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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

 
De haan, de hond en de kat  
voorspellen het weer beter dan de almanak. 

 
Eerste dagen van september is er 7 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
 

Nu spoedt de zomer weer ten end, de hitte gaat verminderen, 
toch ook thans genot gekend, en kan geen kou ons hinderen. 

 

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

 

 

September: 

Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 16: - ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur  
- KBO wandelen 13.30 uur 

Wo 18: Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur 
Do 19: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Vr 20: Miëterikse kwis uitslagavond café Kleuskens 20.00 uur 
Ma 23: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Di 24: Vrouwen samen sterk jaarlijks uitstapje 
Wo 25: Zonnebloem RCC activiteit in PETC Hegelsom 
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 
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 
Zo 13: PSV St.Joris dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal 
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 

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

  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
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 
 

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 
  - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 11: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur   
  - KBO kienen 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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T-shirts voor de leden 
 
 
 

Alle groepsavonden zijn inmiddels al weer een tijdje geleden gestart. Omdat wij voor iedereen een 
T-shirt hebben, willen we deze op de groepsavonden in de week van 16 t/m 20 september 
uitreiken. Aan het begin van de groepsavond krijgt elk kind een T-shirt en is de mogelijkheid om 
deze te  passen. Wil je als ouder hierbij aanwezig zijn, dan kan dit. Zijn er van te voren vragen dan 
kun je contact opnemen met mij. 
Groetjes Anjo.  
 

Hallo JongNL leden 

Dit jaar gaan we het seizoen goed openen. Dit zal in de vorm van een middag- en avondvullend 
programma zijn. We zullen verschillende cruciale JongNL activiteiten tot uitvoering brengen, 
waaronder: 
 

• Navigeren 

• Samenwerking 

• Kookkunsten 

• Uithoudingsvermogen 
 

De opening van het seizoen is gepland op zaterdag 26 oktober. Jullie worden die zaterdag 

om 15:00 uur verwacht bij de kerk in Meterik. De JongNL leiding ontvangt jullie hier. Vanuit de kerk 
zullen jullie dan naar de locatie lopen, dus zorg voor schoenen die lekker zitten. 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. Naar huis lopen hoeft niet. ’s Avonds komen jullie 
ouders je gewoon ophalen (locatie wordt bekend gemaakt, zie de uitnodigingsbrief). De jongste 
groepen (basisschool) mogen om 22:00 uur opgehaald worden, de oudere groepen (middelbare 
school) om 23:00 uur. 
 
Er is geen eigen bijdrage. Opgave is wel bindend en mocht je toch niet komen, dan worden er wel 
kosten in rekening gebracht. Je hoeft geen drinken of eten mee te nemen, wij zorgen ervoor dat je 
niets tekort komt. ☺ 
 
Lever het opgaveformulier uiterlijk 20 september in bij jullie leiding, ook als je niet meegaat. Indien 
je ’s middags moet voetballen en daardoor iets later bent, kruis dat dan even aan. 
 
Groetjes, 
Commissie opening seizoen 
 
 
 

 
Opgavestrookje opening seizoen zaterdag 26 oktober 2019 
 
Naam: _________________________________________________________ 
 
Groep: _________________________________________________________ 
 
Gaat wel / niet mee (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Komt op tijd / is iets later (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Ook inleveren als je niet meegaat. 
Handtekening ouders/verzorgers: ____________________________________ 
 
Telefoon nummer ouders/verzorgers: _________________________________ 
 
Eventuele opmerkingen / medicijn gebruik / allergieën: 
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OMA 

Zaterdag 28 september kunt u oud ijzer en alle stekker bevattende 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 

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.  
We willen de mensen die ons vorige maand tijdens het warme weer drinken hebben 
gegeven/aangeboden en geholpen hebben met inladen 
hartelijk hiervoor bedanken, echt super. 
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). 
 
 

 

 

WANDELEN 

 

Maandag 16 september gaan we weer wandelen en zoals gewoonlijk weer de 5 en de 3 km. 

We vertrekken om 13.30 uur bij zaal ‘De Meulewiek’ en zoals altijd weer gezamenlijk koffie drinken 
bij de inloopmiddag. 

KNUTSELEN 

Donderdag 19 september is er weer knutselen met Ans en gaan we weer de mooiste kaarten 

maken. Heb je ook interesse, kom dan op donderdag 19 september naar de knutselmiddag in de 
zaal. De aanvang is 14.00 uur.  
 

DAHLIATUIN 

Dinsdag 3 september heeft seniorenvereniging KBO Meterik een bezoek gebracht aan de Dahlia 
tuin van de fam. Kauffeld.  
Onder het genot van een kop koffie met cake vertelde Mia over het ontstaan van deze prachtige 
tuin. Omdat de grond toch aanwezig was, werd er besloten om er maar bloemen op te zetten. 
Maar bloemen zijn maar bloemen en omdat Mia een zeer grote interesse heeft in Dahlia’s, werd 
het een tuin met bijna 400 verschillende soorten.  
Een prachtige kleurrijke tuin die heel overzichtelijk is met brede wandelpaden en enkele banken 
waar je op kon uitrusten als het nodig zou zijn.  
Ook aan de vogeltjes is gedacht door het planten van zonnebloemen voor de meesjes en 
vlinderplanten voor de talrijke vlindersoorten. Ook de vijver met fontein voor de eendjes paste 
goed bij het geheel.  
Beste Mia en Hans, KBO Meterik heeft hier kunnen genieten van een zeer mooie wandel- en 
zittuin, waar zeer vele uren aan besteed zijn. Mede dankzij de inzet van Nel uit Hegelsom zegt 
Mia, want anders zou dit niet te doen zijn. Mia, Hans en Nel, KBO Meterik bedankt de fam. 
Kauffeld voor de ontvangst met koffie en het mogen vertoeven in de prachtige Dahlia-wandel- en 
zittuin. Het was een gezellige en kleurrijke middag.   
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Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 109 

 
  De parochie St. Jan Evangelist bestaat sinds 30 april 1922 toen 
  pastoor Notermans werd geïnstalleerd als pastoor.  
Ter gelegenheid van het diamanten jubileum werd er in 1982 sober 
feest gevierd. De festiviteiten begonnen donderdag 27 april waar 
tijdens de jaarlijkse parochievergadering in zaal ‘De Meulewiek’ de 
videofilm werd vertoond, die pastoor Janssen over Meterik had 
gemaakt.  

 
 
Zondag 25 april werd een inzamelingsactie gehouden voor de 
aanschaf van een kroonluchter. 
Tijdens een plechtige hoogmis, die muzikaal werd opgeluisterd 
door fanfare Concordia en zangvereniging Meriko, werd de 
nieuwe kroonluchter gepresenteerd die aan de jarige parochie 
was geschonken door de Rabobank en de parochianen. Deze 
twaalfarmige kroonluchter was een kopie van de kroonluchter die 
was geschonken t.g.v. het 25-jarig priesterjubileum van pastoor 
Janssen en gemaakt door Horstenaar Paul van der Beele. 
Vanaf toen sierden twee kroonluchters het middenschip van de 
kerk. 
 
 
Het kerkbestuur had t.g.v. het 60-jarig bestaan van de parochie 
een boekje laten maken over de geschiedenis van de Meterikse 
kerk dat aan de parochianen werd geschonken. 
Het boekje was geschreven door Sjang Jenniskens. 
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Miëterikse Liedjesoavond 2019 -2020 
 
Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes, 
 

Hopelijk heb je in de zomervakantie goed na kunnen denken over je/jullie nieuwe carnavalsliedje.  
Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar een nieuwe carnavalskraker voor het carnavalsjaar 
2019/2020. 
Hoe mooi is het om te ervaren wat een plezier je hiermee hebt om op de diverse carnavalsdagen 
op de bühne te staan en met de andere zangers/zangeressen er een gezellige middag en/of 
avond van te maken.  
Carnaval in jouw eigen dorp met eigen artiesten, dat is geweldig. Daarnaast is dit jaar extra 
speciaal i.v.m. jubileum 5 x 11 jaar J.C.M. 
Iedereen kan en mag meedoen, ook kinderen die nog op de basisschool of het voortgezet 
onderwijs zitten. Juist leuk als jullie meedoen! We hebben een jeugd- en volwassenen categorie. 
Je mag alleen optreden, maar treed je liever op als duo of met een groep (vriendengroep, 
vereniging) alles is oké. Iedereen kan en mag meedoen aan de dertiende editie van de ‘Miëterikse 
Liedjesavond’.  
 
Wat wordt van je verwacht: 

• Je zorgt zelf voor de tekst en muziek.  

• Je zorgt zelf voor de muzikale begeleiding in de vorm van een digitale opname (karaoke-
versie). 

• Er zijn verder geen eisen waaraan de muziek dient te voldoen. 

• Het mag een bestaande melodie zijn, maar het leukst is als je het liedje zelf bedenkt. 
Vind je het lastig om bovenstaande punten te realiseren, dan helpen we je graag een handje! 
 
De opnames zijn bij Ron van den Beuken. 

Tekst en liedje moeten voor 12 oktober ingeleverd zijn bij Geert Bouten 

(interieuropmaat@home.nl). 
De Miëterikse liedjesavond vindt plaats bij ‘Beej Tieskes’ (voorheen café ’t Hukske) in Meterik en 

wel op zaterdag 9 november 2019! 

Groetjes en veel succes, 
de Miëterikse Liedjescommissie  
 

 
Zaterdag 28 september om 20.00 uur in het MFC 

 

Concert Meriko Vocaal ‘ALWEER’ 
 

 
Meriko Vocaal houdt op zaterdag 28 september een concert met als titel ‘ALWEER’. 
Naast Meriko Vocaal zal o.a. Mannewerk uit Kessel een optreden verzorgen. Mannewerk bestaat 
uit een vijftal mannen van middelbare leeftijd die al meer dan 25 jaar in het Limburgs dialect aan 
de weg timmert. 
 
Mannewerk neemt u mee op een muzikale 
reis in de gedachtewereld van mannen van 
middelbare leeftijd en daarboven, naar wat 
hen beweegt, bezig houdt, verwondert, 
dwars zit, ergert of doet glimlachen. Er 
zullen echter op zaterdag 28 september 
nog meer ‘artiesten’ optreden. 
 
Volgende week meer hierover. Zet de 
datum alvast in uw agenda! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjalPGBt_bOAhUEfhoKHcikBLkQjRwIBw&url=http://www.bestelied.nl/verkiezing.htm&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNFbRQqsRXo7_Ilh4PqHR6fsL1B94A&ust=1473103136438766
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Molen Eendracht maakt macht 

 

Zaterdag 14 september is de molen open van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

 

Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen. 

 

In ’t Bakhuuske wordt vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur molenbrood gebakken. 

Kinderen kunnen gratis hun eigen broodje maken en bakken. 

 

Koffie, thee en warme chocomelk zijn eveneens aanwezig. 

 

Tot ziens!  

 

 

 

 

Training Tim en Flapoor 

 

De training Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. 
Kinderen vinden het soms lastig om te vragen of ze met anderen mogen spelen of worden snel 
boos in de omgang met andere kinderen. Kinderen van 6 t/m 8 jaar leven nog volop in de wereld 
van de fantasie.  

De training sluit hierbij aan door gebruik te maken van fantasiefiguren in rollenspellen. De trainers 
spelen de fantasiefiguren Tim en Flapoor. Zij laten in elke training voorbeelden zien van zowel 
gewenste als ongewenste gedragingen naar elkaar toe. Samen met andere kinderen leert het kind 
hoe het op een goede manier kan omgaan met zichzelf en anderen. Er wordt geoefend door 
middel van spelletjes, toneelstukjes en met behulp van knutselwerkjes. De training bestaat uit acht 
bijeenkomsten van anderhalf uur en twee ouderavonden. 

Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: Tim en Flapoor sociale vaardigheidstraining voor 6 t/m 8 jarigen 
Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 in Venray 
Wanneer: Maandag 30 september, 7, 14, 21 en 28 oktober, 4, 11 en 18 november van 16.00 tot 
17.30 uur. De ouderavonden zijn op maandag 7 oktober en 11 november van 19.00 tot 20.00 uur. 
 

Informatie en aanmelden:  

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 16 september 2019. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Derya Bozok of Carine Hoeijmakers via 
groepswerk@synthese.nl 

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & 
inschrijving. 
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Gifmengsters en andere verhalen in  

PI Ter Peel  

  

  

Onder het motto ‘straffen door de eeuwen heen’, vrouwen 

(moeders) in detentie, richt Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Peel 

een expositie in. PI Ter Peel neemt de bezoeker mee naar het 

straffen in vervlogen tijden maar ook naar het straffen anno 2019.   

De expositie in PI Ter Peel maakt onderdeel uit van het project Horst aan de Maas 800. Onder de 
noemer verrassen - ontmoeten - verbinden laat PI Ter Peel o.a. zien hoe misdadigers in 1813 en 
in de eeuwen daarna werden gestraft. Omdat in PI Ter Peel vrouwelijke gedetineerden worden 
ondergebracht laat de expositie aan de hand van verhalen van vrouwelijke misdadigers zien hoe 
dat straffen door de eeuwen heen is veranderd.   

Neem bijvoorbeeld Goeie Mie. Ze (Maria van der Linden-Swanenburg) woonde in 1879 met haar 
gezin in Leiden. Ze paste vaak op kinderen en zieken uit de buurt en werd daarom ook wel ‘Goeie 
Mie’ genoemd: een populaire vrouw. Buren, kennissen en vrienden kwamen er veel over de vloer. 
Niemand merkte dat vrij plotseling veel van die mensen doodgingen. Daar zat die leuke buurvrouw 
achter! Goeie Mie vergiftigde namelijk haar buren en vrienden met arsenicum dat ze in hun 
drankjes of erwtensoep deed…   

Anno 2019 worden er in Nederland jaarlijks zo’n 3000 vrouwelijke gevangenen opgesloten. Een 
groot deel daarvan verblijft in de gevangenis in Evertsoord. In de expositie kan de bezoeker zien 
hoe PI Ter Peel als detentiespecialist ervoor zorgt dat deze vrouwelijke misdadigers hun straf 
ondergaan, hoe detentie er uitziet maar zeker ook wat Ter Peel doet om ze weer als buurvrouw te 
laten terugkeren in de maatschappij.  

De expositie is vanaf 15 september tot en met 30 oktober 2019 in de even weken 

geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Kijk voor de 
juiste data op de website www.horstaandemaas800.nl  De expositie in het kerkje van Evertsoord is 
gratis toegankelijk.  
 
 
 

 

 

 

 

Uitslagen competitie: Week 36  Competitie stand en punten na:  Ronde 01 

       
Meterik 1  America 1 9 – 3 A   Klasse Meterik 1   9  pnt   plaats     2 
Meterik 2  Meterik 3 7 – 7 B1  Klasse Meterik 2   7  pnt   plaats     6 
Meterik 2  Meterik 3 7 – 7 B1  Klasse Meterik 3   7  pnt   plaats     8 
Smetenhof 3  Meterik 4 6 – 7 B2  klasse Meterik 4   7  pnt   plaats     7 
Meterik 5  Wanssum 3 5 – 7 B3  Klasse Meterik 5   5  pnt   plaats   11 
Meterik 6  Smetenhof 4 5 – 9 C1  Klasse Meterik 6   5  pnt   plaats     8 
Hegelsom 5  Meterik 7 6 – 6 C2  Klasse Meterik 7   6  pnt   plaats     7 
Hegelsom 6  Meterik 8 4 – 10 C4  Klasse Meterik 8 10  pnt   plaats     3 
 

Speler van de week:   TOON HOFMANS van Meterik 5  

 

http://www.horstaandemaas800.nl/
http://www.horstaandemaas800.nl/


 
10 

 Terugblik 90-jarig jubileumfeest RKSV Meterik  

 
 

 
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus werd het 90-jarig jubileumfeest gevierd van RKSV Meterik. 
Na een maandenlange voorbereiding was het eindelijk zover.  
Vrijdagavond werd er afgetrapt met de jubileumwedstrijden: Meterik 1 versus America 1, en 
Meterik 2 tegen America 2. Bij de reserve-elftallen zegevierde America met 4-2, de strijd tussen de 
standaardteams bleef onbeslist, de ‘punten’ werden broederlijk gedeeld na 60 minuten voetbal:  
2-2. Na afloop werden onder het genot van een lekkere koude beker gerstenat de wedstrijden nog  
grondig geanalyseerd en de DJ’s Einstein en Mc2 zorgden voor de muzikale omlijsting. 
 
Zaterdagmiddag stond het feestprogramma in het teken van een gezellig samenzijn van leden en 
oud leden. In de kantine was een mooie expositie te zien van 90 jaar RKSV Meterik en er werden 
volop oude herinneringen opgehaald door de vele foto’s, videopresentaties, krantenknipsels, 
naslagwerken, etc. die te bewonderen waren. Dank aan de heemkundevereniging van Meterik die 
hiervan een deel beschikbaar had gesteld. Vinyl-DJ Ad Derix verzorgde de muzikale noot. Ook 
was er de grote RKSV Meterik voetbalkwis, waarbij de deelnemers 25 vragen kregen 
voorgeschoteld over 90 jaar voetbalclub. Edwin Litjens kwam hier als beste RKSV Meterik kenner 
uit de bus. 
 
Ook deze middag werd er gevoetbald, en wel door de mannen van de JO-15 en JO-17 van St 
America/Meterik, een onderling toernooi. Er werd dan ook fel gestreden voor de hoogste eer. 
Verder vond de tombola plaats. 
 

Hoogtepunt van deze middag was wellicht de onderscheiding die ex-voorzitter Ico Scheffer mocht 
ontvangen voor zijn vele werkzaamheden voor de club. Hij kreeg van de KNVB de gouden speld 
uitgereikt. Een mooie beloning voor zijn jarenlange inzet voor de voetbalsport/vereniging. 
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Het jubileumfeest werd op zaterdagavond afgesloten met een spetterend optreden van de 
Meterikse band The Hedge. De bezoekers kregen een fantastisch concert voorgeschoteld, op het 
einde zelfs met grandioos vuurwerk… 
We mogen dan ook terugkijken op een geweldig 90-jarig jubileumfeest ! 
 
RKSV Meterik wil dan ook alle sponsoren, vrijwilligers (met name JCM Meterik en AVV America),  
dj’s, The Hedge, voetbaldeelnemers en bezoekers bedanken voor het welslagen van dit 
jubileumweekend!  
De jubileumcommissie 
 
De volgende prijzen zijn nog niet afgehaald. 
 
Roze:    40, 101, 230, 231, 238 
Blauw:   264, 305, 335, 337, 355, 533 
 
Prijzen zijn na telefonisch contact 06 8360 1488 af te halen bij de secretaris, Dr. Lemmenstraat 36. 
  

Senioren  

Uitslagen 

03-09 19:30 FCV-Venlo 5  - Meterik 2  0 - 4 
03-09 19:30 Egchel 2  - Meterik 3  4 - 2 
03-09 19:30 America 4  - Meterik 4  0 - 5 
05-09 19:30 Kwiek Venlo 1  - Meterik 1  2 - 3 
08-09 14:30 Meterik 1  - Baarlo 1  1 - 5 
08-09 12:00 Meterik 2  - Blerick 4     - 
08-09 10:30 Meterik 3  - GFC'33 3  4 - 3 
08-09 10:00 Meterik 4  - Wittenhorst 7  2 - 4 
 

Programma 

15-09 10:30 Meterik 2 - Wittenhorst 6 
15-09 10:30 Meterik 4 - SV Venray 11 
15-09 14:30 Bieslo 1 - Meterik 1 
     
22-09 10:30 Meterik 2 - FCV-Venlo 3 
22-09 10:30 Meterik 4 - RESIA 3 
22-09 11:00 Leunen 4 - Meterik 3 
22-09 14:30 Meterik 1 - SVEB 1 
 

Jeugd  

Uitslagen jeugd 2/3/4/7-september 2019                                                      

Meterik/America JO19-1 -  ST Sparta’18/Kronenberg JO19-3    5 - 0 
SVOC'01 JO19-1 ST  -  Meterik/America JO19-1     0 - 1 
Meterik/America JO17-1 -  Melderslo JO17-1      3 - 1 
Hegelsom JO17-1G ST          -  Meterik/America JO17-1     2 - 8 
America/Meterik JO15-1 -  Venray JO15-4      2 - 4 
Merselo JO15-1G ST  -  America/Meterik JO15-1     6 - 1 
America/Meterik JO13-1G -  BEVOJO13-1G      6 - 3 
Hegelsom JO13-1 ST  -  America/Meterik JO13-1G     2 - 2 
Hegelsom JO11-1 ST  -  Meterik/America JO11-1     4 - 7 
Leunen JO10-1G ST              -  Meterik/America JO10-1G   11 - 8 
SVOC'01 JO10-1 ST              -  Meterik/America JO10-2G     3 - 15 
SVOC'01 JO9-1 ST                -  America/Meterik JO9-1G     8 - 6 
MVC'19 JO9-2 ST                  -  America/Meterik JO9-2G                                 -  
SV United JO8-1 ST              -  America/Meterik JO8-1G     4 - 8 
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Programma jeugd 14-september-2019     

Meterik/America JO19-1       -  Wittenhorst JO19-4                                      14:30 uur  
Meterik/America JO17-1       -  ST Sparta’18/Kronenberg JO17-2               14:00 uur        
America/Meterik JO15-1       -  Montagnards JO15-1                                   13:30 uur 
America/Meterik JO13-1G    -  Grashoek/Koningslust JO13-1G                  11:30 uur 
Meterik/America JO11-1       -  S.V. Oostrum JO11-2G                                09:30 uur     
Meterik/America JO10-1G    -  SV Venray JO10-3                                       10:30 uur      
Meterik/America JO10-2G    -  GFC’33 JO10-1                                            09:30 uur       
America/Meterik JO9-1G      -  SV Venray JO9-2                                         09:15 uur      
America/Meterik JO9-2G      -  Sparta’18 JO9-2                                           09:15 uur      
America/Meterik JO8-1G      -  S.V. Oostrum JO8-1                                     10:30 uur     
  
 

 

 

         Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

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

Oxalis komt net tekort in 1e competitiewedstrijd 

Na een goede voorbereiding, met een nieuwe selectie, stond de eerste competitiewedstrijd van het 
veldseizoen op het programma tegen MKV uit Milheeze. Trainer/coach Jan Wielink heeft er dit 
seizoen voor gekozen om een aantal talentvolle jonge dames in te passen in het eerste team dat 
uitkomt in de overgangsklasse. MKV is geen onbekende tegenstander voor Oxalis en dat bleek in 
de wedstrijd, die gelijk opging.  
 
Oxalis ging goed van start en stond al snel op een 1-0 voorsprong. Maar MKV had hier een goed 
antwoord op. Oxalis en MKV creëerden allebei kansen en scoorden. Zo ging het de eerste helft 
gelijk op. Oxalis ging met een kleine voorsprong van 6-5 de rust in.  

Trainer/coach Jan Wielink gaf in de rust aan dat de dames van Oxalis de duels feller aan moesten 
gaan, wilden ze de voorsprong behouden. Na rust kwam MKV sterk terug en boog hun 
achterstand om in een 6-8 voorsprong. Oxalis kreeg genoeg kansen maar het was voor de dames 
lastig om deze kansen af te maken, maar ze bleven er wel voor gaan. Oxalis bleef wel dichtbij, 
maar steeds wanneer Oxalis de korf wist te vinden, had MKV hier direct een antwoord op. Tot de 
laatste minuut bleef het spannend, maar helaas voor Oxalis wist MKV de wedstrijd iets beter uit te 
spelen. Oxalis kwam net tekort waardoor de wedstrijd eindigde in een stand van 12-13.  

A.s. donderdag 12 september speelt Oxalis in de eerste ronde van de bekercompetitie tegen 

Lottum-1 om 20.00 uur in Lottum. Zondag 15 september speelt Oxalis dan de tweede 

competitiewedstrijd tegen Odisco-1 om 12.00 uur in Sint-Oedenrode. 

Proeftraining KangoeroeKlup voor 4- en 5-jarigen op 21 september 

Op zaterdag 21 september van 10.30-11.30 uur is de 1e wervingstraining van de 

KangoeroeKlup op Sportpark Wienus. Afgelopen zaterdag waren er maar liefst 14 Kangoeroes 
aanwezig op de 1e training! Ze deden leuke balspelletjes.  
Wil je meedoen op 21 september? Meld je dan aan via info@svoxalis.nl. 
De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. De training die 
de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op basisvormen van 
bewegen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) al op jonge 
leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze 
ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Samen met Scoro, 
Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, gooien en vangen. 
De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen. Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z voor meer 
informatie.  

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
https://bit.ly/2FueV0Z
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Vriendinnentraining  

In week 39 (23/09 t/m 26/09) zijn er bij de jeugdteams vriendinnentrainingen. Dat betekent dat elk 
lid een vriendinnetje of zusje mag meenemen die komt meetrainen.  
 
Dus wil je korfbal een keertje uitproberen? Dan is dit je kans.  
Graag vooraf aanmelden bij de trainster. 
 

Agenda 

• 11-09-2019: Teamfoto's maken MW1 (19.10u) + MW2 (20.00u) + Recr (19.10 uur) 

• 14-09-2019: Teamfoto's maken C2 (10.00u) + C1 (11.00u) + A1 (12.00 uur) 

• 16-09-2019: Grote Clubactie Meterik lotenverkoop 18.15-20.00 uur 

• 21-09-2019: Teamfoto's maken B1 (11.00u) 

• 21-09-2019: KangoeroeKlup 1e Wervingstraining 10.30-11.30 uur Sportpark Wienus 

• 23-09-2019 
t/m 26-09-2019:  1e Vriendinnentraining  

 

 

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 

 

 

https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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     Dauwtrappen zondag 8 september 

       Met 20 actieve dames vertrokken we om 07.15 uur bij kwekerij  
       De Kemp voor een tocht van bijna 6 km. Het wandelweer was heel 

goed en iedereen had er veel zin in.  
Via de St. Maartensweg liepen we de Schadijkse bossen in. Na 
enkele kronkelige en steile paadjes genoten we van het mooie 
uitzicht in de Schaak.  

Helaas hebben 
we geen reeën 
of andere dieren 
gezien. We 
vervolgden onze 
weg en we 
kwamen  op de 
parkeerplaats 
aan waar we 
nog een leuke 
groepsfoto 
hebben gemaakt.  

 

Daarna zijn we over het veldpaadje weer terug naar de Kempweg gewandeld. 

In de kantine van de familie Litjens hadden Franka en Annemie een heerlijk ontbijt klaargezet.  

 

TER INFORMATIE : 

Er zijn wat datums gewijzigd in het 
programma: 
 
9 oktober   Glas in lood 
23 oktober  Culinaire avond 
6 november  Medische avond 
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VC Trivia DS1 bereidt zich voor  

op nieuwe seizoen 
 
 

 

Het eerste damesteam onder leiding van coach Guus Wilbers is al enkele weken bezig met het 
nieuwe volleybalseizoen. De trainingen zijn eind augustus al begonnen en ook de eerste 
oefenwedstrijden hebben afgelopen twee weken plaats gevonden. Het team, bestaande uit de 
‘oude garde’ en een aantal jeugdige aanwinsten, zal ook dit seizoen in de eerste klasse voor VC 
Trivia uitkomen.  
 
Vorige week zaterdag heeft het team meegedaan aan het MV volleybaltoernooi in Steenwijk. Om 
06:30 uur ’s morgens vertrokken de dames, waarna een twee uur durende autorit volgde. Nog niet 
helemaal compleet moest het team aan de start verschijnen, echter was het een mooie kans om 
deze dag te werken aan de teamspirit.  

In de poulefase werd er gestreden tegen verschillende volleybalverenigingen uit het hele land. Een 
mix van teams uit de promotieklasse en eerste klasse zorgde voor de nodige uitdaging gedurende 
deze volleybaldag.  

In de kruisfinale moest het team echter het onderspit delven tegen de uiteindelijke winnaar van het 
volleybaltoernooi.  
 
Aanstaande zaterdag spelen alle seniorenteams van VC Trivia een oefentoernooi in sporthal De 
Berkel, waarna op zaterdag 21 september officieel de competitie van start zal gaan. 
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Jaarlijkse inzamelactie Taxus Taxi zeer 

succesvol 

 

De jaarlijkse inzamelactie van stichting Taxus Taxi in de gemeente Horst aan de Maas is 
zeer succesvol verlopen. In totaal is dit jaar ruim 346.000 kilogram taxussnoeisel 
ingezameld, goed voor ruim 3.000 chemotherapieën. Hiervan werd 11.078 kilogram in de 
gemeente Horst aan de Maas ingezameld. “We zijn erg verheugd met de opbrengst van dit 
jaar”, vertelt Werner Toonen van stichting Taxus Taxi. 

De massaal aangeboden taxusnaalden bevatten een belangrijke grondstof voor chemotherapieën 
tegen verschillende soorten kanker, zoals eierstok-, borst- en longkanker, maar ook tegen kanker 
van de slijmvliezen en in sommige gevallen voor chemotherapieën tegen alvleesklier- en 
slokdarmkanker.  

Boven verwachting 

‘We hebben gemerkt dat door het droge weer de groei per haag en regio flink kan verschillen. 
Hierdoor heeft de één wat minder, maar de ander gelukkig een stuk meer taxus kunnen snoeien 
dan in andere jaren’, vertelt Werner. Ondanks de weersomstandigheden was de opbrengst dit jaar 
boven verwachting. In totaal zijn de ingezamelde naalden goed voor ruim 3.000 therapieën. Dit 
jaar liep de inzameling tot en met 23 augustus. De start- en einddatum worden jaarlijks bepaald 
door de hoeveelheid werkzame stof die in de naalden aanwezig is. Op dit moment loopt de stof 
dusdanig terug, dat het niet langer bruikbaar is voor het doel. 
  

Reden voor succes 

Volgens Werner is het succes van de inzamelactie te danken aan meerdere factoren. “Zo weten 
steeds meer mensen van de inzameling en hebben we met Den Ouden Groep, Boerenbond, 
Intratuin en Welkoop een aantal goede partners waar mensen tijdens het seizoen een Taxus Taxi 
Tas kunnen halen voordat zij gaan snoeien. Onze partners brengen bovendien de actie onder de 
aandacht van hun klanten.” 
Kijk voor meer informatie op www.taxustaxi.nl.  

 

 

http://www.taxustaxi.nl/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 

 

Zaterdag 14 september, 24e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Zeswekendienst Jan Jenniskens 
2. Bertha Craenmehr - Hoeijmakers, Pieter Jan Craenmehr en dochter Koos (jaardienst) 
3. Pieter-Jan Tielen en Catharina Jenniskens (jaardienst) 
4. Wiel Tielen (jaardienst) 
5. Rianne Tielen - Beuyssen (jaardienst) 
6. Stien Hermans-Reijnders (jaardienst) en Piet Hermans 
7. Overleden leden en leden v.d. familie J. Tacken en W. Tacken- Houben (jaardienst) 
8. Mathieu Tacken, Mina Tacken - Jenniskens en zoon Jan (jaardienst) 
  

Zaterdag 21 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Geen misintenties 
 

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

Geen misintenties 

 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

14-09: Margriet Hendriks 14-09: Max v. Dieten  14-09: Tjeu Tacken 
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 
   

Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren 
in de brievenbus van de pastorie.  
2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com  en daarin de gegevens van 
de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. 
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie 
door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie. 
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

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 : 06-5540 8023  

 

Lezing in Sevenum 

We nodigen iedereen van harte uit om een presentatie van Mgr. de Jong bij te wonen op 
donderdag 19 september om 20.00 uur in het parochiehuis in Sevenum. 
Mgr. de Jong geeft die avond een presentatie over het boek van Fr. James Mallon, 
Als God renoveert, de parochie van onderhoud naar bloei.  
Geschreven vanuit het hart en erg herkenbaar voor een ieder die het boek leest. Als we de bijbel 
nader bekijken is het overduidelijk dat wij naar buiten moeten treden om het evangelie, de blijde 
boodschap van Jezus, te verkondigen. En hoe doen we dat dan? 
Mgr. de Jong bespreekt het met de belangstellenden. 
U bent van harte welkom. 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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