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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Oktober met veel regendrang,
maakt de sterkste man nog krank.

In week 39 is er 23 mm. bijgekomen.
Het totaal in september is nu 33 mm.

Gedachten zijn net als wolken…………….

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

Oktober:
Do
03:
Vr
04:
Zo
06:
Ma

07:

Wo
Za

09:
12:

Zo
Ma

13:
14:

Di
Do

15:
17:

Ma

21:

Di
Wo
Za

22:
23:
26:

Ma
Do

28:
31:

KBO knutselen 13.30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
- Zanglust optreden bij Limburgse Molendag
- Oogsttijd 800 Dorsen en Limburgse Molendag 12.00 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vrouwen samen sterk ‘Glas in lood’ 19.30 uur
- PSV St. Joris dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal
- t/m 20 okt. Vogels spotten in de Heere Peel, Aan de Drift start 10.00 uur
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- PSV St. Joris dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal
- KBO kienen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Huis-aan-huis bezorging ‘t Krèntje
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Zonnebloem brunch bij Parkhotel in Horst
Vrouwen samen sterk - culinaire avond 19.30 uur
- JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- Tovri 20.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
KBO knutselen 13.30 uur

November:
Vr
01:
- KBO eetpunt 18.00 uur
- Tovri 20.00 uur
Za
02:
Tovri 20.00 uur
Ma
04:
- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Wo
06:
Vrouwen samen sterk - medische avond 19.30 uur
Za
09:
- Meterikse liedjesavond 20.11 uur Beej Tieskes
- Concordia concert drumband
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
Zo
10:
St. Maarten viering 17.30 – 19.30 uur
Ma
11:
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
Vr
15:
JCM 5 x 11 Jubileum Jeugdcomite Miëteriks Leave Live 20.00 – 01.00 uur
Za
16:
JCM 5 x 11 Jubileumfiëst, Jeugdcomite 19.00 uur – 02.00 uur
Zo
17:
- Aftreden jubileum Prins en opening nieuw carnavalsseizoen, hele dag
- Dorpsbrunch in MFC met aansluitend presentatie jubileumboek JCM 5 x 11
bij café Kleuskens 11.00 uur
Ma
18:
- Mantelzorgdag in MFC 11.30 - 15.00 uur
- ‘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 16.00 uur
- intocht Sinterklaas 11.00 – 12.30 uur
Ma
25:
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vr
29:
Zanglust Ceciliafeest 17.30 uur
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Hallo leiding
Nu de nieuwe berging (bijna) helemaal klaar is, willen we deze gaan inrichten
en de oude berging/container eens goed opruimen. Dit willen we op
woensdagavond 9 oktober vanaf 19 uur gaan doen. Dus heb je tijd (ook al is
het maar even), laat het even weten per mail of per app.

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

Belangrijke data:
•
•

Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 26 oktober

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

EETPUNT

Op vrijdag 4 oktober gaan we weer eten bij John van ÔS KRUUSPUNT en het zal een
verzinsel worden met smaak, zoals we van John gewend zijn. Want wat John maakt, smaakt. Heb
je ook zin om lekker te eten, dan is aanmelden nog steeds mogelijk bij John tel: 077 - 398 1396, of
bij Henk Smeets tel. 077-398 8895 of 06-8140 2678.
Kom op tijd want de soep staat om 18.00 uur klaar.

WANDEL EN
Maandag 7 oktober trekken we de wandelschoenen weer aan voor de 3 of de 5 km, en bij
terugkomst weer de heerlijke kop koffie bij de inloopmiddag. We vertrekken om 13.30 uur bij ‘De
Meulewiek’.

FIETSMIDDAG
De fietsmiddag van 8 oktober gaat niet door i.v.m. de excursie naar het PEELMUSEUM in
Ysselsteijn een week later. Denken we aan de opgave voor het Peelmuseum, dit is mogelijk t/m
dinsdag 8 oktober bij Henk Smeets, tel. 077-398 8895, mobiel 06-8140 2678 of mail naar
hjjsmeets@onsbrabantnet.nl.
De vertrektijden en het adres komen volgende week in ’t Krèntje.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 112
Op 15 september 1984 organiseerde het dekenaat van Horst in de kerk
van Meterik ‘Kerkenpad’. De reden hiervan was dat het kerkbezoek sterk
terug liep en er meer onverschilligheid ontstond t.o.v. de kerk. Daarom
wilde men bezinning over het spanningsveld dat er was ontstaan tussen
parochie, het bisdom, de wereldkerk, het beleven van het geloof enz.
Hoe moet de toekomst van de kerk er uit gaan zien?
Onderwerpen van gesprek waren o.a.:
Welk beleid voert iedere parochie? Kunnen we iets van elkaar leren?
Waar werk je naar toe? Waar moet de meeste aandacht aan worden
besteed? Wat heb je hier voor nodig en wie gaat die taken uitvoeren?
Wat zijn mogelijkheden en wat zijn grenzen?
‘Kerkenpad’ was een aanzet om te komen tot oplossingen en het mede bepalen van de weg naar
de toekomst van de kerk.
Bij gelegenheid van ‘Kerkenpad’ ontvingen de gelovigen een boekje met aanvullingen op het door
J. Jenniskens geschreven boekje over de geschiedenis van de kerk. Ook bevatte het boekje een
aantal persoonlijke herinneringen over kerkelijke zaken.
Hieronder een foto uit 1984.
In 1973 had het kerkbestuur besloten tot het invoeren van één model grafsteen op het kerkhof. Het
kerkbestuur was een overeenkomst aangegaan over levering en plaatsing van grafstenen met
natuursteenhandel Driessen in Deurne. Iedere hardstenen grafsteen moest voldoen aan de
opgegeven maten met opschrift in zilver en kostte 485 gulden, een kindermodel kostte 215 gulden.
De onkosten voor een begrafenis bedroegen 320 gulden. Hierbij waren het graf delven en
grafrechten voor 25 jaar inbegrepen.
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Molen Eendracht Maakt Macht - OOGSTTIJD DEEL 3
Komende zondag 6 oktober, vindt het laatste deel van het evenement 800
JAAR OOGSTTIJD plaats in het veld rondom de molen.
Tijdens dit evenement wordt aandacht besteed aan het laatste deel van de cyclus
‘Oogsttijd’, het dorsen. In samenwerking met de Sambeekse Motoren- en
Tractorenvereniging, de Twisse Dorsers en de Lichtaartse kloppers worden de
dorstechnieken door de eeuwen heen gedemonstreerd!
Op 6 oktober vieren we ook de Limburgse molendag! De molen is open en er
wordt gebakken, namelijk worstenbroodjes en ander lekkers!

Foto van het OOGSTEN op 11 augustus j.l.

Stem op Stichting Molen Eendracht maakt macht met
Rabobank ClubSupport
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank lokale clubs en verenigingen. Als lid van de Rabobank
kun je tot 11 oktober stemmen!
Dit jaar kan er weer op onze stichting gestemd worden. Met het geld dat de molen via deze weg
ophaalt is het doel om duidelijk herkenbare kleding te verwezenlijken voor alle vrijwilligers bij
molen ‘Eendracht Maakt Macht’, zodat bezoekers deze kunnen aanspreken als er vragen zijn over
de molen, ‘t bakhuuske en/of de gewassen op de veldjes.
We hopen met uw steun dit doel te kunnen realiseren!
Stemmen kan via: https://www.rabo-clubsupport.nl/horst-venray/stemmen.
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Oogsttijd 2019 het dorsen
Op zondag 6 oktober wordt tussen 12.00 uur en 16.00 uur de korenmijt gedorst.
Er wordt gedorst met een kleine en een grote dorskast. Verder wordt er gedorst met een paard
met aandrijving d.m.v. manege.
De Lichtaartse Vlegeldorsers zullen ook hun manier van dorsen laten zien.

Verder zal die dag te zien zijn, wat je van stro allemaal kunt maken.
Bij de molen die dag verkrijgbaar: kleine hartige broodjes en worstenbroodjes gebakken in het
bakhuuske en natuurlijk de overheerlijke pannenkoeken. Verder koffie/thee en allerlei frisdranken.
Jeugdfanfare van muziekvereniging ‘Concordia’ en seniorenkoor ‘Zanglust’ zorgen voor de
muzikale noot.
Tot zondag!

Uitslagen competitie: Week 39 Competitie stand en punten na: Ronde 04
Meterik 1
America 2
Ysselsteyn 1
Meterik 4
Meterik 5
Leunen 4
Meterik 7
Oirlo 5

Vrij
Meterik 2
Meterik 3
Leunen 2
Kemphaan 4
Meterik 6
Gasthoes 3
Meterik 8

3–8
8–6
5–8
7–4
6–7
7–8
7–5

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

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

21
31
26
22
22
28
31
23

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 8
plaats 2
plaats 5
plaats 11
plaats 10
plaats 7
plaats 4
plaats 8

Speler van de week: GER BOUTEN van Meterik 3
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Speeltuin Meteriks veld ‘officieel’ geopend!
Op zaterdag 28 september was het burendag. Op deze speciale dag werd op feestelijke wijze de
speeltuin van het Meteriks veld officieel geopend.

De realisatie van de speeltuin heeft heel wat
voeten in de aarde gehad. De eerste mails
hierover werden in september 2015
verstuurd. Tijdens de burendag in 2018
heeft de buurt het hekwerk rondom de
speeltuin gezet. Twee maanden later zijn de
speeltoestellen geplaatst. Net voor de
burendag van dit jaar is het laatste
speeltoestel geplaatst, waardoor de
speeltuin nu volledig ingericht is.

Al schommelend werd het
‘openingslint’ stukgemaakt en
hiermee werd de speeltuin dan
ook ‘officieel’ geopend. Dit
werd gedaan door de twee
kinderen uit de straat die het
langst op de speeltuin hebben
moeten wachten: Kyara (gr 8)
en Naomi (gr 6) Bakker. Na de
opening werd er natuurlijk
lekker gespeeld en ‘gebuurt’ in
de nieuwe speeltuin.

De speeltuin is mede mogelijk gemaakt door:
Vrouwen Samen Sterk, Dorpsraad Meterik, Gemeente
Horst a/d Maas, Kern met Pit, Oranjefonds/Burendag,
Bouwmij Janssen, Wonen Limburg en Kompan.

Kom je snel een keer
bij ons spelen?
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Uitstapje naar Dansant Museum

Dinsdag 24 september hadden we ons jaarlijks uitstapje; dit jaar was het weer heel iets anders
dan voorgaande jaren.
We vertrokken om 08.30 uur met de bus naar Hilvarenbeek. Daar hebben we het dansant
museum bezocht. De eigenaresse vertelde met passie en humor over het ontstaan van het
draaiorgel museum. We kregen de verschillende draaiorgels ook te horen. Ze klonken nog goed
ondanks dat sommige orgels meer dan 100 jaar oud waren.

Na de lunch gingen we naar de kermis van 1920. Die was ook in het museum gevestigd. Hier
kregen we o.a. de elektrische stoel, de kop van jut, de waarzegger en nog veel meer andere
attracties te zien. Onder het genot van een advocaatje met slagroom, een suikerspin en poffertjes
genoten we van de verhalen die Cris vertelde.
Sommigen van ons gingen nog met een leuk prijsje naar huis die we gewonnen hadden met het
rad van fortuin.
Na het bezoek aan het museum zijn we nog even naar een tuincentrum geweest om vervolgens
weer aan de terugreis naar Meterik te beginnen. We sloten de dag af met een heerlijk diner bij
Tieskes. Het was een mooie en gezellige dag.
Woensdag 9 oktober glas in lood avond. Jos Strijbos uit Swolgen komt ons een demonstratie
geven wat je allemaal met glas in lood kunt maken. Jos heeft ook glas in lood bij zich voor de
verkoop, dus vergeet je portemonnee niet mee te nemen.
Aanvang 19.30 in zaal ‘De Meulewiek’.

Rabo Clubsupport
Draag je Vrouwen samen sterk een warm hart toe, dan kunnen jullie ook dit jaar weer stemmen op
onze vereniging met de Rabo club actie.
Dit kan nog tot vrijdag 11 oktober.

TER INFORMATIE :
Er zijn wat datums gewijzigd in het programma, willen jullie dit a.u.b. veranderen in het
programmaboekje.
- 9 oktober Glas in lood
- 23 oktober Culinaire avond
- 6 november Medische avond
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Daar zijn we weer met berichten van onze Meterikse
toneelvereniging. Het lijkt een tijdje stil geweest te zijn, na onze vorige
productie, maar achter de schermen zijn er bergen werk verzet.

Op zaterdag 26 oktober, vrijdag 1 en zaterdag 2 november zijn de jaarlijkse
toneelavonden in MFC De Meulewiek.
We spelen drie eenakters, die qua inhoud zeer verschillend zijn. De titels:
1. Bingo
2. Zo moeder, zo dochter en
3. Mannenproat.
Zonder nu al te veel te verklappen, kunnen we zeggen dat alle toeschouwers aan hun trekken
zullen komen. De een houdt van een traan, de ander van een lach, terwijl een derde wil schateren.
Tussen de bedrijven door zal worden gezorgd voor aanvullend amusement. Kaartjes zijn zoals
gewoonlijk te bestellen via www.tovri.nl.

Bingo

Zo moeder, zo dochter
Naast de productie van 2019 zijn we
ongeveer een jaar geleden begonnen met
de voorbereidingen voor ons 100-jarig
jubileum in 2021.
Speciaal voor deze gelegenheid is er een
stuk geschreven met als werktitel:
TOVRI, IEUWIG TONIËL.
Vorige week hebben we de officiële aftrap
gehad en de komende tijd zal er regelmatig
nieuwe informatie komen over de viering van
ons eeuwfeest: Geej huurt nog vaan os !
Mannenpraot

Per direct gevraagd:

VERKOOPMEDEWERKER (M/V)

Wekelijks op vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur voor de verkoop van brood- en banketproducten vanuit een verkoopwagen, te Hegelsom en Meterik.
Meer informatie?
Neem contact op met Jo Nijssen:
06 – 29 21 35 30

Bakkerij Kessels
Meijelsedijk 58-60
6035 RL Ospel
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Inside The Cage Festival 2019!
Op 19 oktober vindt alweer de 5de editie van Inside The Cage Festival plaats. Ook dit jaar zal het
festival zich weer afspelen in en rondom OJC Knor en MFC De Meulewiek. Net zoals vorig jaar
zijn er maar liefst drie verschillende podia.
Op de Main Cage, het hoofdpodium in MFC De Meulewiek, zal de nadruk liggen op live muziek.
De eerste twee acts zijn jonge opkomende acts uit Horst aan de Maas. Zij zullen jullie vanaf het
begin van de avond voorzien van een stevig begin van het festival. Vervolgens is het woord aan
de Classic Rock muziek. Met de drie volgende bands zult u de éne na de andere Classic Rock
voorgeschoteld krijgen.
In OJC Knor bevindt zich het tweede podium: The Box. In de middag zal The Box worden
omgetoverd tot een Huiskamer waarin akoestische muziek tot zijn recht komt. Onder het genot van
een drankje zal de middag rustig van start gaan met enkele akoestische artiesten. Hoewel het
akoestische optredens zijn, leert ons vorig jaar dat het niet ondenkbaar is dat de hele soos
uiteindelijk staat mee te zingen. De Huiskamer zal zich vervolgens, begin van de avond,
verplaatsen naar de Aprés Ski waar nog enkele akoestische optredens plaats zullen vinden.
The Box zal aan het begin van de avond veranderen in een club waar alle muziekstijlen voorbij
zullen komen met de hulp van lokale dj’s.
Aprés Ski, het podium buiten bij de soos, is geheel door ons decoratieteam vanaf de grond
opgebouwd tot een heuse feestfabriek. In deze feesttempel zullen lokale helden zoals
kroegeigenaar en legende Ger Kleuskens de dj-knoppen onder handen nemen.
Tickets zijn te koop via Facebook voor slechts € 8,50. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om
tickets te kopen via Facebook is het ook mogelijk om een e-mail te sturen naar
bramarts@ojcknor.nl. Gelieve in de e-mail aan te geven hoeveel tickets je wilt bestellen en waar
we deze kunnen afleveren. Ook is het mogelijk om tickets te kopen via de QR-Code in de
afbelding hieronder.
Tot op 19 oktober !
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Agenda
Maandag 7 oktober om 20:00 uur is de Algemene Ledenvergadering. Wij
nodigen alle leden en ouders van de jeugdleden van harte uit om deze avond
bij te wonen.
Belangrijk punt dat aan de orde komt is de nieuwe accommodatie. We willen
jullie bijpraten over de laatste stand van zaken en hoe we verder gaan richting de toekomst. De
mening van onze leden is van uiterst belang dus zorg dat je aanwezig bent.

Kantinediensten
03-10
05-10
06-10
10-10
12-10
13-10
13-10

Toon en Brent la Crois
Ton
Wiel en Pleun
Toon en Luuk Haenen
Jan en Hay
Annie, Elle, Pleun en Eddie
Stefan Bouten

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

Senioren
Uitslagen/Programma
29-09-19
DEV-Arcen 1
29-09-19
GFC'33 2
29-09-19
Meterik 3
29-09-19
Leunen 5

Meterik 1
Meterik 2
EWC'46 2
Meterik 4

1-1
2-2
0-5
2-2

06-10-19
06-10-19
06-10-19
06-10-19

Meterik 1
Meterik 2
SV Venray 6
Meterik 4

14:30
10:30
10:30
11:00

Montagnards 1
Melderslo 3
Meterik 3
BVV'27 2

RKDEV en Meterik strijdend naar gelijkspel
Op zondag 29 september speelden RKDEV en Meterik in Arcen 1-1 gelijk. Beide teams gingen
met name in de tweede helft volop de strijd aan. Meterik maakte, nadat in de slotfase een van hun
spelers een rode kaart kreeg, nog de beste kans op de overwinning. Maar een al dan niet terechte
penalty, door Brent La Crois genomen, werd door de Arcense keeper gekeerd.
Meterik begon net als vorige week sterk aan de wedstrijd. Bart Houben werd binnen de zestien
gevloerd maar de scheids zag er geen overtreding in. Even later kon Brent La Crois gemakkelijk
de 0-1 scoren na een fout van de RKDEV verdediging. Meterik gaf steeds meer het initiatief uit
handen zonder echte kansen weg te geven. Maar na een half uur kreeg Edvin Besic alle ruimte en
kon gemakkelijk de 1-1 scoren.
Na de thee knokten de geelgroenen zich steeds meer in de wedstrijd en schoten op de paal en
rakelings voorlangs. Meterik vocht terug en leek via Rens Arts op voorsprong te komen maar de
Arcense keeper bracht fraai redding. Het werd steeds rommeliger, mede door warrig optreden van
de scheidsrechter. Keerpunt in de wedstrijd leek de rode kaart van Dré Peeters te worden maar
Meterik bleef gelijkwaardig en kreeg een unieke kans op de overwinning, maar een toegekende
penalty werd gemist. Desondanks verdient Meterik een groot compliment voor de enorme inzet en
teamgeest die het team uitstraalde.
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Jeugd
Uitslagen jeugd 23-september-2019
Meterik/America JO17-1
MVC´19 JO17-2

1 - 1

Uitslagen jeugd 25-september-2019
Meterik/America JO11-1
S.V. Lottum JO11-1

2 - 7

Uitslagen jeugd 28-september-2019
Ysselsteyn JO19-1
Meterik/America JO19-1
Ysselsteyn JO17-1
Meterik/America JO17-1
America/Meterik JO15-1
Merselo JO15-1G
America/Meterik JO13-1G
Wittenhorst JO13-2
Sporting ST/SVEB JO11-2
Meterik/America JO11-1
Vitesse’08 JO10-2
Meterik/America JO10-1G
RKAVC JO10-1
Meterik/America JO10-2G
America/Meterik JO9-1G
SV Venray JO9-3
America/Meterik JO9-2G
Blerick JO9-3G
America/Meterik JO8-1G
ST SVEB/Sporting ST JO8-3G

4 - 5
1 - 3
2 - 1
0 - 4
3 - 7
7 - 9
11 - 2
6 - 7
2 - 6
9 - 1

Programma jeugd 5-oktober-2019
Meterik/America JO19-1
Meterik/America JO17-1
ST Panningen/Egchel JO15-2
America/Meterik JO13-1G
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-1G
Meterik/America JO10-2G
SVOC’01 JO9-1
Merselo JO9-1G
GFC’33 JO8-1G
-

14:30 uur
vrij
11:30 uur
vrij
09:30 uur
10:30 uur
09:30 uur
09:30 uur
09:30 uur
09:30 uur

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

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
Maandag 21 oktober is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke
maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3 gangenmenu en de
kosten bedragen € 12,00
Aanvang: 12.15 uur
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 14 oktober
op te geven bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op
06-3823 0621 of mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 16 september al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
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Meterikse Motor tocht (najaarsrit)
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
steeds 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 deze keerl gekozen door onze mede-biker Michel (Kortjaans )
Lorenzo, wat garant zal staat 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 :
Vertrek :

zondag 20 oktober
10.00 uur café Kleuskens

WERKEN AAN ZELFVERTROUWEN en WEERBAARHEID
Op woensdag 30 oktober start weer een weerbaarheidstraining voor kinderen van (bijna) 9 t/m 12
jaar. In 6 bijeenkomsten leer je in een klein groepje om je sterker te vóelen en je sterker te
gedrágen naar anderen.
We doen speelse oefeningen gericht op:
o Houding: sterk en stevig staan
o Je eigen kracht voelen (versterken of beheersen)
o Omgaan met anderen, omgaan met pestgedrag
o Stemgebruik, uitstraling, oogcontact
o Hoe wil je overkomen?
o Grenzen ontdekken en aangeven
We sluiten af met het doorslaan van een plankje!
30 okt, 13, 20, 27 nov, 4 en 11 dec 2019. Ouderbijeenkomst 31 okt 19.00u-20.00u.
Info en opgave: Michaele de Vreede, basisschoolleerkracht, creatief therapeut en meer dan
12 jaar weerbaarheidstrainer in Horst. Info@michaele.nl www.zelfverzekerdkind.nl.
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Rabobank ClubSupport 2019
Zanglust en KBO hebben allebei ingeschreven voor Rabo ClubSupport.
Er kan dus op ons gestemd worden.

Wie kunnen er stemmen?
Alleen leden van de Rabobank. Ieder lid heeft inmiddels vijf stemmen gekregen en kan tot en met
11 oktober zijn stemmen uitbrengen. Maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging. Hoe meer
stemmen een vereniging ontvangt, des te hoger de donatie/steun vanuit Rabo ClubSupprt.

Waarom zou u op Zanglust stemmen?
Seniorenkoor Zanglust is al 45 jaar belangrijk voor ons dorp Meterik. Ons koor versterkt de sociale
contacten en biedt aan senioren - die zo lang mogelijk zelfstandig proberen te blijven wonen - de
mogelijkheid om in groepsverband te zingen. Zingen is gezond en samen zingen maakt vrolijk en
blij. Door onze concerten en optredens bezorgen we regelmatig anderen een fijne middag of
avond. Zanglust streeft ernaar een zo breed mogelijk repertoire aan te bieden dat geschikt is voor
de ouder wordende stem. Aanschaf van nieuwe partituren en een 2e hands elektrische piano met
opbergkoffer waren/zijn behoorlijke kostenposten voor onze kleine vereniging. Een donatie vanuit
Rabo Clubsupport zou heel welkom zijn. Gun ons ook dit jaar uw stem!
Laat uw stem gelden en stem op Zanglust! Wij zijn blij met iedere stem zodat we kunnen
blijven doen wat we nu al doen.

Waarom zou u op de KBO Stemmen?
KBO Meterik zet zich in voor alle senioren uit Meterik en daarbuiten. KBO zorgt voor
ontspanningsmiddagen, kaarten, kienen, wandelen, thema- en fietsmiddagen, excursies,
uitstapjes, de jaarvergadering en de jaarlijkse kerst/adventsviering waarbij Zanglust altijd de
kerstzang verzorgt. Om dit blijvend te kunnen organiseren is het van belang dat u ook stemt op
KBO Meterik.
Laat de ontvangen stemmen van Rabo ClubSupport niet verloren gaan.
Uw stem is pas geldig als ze alle vijf zijn uitgebracht.
Alvast onze hartelijke dank.

Aanstaande zondag
kunt u ons horen bij
de Meterikse Molen
tijdens de Limburgse
Molendagen.
Wij zullen daar een
optreden verzorgen
van 12.30 uur tot
13.30 uur.
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Seniorennieuws
Uitslagen
Vollan ’65 D2 – VC Trivia D2
Olsredlem/Brovoc D2 – VC Trivia D3
VC Kessel D3 – VC Trivia D5
Programma: zaterdag 5 oktober
17:00 uur VC Trivia D1 – Olsredlem D1 (Horst)
Fluiten: Maaike van den Bosch
Tellen: Floor Janssen
15:00 uur VC Trivia D2 – AV Flash D2 (Horst)
Fluiten: Johan Ummenthun
Tellen: Sanne Bergs
17:00 uur VC Trivia D3 – Asterix D1 (H)
Fluiten: Eugenie van Lin
Tellen: Sanne Hesen
15:00 uur VC Trivia D4 – VC Olympia D5 (H)
Fluiten: Eva Ramaekers
Tellen: Anne Tacken
17:00 uur VC Trivia D5 – Olsredlem D4 (A)
Fluiten: Sandra Litjens
Tellen: Chritt Derks
15:00 uur VC Trivia D6 – SV Aspargos D2 (A)
Fluiten: Marret Keijsers
Tellen: Kris Tacken

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Hero MA1 – VC Trivia MA1
VC Athos ’70 MB2 – VC Trivia MB1
Hornerhof/HHC JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
ActiveRooy N51 – VC Trivia N51
Peelpush N53 – VC Trivia N51
AV Flash N41 – VC Trivia N41
VC Trivia N41 – Set Up N41

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

Programma: zaterdag 5 oktober
15:00 uur VC Trivia MA1 – Hovoc MA1 (M)
Fluiten: Patty Janssen
Tellen: Meike Tacken
13:00 uur VC Trivia MB1 – Set Up MB3 (A)
Fluiten: Anouk Bouten
Tellen: Pien Philipsen
13:00 uur VC Trivia MC1 – VC Kessel MC1 (H)
Fluiten: Lizzy Janssen
Tellen: Robin Haegens
17:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Regioteam Midden Limburg JB1 (M)
Fluiten: Lynn Hermans
Tellen: Mieke van Doremaele
Programma: zondag 6 oktober
Nivo 4 in Meterik:
09:30 uur Civitas N41 – VC Trivia N41
10:00 uur VC Trivia N41 – Olsredlem N41
10:30 uur Civitas N41 – Olsredlem N41
Zaaldienst: Kris Janssen + Jolanda Peeters
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3-1
4-0
4-0

Verslag VC Trivia N51
Afgelopen zondag hebben wij een wedstrijd gehad in Meijel. In de eerste set ging het goed, we
wonnen met 28-26. De tweede set ging het wat minder goed. Helaas verloren we met 14-36. De
tweede wedstrijd ging ook niet zo heel goed. De eerste set verloren we met 22-43 en de tweede
met 24-37. Hopelijk lukt het de volgende keer wat beter. Groetjes Suze, Laura, Lisa, Rosalie,
Melissa en Janne

Recreanten
Programma
Donderdag 3 oktober 20:30 uur
VC Athos ’70 D2 – VC Trivia D2
Dinsdag 8 oktober 21:00 uur
VC Trivia D2 – Hovoc D2 (A)
Fluiten: Gertie Jacobs
Zondag 6 oktober
NVC – VC Trivia H1
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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 wint wedstrijd door goede 2e helft
Zondag 29 september speelde Oxalis thuis tegen Bladella 1 uit Bladel. Een nog onbekende
tegenstander voor Oxalis. Het was heel belangrijk om de punten thuis te houden om bovenin mee
te blijven doen.
Oxalis begon scherp aan de wedstrijd. De dames hadden het verdedigend goed onder controle en
er werden uitstekende kansen gecreëerd. Zo stond Oxalis na een kwartier spelen op een
voorsprong van 3-0. Toch wisten de dames van Bladella in de minuten kort daarna ook de korf te
vinden en steeds dichterbij te komen. In de rust was de voorsprong teruggelopen naar 5-4. In de
rust gaf trainer/coach Jan Wielink aan dat het belangrijk was om in de verdediging goed de
concentratie te houden en duidelijk met elkaar te blijven communiceren.
In het begin van de tweede helft bleven er aan beide kanten kansen komen en het bleef aardig
tegen elkaar opgaan. Maar Oxalis bleef goed en rustig de kansen zoeken en wist hierdoor haar
voorsprong langzaam maar zeker uit te breiden. Dit leidde tot een mooie overwinning van 10-5.
Volgende week zondag 6 oktober speelt Oxalis opnieuw een belangrijke wedstrijd tegen de
koploper SVOC ’01. De wedstrijd wordt om 13.00 uur gespeeld op sportpark de Heesakker in
Oirlo.

Kom kennismaken met korfbal tijdens de Korfbalinstuif!
Op woensdagmiddag 16 oktober kunnen jij en je vriendinnetjes van 6 jaar en ouder komen
kennismaken met korfbal. Tijdens de Korfbalinstuif doen we leuke balspellen en kun je volop
rennen, doelen, gooien en vangen. We beginnen om 14.00 uur op ons kunstgrasveld op Sportpark
Wienus in Hegelsom en zijn om 15.00 uur klaar. Kom gezellig meedoen!

KangoeroeKlup voor 4- en 5-jarigen
Op zaterdag 19 oktober van 10.00-11.00 uur is er weer KangoeroeKlup training op Sportpark
Wienus. 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. Wil je meedoen? Meld je dan aan via
info@svoxalis.nl. Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z voor meer informatie.

Stem op Oxalis met Rabo ClubSupport
SV Oxalis doet mee met Rabo ClubSupport. Ook dit jaar willen we tijdens de stemperiode van 27
september t/m 11 oktober 2019 weer zoveel mogelijk stemmen ophalen. Deze stemmen worden
door de Rabobank omgezet in geld en dat bedrag hopen we te kunnen toevoegen aan ons
ingezamelde bedrag “samen voor een digitaal scorebord” om zo uiteindelijk deze aanschaf
mogelijk te maken. Alleen leden van de Rabobank die 12 jaar of ouder zijn mogen stemmen. Elk
lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting. We hopen
ook op jouw steun!

Agenda
• 27-09-2019 t/m 11-10-2019 Rabo ClubSupport Actie
• 19-10-2019 Kangoeroe Klup training 10.00-11.00 uur Sportpark Wienus
• 29-10-2019 Algemene ledenvergadering van 20.00 – 22.00 uur
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
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Waarom Heemkunde
Meterik U vraagt om op ons
te stemmen!

Stichting Heemkunde Meterik bruist van de plannen om de rijke geschiedenis van ons mooie dorp
vast te leggen en zichtbaar en bereikbaar te maken voor iedereen.
De geschiedenis van de Meterikse molen is in kaart gebracht en is bij gelegenheid van de opening
van de kapschuur en het bakhuuske gepresenteerd. Bij gelegenheid van de opening van de
vernieuwde basisschool ‘Onder de Wieken’ in het voormalige Theresiaklooster hebben we, in
samenwerking met de school, een tentoonstelling opgezet over de geschiedenis van het Meterikse
onderwijs.
De geschiedenis van het Meterikse Veld is in kaart gebracht en te zien op de panelen in de
kapschuur bij de molen. We werken hard aan onze website; geleidelijk zal de informatie verder
worden uitgebreid.
Zaterdag 30 november a.s. leveren we een bijdrage aan ‘Kerk in het licht’ waar we de
geschiedenis van de Meterikse kerk met een PowerPointpresentatie en bewegende beelden zullen
presenteren.

Het realiseren van onze activiteiten brengt kosten met zich mee en we hebben
weinig inkomsten. Daarom zijn wij dankbaar voor elke stem die tijdens de Rabo
Clubkas Campagne op Heemkunde Meterik wordt uitgebracht. Dank u!

22

Vrijwilligers middag/avond
De dorpsraad werkt sinds een aantal jaren vanuit verschillende werkgroepen om de leefbaarheid
in Meterik te behouden en waar kan, te verbeteren. Binnen de diverse werkgroepen zijn veel
vrijwilligers actief. Denk aan de redactie van 't Krèntje, de dorpsverbinders, de vrijwilligers die de
openbare ruimte bijhouden etc.
Om al deze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet werd er op zaterdag 21 september een
vrijwilligersmiddag georganiseerd.
Iedereen werd ontvangen met koffie/thee en vlaai bij de molen, waar Frans Janssen een
presentatie over de gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum gaf.

Na de uitleg over dit project vertrokken we met de
bus richting het gebied Ooijen-Wanssum om alles
met eigen ogen te bekijken.
Bij terugkomst gingen de eerste pizza’s de
steenoven in en werd de middag afgesloten met
een heerlijke pizza en gezellig napraten bij de
molen.
We willen nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet en hopen dat jullie een gezellige middag
hebben beleefd. BEDANKT voor jullie inzet!

Openbare Dorpsraadvergadering 19-09-2019
Tijdens de dorpsraadvergadering waren een aantal (bestuurs)leden van Meriko Vocaal te gast.
Een bloeiende vereniging met 65 leden. De workshops 5 jaar geleden hebben gezorgd voor
nieuwe aanwas. Alleen het aantal mannen en jonge leden blijft iets achter. De leden worden bij
alle facetten van de vereniging betrokken. Buiten het bestuur zijn er diverse commissies actief die
4 keer per jaar een overlegmoment hebben met het bestuur. In 2022 vindt er weer een grote
activiteit/opvoering plaats. Het motto is ontspanning door gezamenlijk inspanning.
Meriko Vocaal is een Meteriks koor en vindt het belangrijk om deel uit te maken van de Meterikse
gemeenschap. Denk aan het Nieuwjaarsconcert, het concert op het plein, de diverse uitvoeringen
in de zaal, samenwerking met muziekvereniging Concordia, samenwerking met het festival Inside
the Cage, etc.
De vraag aan de dorpsraad was om waar mogelijk zaken te verbinden als we na het bezoek van
de diverse verenigingen overeenkomsten zien betreffende problematiek of andere zaken. Ook
werd het verzoek gedaan om verenigingen nadrukkelijk te vragen naar de jaar- of
meerjarenplanning, zodat activiteiten nog meer op elkaar afgestemd kunnen worden.
Na het gesprek met Meriko Vocaal werden de actuele zaken vanuit alle werkgroepen besproken.
Een uitgebreid verslag van de vergadering vindt u na de aankomende vergadering op de website.
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Meriko Vocaal verrast!..........alweer.
In een goed gevuld MFC heeft Meriko Vocaal de bezoekers getrakteerd op een verrassend en
gevarieerd muzikaal programma.
Onder leiding van de oude/nieuwe dirigent Ron Hanssen opende Meriko Vocaal de avond met een
frisse mix van verschillende nummers die allemaal iets met het weer te maken hadden.
Het combo met Carmen Achten voor het eerst op de piano en Giel van Neerven als toegevoegd
saxofonist zorgde voor een strakke muzikale begeleiding.
Dat de jeugd de toekomst heeft bewees Tijs Hermkens, die iedereen verraste met zijn prachtige
stem! Hij kreeg dan ook terecht een staande ovatie. Dat gold ook voor het duo Sophie en Renske!

Mannenwerk uit Kessel wist vervolgens op geheel eigen wijze en met veel humor het publiek te
vermaken met hun dialectliedjes over de problemen van alle dag, waarna Meriko de avond
feestelijk kon afsluiten met een meezingmedley met het hele publiek!

Marathon Berlijn
Joris van den Beuken heeft op zondag 29 september deelgenomen aan de
marathon van Berlijn.
Hij heeft daar een prachtige tijd neergezet van 3:04:34. Proficiat !!
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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.
In verband met grote belangstelling voor de expositie ‘straffen door de eeuwen
heen’ in het kerkje van PI Ter Peel, worden een aantal extra openingsdagen
toegevoegd.
De expositie is gedurende de maand oktober iedere woensdag-, zaterdag- (met uitzondering van
12 oktober) en zondagmiddag (met uitzondering van 13 oktober) tussen 14.00 uur en 16.00 uur
geopend.

Gedichtje uit het boekje titel ‘Moet ik nou nog lang op
school blijven?’ dat is geschreven door Jeu Geurts.
De tekeningen zijn gemaakt door Henriëtte Kerkhoff.
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Deze kanjer
Voelt zich

30

Ziet er eigenlijk uit als 40
Maar je bent nu toch echt

50

En wel op 6 oktober

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd.
Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en verdieping.

Spreekt deze tekst je aan? Word dan zorgvrijwilliger bij ons.
Je hebt geen zorgachtergrond nodig; wij hebben zelf een goede
voorbereidingscursus.
Die cursus begint in januari 2020.
Bel of mail voor vrijblijvende informatie, of meld je aan.
www.hospicezenit.nl, 0478 551434.
Hoenderstraat 95e 5801CJ Venray
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 5 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur
Riek en Piet Lemmen-Weijs (jaardienst)
Zaterdag 12 oktober, 28e zondag door het jaar, 19.00 uur
Zaterdag 19 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur
Zaterdag 26 oktober, 30e zondag door het jaar, 19.00 uur
Overledenen v.d. familie v. Lieshout- Fattori
Lectoren:
05-10: Piet Kuenen
12-10: Margriet Hendriks
19-10: Maria v. Rijswick
26-10: Jos Tielen

Acolieten:
05-10: Huub Baltussen
12-10: Huub Baltussen
19-10: Theo v. Rens
26-10: Max v. Dieten

Collectanten:
05-10: Tjeu Tacken
12-10: Piet Colbers
19-10: Jan Steeghs
26-10: Tjeu Tacken

Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat,
op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416
of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Ziekencommunie
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden
niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen
ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter
beschikking om bij deze mensen langs te gaan.
Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit
nummer is: 06-55408023
Persbericht Raad van Kerken
Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u behoefte aan een adempauze?
Vadere biedt met de klooster meerdaagse een verdiepend programma aan rondom verschillende
thema’s waarin u uzelf kunt verdiepen in het kloosterleven én waarin thema’s uit het dagelijkse
leven verdiept worden door middel van leuke werkvormen, workshops en gesprekken. Door het
ritme van de dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat in de kloosters zoals stilte,
rust, bezinning en ontmoeting…
Vadere biedt verschillende programma’s met uiteenlopende thema’s.
Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen aandachtspunt hebben. Ons
comité van aanbeveling bestaat uit mensen zoals Annemiek Schrijver, Inez van Oort, broeder
Thomas Quartier en broeder Gerard Mathijsen. Zij onderschrijven het doel en de visie van Vadere.
Op dit moment worden er twee meerdaagse aangeboden:
1.‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20 oktober 14.00 uur,
Abdij Koningshoeven te Tilburg
2.‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot donderdag 14
november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt
Zie voor meer informatie www.vadere.nl
Voor in de agenda
Zaterdag 2 november: geen H. Mis
Zondag 3 november, 11.00uur: H. Mis ter gelegenheid van Allerheiligen / Allerzielen, aansluitend
gravenzegening, waarbij muziekvereniging Concordia aanwezig zal zijn.
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