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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

Eén gure dag maakt nog geen herfst. 
 

In week 41 is er in Meterik 32 mm. bijgekomen. 
Het totaal in oktober is nu 62 mm. 

 
Herfstkleuren rood en bruin 
vele bomen verliezen hun kruin. 
Blad per blad vallen naar beneden 
de zomer is al weer verleden. 
Kastanjes en noten op de grond 
kinderen zoekend in het rond. 
Dit is voor hen een echt festijn 
wat kan de herfst toch mooi zijn. 
 

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

 

 

Oktober: 

Do 17: - t/m zo. 20 okt. Vogels spotten in de Heere peel, Aan de Drift 
- KBO knutselen 13.30 uur 

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

- Dorpsbrunch in MFC met aansluitend presentatie jubileumboek JCM 5 x 11 11.00 uur. 
Ma 18: - Mantelzorgdag in MFC 11.30 - 15.00 uur 
Wo 20: KBO Meterik, 55-jarig jubileum, in MFC 17:00 – 22.00 uur 
Zo  24: - Intocht Sinterklaas 11.00 - 12.00 uur 

- Concordia concert drumband en fanfare 16.00 uur 
Ma 25: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Vr 29: Zanglust Ceciliafeest 17.30 uur 
Za 30: Zanglust, Concordia en Heemkunde Meterik deelname ‘Kerk in Licht’ 19.00 uur 
 

December: 

Ma 02: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Za 07: Bondsconcours Drumband Concordia in Etten-Leur 
Ma 09: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 – 16.00 uur 
Ma 16: - Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 
Di 17: Zanglust optreden bij kerstviering Zonnebloem 
Ma 23: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 30: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Oud Papier Actie (OPA) 

Volgende week zaterdag 26 oktober komen we oud papier ophalen. Groep 2 is 
aan de beurt. Dit zijn vervanger/ster van Paul Hoeijmakers, Bas/Loes Don, Paul 
Vissers en Bram Jacobs. 
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.  
Alvast bedankt. 

 

Hallo JongNL leden 

En dan is het bijna zover, de opening van het nieuwe seizoen. Dit zal een middag- en avondvullend 
programma zijn. We zullen verschillende cruciale JongNL activiteiten tot uitvoering brengen, 
waaronder: 

• Navigeren 

• Samenwerking 

• Kookkunsten 

• Uithoudingsvermogen 
 
Degenen die zich op hebben gegeven verwachten we 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. Mocht je toch niet komen, dan worden er dus 
kosten in rekening gebracht. Je hoeft geen drinken of eten mee te nemen, wij zorgen ervoor dat je 
niets tekort komt ☺ 
Tot volgende week. 
Commissie opening seizoen. 
 

Belangrijke data: 

• Zaterdag 26 oktober  : Opening JongNL Meterik seizoen 

• Zaterdag 26 oktober  : OPA (oud papier actie) 

 
 

 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën 
 

Knaoje  

 
[Ned.:] klagen, zeuren; [verl.t.:] heej knaojde; [volt.verl.t.:] 
heej haet geknaojd 
 
Kiênder die né kriege wát ze wille, kónne smeis duchtig 
knaoje. Vuraal in ’t aopembaar, bevubbeld i weenkels af 
óp straot, kán dát vur de êlders hiël vervaelend zie!  
 
Wo duk zédde né, dát die ur megje af jungske ’t lifs umme 
oêre willen howwe má zich -giftig af stoïcijns kiêkend- i 
mótten hâlde en ur kiênd má door laote knaoje…  
Má iënmaol thoês, dá zwaejt d’r wát!  
 
Me sprukt vuraal ovver knaoje ás ’t klage langer doort dá 
normaal en me d’r ‘iëuwig’ mèj door blief gao. 
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Geschiedenis van de parochie 

St. Jan Evangelist - deel 114 

 

Na het vertrek van pastoor Janssen in juni 1985 werd Chr. Bruynen, 
pastoor van Hegelsom, deservitor (waarnemend pastoor) van Meterik. De 
pastorale taken werden overgenomen door pater J. van der Sterren die zijn 
intrek nam in de pastorie. Pater J. van der Sterren had daarvoor pastoraal 
werk verricht op Celebes.  

De kerkdiensten vonden op de zaterdagavonden om 19.00 uur en op de 
zondagmorgens om 10.30 uur plaats in de kerk. Op de dinsdagen, 
woensdagen, donderdagen en vrijdagen was er om 9.00 uur een mis in het 

klooster en de misintenties werden gecombineerd in het weekeinde.  

In maart 1986 vierde Jan Jenniskens zijn zilveren priesterjubileum in  Meterik. De toen 57-jarige pater 
werd op 12 maart 1961 in Weert tot priester gewijd door monseigneur Stavermans. 
Na één jaar pastorale studie in Maastricht werkte hij 5 jaar in Friesland. Daarna werd hij overgeplaatst 
naar Drenthe waar hij eerst in Beilen en daarna in Hoogeveen pastoraal werk verrichtte. In 
Hoogeveen was hij elf jaar actief als pastoor.  
Het feest werd ingezet met een eucharistieviering om 19.00 uur in de Meterikse parochiekerk. Daarna 
ging de jubilaris naar zaal De Meulewiek waar het feest met familie en genodigden voortgezet werd.  

Op donderdag 8 mei 1986 (Hemelvaartsdag) vierde pater Sef Geurts van de paters van het H. Hart 
zijn 40-jarig priesterjubileum. Na een plechtige eucharistieviering om half 11 in de Meterikse kerk was 
er ’s avonds een receptie in zaal De Meulewiek.  

Sef Geurts, die in 1916 in Meterik geboren was, werd op 19 
maart 1946 door monseigneur Mutsaerts tot priester gewijd en op 
21 april 1946 deed hij in Meterik zijn eerste H. Mis in de 
bondszaal te Meterik, die toen als noodkerk was ingericht. Begin 
1947 werd hij uitgezonden naar Belgisch Kongo en daar bleef hij, 
met korte onderbrekingen, tot 1982 werkzaam. 

(Eerst werd het land als Belgisch Kongo geschreven, later als 
Belgisch-Congo en van 27 oktober 1971 tot 17 mei 1997 werd het 
Zaïre genoemd. Nu heet dit Afrikaanse land Democratische 
Republiek Congo en het wordt ook Congo-Kinshasa genoemd). 

 

 
 

Culinaire avond 

Woensdag 23 oktober organiseren we een culinaire avond. Deze keer 
gaan we verschillende soorten gevuld stokbrood maken en daarna ook 
proeven natuurlijk. 

Omdat het jeugdcomité de 
zaal die avond in gebruik 
heeft gaan we voor deze ene keer naar ‘beej Tieskes’ 
(voorheen `t Hukske) aan de overkant van de straat. 
Aanvang 19.30 uur. 
Anny van Roy heeft deze ledenavond ook het kerststuk bij 
zich wat we op 4 december gaan maken. Voor het 
kerststuk word een financiële bijdrage gevraagd van 5 
euro. Je kunt je tot 7 november opgeven voor het maken 
van het kerststuk 
A.u.b. betalen bij opgave. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/27_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1971
https://nl.wikipedia.org/wiki/17_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1997
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Zin om op te ruimen? 

 
 

De herfst heeft zijn intrede gedaan, buiten is het vaak nat en koud, zondag 27 oktober wordt de klok 
verzet en is het weer vroeg donker. Lange avonden… voor veel mensen een mooie periode om 
binnen eens op te ruimen. 
 
Heb je bijv. foto’s, bidprentjes, stambomen, feestgidsen, verenigingsnieuws, documenten of andere 
info en/of materialen die betrekking hebben op Meterik (verleden of heden), gooi die dan a.u.b. niet 
weg, maar schenk het aan Heemkunde Meterik. Neem contact op met een van de leden of mail naar 
info@heemkundemeterik.nl. Alvast hartelijk bedankt!  
 
Zaterdagavond 30 november presenteren we in de kerk, aan de hand van foto’s en oude filmbeelden, 
de geschiedenis van de kerk. Hiervoor zijn we nog op zoek naar oude foto’s of filmbeelden die 
betrekking hebben op de kerk en de parochie. Wie heeft bijv. foto’s van de door bommen verwoeste 
kerk? We scannen de foto’s en je krijgt ze daarna weer terug. Mail naar info@heemkundemeterik.nl 
of bel 077 398 38 12. 
In het MFC heeft Heemkunde Meterik een eigen ruimte waar we materialen en documentatie kunnen 
uitzoeken en opslaan.   
 
Heb je interesse om mee op zoek te gaan naar Meteriks heden en verleden, meld je dan aan bij 
Heemkunde Meterik en kom een van de werkgroepen versterken. Er is veel werk te doen van allerlei 
aard. Iedereen is van harte welkom! Doen!! 
Samen kunnen we de rijke Meterikse historie later herleven. Ook hier geldt: eendracht maakt macht! 

 

 

 

 

55-JARIG JUBILEUM 
 

 
Woensdag 20 november viert seniorenvereniging KBO Meterik het 55-jarig bestaan dat wordt 
gehouden in MFC ‘De Meulewiek’. Om 17.00 uur staat er een uitgebreide koffietafel klaar voor onze 
leden waar je gratis van mee kunt genieten. Daarom het vriendelijke verzoek om je hiervoor aan te 
melden. Voor het inrichten van de zaal is dit van groot belang, dus meld je op tijd aan en wacht niet te 
lang. I.v.m. bestellingen is opgave mogelijk tot uiterlijk DINSDAG  5  NOVEMBER bij                                                                                
Wiel van Rengs, tel: 077-398 5937 of  06-1547 2903 of mail wielvanrengs@home.nl.  
 
Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur is er een avondprogramma voor ALLE 60 PLUSSERS UIT METERIK 
die samen met de leden van seniorenvereniging KBO Meterik mee willen genieten van het in de jaren 
80 zeer bekende orkest ‘De Peelzwervers’, die nog steeds optredens verzorgen bij feesten en 
jubilea.  
Ben je 60 plus en wil je een gezellige avond met de senioren uit Meterik dan mag je deze avond niet 
missen. Ook voor iedereen die graag nog een dansje waagt is het een aanrader. 
De toegang is gratis, alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.  
TOT ZIENS OP 20 NOVEMBER. 
 

WANDELEN 

Maandag 28 oktober gaan we ook weer wandelen met hopelijk mooi weer; zoals gewoonlijk gaan we 
weer voor de 3 en de 5 km en bij terugkomst heeft Gerda de koffie bruin bij de inloopmiddag.  
We vertrekken om 13.30 uur bij zaal ’De Meulewiek’.   
  

mailto:info@heemkundemeterik.nl
mailto:wielvanrengs@home.nl
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KBO METERIK BESTAAT 55 JAAR 
 
 
 

 
 
 

Woensdag 20 november 2019, vieren wij ons 55 jarig jubileum, 
in MFC De Meulenwiek. 

 
Vanaf 17.00 uur is er voor onze leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitgebreide 

koffietafel.  
 

Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur  is er voor alle 60-plussers uit Meterik  
een gezellige dansavond met live muziek. 

 
De Peelzwervers, die begin jaren tachtig in Venray en omgeving garant stonden voor goede muziek 

en een gezellig feest, zullen voor de juiste stemming zorgen in de zaal.  
 

De voetjes kunnen van de vloer.  
Jullie zijn welkom!  

De toegang is gratis. 

 

 
De Peelzwervers 
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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. Geef in 
de e-mail gelieve aan hoeveel tickets je wil 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!  

   

  

mailto:bramarts@ojcknor.nl
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’t Krèntje deze week in elke Meterikse 

brievenbus  
 

Elke week verschijnt ’t Krèntje. 
Hierin staat het verenigingsnieuws en andere vermeldingswaardige 
zaken die betrekking hebben op het reilen en zeilen in Meterik. We 
hopen dat u het krantje met plezier leest. 
Deze week is ’t Krèntje huis-aan-huis bezorgd; dat betekent dat 
degenen die het krantje elke week digitaal ontvangen het deze 
week in de mailbox én in de brievenbus krijgen. 

Misschien denkt u, als u nog geen abonnement hebt: “Ik wil het krantje graag elke week in de 
brievenbus of de mailbox krijgen.” Dat kan! 
 
Een abonnement op de papieren editie kost, als u inwoner bent van Meterik, vanaf nu t/m 
december 2019 € 5,00 en t/m december 2020 kost het € 29,00 
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag(avond) in de brievenbus. 
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook. 
Voor € 2,50 ontvangt u ’t Krèntje vanaf nu t/m december 2019 elke donderdag in uw mailbox, 
voor € 13,50 ontvangt u ‘t Krèntje t/m december 2020. 
 
Aanmelden voor een abonnement kan door het abonnementsgeld over te maken op 
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement óók uw mailadres (zonder @).  
 

Uw abonnement op ’t Krèntje verlengen voor 2020 
Voor degenen die al geabonneerd zijn op t Krèntje: de abonnementsprijs blijft in 2020, ondanks de 
gestegen drukkosten, ongewijzigd. 
 
Voor Meterikse inwoners kost een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje € 24,00.  
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus. 
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook, het maakt niet uit waar u woont. 
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2020 elke donderdag in uw mailbox. 
 
Aanmelden voor een abonnement in 2020 kan vanaf nu door het abonnementsgeld over te 
maken op NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. 
 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement  óók uw mailadres (zonder @).  

 

 

DORPSBRUNCH UITVERKOCHT 

Onze dorpsbrunch is met veel enthousiasme ontvangen en was binnen de 
kortste keren uitverkocht. 
Bedankt voor alle leuke reacties en tot ziens om 11.00 tijdens de Meteriks 
dorpsbrunch. Is het niet gelukt om een kaartje te bemachtigen? Vanaf 
14.30 gaat zaal de Meulewiek weer open en gaan we verder met de 
festiviteiten. 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Tijdens het carnavalsseizoen zijn alle leden van het JCM druk in de weer om iedereen te laten 
genieten van de fantastische Meterikse carnaval. Tijdens het 5x11 jubileumweekend willen we deze 
mensen ook eens laten genieten. Vandaar dat we nog op zoek zijn naar enkele vrijwilligers die bereid 
zijn om op zaterdagavond 16 november mee te helpen in de zaal en achter de tap. Mocht je interesse 
hebben, stuur dan een mailtje naar jcm@demeulewiekers.nl . 
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Nieuws van de Dorpsverbinders 
 
In de huidige zorg neemt de mantelzorg een heel belangrijke plaats in. De overheid wil dat we 
langer thuis blijven wonen. De professionele zorg wordt schaars en duur. In deze nieuwsbrief 
willen we een aantal zaken bespreken, waar je als mantelzorger je voordeel mee kunt doen. Je 
hoeft het als mantelzorger gelukkig niet allemaal alleen uit te zoeken. Er zijn verschillende 
instanties, die je bij deze taak kunnen ondersteunen. Wij hopen dat deze informatie je inzicht 
geeft in waar je terecht kunt met vragen. Tevens willen we je alvast uitnodigen voor de 
mantelzorgdag. 
 

Mantelzorgdag 

Meterik organiseert op maandag 18 november een mantelzorgmiddag. Iedere mantelzorger van 
Meterik is hier, samen met degene waar je voor zorgt, uitgenodigd. De middag start om 12.15 uur met 
een gezellig diner dat verzorgd wordt door ‘Paulus kookt’. Na het eten kun je genieten van de muziek 
van zangroep ‘Schone Schijn’ uit IJsselsteyn.  
De middag duurt tot ca 15.00 uur.   
 
De Dorpsverbinders organiseren deze middag samen met de werkgroep 
‘Sociaal’. Was die vorig jaar ook voor mantelzorgers uit de regio te 
bezoeken, dit jaar hebben we gekozen om dit alleen voor mensen uit 
Meterik te doen.  
Aan de middag zijn geen kosten verbonden voor zowel de mantelzorger 
als degene die mantelzorg ontvangt.   
 
Belangrijk is dat je je voor 10 november even opgeeft bij de 
Dorpsverbinders: per mail dorpsverbindermeterik@gmail.com of via  
06-3823 0621. Heb je vragen hierover, neem dan ook contact op. 
Kom gezellig, want je hebt het verdiend. 
 

Mantelzorgmakelaar 

In deze tijd hebben we het druk, druk, druk… De weken vliegen voorbij.  
En plots gebeurt er wat. Een naaste wordt ernstig ziek, krijgt grote pech, gaat failliet of krijgt een 
ernstig ongeluk. Dan staat de wereld stil en slaat de stress toe. Wat moet of kan ik doen en wie kan 

me daarbij helpen?  
Familie en vrienden zullen zeker in het begin klaar 
staan om je te helpen. Maar na verloop van tijd wordt de 
aandacht vaak minder en wordt iedereen weer 
opgeslurpt door de eigen zorgen. En dan sta je er toch 
vaak alleen voor. 
Op zo’n moment zou een mantelzorgmakelaar iets voor 
je kunnen betekenen. Hij of zij kan met je meedenken 
hoe je de zorg zo slim en zo efficiënt mogelijk in zou 

kunnen richten en wie je daarbij kan 
helpen. Want er is vaak veel meer hulp 
mogelijk dan je denkt.  
 
Wil je een beroep doen op de overheid, 
dan kan dat via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).  

Voorbeelden van vragen, waar de makelaar je mee kan helpen. 

• Het passend onderwijs voor mijn kind stopt, wat nu? 

• Hoe combineer ik werk met zorg? 

• Wat houdt WMO, ZVW,WLZ, etc. in? 

• Hoe vraag ik een PGB (Persoons Gebonden Budget) aan? 

• Kan mijn partner thuis blijven wonen als… ? 

• Wie kan mij helpen met mijn formulieren? 

 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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De uitvoering hiervan ligt bij de gemeente. En dat traject start meestal met een zgn. 
keukentafelgesprek. Hierin bespreek je samen met iemand van de gemeente wat je zorgvraag is en 
de gemeente geeft aan, wat ze daarin kan betekenen.  
De zorgmakelaar heeft vaker met dat bijltje gehakt. Zij kan vaak beter richting gemeente aangeven 
wat een optimale oplossing voor jouw situatie is en zij weet ook beter waar je recht op hebt.   
 
De kosten van een zorgmakelaar worden meestal vergoed door de zorgverzekering, tenminste als je 
aanvullend verzekerd bent. Kijk dat svp goed na voordat je erdoor verrast wordt. Je kunt natuurlijk 
ook eerst overleggen met een Dorpsverbinder. 
 

Cliëntenondersteuner 

Naast een zorgmakelaar kun je ook gebruik maken van een 
cliëntondersteuner. 
Hij of zij kan: 

• Je helpen bij de voorbereiding op dat keukentafelgesprek. 

• Bij het gesprek aanwezig zijn.  

• Samen met jou terugkijken hoe het keukentafelgesprek verlopen 
   is en meedenken ‘hoe verder’. 

• Helpen bij daadwerkelijk aanvragen van zorg of ondersteuning. 

• Helpen met bijv. een verweer richting gemeente, als je niet  
tevreden bent over de uitkomst. 

Op gemeentesite (www.horstaandemaas.nl/hulp-bij-gesprek-onafhankelijke-clientondersteuning) vind 
je een lijst van professionele cliëntenondersteuners, die je gratis kunt inschakelen. Je hebt daarvoor 
geen doorverwijzing of indicatie nodig.  
Heb je nog behoefte aan informatie, bel dan gerust met de gemeente 077-4779777 of mail 
gemeente@horstaandemaas.nl. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de Dorpsverbinders. 
 

Mantelzorgondersteuning Synthese 

In Horst aan de Maas wonen veel mantelzorgers. Vaak vinden ze hulp 
bieden vanzelfsprekend en voelen ze zich geen mantelzorger. Toch kan 
het handig zijn om goed geïnformeerd te zijn als je langdurig voor een 
ander zorgt. Het steunpunt mantelzorg geeft informatie, advies en 
groepsgerichte en individuele ondersteuning aan iedereen die zorgt voor 
een naaste. 
Je kunt je als mantelzorger inschrijven bij het steunpunt mantelzorg. Je ontvangt dan 3 keer per jaar 
een nieuwsbrief met handige tips, belangrijk nieuws en achtergrondinformatie. Ook kun je deelnemen 
aan trainingen en themabijeenkomsten en gebruik maken van de huishoudelijke hulpregeling voor 
mantelzorgers. 
Inschrijven kan door het sturen van een mailtje naar mantelzorghorst@synthese.nl. 
Heb je nog vragen, wil je meer informatie of wil je je inschrijven? Neem dan contact op met Synthese 
via bovenstaande mailadres of via 077-397 8500. 
 

Een cadeautje, bij je thuis bezorgd! 

Als je niet aanwezig kunt zijn op de mantelzorgdag, dan is er toch een verassing voor jou. Leerlingen 
van het Citaverde College in Horst maken een verrassingspakketje als waardering. Dit wordt bij u 
thuis bezorgd op woensdag 13 november, tussen 18.00 en 20.00 uur! Geef jezelf op of geef je 
mantelzorger op, als deze niet naar de mantelzorgdag in het MFC kan komen. 
Je kan kiezen uit de volgende pakketten: 
A) Bloementaartje 
B) Chocolade pakketje 
C) Gezond pakketje 
D) Sinterklaas pakketje 
E) Van alles pakketje 
F) Zoet pakketje 
Meld je voor 21 oktober aan! Dat kan via de mail:  
mantelzorghorst@synthese.nl. 
 

http://www.horstaandemaas.nl/hulp-bij-gesprek-onafhankelijke-clientondersteuning
mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
mailto:mantelzorghorst@synthese.nl
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Om je aanvraag te kunnen verwerken, hebben we gegevens nodig.  
• De naam en adresgegevens van de mantelzorger. 
• Welk pakketje zij/hij graag wil ontvangen? (A,B,C,D,E of F) 
• Geef aan of het voor jezelf of iemand anders is. 
 

STAP Horst aan de Maas. 

STAP is een laagdrempelige voorziening voor inwoners van Horst aan 
de Maas, die een hulpvraag hebben en daarbij ondersteuning en advies 
vragen. 
Eén loket, waar iedere inwoner terecht kan met vragen over wonen, 
zorg, welzijn, leefbaarheid, mobiliteit, financiën en administratie. 
Het steun- en adviespunt is gevestigd in de bibliotheek in Horst. Er zijn 
tijdens de inloopspreekuren altijd minimaal twee vrijwilligers aanwezig 
die luisteren naar uw hulpvraag. De vrijwilligers geven tips en uitleg. Ze 
kunnen mensen doorverwijzen of in contact brengen met andere instanties of personen.   
Neem je ID bewijs of DigiD code mee naar dit spreekuur.  
 
Wat mag je verwachten? 

• Een luisterend oor. 

• Meedenken met de vraag. 

• Samen met jou zoeken naar een oplossing. 

• Advies over je hulpvraag. 

• Doorverwijzen indien nodig. 

• Inschakelen van professionele hulp. 

• Tips geven zodat je verder kunt. 
Spreekuur: Maandag 15.00-17.00 uur en woensdag 10.00-12.00 uur 
Wil je mailen? Dat kan naar stap5961@gmail.com. 
Bij dit initiatief zijn de volgende stichtingen betrokken: Gemeente Horst aan de Maas, Synthese, 
Siham, Door in Plus,  Proteion en de Bibliotheek. 
 

Inloopmiddag in het MFC 

Iedere maandagmiddag kun je van 13.30 – 
16.00 uur terecht in het MFC voor allerlei 
activiteiten. Naast het spelen van rummikub, 
kaarten of gewoon een kopje koffie kun je er 
ook terecht om te knutselen en te 
handwerken.  
Er worden prachtige werkstukken gemaakt. 
Hiernaast een aantal voorbeelden. En heb je 
zin om mee te doen, loop dan gewoon eens 
binnen. 
 
 

Het HONL is een regionaal orkest met muzikanten uit 
heel Noord-Limburg. 
 
Wil je: 
- Vlotte, populaire, herkenbare muziek maken in een orkest 
   zonder concoursverplichtingen? 
- Een keer per week gezellig samen repeteren? 
- Ieder jaar een paar mooie concerten uitvoeren? 
- Geen straatoptredens? 

 
Dan is meespelen in het HONL iets voor jou. 
Wij hebben repetitie op woensdagavond in Meterik.  
Voor meer informatie kijk op www.honl.nl of bel Hans Lommen op 06-19861907 of 
Jan Hermkens op 06-51657317  

mailto:stap5961@gmail.com
http://www.honl.nl/
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Zondag 10 november 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Maarten feest in Meterik 
 

Op zondag 10 november zal in Meterik het St. Maarten feest gevierd worden. 
Zoals voorgaande jaren is dit jaar ook een lampionnenwedstrijd. De uitslag van deze 

wedstrijd wordt tijdens het St. Maartensvuur bekend gemaakt.  
De lampionnenwedstrijd is voor alle kinderen vanaf PSZ ‘’t Blokkendoosje’ t/m groep 8 
(kinderen die niet op basisschool Onder de Wieken zitten, maar wel in Meterik wonen, 

mogen natuurlijk ook meedoen). 
 

De zelfgemaakte lampionnen kunnen op donderdag 07 november naar school gebracht 
worden (inleveren om 8:30 uur). De jury zal de lampionnen beoordelen en om 12:00 uur 

mogen de lampionnen weer opgehaald/mee naar huis genomen worden. 

Voorzie de lampion duidelijk van je naam en je groep. 

 
We beginnen met een rondgang langs de huizen van 17.30 – 18.15 uur, waarna we onder 
begeleiding van de drumband en St. Maarten om 18.45 uur zullen starten met de optocht 

vanaf het schoolplein. 
 

De route van de optocht is als volgt: vanaf het schoolplein (Rect. de Fauwestraat), Past. 
Notermansstraat, Theresiastraat, Dr. Lemmenstraat en dan via de Houtstraat (bij huisnr. 36) 

terug naar het schoolplein waar eerst het St. Maartensvuur zal branden en vervolgens 
lekkere, (warme) chocolade melk met zelf gemaakte wafels op je staat te wachten. 

Tevens zal St. Maarten de prijswinnaars hun cadeau geven. 

We gaan er een gezellige viering van maken! 

 
Groetjes de St. Maarten commissie 

 
Monique, Mayke en Yvonne 
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Volgende week vrijdag 26 oktober is de 

première van ons Eenakterfestival. 

 
Vorige week hebben we de eerste eenakter toegelicht, namelijk Bingo. 
Vandaag nemen we een voorschot op het tweede stuk: Zo Moeder, Zo 
Dochter. 

 
Het is een serieus stuk over twee fases in het leven, die voor zowel 
een moeder als ook een dochter belangrijk zijn. In een flitsende 
wisselwerking van twee scenes, die gelijktijdig plaatsvinden, wordt 
er gesproken over een derde persoon. Aan de rechterkant vinden 
we een zorgzame moeder, die haar 20 jarige dochter in toom 
probeert te houden.  
 

Aan de linkerkant zit een zorgzame 
dochter in de maag met de wensen 
van haar licht dementerende moeder. 
Een eenakter die diep graaft; het gaat 
over een moeder, haar dochter en de 
blijvende liefde voor elkaar.  
De rollen van de moeders worden 
vertolkt door Dian Driessen en Irma 
van Rens, terwijl de dochters worden 
gespeeld door Susan Verheijen en Fieke Meijers. 
 
Tussen de bedrijven door zijn er twee korte pauzes, die zullen worden 
gevuld met verrassend en gevarieerd amusement.  
 

Volgende week kunt u meer lezen over de derde eenakter.  
Voor verdere informatie kunt u terecht op www.tovri.nl  
 
Hojje wah! 
Petrenneske 

 
            
 

Open dagen  

Beste mensen, 26 en 27 oktober a.s. houd ik weer open dag; je kunt dan een aantal voorbeelden van 

mijn herfst- en kerstworkshops komen bekijken. Opgeven voor de workshop kan op de open dag maar 

ook via een persoonlijk bericht of mailtje, een WhatsApp bericht kan ook. Er zijn verschillende mooie 

bloemstukken direct te koop of voor een speciale gelegenheid te bestellen.  

Graag tot ziens op 26 oktober van 12 tot 16 uur of op 27 oktober van 12 tot 16 uur  

 

Ans Jenniskens Deckers  

Crommentuynstraat 61  

5964NL Meterik  

Tel 06 5108 4308  

 

http://www.tovri.nl/
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      Reiscafe ‘s 
Reizen met een echte meerwaarde  zonder meer te betalen dan elders? 

Bezoek dan een van onze lokale Reiscafe’s waar u geheel vrijblijvend kennis 
maakt met de persoonlijke werkwijze en eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis.  

*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *CHINA *GEORGIË 

*ITALIË *INDONESIË *KROATIË *NEPAL*ROEMENIË 

*TENERIFE *TSJECHIE *THAILAND *ZUID-ARIKA 

*VIETNAM*WANDELVAKANTIES CANARISCHE EILANDEN 
 

 
Zo.  3  Nov.  BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY     10.30 uur  
Ma.  4  Nov.  KERKEBOSKE  Koeberg 3 HELDEN             19.30 uur  
Di.  5  Nov.  LEKKER GEWOËN Kloosterstaat 14 GRUBBENVORST 19.30 uur 
Wo. 6  Nov.  DE SCHAKEL Broeklaan 2 REUVER               19.30 uur 
Do. 7  Nov.  DE RIET Weltersweide 22 HORST                       19.30 uur 
Zo.     10 Nov. DE WAEG Horsterweg 203 BLERICK    10.30 uur 
 

 S.V.P.VOORAF AANMELDEN VIA ONDERSTAANDE MAIL OF TEL.  
 
Met meer dan 28 jaar        Een heerlijke kop 
ervaring ook in 2020        verse koffie/thee 
weer volledig verzorgd          staat voor u klaar 
met ons op reis.         bij binnenkomst. 
 
Duidelijkheid vooraf        Vertrek vanuit 
Geen verrassingen achteraf       uw eigen regio  
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Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

Oxalis moet alle zeilen bijzetten voor gelijkspel 

Op zondag 13 oktober kwam DSV 1 uit Diessen naar Hegelsom voor de zesde ronde in de 
competitie. Een ploeg die Oxalis het vorig jaar al eens trof in de zaalcompetitie. Geen onbekende 
tegenstander, maar gezien de stand was Oxalis verplicht om te winnen. Het liep echter anders. Na 
een slordig begin moest Oxalis alle zeilen bijzetten om een gelijkspel uit het vuur te slepen. 
Oxalis begon niet scherp en slordig aan de wedstrijd. Er werden veel fouten gemaakt, waardoor er al 
snel een 0-3 achterstand op het scorebord stond. DSV wist goed de korf te vinden en liep nog meer 
uit. Na 20 minuten spelen was de tussenstand 1-7. Gelukkig wisten de dames van Oxalis vervolgens 
de kansen wel af te maken en kwamen ze langzaam dichterbij. Zo gingen ze met een stand van 5-7 
de rust in.  
In de rust gaf trainer/coach Jan Wielink duidelijk aan dat er nog niks verloren was. Het was heel 
belangrijk om de slordigheden eruit te halen en de juiste kansen uit te spelen.  
In de tweede helft begon Oxalis sterk en na 10 minuten spelen, stond de stand weer gelijk: 7-7. Toch 
wist DSV een tandje bij te zetten en stonden ze tien minuten voor het einde van de wedstrijd op een 
voorsprong van 7-10. Oxalis wist de laatste minuten heel knap uit te spelen en de stand toch nog om 
te buigen naar een eindstand van 10-10. Geen gemakkelijke wedstrijd met slordigheden, maar Oxalis 
heeft veerkracht getoond. Op naar volgende week zondag 20 oktober waarbij Oxalis 1 om 13.00 uur 
tegen Dakos 1 speelt in Someren. 
 

Pasdag Clubkleding 

Op zaterdag 19 oktober organiseert Oxalis i.s.m. Teamsport24 op Sportpark Wienus een pasdag voor 
de eigen clubkledinglijn met paarse accenten. Tussen 10.00-14.00 uur kunnen alle leden van 
senioren, midweek, recreanten en jeugd onze trainingsshirts, trainingspakken, rokjes, tassen en 
sokken komen passen en bekijken en ter plekke bestellen.  
 

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. 
 

Agenda 

- 19-10-2019 KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur 
- 19-10-2019 Pasdag clubkleding van 10.00-14.00 uur sportpark Wienus 
- 21-10-2019 Kadervergadering voor alle train(st)ers/coaches/leid(st)ers 19.30 – 20.30 uur 
- 29-10-2019 Algemene ledenvergadering 2.0 van 20.00-22.00 uur kantine sportpark Wienus 

 
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. 
 
 

Zondag 13 oktober hebben in Eindhoven deelgenomen aan de 10 km loop: 
 
Niels v/d Vight  tijd: 00:39:38  
 
Koen Jacobs    tijd: 00:41:10  
                                                                           

mailto:info@svoxalis.nl
https://bit.ly/2FueV0Z
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Oogsttijd 2019 

Op zondag 6 oktober hebben we het dorsen van de korenmijt wegens het 
slechte weer niet door kunnen laten gaan. Dit geeft ook wel weer eens aan 
hoe afhankelijk de landbouw is van het weer, vroeger maar ook nog 
tegenwoordig.  
We hebben inmiddels een nieuwe datum gepland en wel zondag 10 november. 
Hopelijk hebben we dan wel goed weer.  
T.z.t. komen we daar uitgebreid op terug. 
 

  De Twisse dorsers in actie………… op 10 november bij de molen! 

 
 

 

 

 

 

Uitslagen competitie: Week 41  Competitie stand en punten na:   Ronde 06 

Meterik 1 Sevenum 1  5 – 6 A   Klasse Meterik 1 31 pnt plaats 10 
Wanssum 2 Meterik 2  6 – 7 B1  Klasse Meterik 2 50 pnt plaats  1 
America 2 Meterik 3           10 – 3 B1  Klasse Meterik 3 38 pnt plaats  9 
Meterik 4 De Kemphaan 3 9 – 4 B2  klasse Meterik 4 35 pnt plaats 10 
Meterik 5 Grubbenvorst 4 7 – 5 B3  Klasse Meterik 5 38 pnt plaats  8 
Meerlo 2 Meterik 6  7 – 5 C1  Klasse Meterik 6 38 pnt plaats  6 
Meterik 7 Wanssum 5           12 – 2 C2  Klasse Meterik 7 49 pnt plaats  1 
Gasthoes 6 Meterik 8  4 – 9 C4  Klasse Meterik 8 38 pnt plaats  6 
         

Speler van de week: TOON VAN AS van Meterik 8  



 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dorpentour Wonen 21 oktober 2019 

Momenteel werkt de gemeente aan het Masterplan Wonen. In dit plan wordt beschreven wat er tot 

nu toe is gebeurd op woningbouwgebied maar wat nog veel interessanter is → wat gaat er de 

komende jaren allemaal gebeuren betreffende woningbouw in met name de dorpen. 

Op maandag 21 okt. is er om 19.45 uur een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis waar naast 

de dorpsraden uit de dorpen Horst, Hegelsom, Meterik en Melderslo ook andere geïnteresseerden uit 

deze dorpen worden uitgenodigd. 

 

Kom luisteren en praat mee.  

Datum: Maandag 21 oktober 2019 

Locatie: Gemeentehuis Horst aan de Maas (de raadzaal)  

 

Het programma voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

19.30 uur Ontvangst  

19.45 uur Start bijeenkomst en presentatie  

 Kelly van Rijsewijk, projectleider wonen, geeft een presentatie.  

 Aan bod komen onder andere de ontwikkelingen op het gebied van wonen, wat heeft de 

gemeente hier tot nu toe mee gedaan en welke ontwikkelingen zien ze voor de 

verschillende dorpen. 

 Bij dit laatste punt is tijdens de presentatie nadrukkelijk ruimte voor interactie. 

20.15 uur Rondetafelgesprekken. 

 Na deze presentatie gaan de aanwezigen zich, in vier groepen, buigen over vragen als:  

 - Wat heeft u nodig om fijn te kunnen wonen? 

- Wat zou reden voor u zijn om te verhuizen? 

- Kunt u en wilt u in de toekomst in uw huidige woning blijven wonen? 

- Heeft u voorkeur voor huur dan wel koop? 

21.00 uur Terugkoppeling per groep  

21:15 uur Gezamenlijke afronding 

21.30 uur Einde bijeenkomst 

Om de bijeenkomst in goede banen te kunnen leiden is het raadzaam om u voor de bijeenkomst aan 

te melden. Dit is mogelijk door een mail te sturen naar  b.rops@horstaandemaas.nl. 

 

Dorpsraadvergadering donderdag 17 oktober bij café Kleuskens  

Op donderdag 17 oktober om 20.00 uur is er een openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens.  

Tijdens deze vergadering gaat de Dorpsraad in gesprek met het Jeugdcomité. Het Jeugdcomité zal 

een beeld geven van de activiteiten die zij organiseren. Welke knelpunten zij daar eventueel bij 

ervaren en of de dorpsraad hierbij iets voor het Jeugdcomité kan betekenen?  

Verder zullen we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de 
dorpsraad bespreken. U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.  

 
Heeft u vragen of is er iets wat u wilt bespreken en kunt u niet zelf aanwezig zijn bij de vergadering, 
neem gerust contact op met de dorpsraad via info@dorpsraadmeterik.nl.  

mailto:b.rops@horstaandemaas.nl
mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Promotiefilm ‘Dit is Meterik’ 

Tijdens de Mieterikse Kermis lieten we u al kennismaken met de promotiefilm ‘Dit is Meterik’. De film 

is nu ook online te bekijken op ons YouTube-kanaal (Dorpsraad Meterik).  

Zie: https://youtu.be/wbI0HHSOy5c 

Wat is er allemaal te doen in Meterik? Bekijk de video en maak kennis met een gezellig dorp, 

verenigingsleven en het drukke bedrijfsleven in Meterik. Kijk en beleef wat er allemaal te doen is in 

Meterik. 

 
 

 

 

 

 

 

Agenda 

27-11 Pietentraining 
11-01 Winteractiviteit jeugd 
 

Kantinediensten 

17-10 Toon en Rick Hesen   
24-10 Toon en Bart Houben   
26-10 Leon     
27-10 Annie, Fenne, Kirsten en Eddie  
27-10 Ramon Coenen 
31-10 Annie en Teun Jakobs   
02-11 Peter     
03-11 Wiel, Pleun en Elle  
07-11 Toon en Huub Kleuskens   
10-11 Annie, Fenne, Elle en Pieter  
10-11 Gijs Ermers 
 

Uitslagen/Programma 

Datum  Thuisteam  Uitteam  Thuis  Uit 
13-10-19 Meterik 1 - GFC'33 1  14:30  0-1 
13-10-19 Meterik 2 - Ysselsteyn 3  10:30  4-0 
13-10-19 Ysselsteyn 4 - Meterik 3  11:30  1-3 
13-10-19 Meterik 4 - Sparta'18 5  10:30  1-3 
 
20-10-19 Hegelsom 1 - Meterik 1  14:30  
20-10-19 Meterik 2 - Venlosche Boys 3 10:30 (beker) 
 
27-10-19 Meterik 1 - Heijen 1  14:30  
27-10-19 Hegelsom 2 - Meterik 2  12:00  
27-10-19 EWC'46 3 - Meterik 4  11:00  
27-10-19 Meterik 3 - SV United 3  10:30  
 
03-11-19 BVV'27 1 - Meterik 1  14:30  
03-11-19 Volharding 4 - Meterik 3  12:00  
03-11-19 Meterik 4 - H.B.S.V. 4  10:30  
 
10-11-19 Meterik 1 - SV United 1  14:30  
10-11-19 Wittenhorst 5 - Meterik 2  11:45  
10-11-19 Meterik 3 - FCV-Venlo 5  10:30  
10-11-19 Sporting S.T. 4- Meterik 4  10:00  
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Jeugd 

Uitslagen jeugd 13-oktober-2019 
ST Volharding/Sambeek JO19-2 - Meterik/America JO19-1    0  -  2 
ST Koningslust/Grashoek JO17-1 - Meterik/America JO17-1    0  -  5 
America/Meterik JO15-1  - VVV’03 JO15-2     2  -  5 
America/Meterik JO13-1G  - Melderslo JO13-1     2  -  3 
SV Oostrum JO11-2G   - Meterik/America JO11-1    3  -  4 
Meterik/America JO10-1G  -  -        vrij Sportclub 
Irene JO10-3    - Meterik/America JO10-2G    2  - 15 
America/Meterik JO9-1G  - Melderslo JO9-1G     4  -  5 
America/Meterik JO9-2G  -  -        vrij  
America/Meterik JO8-1G  - Blerick JO8-2      2  - 17 

 
Programma jeugd 19-oktober-2019 
Meterik/America JO19-1  - ST Koningslust/Grashoek JO19-1 14:30 uur 
SV Venray JO11-4   - Meterik/America JO11-1  11:00 uur 
Wittenhorst JO10-3   - Meterik/America JO10-2G  11:30 uur 
 

Aan alle jongens en meisjes (vanaf 5 jaar of ouder); 

Heb je zin om lekker te gaan voetballen en ben je nog geen lid van een sport-of voetbalvereniging, 
meld je dan nu aan bij RKSV Meterik. We zijn altijd op zoek naar jou als nieuw talent, aanmelden kan 
via; http://www.rksvmeterik.nl 
 
Mocht je eerst nog eens willen komen proberen dan ben je altijd welkom voor proeftrainingen. Stuur 
dan even een berichtje aan;  jeugd@rksvmeterik.nl 

 

Vrijwilliger binnen de jeugdafdeling van RKSV Meterik? 

Als jeugdafdeling van RKSV Meterik zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers om “onze” jeugd te kunnen 
laten voetballen. Ben jij geïnteresseerd en vind je het leuk om de handen uit de mouwen te steken in 
verenigingsverband? Meld je dan aan als leider, trainer, bestuurslid of als lid in één van de 
jeugdcommissies (toernooi- , ontspannings- of kantine commissie)!  
Laat het ons weten via jeugd@rksvmeterik.nl. 
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!!!” 
Jeugdbestuur RKSV Meterik  

 
 

Toneelvereniging Tovri speelt  eenakters van Alwin Grijseels 

Bingo    -      Zo moeder, zo dochter      -      Mannenpraat 

regisseur Marinho Peeters 

tussen de bedrijven door verrassend en gevarieerd amusement 

                               

26 oktober -  1 en 2 november 

mfc De Meulewiek in Meterik, aanvang 20.15 uur 

entree (incl. koffie of thee bij binnenkomst): € 12.50 p.p. 

 

kaarten: bij voorkeur via www.tovri.nl 
Anita Jacobs-Crommentuynstraat 21- 5964 NL Meterik-tel. 3986820 

Theo Jacobs-De Kolk 31- 5961RD Horst- tel 06-11561260 

mailto:jeugd@rksvmeterik.nl
mailto:jeugd@rksvmeterik.nl
http://www.tovri.nl/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
Zaterdag 19 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur 

 

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

Overledenen van de familie Van Lieshout - Fattori 
 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

19-10: Maria v. Rijswick 19-10: Theo v. Rens  19-10: Jan Steeghs 
26-10: Jos Tielen  26-10: Max v. Dieten  26-10: Tjeu Tacken 
   

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. 
 

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:  06 5540 8023  

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, 
zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u 
het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken. 
 

Bijbelstudie 

Donderdag 17 oktober om 19.30 uur in het Parochiehuis in Sevenum bent u welkom om samen een 
uurtje de lezingen van 20 oktober te overwegen.  
Iedereen is van harte welkom. U kunt alvast de volgende data in uw agenda noteren: 
21 november – 19 december. 
Iedere keer in het parochiehuis in Sevenum om 19.30 uur! 

 

Voor in de agenda 

Zaterdag 2 november: geen H. Mis 
Zondag 3 november, 11.00 uur H. Mis ter gelegenheid van Allerheiligen/ Allerzielen.  
Aansluitend gravenzegening, waarbij muziekvereniging Concordia aanwezig zal zijn. 

 
 

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