 

 

Donderdag 31 oktober is er weer kaarten maken met Ans. Het is altijd een gezellige middag 

en er worden de allermooiste kaarten gemaakt. Heb je interesse, kom dan vrijblijvend een kijkje 
nemen in ‘De Meulewiek’.          
De aanvang is 13.30 uur. 

http://tel.nr/
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Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 115 

Omdat pater Piet van Rengs eind 1986 vanuit Suriname een noodkreet 
om hulp naar het thuisfront uit liet gaan, werden er in Meterik allerlei 
hulpacties opgezet. Er was in Suriname een groot gebrek aan 
zomerkleding, voedsel en medicijnen. Na een succesvolle 
inzamelingsactie ging in februari 1987 de eerste container richting 
Suriname. Daarna volgden er nog meer en er werd ook geld ingezameld 
voor dit goede doel. Zo was o.a. de opbrengst van het ‘Toetenbal’, dat 
door de gezamenlijke joekskapellen in zaal ‘De Sport’ in Horst werd 
georganiseerd, voor de missie van pater Piet. De prijswinnaars van de 

Meterikse carnavalsoptocht stelden hun prijs ter beschikking en toen, na de optocht, de 
vindingrijkste creaties van de optocht met opbod werden verkocht wist veilingmeester Pieter 
Delvaux het mooie bedrag van 1350,76 gulden op te halen voor de Meterikse pater. De 
jubilerende firma Taco vroeg om geen bloemen of cadeaus mee te brengen naar de receptie, 
maar een envelop voor de pater en dat bracht ruim 4500 gulden op. Meterik droeg pater Piet een 
warm hart toe! 

In 1987 werden Jac Hermans en Wiel Bos pauselijk onderscheiden met de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 
Jac Hermans kreeg de kerkelijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de parochie. 
Ook maakte hij sinds 1928 deel uit van het kerkelijk zangkoor. 
Wiel Bos was sinds 1931 lid van het kerkelijk zangkoor en sinds 1946 organist in Meterik. 
 
Op 20 april 1987 was pater P. van der Sterren, de pastor van onze parochie, 40 jaar priester. 
Pater Van der Sterren was, voordat hij de pastorale diensten in Meterik ging vervullen, meer dan 
35 jaar actief in de missie op Celebes. Op zijn uitdrukkelijke wens bleef de feestviering beperkt tot 
een plechtige eucharistieviering op zaterdag 2 mei, die vocaal werd opgeluisterd door 
zangvereniging Meriko. 

 
 
 

Bridge to Bridge Run in Venlo 

 

Afstand 10km 

Giel Janssen   37:42 
Linda Thielen   53:18 
Mark Janssen   53:19 

 

 

http://www.google.com/imgres?hl=nl&sa=X&biw=1680&bih=955&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VUh6wFBz4aifUM:&imgrefurl=http://www.headlinez.nl/index.php?category=Atletiek&docid=uDaVKebpJjrszM&imgurl=http://www.headlinez.nl/images/atletiek.gif&w=150&h=117&ei=356qUOC3JcPE0QX2qIGIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1274&vpy=471&dur=5139&hovh=93&hovw=120&tx=85&ty=46&sig=107630542770312409473&page=2&tbnh=93&tbnw=120&start=37&ndsp=44&ved=1t:429,r:43,s:0,i:268
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Tovri Première  op zaterdag 26 oktober 

 
Dat is al over twee dagen.  
Gisteren hebben we de generale repetitie gehad van ons 
eenakterfestival. Hier en daar moeten we nog wat bijschaven. Zo 

hoorde ik van de decorploeg dat de linker pruik bij ‘Bingo’ te weinig in het licht komt, dat bij ‘Zo- 
moeder-zo-dochter’ het dagboek op de verkeerde hoek van de tafel ligt en dat bij ‘Mannenproat’ 
het peertje boven de deur te fel is. Dit zal de lezer waarschijnlijk nog niets zeggen, alleen maar 
nieuwsgierig maken. 
 
De eerste twee eenakters heb ik in de voorbije weken al enigszins toegelicht, niet te veel 
natuurlijk, het moet spannend blijven. 
 
Vandaag mag ik dat doen met de afsluiter van de 
avond: de eenakter Mannenproat. 
Waarover praten twee mannen als ze even apart 
zijn, terwijl een trouwfeest in volle gang is? Ze 
hebben beiden een zekere relatie met de bruid. 
Gewoon flink opscheppen en grappen maken met 
een pot bier in de hand! Wat gebeurt er als zich 
een derde persoon mengt in het gesprek?  
Het geheel is een komische en wat ondeugende 
vertoning. De personages zullen worden vertolkt 
door Bob Holtermans en de Peters Janssen en 
Keijsers. 
 
We hebben geen vaste plaatsen, zoals men meestal bij ons gewend is. Bij de voorstellingen is 
gekozen voor een vrije opstelling. Na iedere eenakter zal er een korte pauze zijn, die wordt gevuld 
met onderhoudend amusement. We gaan hier niet alles verklappen, maar ik kan u verzekeren dat 
het “unne sgonne oavend” wordt.  
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de voorstellingen op 26 oktober, 1 en 2 november. Kaartjes á € 
12,50 (incl. kop koffie/thee bij binnenkomst) zijn te bestellen via www.tovri.nl, bij Anita Jacobs, 077 
398 6820 of Theo Jacobs: 06-1156 1260.  
Voor verdere informatie kunt u terecht op genoemde website. 
 

Geej koomt tog ok na De Meulewiek?   

Petrenneske 
   

 

 

 

 

 

Uitslagen competitie: Week 42    Competitie stand en punten na:   Ronde 7 

Gasthoes 1  Meterik 1  2 -  8 A    Klasse Meterik 1 39  pnt  plaats  7 
Meterik 2  De Kemphaan 2 9 - 4 B1  Klasse Meterik 2 59  pnt  plaats  1 
Meterik 3  Hegelsom 2  2 - 9 B1  Klasse Meterik 3 40  pnt  plaats  9 
BBC 65  1  Meterik 4  5 - 10 B2  klasse Meterik 4 45  pnt  plaats  8 
Gasthoes 2  Meterik 5  3 - 9 B3  Klasse Meterik 5 47  pnt  plaats  6 
Meterik 6  De Kemphaan 5 9 - 6 C1  Klasse Meterik 6 47  pnt  plaats  6 
America 4  Meterik 7  2 - 10 C2  Klasse Meterik 7 59  pnt  plaats  1 
Meterik 8  De Wevert 5  9 - 4 C4  Klasse Meterik 8 47  pnt  plaats  4 
 

Speler van de week:   HAY VERSLEIJEN  van Meterik 6 

http://www.tovri.nl/
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Meterikse Motortocht (najaar) 

 

Door de voor ons ongunstige weersomstandigheden zondag jl. is de tocht 

verplaatst naar 27 oktober a.s. 

 

Na koortsachtig overleg is ditmaal de keuze gevallen op 
een zeer mooie tocht in het bij ons zo geliefde Brabant. 
Vele bikers hebben in het verleden nogal eens moeite 
gehad met de vele kilometers snelweg, die gereden 
moesten worden om aan de uiteindelijke tocht te beginnen. 
 
Deze najaarsrit zal dan ook voornamelijk in het binnenland 
van Brabant worden gereden. 
Voor de afwisseling is deze tocht ditmaal uitgekozen door onze mede-biker Michel (Kortjaans) 
Lorenzo, wat garant zal staan voor een vredig tochtje. 
Ditmaal zal het vertrek dan ook 1 uur later zijn om de gelovigen onder ons de kans te geven 
wederom aan hun zondagse verplichtingen te voldoen. 
  
Datum : zondag 27 oktober vertrek : 10.00 uur  bij café Kleuskens 

 
 

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS  METERIK 

In het weekend van 12 en 13 oktober organiseerden wij onze jaarlijkse dressuurwedstrijd in de 
Molenhorst hal. Deze was voorzien van een nieuwe bodem en die zag er weer 
strak uit. 
 
Deze wedstrijd, die op een vlekkeloze wijze verliep, werd een geslaagd 
evenement. Mede dankzij de vrijwilligers en uiteraard mede dankzij de 
verschillende sponsoren.  
Vrijwilligers en sponsoren, hartelijk dank voor jullie hulp. 

 
De Meterikse amazones Lian Vermeer en Fleur Hermans-van Rengs wisten zich onder de 
prijswinnaars te voegen. 
Klasse B: 
Lian een eerste prijs met Joy T.V. 
Klasse L1: 
Fleur een tweede prijs met Kacy Sollenburg 
Lian  een vierde prijs met Iranga V

 
 

Uw abonnement op ’t Krèntje verlengen voor 2020 
De abonnementsprijs blijft in 2020, ondanks de gestegen drukkosten, 
ongewijzigd. 
 
Voor Meterikse inwoners kost een abonnement voor een heel jaar 
’t Krèntje € 24,00.  
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2020 elke donderdag in uw mailbox. 
 

Aanmelden voor een abonnement in 2020 kan vanaf nu door het abonnementsgeld over te 
maken op NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. 
 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement  óók uw mailadres (zonder @).  
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Seniorennieuws 

Uitslagen 

MVC ’64 D1 – VC Trivia D3  1 - 3 
Tupos D3 – VC Trivia D4  0 - 4 
VC Athos ’70 D5 – VC Trivia D6  3 - 2 
Revoc/VCB H3 – VC Trivia H2  4 – 0 

 

Programma: zaterdag 26 oktober 

14:30 uur Havoc D3 – VC Trivia D1 
12:30 uur Havoc D4 – VC Trivia D2 
17:30 uur Asterix D2 – VC Trivia D4 
19:30 uur VC Trivia H2 – Peelpush H3 (M) 
  Fluiten: Cornelis Sitaniapessy 
  Tellen: Teun vd Bekerom  
 

Samenwerking VC Athos ’70 en VC Trivia  

Dit seizoen spelen de heren van Athos/Trivia 1 in de clubkleuren van VC Trivia. Hiermee wordt dit 
seizoen de samenwerking tussen beide 
volleybalclubs nauw voortgezet.  
Sinds de fusie vorig jaar van de volleybalclubs 
in Hegelsom, Meterik en America werkt VC 
Athos '70 in Sevenum samen met VC Trivia en 
bestaat het eerste herenteam uit leden van 
beide verenigingen. Vorig seizoen werd gestart 
met de clubkleuren van Athos. Dit seizoen 
spelen de heren in het tenue van Trivia met 
hoofdsponsor Van Dijck Groenteproducties op 
de shirts. Thuiswedstrijden van VC Athos 
'70/VC Trivia HS1 worden gespeeld in De 
Kruisweide in Sevenum. 
 

Verslag VC Trivia D3 

Afgelopen zaterdag stond MVC DS1 voor ons op het programma. We wisten dat dit een gewaagde 
tegenstander zou kunnen worden. De eerste set ging gelijk op. En met eventjes een terugval 
kwamen we weer goed terug tot 22. Vol goede moed wilden we dit setje nog pakken, maar helaas, 
door een verkeerde beslissing van de scheids kreeg MVC het laatste puntje. Maar we lieten ons 
zeker niet kennen, dus gingen we vol goede moed weer verder. We zaten goed in ons eigen 
spelletje en zo haalden we het 2e setje binnen! De 3e en 4e set waren spannend en voor ieder 
balletje moest gevochten worden waardoor er lange rally's ontstonden. Door onze sterke services 
hielden we de druk er op en haalden we ook deze twee setjes binnen! MVC DS1 - VC Trivia: 1-3! 
 

Jeugdnieuws 

Volleybalspeeltuin VC Trivia  

Lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken naar een volleybaltraining? Misschien wil je zelfs al 
heel graag meedoen... Dat vinden wij hartstikke leuk en gezellig! Ben je tussen de 4 en 7 jaar 
oud? Kom dan samen met je ouders naar de volleybalspeeltuin! Vanaf zaterdag 24 augustus zijn 
de trainingen weer gestart. De speeltuin vindt plaats op zaterdagmorgen van 09:00-10:00 uur in de 
gymzaal van America (Gerard Smuldersstraat 3). Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Neem je 
sportkleren mee en zorg voor een flesje water. 

Mocht je al wat ouder zijn dan 7 jaar en lijkt het je 
leuk om de volleybalsport te gaan beoefenen? 
Neem dan even contact op met de technische 
commissie via tc-jeugd@vctrivia.nl. Zij zullen dan 
samen met jou bekijken bij welke leeftijdsgroep en 
bij welk niveau je het beste aan kunt sluiten voor 
een proeftraining. 
Hopelijk zien we je snel bij de volleybalspeeltuin! 

mailto:tc-jeugd@vctrivia.nl
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Uitslagen 

AV Flash MC3 – VC Trivia MC1  2 – 3 
 

Programma: zondag 27 oktober 

Nivo 4 in Reuver: 

10:00 uur Revoc/VCB N43 – VC Trivia N41 
10:30 uur VC Trivia N41 – VC Athos ’70 N41 

Nivo 5 in Meijel: 

15:30 uur Set Up N52  - VC Trivia N51 
16:30 uur VC Athos ’70 N51 – VC Trivia N51 
 

Recreanten  

Programma 

Maandag 21 oktober 21:00 uur   Maandag 21 oktober 21:30 uur 
VC Trivia D5 – Peelpush DVT5   VC Trivia D6 – Ysselsteyn D2 
  Fluiten: Imke Linskens     Fluiten: Daisy Jansen 
 
Woensdag 23 oktober 21:00 uur   Woensdag 23 oktober 21:30 uur 
Hovoc D2 – VC Trivia D1    VC Trivia D4 – VC Velden D1 

Fluiten: Rian Ramaekers 
Zondag 27 oktober 10:00 uur 
VC Trivia H3 – Vokon H2 
  Fluiten: Wilma Willems  
 

 

ROPARUN Sinterklaas actie 

Net als afgelopen jaren loop ik komend jaar 

weer mee met de ROPARUN. 

De ROPARUN is een estaffetteloop vanuit 

Parijs of Hamburg naar Rotterdam (ruim 500 

km!) met als doel om zoveel mogelijk geld op 

te halen voor stichting ROPARUN. 

Deze stichting keert geld uit aan instellingen, 

doelen en projecten die het leven van 

mensen met kanker een beetje aangenamer 

kunnen maken. Denk hierbij aan hospices, 

de WensAmbulance, aangepaste 

vakantiewoningen en speelgoed voor 

kinderen. In 2019 hebben we in totaal bijna  

€ 5,5 miljoen opgehaald met alle teams. Kijk 

voor meer informatie op www.roparun.nl. 

 

De eerste actie die wij als team organiseren 

is de verkoop van chocoladeletters en 

bonbons: 

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar 

mark@mhjanssen.com of te bellen naar 

0617062044. 

Alvast bedankt, Mark Janssen 

mailto:mark@mhjanssen.com
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Agenda 

27-11  Pietentraining 
11-01  Winteractiviteit jeugd 

 
 

 

Kantinediensten 

24-10 Toon en Bart Houben   
26-10 Leon     
27-10 Annie, Fenne, Kirsten en Eddie  
27-10 Ramon Coenen 
31-10 Annie en Teun Jakobs   

02-11 Peter     
03-11 Wiel, Pleun en Elle  
07-11 Toon en Huub Kleuskens   
10-11 Annie, Fenne, Elle en Pieter  
10-11 Gijs Ermers 

 

Senioren 

Uitslagen/Programma 

20-10 Hegelsom 1  - Meterik 1  4 - 0 
20-10 Meterik 2  - Venlosche Boys 3 2 - 1 
 
27-10 Meterik 1  - Heijen 1  14:30  
27-10 Hegelsom 2  - Meterik 2  12:00  
27-10 EWC'46 3  - Meterik 4  11:00  
27-10 Meterik 3  - SV United 3  10:30  
03-11 BVV'27 1  - Meterik 1  14:30  
03-11 Volharding 4  - Meterik 3  12:00  
03-11 Meterik 4  - H.B.S.V. 4  10:30  
10-11 Meterik 1  - SV United 1  14:30  
10-11 Wittenhorst 5  - Meterik 2  11:45  
10-11 Meterik 3  - FCV-Venlo 5  10:30  
10-11 Sporting S.T. 4 - Meterik 4  10:00  
 

Jeugd 

Uitslagen jeugd 19 oktober (Bekerronde)     

Meterik/America JO19-1  - ST Koningslust/Grashoek JO19-1   2  -  1 
SV Venray JO11-4   - Meterik/America JO11-1    1  -  9 
Wittenhorst JO10-3   - Meterik/America JO10-2G    0  -  21 
 

Programma jeugd 26 oktober-2019  

America/Meterik JO15-1   - Venlosche Boys JO15-2  13:30 uur 
America/Meterik JO13-1G   - Ysselsteyn JO13-1   11:30 uur 
Meterik/America JO11-1  - Leunen JO11-2   09:30 uur 
Meterik/America JO10-1G  - SV Venray JO10-2   10:30 uur 
Meterik/America JO10-2G  - GFC’33-JO10-1   09:30 uur 
America/Meterik JO9-1G  - Leunen JO9-1    09:15 uur 
America/Meterik JO9-2G  - Reuver JO9-2    09:15 uur 
America/Meterik JO8-1G  - Wittenhorst JO8-2   10:30 uur 
 

Programma jeugd 2 november       

SV Venray JO17-3   - Meterik/America JO17-1   15:00 uur 
SV Venray JO13-3   - America/Meterik JO13-1G  08:45 uur 
Volharding JO11-3G   - Meterik/America JO11-1  10:00 uur 
JVC Cuijk JO10-2   - Meterik/America JO10-1G  08:45 uur 
Venlosche Boys JO10-3G  - Meterik/America JO10-2G  09:00 uur 
ST SVEB/Sporting ST JO9-2  - America/Meterik JO9-1G  11:00 uur 
ST Sporting ST/SVEB JO9-3  - America/Meterik JO9-2G  11:00 uur 
SV Lottum JO8-1   - America/Meterik JO8-1G  10:00 uur 
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Programma jeugd 9-november-2019  

Hegelsom JO19-1   - Meterik/America JO19-1  15:00 uur  
ST Maasduinen JO17-2G  - Meterik/America JO17-1  13:00 uur 
America/Meterik JO15-1  - GFC’33 JO15-1   13:30 uur 
America/Meterik JO13-1G  - Hegelsom JO13-1   11:30 uur 
Hegelsom JO11-1   - Meterik/America JO11-1  10:45 uur 
Leunen JO10-1G   - Meterik/America JO10-1G  11:15 uur 
Belfeldia JO10-1   - Meterik/America JO10-2G  09:30 uur 
America/Meterik JO9-1G  - FCV-Venlo JO9-2   09:15 uur 
America/Meterik JO9-2G  - Leunen JO9-2G   09:15 uur 
America/Meterik JO8-1G  - FCV-Venlo JO8-3   10:30 uur 
 
 
 

 

Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

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

Oxalis speelt gelijk 

Op zondag 20 oktober speelden de dames van SV Oxalis uit tegen Dakos in Someren. Oxalis trof 
Dakos de afgelopen jaren al vele malen. Oxalis, de huidige nummer 4, wilde op deze regenachtige 
dag tegen Dakos, de nummer 5, de punten mee naar Hegelsom nemen. Maar dat bleek niet zo 
gemakkelijk, beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. 
 
Oxalis begon sterk aan de wedstrijd waardoor er na 10 minuten spelen 0-3 op het scorebord 
stond. Deze flitsende start kon Oxalis geen vervolg geven. Dakos kwam terug en het spel van 
beide ploegen bleef tot de rust goed tegen elkaar opgaan. Oxalis ging echter met een nipte 
voorsprong van 3-4 de rust in.  
 
Trainer/coach Jan Wielink gaf aan dat het heel belangrijk was om de concentratie goed te houden 
en alert te zijn in de paalzone. Dakos begon meteen scherp aan de tweede helft en kwam snel op 
gelijke hoogte. Oxalis bleef naar de kansen zoeken en wist uit te lopen naar een 4-6 voorsprong. 
Maar ook Dakos bleef doorzetten en kwam terug. De dames uit Someren kwamen 5 minuten voor 
tijd op een 7-6 voorsprong. Met nog 3 minuten op de klok wist Oxalis nog de gelijkmaker te scoren. 
In de spannende laatste minuten ging het gelijk op, maar er viel geen doelpunt meer. Een 
wedstrijd waar beide teams aan elkaar gewaagd waren. De eindstand werd 7-7.  
 
Volgende week zondag 27 oktober speelt Oxalis 1 de laatste wedstrijd van de veldcompetitie. Ze 
spelen opnieuw tegen MKV1, de huidige nummer 2, om 13.00 uur in Milheeze.  
 

Junioren A1 veldkampioen (zie foto voorpagina) 

De junioren A1 werden afgelopen zaterdag veldkampioen! Ze wonnen met 0-11 van Peelkorf. 
Gefeliciteerd meiden. (zie foto voorpagina) 
 

Agenda 

• 29-10-2019: Algemene ledenvergadering 2.0 van 20.00-22.00 uur kantine sportpark Wienus 

• 01-11-2019 t/m 03-11-2019: Fondsenwerving helpen Rowwen Heze 

• 05-11-2019: Start zaaltrainingen 

• 06-11-2019: Pubquiz voor Senioren/MW/Recr/KombiFit/A1/bestuur/steunende leden/niet 
spelende vrijwilligers 

 
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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   Mantelzorgers in het zonnetje!  
 
 

 
Rond de Dag van de Mantelzorg, op 10 november, worden er in Horst aan de Maas diverse 
feestelijke activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Hierbij staan ontmoeting en ontspanning 
centraal. Met deze activiteiten willen we onze waardering uitspreken voor mensen die langdurig 
voor een naaste zorgen. 
Dit jaar worden er 2 centrale activiteiten aangeboden voor alle mantelzorgers die niet aan kunnen 
sluiten bij een activiteit in hun eigen dorp. Mantelzorgers kunnen kiezen voor een ontmoetings-
activiteit of een verwenmomentje thuis. 
Op 6 & 7 november kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan onder 
het genot van een lekkere high tea, georganiseerd door leerlingen van het Dendron College.  
 
Voor de mantelzorgers die niet naar de ontmoetingsactiviteit kunnen komen is er dit jaar ook 
speciale aandacht. Voor hen hebben leerlingen van het Citaverde College 6 verschillende 
(verwen)pakketjes bedacht en gemaakt. Mantelzorgers kunnen voor 21 oktober opgeven welk 
pakketje ze willen ontvangen en op 13 november worden deze pakketjes bij de mantelzorgers 
thuis afgeleverd. 
  
Informatie en vragen 
Meer informatie over deze waarderingsactiviteiten is te vinden op de website: 
www.synthese.nl/activiteiten.    
Zijn er vragen? Neem dan contact met ons op via mantelzorghorst@synthese.nl. 
 
Naast bovenstaande centrale activiteiten worden er ook dit jaar in verschillende dorpen 
waarderingsactiviteiten georganiseerd. Zo kunnen mantelzorgers uit America, Evertsoord, 
Griendtsveen en Kronenberg genieten van een gezellige middag met muziek.  
Mantelzorgers uit Sevenum worden getrakteerd op een leuke middag met modeshow bij  
Jansen-Noy. 
Mantelzorgers uit Meterik mogen aanschuiven voor een lekkere maaltijd.  
Al deze activiteiten zijn mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de bijdrage van lokale 
ondernemers. 

 

 

 

Toma Cycles Cup De Schaak 

 
Afgelopen zondag was er een wedstrijd 
om de Toma Cycles Cup in de Schaak. 
Georganiseerd door het Limburg Express 
Cycling Team (LECT) die weer een 
selectief en aantrekkelijk parcours 
hadden uitgezet. 
 
Onder de deelnemers bij jeugd Groep 2, 

Tessa Bouten uit Meterik. Zij stond 

haar “mannetje” met enkele meisjes 
tussen het deelnemersveld dat vooral 
bestond uit jongens.  
 
Ze kan dan ook met trots terugkijken op 
een geslaagde wedstrijd.  

  

http://www.synthese.nl/activiteiten
mailto:info@mantelzorghorst.nl
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
Zaterdag 26 oktober, 30e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Overledenen van de familie Van Lieshout- Fattori 
 

Zaterdag 2 november: geen mis 

Zondag 3 november, 11.00 u. Mis t.g.v. Allerheiligen/Allerzielen.  

Aansluitend gravenzegening (m.m.v. Muziekvereniging Concordia) 

1. Voor allen die het afgelopen jaar binnen onze dorpsgemeenschap zijn overleden 
2. Wim Huijs en fam. Van Rengs 
3. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - Van Wijlick (jaardienst) 
 
Voorafgaand aan deze H. Mis is er traditiegetrouw de gelegenheid om vóór in de kerk een 
herinneringskaarsje aan te steken voor uw dierbaren. 

 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

26-10: Jos Tielen  26-10: Max v. Dieten   26-10: Tjeu Tacken 
03-11: Sophie Houben 03-11: Huub B. Theo v.Rens  03-11: Piet Colbers 
   

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  
 
 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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