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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Een dag die nog moet komen,
lijkt langer dan een jaar dat voorbij is.
In week 43 is er 9 mm. bijgekomen.
Het totaal in oktober is nu 98 mm.
November noemen we ook wel eens de slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand en is de elfde maand
van het jaar in de gregoriaanse kalender. November heeft 30 dagen. De naam komt voort van het
Latijnse novem voor negen. November was oorspronkelijk de negende maand van het jaar, omdat
vroeger het Romeinse kalenderjaar in maart begon. De sterrenbeelden voor november zijn Schorpioen
en Boogschutter.
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 31 oktober 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
Oktober:
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:
- Concordia concert drumband 14.00 uur (let op tijd gewijzigd)
- Meterikse liedjesavond 20.11 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 11.00 uur aansluitend presentatie jubileumboek JCM 5 x 11
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 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 het Licht’ 19.00 uur
December:
Ma
02:
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Wo
04:
Vrouwen samen sterk - kerststukje maken aanvang 19.30 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:
Ma
06:

Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia NJ-concert 19.30 - 23.30 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
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Opening seizoen

Afgelopen zaterdag hebben maar liefst 79 enthousiaste leden
deelgenomen aan de opening van het Jong Nederland seizoen. In
het zonnetje zijn de kinderen ‘s middags gestart met een tiental
spellen, waaronder vuur maken op Jong Nederland wijze, een
estafette loop, survivallen over water en nog veel meer.
In het begin van de avond
hebben de leden zelf
pannenkoeken mogen bakken.
Hiervoor moest natuurlijk eerst
beslag gemaakt worden en
daarna hebben ze zelf op hete
kolen de overheerlijke
pannenkoeken gebakken.
Na het eten zijn we met z’n allen
richting het bos gegaan, waar we in het donker een smokkelspel
hebben gedaan. Erg leuk en ook een beetje spannend. Toen de
klok 22:00 uur sloeg, zijn de jongste groepen opgehaald bij de
blokhut en hebben de oudere groepen nog een uurtje bij het
kampvuur gezeten. Hier werd nog even met de leiding gezellig
nagepraat. Al met al een geslaagde dag!

EETPUNT
Vrijdag 1 november gaan we weer eten bij John van Ôs Kruuspunt en het zal een herfstmenu
worden. Wat dit inhoudt laten we graag aan John over en over de smaak zal ook nu geen twijfel
bestaan. Ook is het nog altijd mogelijk om hier aan deel te nemen. Voor inlichtingen kun je bellen
met John, telefoonnr. 077-398 1396 of met Henk Smeets telefoonnr. 077-398 8895 of
06-81402678.
Kom op tijd, de soep staat om 18.00 uur op tafel.

WANDELEN
Maandag 4 november gaan we ook weer wandelen. En zoals altijd staat bij terugkomst de
koffie weer klaar. De aanvang is 13.30 uur bij ‘De Meulewiek’.

HERINNERING
Beste leden. Vergeet niet om je aan te melden voor het 55-jarig jubileumfeest op woensdag 20
november, zoals vermeld in ’t Krèntje van 17 oktober jl.
Beste 60-plussers uit Meterik: de avond van het 55-jarig jubileum is voor alle 60-plussers uit
Meterik. Het amusementsorkest ‘De Peelzwervers’, zeer bekend in de jaren 80, zal zorgen voor
een geweldige en sfeervolle avond vanaf 19.00 – 22 00 uur. Dit mag je niet missen. De entree is
gratis, alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.
Graag tot ziens op 20 november.
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Geschiedenis van de parochie
St. Jan Evangelist - deel 116
Om gezondheidsredenen nam pater J. van der Sterren in 1989
afscheid van Meterik; hij werd opgevolgd door pater Jos van de Pas.
Om afscheid te nemen van pater Van der Sterren, die bijna vier jaar in
onze parochie behulpzaam was geweest, en kennis te maken met
pater Van de Pas was er op zondag 19 februari 1989 om 10.30 uur een
heilige mis.(zie foto hieronder)
Bij gelegenheid van zijn afscheid werd pater Van der Sterren een horloge met inscriptie
aangeboden.
Zijn opvolger pater Jos van de Pas werd in 1924 in Arcen geboren. Op 12 september 1948 werd
hij in Stein tot priester gewijd waarna hij van 1950 tot 1988 werkzaam was op Midden Java in
Indonesië.

Op de foto links pater Van de Pas en rechts pater Van der Sterren.

Heemkunde Meterik bedankt iedereen
die een stem op ons heeft uitgebracht tijdens de Rabo
ClubSupport actie van de Rabobank. We zijn er erg blij mee
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De eerste betalingen zijn al binnen
We vragen iedereen om zelf het abonnementsgeld voor 2020 over
te maken; u ontvangt van ons geen rekening of acceptgirokaart en
het geld wordt ook niet automatisch van uw rekening afgeschreven.
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Een postabonnement blijft in 2020 € 125,00 kosten, ondanks de
steeds stijgende posttarieven.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2020 elke donderdag in uw mailbox.
We vragen u om 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 @).

5x11 Sportclinic

Stoere, sportieve kids van 12 tot en met
16 jaar opgelet:
Je kunt je nu opgeven voor een
sportieve weerbaarheids- en kickbokstraining op zondag 17 november.
De training wordt verzorgd door Davy
Wijnands van LIMED Sport.
De training begint om 14.00 uur en duurt
een uur en wordt gegeven in de
gymzaal. Denk aan sportieve kleding.
Geef je snel op via
info@jeugdcomite.info want
VOL = VOL
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Wat was het vorige week zaterdag gezellig in De Meulewiek bij de
première van ons EENAKTERFESTIVAL.
Stiekem heb ik de zaal in gegluurd door een spleetje tussen de
gordijnen. De bezoekers zaten gezellig rond tafels met een natje en
een droogje. Men genoot van de drie eenakters, de intermezzo’s, de
borrelplankjes en elkaar, kortom: een ideale combinatie.
De eerste eenakter, Bingo, liet een hilarische detective zien.
De bazige eigenaresse van een pruikenfirma dacht dat zij het
voor het zeggen had. Echter de waarheid was anders, haar
werknemers zaagden aan de poten van haar bedrijf. Daarvoor
had elk van de vier zijn of haar eigen reden.
Bij de tweede eenakter,
Zo moeder-zo dochter,
zagen we een brok
aangrijpend toneel.
Twee generaties, met elk
een eigen visie op
gebeurtenissen in het
leven, kwamen met
elkaar in conflict en …
weer bij elkaar: een
herkenbaar gegeven.

De afsluitende eenakter, Mannenproat, liet zien dat
toneelspelen een uitvergroting is van de dagelijkse dingen
en gebeurtenissen om ons heen. De drie mannen onder
elkaar hadden grootse verhalen en het gelijk aan hun kant.
De toeschouwers in de zaal mochten dit zelf op waarde schatten. Ik zag de toeschouwers
genieten en daarvan genoot ik weer.

Voor de voorstellingen van aanstaande vrijdag en zaterdag zijn nog enkele plaatsen vrij. Bij
de voorstellingen is gekozen voor een vrije zaalopstelling, er zijn dus geen vaste zitplaatsen Na
iedere eenakter zal er een korte pauze zijn, die wordt gevuld met onderhoudend amusement. Over
het laatste gaan we niets verklappen; laat het een verrassing zijn.
Als u meer wilt weten, kunt u ook op onze website kijken.
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.
Hojje en wies in de zaal,
Petrenneske
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Oogsttijd 2019
Dorsen

Op zondag 10 november wordt de korenmijt gedorst (bij droog weer natuurlijk!)
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunt u verschillende methoden zien van het dorsen.
Medewerking wordt verleend door:
De Lichtaartse Vlegeldorsers, die dus echt met de dorsvlegels hun gang gaan.
De

Twisse dorsers, met paard z.g. manege wordt er gedorst.
SMT Sambeek, dorsen met een grote en kleine dorskast.
Ook zal die dag te zien zijn wat er zoal van stro gevlochten kan worden.
In het bakhuuske wordt die dag volop brood gebakken, er zijn ook pannenkoeken verkrijgbaar.

Uitslagen competitie: Week 43
Meterik 1
SVEB 1
Wanssum 2
Castenray 1
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
De Kemphaan 9
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Hegelsom 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
De Wevert 2
Vrij
De Kemphaan 6
Meterik 8

Competitie stand en punten na: Ronde 8
8–6
6–8
10 – 3
6–9
3–8

A
B1
B1
B2
B3
C1
5 – 8 C2
11 – 1 C4

Klasse
Klasse
Klasse
klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

47
67
43
54
50
47
64
48

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

7
1
12
7
8
8
2
6

Verslag Dorpsraadvergadering 17 oktober jl.
Tijdens de afgelopen dorpsraadvergadering ging de Dorpsraad in gesprek met het Jeugdcomitë
(JCM). Er werd besproken welke activiteiten JCM allemaal organiseert. Zoals de intocht van
Sinterklaas, het presentje voor de deelnemende kinderen bij de Wandeldriedaagse, aftreden en
uitkomen van de prins, de optocht, kindermiddag en carnavalsavond op zaterdag tijdens carnaval
etc.. De andere carnavalsactiviteiten worden door één van de andere drie carnavalsorganisaties in
Meterik georganiseerd. Er is een gezamenlijke website waar u dit allemaal kunt terugvinden, zie:
www.demeulewiekers.nl.
Verder vroegen we ons af of er nog knelpunten of aandachtspunten zijn waarbij de Dorpsraad
misschien iets kan betekenen. Hier gaf JCM aan dat het misschien een idee is om te
inventariseren of er ook bij andere verenigingen behoefte is aan specifieke cursussen als BHV,
sociale hygiëne of andere?
Voor speciale gelegenheden moeten wegafzettingen en verkeersborden gehuurd worden. Als dit
bij meerdere verenigingen speelt, is er dan geen mogelijkheid om Meterik breed de spullen zelf
aan te schaffen?
JCM heeft verder behoefte aan opslagruimte. Speelt dit ook bij andere verenigingen?
JCM heeft over het algemeen voldoende vrijwilligers om te helpen bij hun activiteiten. Maar… een
paar mensen meer zou mogen omdat ze rond carnaval een groot beroep doen op eigen mensen.
Zo kunnen ze voor zaterdagavond tijdens het jubileum nog mensen gebruiken. (hint)
Verder kost de regelgeving erg veel tijd. Hoewel de Gemeente hier mee bezig is….... blijkt in de
praktijk dat het nog steeds veel onnodige energie kost. De Dorpsraad zal een signaal afgeven
naar de Gemeente.
Ook de verkeersregelaars kwamen weer ter sprake. Samen met de Dorpsraad wordt de
mogelijkheid bekeken om dorpsbreed een poule verkeersregelaars voor alle activiteiten te maken.
Dit wordt in de 2e helft van november opgepakt.
Er was, zoals jullie kunnen lezen, genoeg te bespreken. In de toekomst zullen ook andere
verenigingen uitgenodigd worden, maar wilt u hier, als vereniging, al eerder op reageren, neem
gerust contact op met de Dorpsraad.
Ook als u als persoon een aanvulling of tip heeft of indien u hulp wilt aanbieden.
Neem alstublieft contact op.
Daarna werd er vanuit de diverse werkgroepen verslag gedaan van hun bezigheden. Dit leest u te
zijner tijd in het verslag op onze website. (www.dorpsraadmeterik.nl)
Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij

Toon Hermans
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Agenda
27-11 Pietentraining
11-01 Winteractiviteit jeugd

Algemeen
•
•

Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie???!!!
Wij danken iedereen die heeft gestemd op onze vereniging bij de Rabobank Clubkas
Campagne. We hebben weer een mooi bedrag gekregen wat we goed zullen gaan
besteden voor onze leden.

Kantinediensten
31-10
02-11
03-11
03-11

Annie en Teun Jakobs
Peter
Wiel, Pleun en Elle
Mariel

07-11
10-11
10-11
10-11

Toon en Huub Kleuskens
Annie, Fenne, Elle en Pieter
Gijs Ermers
Jan en Hay

Senioren
Uitslagen/Programma
27-10 Meterik 1
27-10 Hegelsom 2
27-10 Meterik 3
27-10 EWC'46 3

-

Heijen 1
Meterik 2
SV United 3
Meterik 4

0-2
1-2
0-2
1-6

03-11
03-11
03-11
10-11
10-11
10-11
10-11
14-11
16-11
17-11
17-11
24-11
24-11
24-11

-

Meterik 1
Meterik 3
H.B.S.V. 4
SV United 1
Meterik 2
FCV-Venlo 5
Meterik 4
Meterik 1
IVO 7
SV Venray 5
Meterik 3
S.V. Oostrum 1
Meterik 2
Meterik 4

14:30
11:00
10:30
14:30
11:45
10:30
10:00
20:00
16:30
10:30
09:30
14:30
10:30
10:30

BVV'27 1
Volharding 4
Meterik 4
Meterik 1
Wittenhorst 5
Meterik 3
Sporting S.T. 4
Montagnards 1
Meterik 4
Meterik 2
Wittenhorst 6
Meterik 1
Sparta'18 3
Ysselsteyn 5

Meterik verliest van koploper Heijen
Meterik en Heijen speelden op zondag 27 oktober een sportieve wedstrijd op sportpark De
Vonckel in Meterik. Heijen behaalde een verdiende overwinning maar scoorde pas in de slotfase
de alles beslissende 0 – 2.
Net als tegen Hegelsom speelde Meterik een goede eerste helft maar het vergat zichzelf te
belonen met doelpunten. De groen-witten hielden gelijke tred met de koploper en kregen zelfs de
betere kansen. Maar Heijen was wel scherp voor de goal en Ramon van de Ven scoorde de
onverdiende 0 – 1 na ongeveer 20 minuten.
In de tweede helft speelde Meterik onrustiger, er werd onnodig balverlies geleden en men wist nog
maar weinig doelrijpe kansen te creëren. Omdat de Meterikse verdediging niets meer weggaf bleef
de spanning toch nog tot de slotminuten in de wedstrijd. Maar het eindakkoord was voor de roodwitten uit Heijen. Maarten van der Burg scoorde de 0-2.
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Jeugd
Uitslagen jeugd 26-oktober-2019
America/Meterik JO15-1
America/Meterik JO13-1G
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-1G
Meterik/America JO10-2G
America/Meterik JO9-1G
America/Meterik JO9-2G
America/Meterik JO8-1G
-

Venlosche Boys JO15-2
Ysselsteyn JO13-1
Leunen JO11-2
SV Venray JO10-2
GFC’33-JO10-1
Leunen JO9-1
Reuver JO9-2
Wittenhorst JO8-2

Programma jeugd 2-november-2019
SV Venray JO17-3
SV Venray JO13-3
Volharding JO11-3G
JVC Cuijk JO10-2
Venlosche Boys JO10-3G
ST SVEB/Sporting ST JO9-2
ST Sporting ST/SVEB JO9-3
SV Lottum JO8-1
-

Meterik/America JO17-1
America/Meterik JO13-1G
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-1G
Meterik/America JO10-2G
America/Meterik JO9-1G
America/Meterik JO9-2G
America/Meterik JO8-1G

15:00 uur
08:45 uur
10:00 uur
08:45 uur
09:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
10:00 uur

Programma jeugd 9-november-2019
Hegelsom JO19-1
ST Maasduinen JO17-2G
America/Meterik JO15-1
America/Meterik JO13-1G
Hegelsom JO11-1
Leunen JO10-1G
Belfeldia JO10-1
America/Meterik JO9-1G
America/Meterik JO9-2G
America/Meterik JO8-1G
-

Meterik/America JO19-1
Meterik/America JO17-1
GFC’33 JO15-1
Hegelsom JO13-1
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-1G
Meterik/America JO10-2G
FCV-Venlo JO9-2
Leunen JO9-2G
FCV-Venlo JO8-3

15:00 uur
13:00 uur
13:30 uur
11:30 uur
10:45 uur
11:15 uur
09:30 uur
09:15 uur
09:15 uur
10:30 uur

5
0
9
7
7
9
4

-

1
7
1
7
3
4
5

Medische avond

Woensdag 6 november komt Petra Heufs uit Melderslo de
ledenavond verzorgen, Ze komt vertellen hoe het is om te
dialyseren en wat voor invloed dat heeft op haar dagelijks leven.
Aanvang 19.30 uur in zaal De Meulewiek

Kerststuk
Je kunt je tot 7 november opgeven voor het maken van het kerststuk.
Voor meer informatie en opgave:
Anny van Roy St Jansstraat 58, telelefoon 077 – 398 5464
Hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd van € 5,00. A.u.b. betalen bij opgave.
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Seniorennieuws
Uitslagen
Havoc D3 – VC Trivia D1
Havoc D4 – VC Trivia D2
Asterix D2 – VC Trivia D4
VC Trivia H2 – Peelpush H3

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

Programma: zaterdag 2 november
18:15 uur Civitas D1 – VC Trivia D1
19:00 uur Vocala D3 – VC Trivia D2
17:00 uur VC Athos ’70 D2 – VC Trivia D3
16:15 uur Civitas D2 – VC Trivia D4
15:00 uur Grashoek D3 – VC Trivia D5
21:00 uur Hovoc H4 – VC Trivia H1
18:15 uur Civitas H3 – VC Trivia H2

VC Trivia D1 blijft ongeslagen
Op zaterdag 26 oktober mocht dames 1 van VC Trivia haar competitie voortzetten in Haps. Zij
speelden daar, na een aantal weken rust, tegen Havoc D3. Dames 2 van VC Trivia had de dames
het goede voorbeeld gegeven, door vóór hen, met 0-4 te winnen. Het eerste damesteam ging het
deze zaterdag wat moeilijker af. Na hard werken werd de wedstrijd uiteindelijk toch nog met 2-3
gewonnen.
De eerste set werden de dames overrompeld door het sterke en snelle spel van de dames uit
Haps. Met name door de service werden de gasten onder druk gezet en kregen zij hun eigen spel
niet goed neergezet. Al snel genoeg werd de eerste set met een 25-16 stand beslist in het
voordeel van de thuisploeg.
De tweede set moest er een knop om, echter bleek dit lastiger te zijn dan gedacht. Er was onrust
in het veld en de onzekerheid in eigen kunnen nam toe. Het aantal persoonlijke fouten moest
omlaag, wat natuurlijk in tegengestelde richting zijn uitwerking kreeg. Ook de tweede set werd
daarom met 25-20 verloren.
In de derde set werd er toch met meer overtuiging gestart door de dames, waardoor er een kleine
voorsprong werd opgebouwd. Er moest hard gewerkt blijven worden, want de thuisploeg kwam
gedurende de set dichterbij. Een spannend einde van de set, waar VC Trivia het nog een klein
beetje uit handen gaf, maar deze uiteindelijk toch met 25-27 werd gewonnen.
Iedereen was zich ervan bewust dat ze de winst vandaag niet zomaar in de schoot geworpen
kregen, dus in de vierde set moesten de dames op dezelfde voet verder. Dit lukte gelukkig door
verbetering in eigen spel en de vierde set werd met een overtuigende stand van 15-25 gewonnen.
De laatste set bleven de meiden het hoofd koel houden en werd er gedaan wat er gedaan moest
worden. In het voordeel van VC Trivia kon er van kant gewisseld worden en door hard werken kon
dit voordeel tot het einde vast worden gehouden. De laatste set werd met 8-15 voor de neus van
de thuisploeg weggehaald, waardoor de dames met drie punten terug naar huis konden keren.
Volgende week wordt het ritme van de competitie weer vervolgd middels een uitwedstrijd tegen
Civitas D1 in Venlo. Hopelijk kunnen ze ook daar hun ongeslagen reeks wedstrijden voortzetten.

Jeugdnieuws
Uitslagen
Revoc/VCB N43 – VC Trivia N41
VC Trivia N41 – VC Athos ’70 N41
Set Up N52 - VC Trivia N51
VC Athos ’70 N51 – VC Trivia N51
Programma: zaterdag 2 november
14:00 uur Olsredlem MA1 – VC Trivia MA1
14:15 uur Civitas MC3 – VC Trivia MC1
14:30 uur Jokers VC JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
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4-0
0-4
2-2
2-2

Programma: zondag 3 november
Nivo 4 in Horst:
10:00 uur Hovoc N41 – VC Trivia N41
11:00 uur SV Aspargos N42 – VC Trivia N41
Nivo 5 in Velden:
09:30 uur VC Trivia N51 – AV Flash N51
10:30 uur VC Velden N51 – VC Trivia N51

Verslag VC Trivia N51
Hallo, zondag 27 oktober gingen we op weg naar Meijel. De eerste wedstrijd speelden we tegen
Set Up. We begonnen super goed en wonnen dan ook de eerste set met 39-16. De tweede set
waren we minder geconcentreerd en we verloren met 22-30.
De tweede wedstrijd speelden we tegen Athos. De eerste set verloren we met 26-30. De laatste
set ging het steeds beter en toen wonnen we met 30-28. Groetjes, nivo 5.

Recreanten
Programma
Zondag 3 november 10:00 uur
VC Trivia H1 – Set Up H1
Fluiten: Hans Cox
Dinsdag 5 november 21:00 uur
VC Trivia D2 – VC Trivia D1
Fluiten: Ard Swinkels
Dinsdag 5 november 20:00 uur
VC Olympia D3 – VC Trivia D6
Woensdag 6 november 20:00 uur
Oldtimers D1 – VC Trivia D4
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Kerk in het Licht.
Ook Meterik organiseert de activiteit ‘Kerk in het Licht’ in het kader van
800 jaar Horst en wel op 30 november a.s. van 19.00-20.00 uur.
We willen de kerk eruit laten zien zoals vroeger. Kaarslicht bepaalt de
sfeer in de kerk. De gebrandschilderde ramen staan in het licht. Dit zal
zorgen voor een heel unieke en intieme sfeer in de kerk.
U bent van harte uitgenodigd.
De heemkundevereniging verzorgt een toelichting met foto’s en filmbeelden over de geschiedenis
van de kerk. Zanglust en de jeugdfanfare zorgen voor een muzikale omlijsting. Het koor heeft een
aantal stukken met ‘licht’ als thema ingestudeerd. Na afloop is er koffie in het MFC.
De kerk zal vanaf 18.30 uur open zijn. Dus wandel gerust binnen, ga zitten in de banken, geniet
van dit sfeervolle evenement en dompel u onder in de sfeer van vroeger. Wij hopen u daar te zien.

Aandacht voor rouw, verdriet, hoop voor iedereen
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Monumentale beuk op kerkhof verzaagd.
Een jaar of drie geleden sloeg de bliksem in één van de twee grote beuken op het kerkhof in.
Daardoor verloor de beuk ca 1/3e van
zijn kruin. We hebben toen de boom
flink ingekort en gelukkig sloeg hij weer
uit. Maar door de overdadige
hoeveelheid zon van de laatste twee
jaar is de boom toch ‘verbrand’. De bast
ging helemaal los zitten en het
aanwezige blad verdorde. De boom is
helaas dood gegaan.
De boom is afgelopen week gekortwiekt
tot ca. 3 meter hoogte en bewerkt tot
een ‘Mariagrot’. We hebben contact
opgenomen met de Kleine Zusters van
de Heilige Joseph of het Mariabeeld,
dat altijd in de tuin van het
Theresiaklooster heeft gestaan, er nog
was. En zo ja of wij dit dan zouden
kunnen krijgen. Het beeld is spoorloos,
maar de zusters hebben wel een ander
exemplaar beloofd. We hebben er
voorlopig een ander Mariabeeldje
neergezet.
Met een aantal mensen wordt bekeken
of we het nog kunnen verfraaien en hoe
we het nog kunnen verduurzamen.
Als kerkbestuur betreuren we het
enorm, dat deze beeldbepalende boom
weg is. Het kerkhof verliest een beetje
haar ‘ziel’.

Wel ligt er nog een berg hout. Het is in principe
voor niks af te halen (een gift mag).
Neem wel eerst even contact op met
Jan Versleijen, telefoon 06 42 95 67 44 of
Jan Steeghs, telefoon 077-398 2509.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Trainingstijden zaal
Vanaf maandag 4 november starten de zaaltrainingen weer. Alle teams trainen in Sporthal
De Kruisweide in Sevenum. De trainingstijden zijn als volgt:
Maandag
17.00-18.00 uur
F2 / E2 / E1
1/1 tennishal
18.00-19.00 uur
D1
1/2 tennishal
Dinsdag
17.45-19.00 uur
C2 / C1 / B1 / A1
1/1 tennishal
19.00-20.00 uur
S1 / S2
1/1 tennishal
Woensdag
17.00-18.00 uur
F1
1/3 volleyhal links
19.30-20.30 uur
MW of RECR
1/1 tennishal
Donderdag
18.30-19.30 uur
C2 / C1 / Kombifit
1/1 tennishal
19.30-20.30 uur
B1 / A1
1/1 tennishal
20.30-22.00 uur
S1 / S2
1/1 tennishal

Agenda
• 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 vanaf 19.30 uur Wienus
• 23-11-2019 + 24-11-2019: Start zaalcompetitie 2019-2020
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

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
WAPPE
Wappe [Ned.:] krachtig slaan; [verl.t.:] ik wapte; [volt.verl.t.:] ik
heb gewapt
Heej zaot wér ’s óp ziene praotstool en háj ’t ovver ziene wilden tiêd
óppe universiteit. Ovver dé kiër dát ze mèt de gânse sociëteit mèt
em bus d’r óp oêt waore gegao na en ânder universiteit, wao ze
zich binne zöjje vêchte béj ur ‘zustersociëteit’. Dao zöjje ze de
kroeg -inclusief ’t buffet!- veroëvere en de gânsen aovend vur niks
zoêpe. Má dát leep ânders!! De nuldejaors die d’rbeej waore en nag
noëit zo speûl hájje mèjgemákt -want dát waas ‘t, e speûl: gewoën
wat tègge mekaar ópdowwe, waonao de ágevallene de deur aope
mákte-, begóste massaal duchtig um zich hén te wappe, wao-óp de gâshiêre zich subiet
trugtrokke inne kroeg en de deur óp slot góng. Dao woordte enne gâs bezeukers biëstig
colaerentig va en naodát ’t remke inne deur kepot waas gehowd, spootte ze d’m brândblusser
vanne bus laeg inne hal vanne kroeg en smeette de gâshiêre meubilair óppe ávallers. Wèg
verbroederingsfiës, wèg same zoêpe… Vingde ’t gek dát inne Twèdde Kamer vraoge woordte
gestèld?
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 2 november: geen H. Mis
Zondag 3 november, 11.00 uur H. Mis t.g.v. Allerheiligen/Allerzielen.
Aansluitend gravenzegening
1. Voor allen die het afgelopen jaar binnen de dorpsgemeenschap zijn overleden, en
in het bijzonder denken we aan hen waarvan we vanuit onze kerk afscheid namen
(Narda van den Hurk, Chris Korstjaans en Jan Jenniskens)
2. Wim Huijs, en fam. Van Rengs,
3. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick
Zaterdag 9 november, 32e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Mis uit dankbaarheid vanwege 55-jarig bestaan KBO Meterik
Lectoren:
03-11: Sophie Houben
10-11: Henny Jenniskens

Acolieten:
03-11: Huub B. Theo v.Rens
10-11: Jan Philpsen

Collectanten:
03-11: Piet Colbers
10-11: Jan Steeghs

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 30-11: manifestatie ‘Kerk in het Licht’ vanwege de viering van 800 jaar Horst.
Aanvang: 19.00 uur. Toegang gratis. Heemkunde Meterik, Zanglust, Ger de Mulder en jeugdleden
van muziekvereniging Concordia zullen hun medewerking verlenen.

MANTELZORGDAG IN METERIK

Binnenkort is weer de dag rondom mantelzorg in de gemeente Horst aan de Maas.
In Meterik organiseren wij deze dag op 18 november 2019 in het MFC.
Omdat het vorig jaar erg druk was, hebben we besloten om deze middag alleen voor de mensen
uit Meterik te organiseren.
Om 12.15 uur starten we met een diner dat verzorgd wordt door Paulus Kookt en daarna kunt U
genieten van een optreden van Zangroep Schone Schijn uit Ysselsteyn; de middag zal tot
ongeveer 15.00 uur duren.
Bent U mantelzorger/vrijwilliger of U behoeft zorg, dan bent U deze middag welkom in het MFC in
Meterik. U dient zich hier wel voor op te geven vóór 10 november bij de Dorpsverbinders, tel: 063823 0621.
Tot 18 november!
Carli Verstappen, Ria Bouten en Hennie Jacobs
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