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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Slaat 's avonds de nevel neer,  
dan brengt de ochtend helder weer. 

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

 
Als de zwaluwen vertrekken voor de noten rijp zijn 
en de ganzen vroeg beginnen over te vliegen, 
is een vroege winter te verwachten. 

 
 

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

 

 

September: 

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 18.00 uur 
Zo 06:  - Zanglust optreden bij Limburgse Molendag 
  - Oogsttijd 800 Dorsen en Limburgse Molendag 12.00 - 16.00 uur 
Ma 07: - KBO wandelen 13.30 uur        
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 09: Vrouwen samen sterk ‘Glas in lood’ 19.30 uur 
Za 12: - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
  - PSV St. Joris dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal 
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 13.30 uur        
  - ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 

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

November: 

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

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

- Concordia concert drumband 
  - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 11: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur   
  - KBO kienen 13.30 uur 
Ma 18: - ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Zo  24: Concordia concert drumband en fanfare 
Ma 25: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

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 dat. Zijn er van te voren vragen dan kun 
je met mij contact opnemen. 
Groetjes Anjo.  
 

Hallo JongNL leden 

Vergeet je niet op te geven voor de opening van het JongNL Meterik seizoen. 
Dit kan t/m vrijdag 20 september (morgen dus). 
Het belooft echt een super leuke dag te worden. 
 

OMA 

Volgende week 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 

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

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

Data gezamenlijke kampen komende jaren: 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dorpsraadvergadering 19 september bij café Ôs Kruuspunt 
 

Donderdag 19 september vindt er om 20.00 uur bij café Ôs Kruuspunt de openbare 

dorpsraadvergadering  plaats.  

Tijdens deze vergadering gaat de Dorpsraad in gesprek met Meriko Vocaal. (Dit naar aanleiding 
van de uitnodiging aan alle verenigingen.) De aankomende tijd zal de Dorpsraad met meerdere 
verenigingen in gesprek gaan. We vragen de vereniging/organisatie een beeld te schetsen van 
hun activiteiten waarbij ook de knelpunten aan de orde mogen komen. We hopen zo een beter 
inzicht te krijgen in de diverse verenigingen/organisaties. Wat kan de Dorpsraad eventueel voor de 
vereniging/organisatie betekenen?  

Verder zullen we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen 
bespreken. En zullen we het bezoek van onze nieuwe burgemeester aan Meterik evalueren. U 
bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Heeft u vragen of is er iets wat u wilt 
bespreken, neem gerust contact op met de Dorpsraad via info@dorpsraadmeterik.nl, ook als u 
vragen heeft en zelf niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn. Neem gerust contact op. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 110 

Op 27 en 28 augustus 1983 werd groot feest gevierd omdat Meterik 500 
jaar bestond. 
 
Meterik was ouder dan 500 jaar (waarschijnlijk ontstaan uit een groep 
boerderijen die gedurende de ontginningen tussen de 10e en 14e eeuw 
werden gebouwd) maar een akte die vermeldt dat op 11 maart 1483 aan 
ene Jacob van Scaedick een stuk land van 15 morgen tussen Scadick 
en Meterik is beleend, was het vroegste tastbare bewijs. Dit document 
was het oudste document waarin de naam Meterik genoemd werd. 

 
Een feestcomité had tal van activiteiten georganiseerd zoals kinderspelen, een 
poppenkastvoorstelling, een fietstocht langs mooie Meterikse plekjes, een discobal en een bal-
champêtre met barbecue. Op het sportpark werd in de open lucht een heilige mis opgedragen 
waarbij de leden van de verenigingen in tenue aanwezig waren. 
 
Het was in alle opzichten een geslaagd feest, ook financieel gezien. Na aftrek van kosten was er 
bijna 7000 gulden over en nadat alle zieken een kleine attentie aangeboden hadden gekregen en 
alle Meterikse verenigingen die hadden meegewerkt een bedrag van 400 gulden in ontvangst 
mochten nemen was er nog een mooi bedrag over voor twee Meterikse missionarissen:  
Jet Muijsers in Ambon en Piet van Rengs in Suriname. 
 

 
 
Om geld in kas te krijgen had het feestcomité een boekje laten maken waarin e.e.a. over de 
Meterikse geschiedenis te lezen was. Dit boekje, waarvan hierboven de voorpagina is afgedrukt, 
werd, samen met enkele feeststickers, huis aan huis verkocht. 
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Zaterdag 28 september om 20.00 uur 

           MFC ‘De Meulewiek’ 

 

 

Jong talent op concert ‘ALWEER’ van Meriko Vocaal 

Het concert van Meriko Vocaal heeft als titel ‘ALWEER’ mee gekregen. 

Meriko Vocaal wordt begeleid door hun eigen combo, maar ook zal Giel van Neerven enkele 
nummers begeleiden op zijn saxofoon. 

Verder een optreden van Mannewerk uit Kessel. Mannewerk bestaat uit een vijftal mannen van 
middelbare leeftijd die al meer dan 25 jaar in het Limburgs dialect aan de weg timmert. 

De finalisten van LEF zoektocht naar muzikaal talent in Horst t.w. Sophie Lemmen en Renske 
Verheijen, zullen enkele nummers ten gehore brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De finalist van LEF van jongeren tussen 11 en 15 jaar Tijs Hermkens zal zijn talent ook aan ieder 
tonen. Verder zal Renske samen met Loe (pap) achter de piano ‘kruipen’.  
De presentatie is in handen van René Driessen en Eddie Versleijen. 
Al met al belooft het een mooie muzikale avond te worden met veel variatie in het programma. 

De entree bedraagt € 5 met gratis kop koffie/thee. 

 

BeleefPlus Venray  

50+ BEURS  

 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september vindt weer de jaarlijkse 50+ beurs plaats. Deze 

beurs is veelzijdig met vele stands van o.a. hulpmiddelen die nu en mogelijk in de toekomst hulp 
kunnen bieden om lang zelfstandig te kunnen blijven wonen. Op vertoon van uw KBO LEDENPAS 
is de entree gratis.  

De openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het adres is: 
Evenementenhal Venray, De Voorde 30 in Oostrum. 
Graag tot ziens op 27 of 28 september bij de 50+ beurs. 
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Oogsttijd 2019 

 
Op zondag 6 oktober (Limburgse Molendag) wordt de korenmijt gedorst. 

Bij het maaien en dorsen van 11 augustus werd door L1 opnames gemaakt. 
Door Bas van der Zwaan is een documentaire gemaakt over het boeren van vroeger en nu, 
waarbij dus ook beelden te zien zijn van 11 augustus.  

Het programma wordt op 25 september om 21.00 uur uitgezonden. Kijken dus! 

 

Volgende week meer nieuws over het dorsen op zondag 6 oktober. 

 
 
 
 
 
 

 

Uitslagen competitie: Week 37   Competitie stand en punten: Ronde 02 

 

Wanssum1 Meterik 1 9 – 5 A    Klasse Meterik 1 14 pnt plaats  6 
Ysselsteyn 1 Meterik 2 7 – 6 B1  Klasse Meterik 2 13 pnt plaats  7 
Meterik 3 Leunen 1 7 – 5 B1  Klasse Meterik 3 14 pnt plaats  5 
Meterik 4 Sevenum 2 6 – 8 B2  klasse Meterik 4 13 pnt plaats  7 
Leunen 3 Meterik 5 6 – 7 B3  Klasse Meterik 5 12 pnt plaats 10 
Sevenum 4 Meterik 6 8 – 9 C1  Klasse Meterik 6 14 pnt plaats  5 
Meterik 7 U.V.B.  2 6 – 8 C2  Klasse Meterik 7 12 pnt plaats  6 
Meterik 8 Castenray 3 8 – 6 C4  Klasse Meterik 8 18 pnt plaats  2 
 

Speler van de week:    JEU SMEDTS van Meterik 4  
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Kantinediensten 

19-09 Toon en Bram Arts 
21-09 Leon 
22-09 Annie, Fenne, Kirsten en Pieter 
22-09 Kevin van Berlo 
26-09 Annie en Nick van Berlo 
28-09 Peter 
29-09 Wiel en Fenne 

03-10 Toon en Brent la Crois 
05-10 Ton 
06-10 Wiel en Pleun  
10-10 Toon en Luuk Haenen 
12-10 Jan en Hay 
13-10 Annie, Elle, Pleun en Eddie  
13-10 Stefan Bouten 

 

Uitslagen/Programma 

15-09 Meterik 2 - Wittenhorst 6  5 - 0 
15-09 Meterik 4 - SV Venray 11  1 - 0 
15-09 Bieslo 1 - Meterik 1  4 - 4 
     
22-09 Meterik 2 - FCV-Venlo 3  10.30 
22-09 Meterik 4 - RESIA 3  10.30 
22-09 Leunen 4 - Meterik 3  11.00 
22-09 Meterik 1 - SVEB 1  14.30 
 

Jeugd  

Uitslagen jeugd 11-september-2019 

Meterik/America JO10-1G - SV Venray JO10-3    19  -  3 
Meterik/America JO10-2G - GFC’33 JO10-1    14  -  0 
 

Uitslagen jeugd 14-september-2019 

Meterik/America JO19-1 - Wittenhorst JO19-4     7  -  2 
Meterik/America JO17-1 - ST Sparta’18/Kronenberg JO17-2    0  -  4 
America/Meterik JO15-1 - Montagnards JO15-1     1  -  5 
America/Meterik JO13-1G - Grashoek/Koningslust JO13-1G    1  -  3 
Meterik/America JO11-1 - S.V. Oostrum JO11-2G     8  -  2   
Meterik/America JO10-1G - SV Venray JO10-3    18  -  3 
Meterik/America JO10-2G - GFC’33 JO10-1      5  -  5 
America/Meterik JO9-1G - SV Venray JO9-2      6  -  2 
America/Meterik JO9-2G - Sparta’18 JO9-2      4  -  7 
America/Meterik JO8-1G - S.V. Oostrum JO8-1      7  -  2 
 

Programma jeugd 21-september-2019 

Meterik/America JO19-1  - Leunen JO19-1   14:30 uur 
Meterik/America JO17-1  - MVC’19 JO17-2    14:00 uur 
Sparta’18/Kronenberg JO15-3 - America/Meterik JO15-1  12:45 uur  
ST DEV-Arcen / RKDS JO13-1 - America/Meterik JO13-1G  10:30 uur  
Meterik/America JO10-1G  - SSS’18Holthees-Smakt JO10-1G 10:30 uur  
Meterik/America JO10-2G  - H.B.S.V. JO10-2    09:30 uur  
Venray JO9-2     - America/Meterik JO9-1G  11:15 uur 
GFC’33 JO9-1    - America/Meterik JO9-2G  09:30 uur 
Wittenhorst JO8-1   - America/Meterik JO8-1G  09:00 uur 
 

Programma jeugd 25-september-2019 

Meterik/America JO11-1  - S.V. Lottum JO11-1    18:30 uur 
 
 



 

9 

Seniorennieuws 

Programma: vrijdag 20 september 

20:00 uur VCP D1 – VC Trivia D2 
 
 

 

Programma: zaterdag 21 september 

17:00 uur VC Trivia D1 – VC Olympia D3 (Horst) 
   Fluiten: Maaike vd Bosch  
  Tellen: Danique Oomen 
17:00 uur VC Trivia D3 – SV Aspargos D1 (H) 
   Fluiten: Angelique Heijligers 
  Tellen: Tessa Pouwels 
15:00 uur BVC Holyoke D3 – VC Trivia D4 
17:00 uur VC Trivia D5 – VC Olympia D6 (A) 
  Fluiten: Johan Ummenthun 
  Tellen: Ted Janssen 
15:00 uur Avance D5 – VC Trivia D6 
 

Jeugdnieuws 

Programma: zaterdag 21 september 

15:00 uur VC Trivia MA1 – SV Aspargos MA2 (M) 
  Fluiten: Lina Keijsers 
  Tellen: Roel Litjens 
13:00 uur VC Trivia MB1 – Olsredlem/Brovoc MB1 (A) 
  Fluiten: Svea van Rens 
  Tellen: Vera Pouwels 
13:00 uur VC Trivia MC1 – AV Flash MC3 (H) 
  Fluiten: Caroline Linskens 
  Tellen: Milou Verheijen 
17:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Furos JB1 (M) 
  Fluiten: Evie Linskens 
  Tellen: Fenne van den Beuken  
 

Programma: zondag 22 september 

Nivo 5 in Arcen: 

10:00 uur AV Flash N51 - VC Trivia N51 
10:30 uur VC Trivia N51 – VC Athos ’70 N51 

Nivo 4 in Horst: 

10:00 uur VC Trivia N41 – Hovoc N41 
11:00 uur VC Trivia N41 – SV Aspargos N42 
 

Verslag MC1 

Hallo allemaal. Vandaag hadden we onze laatste oefenwedstijd gehad in Horn. We moesten tegen 
Horn. We hebben de eerste set gewonnen met 25-21. De tweede set verliep iets makkelijker toen 
we zagen hoe ze speelden en hadden toen gewonnen met 25-17. De derde zet met 25-20. En de 
vierde hebben we ook gewonnen met 25-17. En Peter en Nicole bedankt voor het coachen!! 
Groetjes, VC Trivia MC1 

 

Recreanten  

Programma 

Donderdag 19 september  20:30 uur 
VC Athos ’70 D3 – VC Trivia D5 
Vrijdag 20 september  21:00 uur (H) 
VC Trivia D1 – Tupos D1 
  Fluiten: Wil Craenmehr 
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Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

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

Oxalis speelt gelijk  

Zondag 15 september speelde Oxalis haar tweede wedstrijd van de veldcompetitie tegen een 
bekende tegenstander: Odisco 1. De dames reisden vol goede moed af naar Sint-Oedenrode met 
het doel om twee punten mee naar huis te nemen. Maar de wedstrijd ging gelijk op. 

Oxalis begon moeizaam. Al snel stond er een achterstand van 3-1 op het scorebord. Oxalis had 
lang tijd nodig om tot scoren te komen. Toch lukte het gaandeweg de 1e helft om de kansen af te 
maken. Het ging gelijk op, maar Oxalis wist met een kleine voorsprong van 4-5 de rust in te gaan.  

In de rust gaf trainer/coach Jan Wielink aan dat de dames goed bezig waren en het geduld 
moesten hebben om hun kansen te zoeken en af te maken.  

Odisco begon meteen scherp aan de tweede helft en kwam in de eerste aanval al gelijk: 5-5. 
Oxalis had hier meteen een antwoord op en wist de voorsprong naar haar hand te zetten:  
5-7. Maar Odisco gaf niet op en wist opnieuw tot een gelijke stand te komen. Tot het laatste 
fluitsignaal bleef het spannend, maar uiteindelijk bleef het onbeslist en werd de eindstand 8-8.  
 
Zondag 22 september staat de volgende competitiewedstrijd tegen Corridor 1 op het programma. 
Deze wordt om 12.30 uur gespeeld op Sportpark Wienus in Hegelsom.  
 

Oxalis wint met grote cijfers 1e bekerwedstrijd  

Donderdag 12 september speelde Oxalis 1 haar eerste bekerwedstrijd tegen Lottum 1. Oxalis dat 
overgangsklasse speelt, was het aan haar stand verplicht om van eersteklasser Lottum te winnen. 

De dames begonnen goed aan de wedstrijd waardoor het binnen 10 minuten 0-4 stond voor 
Oxalis. Hierna misten de dames de ene na de andere mooie kans. Na 18 minuten spelen wist 
Lottum de korf te vinden en scoorde de 1-4. Met een stand van 1-5 ging Oxalis uiteindelijk de rust 
in.  

Trainer/ coach Jan Wielink gaf in de rust aan dat Oxalis de kansen moest benutten. De tweede 
helft begon Oxalis scherp en wist dit goed door te zetten gedurende de tweede helft. Dit leidde 
uiteindelijk tot een verdiende zege en eindstand van 4-13.   

Donderdag 19 september speelt Oxalis de tweede ronde van de bekercompetitie om 20.00 uur op 
sportpark Wienus in Hegelsom tegen hoofdklasser Melderslo 1. Dit zal een mooie derby worden 
tussen de twee teams uit de gemeente Horst aan de Maas.  

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. 
 
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 
 
 
 

     

Training ‘De kinderen scheiden mee’  

  
 
Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke 
en onzekere tijd. In de training ‘De Kinderen 
Scheiden Mee’ werkt een erkend coach met een 
groepje kinderen om de verwerking van de 
scheiding zo goed mogelijk op gang te brengen 
en problemen zoveel mogelijk te voorkomen.   
  
“Wat hebben de kinderen nodig? Welke vragen hebben zij? Wat willen ze van hun ouders? Hoe 
voelen zij zich? En waar lopen zij tegenaan?”  

  
 
Ouders krijgen een presentatie te zien aan het einde van de 
kinderbijeenkomst, gemaakt door hun kinderen en de coach. 
Hierin worden de vragen op een passende manier gepresenteerd 
en worden wensen uitgesproken!   
  
 

In de ouderbijeenkomst krijgen ouders informatie over de training, hoe ze het gedrag van hun 
kinderen kunnen snappen en hoe ze hun kinderen kunnen steunen.  
  
Voor wie: Kinderen (basisschoolleeftijd) wiens ouders gaan scheiden of gescheiden zijn uit de  
gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar en Gennep op indicatie.  
Wat: Training ‘De kinderen scheiden mee’  
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray  
Wanneer: woensdag 25 september van 13.30 tot 17.00 uur. Laatste half uur zijn ouders aanwezig 
voor de presentatie. Ouderbijeenkomst is op dinsdag 24 september van 19.00 tot 20.00 uur.  
  

Informatie en aanmelden  

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                   
Aanmelden kan tot 20 september 2019.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Petra Gerrits (Synthese) of Jessica de Jong 
(Gezinscoach Venray) via 0478 517300 of p.gerrits@synthese.nl / j.dejong@synthese.nl  
  
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & 
inschrijving. 

 
 

De gelukkigste mensen zijn niet degenen  
die het beste van alles hebben. 

Het zijn de mensen  
die het beste van alles maken. 

 

https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
mailto:p.gerrtis@synthese.nl
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

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

Zeswekendienst Jan Jenniskens 
 

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

Geen misintenties 

 

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

Riek en Piet Lemmen - Weijs (jaardienst) 
 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

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

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. 077 398 1416 
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.  

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. 

 

 

Kaartverkoop Dorpsbrunch 

Dorpsgenoten, vanaf 23 september starten wij met de verkoop van de 
‘Dorpsbrunch’. 
 

Op 17 november vanaf 11.00 start deze brunch, verzorgd door ‘De Broajers’ en vergezeld van de 
muziek van Giel & Guus. Het hele dorp is van harte welkom om mee te smullen in MFC de 
Meulewiek. 
Aansluitende zullen wij ons jubileumboek presenteren in Café Kleuskens. 
De kaartverkoop gaat maandag 23 september van start tijdens de inloopmiddag in het MFC, 
daarna zijn de kaarten te koop bij onze residentie café Kleuskens.  
 
Voor €11,00 wordt je voorzien van muziek, gezelligheid, een brunch en 4 consumpties. 
Tot dan! 
5x11 JCM 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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