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Molen Eendracht Maakt Macht   

Limburgse molendag.    

 

Komende zondag 2 oktober is het Limburgse molendag. Dit is de kans om de molenaars in Limburg in 

actie te zien. Vele molens in Limburg zijn op deze dag geopend.  
 
Ook de Meterikse molen is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.  
 
Dankzij het herfstige oktoberweer is er tijdens de Limburgse molendag meestal genoeg wind om de molen 
te laten draaien. De molenaars zullen malen en je laten zien hoe de molen werkt.  
Er worden weer heerlijke dingen gebakken in ’t Bakhuuske, er worden ook pannenkoeken gebakken en er 
is koffie en vlaai verkrijgbaar. Verder kun je de kapschuur en de gewasveldjes bezoeken.  
 
We zien iedereen graag zondag!  
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
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.  

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 2022 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2022 

1 pagina € 27,50 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (kleur)            € 25,00 
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  
Actuele agenda overgenomen op 24-09-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

OKTOBER 

Zo 02: Molen 'Eendracht Maakt Macht': Limburgse Molendag 11:00 - 16:30 uur 
Ma 03: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 05: - KBO: documentaire Derk van Assen MFC voor leden en geen leden 13:30 uur 
  - Zanglust: optreden in Sevenheym 18:45 uur 
  - Vrouwen samen sterk: informatieavond toekomst Vrouwen samen sterk 19:30 uur 
Za 08: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur 
Ma 10: - KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
  - SV Oxalis - Vriendinnentraining E-D-jeugd 18:30 - 19:45 uur 
Di 11: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Wo 12: SV Oxalis - Vriendinnentrainingen F-jeugd 18:00 - 19:00 uur 
Zo 16: Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur 
Ma 17: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 19: Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur 
Do 20: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
Za 22: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Do 27: t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
   

NOVEMBER  

Di 01: SV Oxalis - Algemene Ledenvergadering 19:30 - 21:30 uur 
Wo 02: Vrouwen samen sterk: quiz 19:30 uur 
Za 05: Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur 
Zo 06: Meriko Vocaal: te gast bij Aedemnoet Kessel 
Ma 07: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 12: - Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken 
  - Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 19:00 - 23:30 uur 
Ma 14: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 15: Duurzaam Meterik: informatieavond warmtepompen in MFC 20:00 - 22:00 uur 
Wo 16: Vrouwen samen sterk: sinterklaasavond 19:30 uur 
Do 17: - Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Vr 18: Meriko Vocaal: Ceciliaavond 
Zo 20: - Meriko Vocaal: deelname Horster koren Festival in het Gasthoes 
  - Zanglust: deelname Horst Vol Koren 11:00 uur 
Ma 21: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 23: KBO: feestavond 17:00 - 22:00 uur 
Do 24: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Vr 25: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Za 26: - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Zo 27: - Intocht Sinterklaas 10:00 - 13:00 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur 
  - Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur 
Wo 30: Vrouwen samen sterk: kerststukje maken 19:30 uur 
   

DECEMBER  

Vr 02: SV Oxalis - Sintviering Kangoeroes, E+F-jeugd 18:15 - 19:45 uur 
Ma 05: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 10: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur 
Ma 12: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 14: Vrouwen samen sterk: kerstviering 19:30 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Geslaagde inloop voor nieuwkomers. 

 
Afgelopen dinsdag 20 september organiseerden de dorpsverbinders, samen met de dorpsraad, een 
inloopbijeenkomst voor nieuwkomers in Meterik.  
 
Doel was, om informatie over Meterik te delen en met elkaar te filosoferen op welke manier je zo snel 
mogelijk mee kunt doen. Diverse personen bezochten de bijeenkomst.  
 
“Belangrijk” gaven deelnemers aan. “Je ziet de gezichten van personen waar je met vragen terecht kunt”.  
Naast een toelichting over het dorp hebben we vooral aandacht 
besteed aan welke verenigingen er zijn en hoe je daar het beste 
mee in contact kunt komen. Want via een lidmaatschap van een 
club leer je snel mensen kennen en dat is een goede basis om 
mee te doen in Meterik. 
 
De inloop is voor herhaling vatbaar. 
 
 

 
 

Doe gezellig mee! 
 
 
 

Het eetpunt “Schuuf gezellig aan” is iedere 1e en 3e maandag van de maand. Velen maken hier al gebruik 
van. Twijfelt u nog, kom eens proberen. Het is altijd gezellig en het eten smaakt heerlijk.  
 

Het volgende Eetpunt is op maandag  3 oktober. Dan wordt er weer een 3 gangendiner geserveerd. U 

kunt zich opgeven t/m donderdag 29 september bij de dorpsverbinders: 
tel. 06-38230621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com 
 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 13,00 per persoon. 
Open inloop is iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur.  
    
Er wordt gekaart, gerummicubt en gehandwerkt. Ook voor een praatje en een kopje koffie ben je van harte 
welkom. In overleg kunnen er ook andere activiteiten opgepakt worden. Loop gerust eens binnen. 
 

Zet alvast in uw agenda:  

7 november Mantelzorgdag van 12.30 tot 15.00 uur.                                                                        
De uitnodigingen volgen binnenkort.                                                                                                                                
Bent u Mantelzorger of kent u iemand die Mantelzorger is? Niet van iedereen is dat bij ons bekend. Laat 
het ons weten.  
De Dorpsverbinders:  Carli, Ria en Hennie 
                                                                      
 

 

Zoals u wellicht weet vindt 8 oktober Inside The Cage plaats.  

Hierdoor is vanaf 8 oktober 07:00 uur tot 9 okt. 03:00uur de weg afgesloten van 
Café Kleuskens tot Salon Handmade.  
We zouden u willen verzoeken om hier rekening mee te houden.  
Alvast bedankt! 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Mededelingen KBO 
 
 
 
Beste Leden, 
 
Laatste Oproep !!!! 
 
Woensdag 05 oktober, documentairemiddag in het MFC. 
 
Er zullen twee documentaires gedraaid worden die gemaakt zijn door Thuur van den Heuvel. 
Thuur is een Horstenaar, en ook een bekende bij omroep Horst aan de Maas. 
 
Hij zal allereerst uitleggen hoe de documentaires tot stand zijn gekomen. Daarna draait hij de eerste 
documentaire met als titel ´ Bidden zonder woorden ´.  
 
Deze documentaire ging op 2 maart j.l. in première tijdens de jubileumviering van ‘50 jaar Stichting 
Veldkruisen en Kapellen Horst ‘.  Thuur heeft als thema gekozen, “Wie voert het onderhoud uit en worden 
deze kapellen nog wel bezocht “. Daarna zal Jos Keijsers ons nog wat gaan vertellen over de kruisen en 
kapellen in de gemeente Horst a/d Maas. 
 
We sluiten de eerste documentaire af met een gratis kopje koffie of thee. 
 
Na de pauze zal Thuur een uitleg geven over hoe de documentaire met als titel ´ Zijn leven, Onze vrijheid ´ 
tot stand is gekomen. 
 
Deze documentaire gaat over de verzetsheld Derk van Assen die hier in 1943 in de Schadijker bossen in  
koelen bloede gefusilleerd werd. Derk heeft samen met zijn vrouw onder andere Joodse mensen laten 
onderduiken en werd in de dagen voor zijn dood gemarteld door de Duitsers. Derk heeft nooit zijn Joodse 
onderduikers verraden, wat hij tenslotte met de dood heeft moeten bekopen.  
Derk is maar 51 jaar geworden. 
 
Dit zijn documentaires die moet je gezien hebben, en….. dat kan op woensdag 5 oktober in het MFC.  
De zaal is vanaf 13.30 uur open, zodat we om 14.00 uur kunnen starten. 
 
Deze documentairemiddag, is bedoeld voor leden en niet leden van de KBO. 
Dus een ieder is van harte welkom. 
 
Het enige wat je moet doen is je opgeven voor deze documentairemiddag, vóór zondag 2 oktober bij de 
secretaris Bert Thijssen. Liefst per mail: kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook 06-4035 5580 maar dan 
alleen ‘s avonds tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Dan weten we hoeveel tafels, stoelen en hoeveel koffie er 
gezet moet worden.  
 
Agenda : 
Wandelen   Maandag 3 oktober, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten       Donderdagmiddag 6,13,20, en 27 oktober, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Knutselen   Donderdagmiddag 6 en 20 oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur in het MFC. 
Kienen         Maandag 10 oktober. Aanvang 14.00 uur de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
Fietsen        Dinsdag 11 oktober organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen voor het laatst van dit jaar 
                     weer een mooie fietstocht. Pak je fiets, en fiets gezellig met de Janne Mannen mee. 

                                    In 2023 zullen de fietsdagen op een woensdag gefietst worden. 
                      
Tenslotte willen we eenieder bedanken die hun stem op de KBO heeft uitgebracht bij de  
‘Rabo ClubSupport actie’ 

     En natuurlijk ook de Rabobank, bedankt voor de sponsering. 
 
 Groetje, KBO Meterik. 
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   Een terugblik…… 

Sefke en Trui uit Meterik 
 
 
Af en toe komen we een oud krantenartikel tegen dat leuk is om nog eens te lezen. 

In het Dagblad voor Noord-Limburg van maandag 13 april 1981 lezen we een artikel uit de rubriek 

‘’N Blauwe Maandag in Noord-Limburg’ met als ondertitel ‘Theo Vliegenberg en Toon Willemsen op 
bezoek bij bekende en onbekende mensen in Noord-Limburg’.  
 
Deze week: Sefke en Trui uit Meterik.  Hieronder het eerste deel van het artikel. 
 
Even voorstellen: De heer en mevrouw Van den Heuvel-Vissers, het oudste echtpaar van Meterik. In de 
volksmond beter bekend als Heuvel Sefke (tachtig jaar) en Trui (drieëntachtig). Levenslustig als een jong 
stel en een levenswijsheid waar je “U” tegen zegt. Twee gelukkige mensen die zich mogen verheugen in 
een goede gezondheid, waarvan ze volop gebruik maken door allerhande activiteiten te ontwikkelen. 
Sefke en Trui kunnen terugzien op een mooie tijd, waarin hard werken centraal stond. Bijna drieënzestig 
huwelijksjaren hebben ze erop zitten, die worden gekenmerkt door tevredenheid. Nu genieten ze van een 
welverdiende rust, die ze overigens betrekkelijk hebben gemaakt door al hun activiteiten.  
 
Ze wonen aan de Pastoor Notermansstraat, waar ook de lagere school staat. Het beeld van de straat 
wordt voor een groot deel bepaald door de schooljeugd. Sefke en Trui blijven er jong door. Zoals ze zich in 
huis ook jong blijven voelen te midden van de vele foto’s van de kleinkinderen. Maar lang niet altijd zijn ze 
thuis. “Ôs moe is weer schuupe” zeggen de kinderen vaak. En dat geldt ook voor Sefke. 
 
Als ik Trui vraag of alles goed is met haar, reageert ze prompt: “Dat denk ik”. Het gaat heel goed. 
Uitstekend mag ze wel zeggen. “En met Sefke ook” voegt ze er in één adem aan toe. Sefke knikt. Zoals hij 
tijdens het gesprek nog vaak zal knikken als Trui haar verhaal vertelt en meteen ook maar de 
belevenissen van Sefke uit de doeken doet. Trui is het kompas waarop het echtpaar vertrouwt, zal Toon 
later in het gesprek opmerken. Trui vindt dat ook. En Sefke, och, hij lacht maar eens. “As ’t mar dreit”, 
merkt hij op. Ja, het gaat goed met de echtelieden. In augustus zijn ze drieënzestig jaar getrouwd. Allebei 
nog helemaal gezond. En nu op naar de vijfenzestig huwelijksjaren. Dan is er weer feest. “Ons hele leven 
is een feest geweest”, vindt Trui. “Toen we trouwden, toen we 25 jaar, 40 jaar, 45 jaar, 50 jaar, 55 jaar en 
60 jaar waren getrouwd. Toen ik tachtig werd en toen Sefke tachtig werd” somt ze enkele feestelijke 
gebeurtenissen op. “Man, we hebben een heel kapitaal verfeest”.  
 
 
 
 
De foto is op 22 
augustus 1978 
genomen in hun 
woning aan  
de Pastoor 
Notermansstraat 
waar de 
voorbereidingen 
werden getroffen 
voor de viering 
van het 60-jarig 
huwelijksfeest dat 
op die dag 
gevierd werd. 
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Uitslagen competitie: Week 38  Competitiepunten en stand na:  Ronde 3 
 
Meterik 1 Wevert 1 9 - 4 A    Klasse Meterik 1 14  pnt   plaats      7 
Meterik 2 America 2 4 - 10 B1  Klasse Meterik 2   7  pnt   plaats    11 
Tienray 1 Meterik 3 8 - 6 B1  Klasse Meterik 3 24  pnt   plaats      3 
Kemphaan 4 Meterik 4 8 - 6 B2  Klasse Meterik 4 14  pnt   plaats    10 
Wevert 2 Meterik 5 7 - 7 B3  Klasse Meterik 5 19  pnt   plaats      7 
Meterik 6 Castenray 2 7 - 6 C1  Klasse Meterik 6 22  pnt   plaats      3 
Meterik 7 Gasthoes 3 7 - 7 C2  Klasse Meterik 7 20  pnt   plaats      4 
Castenray 3 Meterik 8 7 - 5 C4  Klasse Meterik 8 28  pnt   plaats      3 
  

Beste speler in Week 38:   JAN KLEUSKENS van Meterik 1   

 
 
       

IN MEMORIAM  JOEP VAN DEN BEKEROM 
 
Afgelopen zaterdag 24 september ontvingen we het trieste bericht van het overlijden van ons trouwe lid 
Joep van den Bekerom.  
Joep overleed thuis na een kort ziekbed in de leeftijd van 74 jaar.  
Hij was langer dan 10 jaar lid en afgelopen seizoen actief competitiespeler in ons 6e team.  
Ook was hij een vaste bezoeker bij wedstrijden van de competitie en PK in onze biljartzaal. 
We hebben Joep leren kennen als een verenigingsman in hart en nieren, altijd in voor een gezellig praatje 
en een leuke opmerking.   
Wij wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte de komende tijd om dit verlies te 
verwerken. 
Namens bestuur en alle leden van Ouderen Biljart Meterik. 
  
 

               In memoriam 

 
                        Afgelopen maandag kregen we een bericht van het overlijden van ons trouwe lid  
 

                                      Mia Verhaegh – Smedts  

 
                                            Mia was vanaf 01-02-1998 lid van de KBO. 
 
                           Wij wensen, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe, 
                                                       om dit verlies te kunnen dragen. 
                                                                     KBO Meterik. 
 
 
 
                        Afgelopen weekend kregen we een bericht van het overlijden van ons lid  
 

                                    Joep van den Bekerom 
 
                                            Joep was vanaf 01-10-2019 lid van de KBO. 
 

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen, familie, 
vrienden en kennissen. Wij wensen u veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen.  
                                                                     KBO Meterik. 
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Activiteiten van Vrouwen samen Sterk 
 
 

 
Zondag 18 september hebben we een mooie wandeling gemaakt door de Heere Peel in America.  
Met ruim 20 leden gingen we op pad. 
Zon en regen wisselden elkaar een beetje af. Op het einde van de wandeling stond er koffie met appeltaart 
voor ons klaar bij Aan de Drift. Dat smaakte erg goed. 
 
Woensdag 21 september hadden we ons jaarlijks uitstapje. Dit keer gingen we naar het museum voor de 
vrouw in Echt en bezochten we het witte stadje Thorn.  

 
Daar kregen we een rondleiding door het stadje en bezochten we de abdijkerk. 
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Na een heerlijk diner bij Aod Thoear in Thorn gingen we weer richting Meterik (met een kleine omweg) 
Al met al een gezellige dag om op terug te kijken. 

 
 

Informatieavond 

Op woensdagavond 5 

oktober willen we een 

informatieavond houden. De 
knutselavond komt dan helaas te 
vervallen. 
Deze avond gaan we het hebben 
over de toekomst van VSS. 
Aanvang 19.30 uur in de foyer 
van de Meulewiek 
 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
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In memoriam Joep van den Bekerom 
 
 

Joep, enne gôje mins blieft altied laeve! 
 

Het wordt zo vaak gezegd.. 
 
Maar jij bent voor onze club een fantastisch mens geweest, een bijzonder clublid met een gouden randje. 
Maar weinig mensen hebben in de gaten wat jij allemaal voor de club hebt gedaan. Zowel op als om het 
veld stond jij altijd voor ons klaar.  
Geen woorden maar daden, daar stond jij voor. Nou ja, dat van geen woorden durven we eigenlijk niet 
hardop te zeggen. Men hoorde je vaak genoeg langs het veld “steggele en knaoje”. 
 
Je was vroeger als keeper actief. En jullie bedrijf, Firma van den Bekerom, is jarenlang sponsor van onze 
teams geweest.  
Je werd grensrechter bij het eerste elftal en later ben je als jeugdleider aan de slag gegaan. Je trainde 
zelfs de meiden van het schoolvoetbal, maar helaas is het je niet gelukt deze dames aan de club te 
binden. Hadden we eigenlijk wel van je verwacht hoor. 
 
Je bent begin jaren 80 actief geweest binnen het bestuur. Maar je kon het gras niet missen. 
Dus ging je aan de slag bij de terreincommissie. Alles pakte je aan. Velden beregenen kon je als de beste 
en owee als iemand anders probeerde aan de “bejaarde” pomp te komen, dan kwam er niet alleen stoom 
uit de beregeningspomp. Jij dacht dat alleen jij de gebruiksaanwijzing kende, maar natuurlijk bleek dat ook 
de andere mannen dit klusje goed konden klaren. 
 
We gaan je missen, 
Naast het veld bij de wedstrijden, 
Op je vaste stek aan de hangtafel in de kantine, 
Je lach, je grappen en natuurlijk gewoon het ouwehoeren met iedereen. 
Joep, we hopen dat je vanuit daar boven de Groen-Witte blijft volgen, het ga je daar goed. 
Bedankt voor alles. 
 
We wensen Annie, de kinderen en kleinkinderen en verder iedereen die je lief is geweest heel veel sterkte. 
 
 

SENIOREN 
 
Algemene Ledenvergadering 
Noteer alvast de datum 17 oktober aanvang 19.15 uur in je agenda. Uitnodiging volgt. 
 
Uitslagen 
RKSV Meterik 2 (zon)   SVOC'01 2 (zon)  4 - 0 
SV Venray 15 (zon)   RKSV Meterik 4 (zon)  1 - 3 
Sparta'18 4 (zon)   RKSV Meterik 3 (zon)  1 - 6 
RKSV Meterik 1 (zon)   SVEB 1 (zon)   1 - 0 
 
Meterik behaalt in slotminuut zeer verdiende overwinning op SVEB 
Op zondag 25 september won Meterik de thuiswedstrijd tegen SVEB met 1-0. 
Voor aanvang van de wedstrijd werd ter nagedachtenis van de afgelopen zaterdag overleden Joep van de 
Bekerom, één minuut stilte gehouden.  
Meterik zocht vanaf de aftrap de aanval tegen een stug verdedigend SVEB.  Dit leverde pas in de slotfase 
van de eerste helft diverse kansen op. Rens Aerts, Bjorn Cuppen en Dré Peeters waren echter te gehaast 
en daardoor lukte het niet om de openingstreffer te scoren. SVEB groeide daardoor in de wedstrijd, hield 
ook in de tweede helft de gelederen gesloten, maar werd aanvallend gedurende de gehele wedstrijd niet 
gevaarlijk. De groen-witte kregen wel weer kansen via Rens Aerts, Cas Janssen en Dirk van Rengs maar 
zij hadden hun vizier niet op scherp staan. Toen SVEB al bijna het gewonnen punt vierde, omspeelde Giel 
Vullings met een prima actie zijn tegenstander en stuurde Rens Aerts de diepte in. Rens legde al zijn gram 
en frustratie in zijn actie en schoot met wat geluk door de benen van de keeper de 1-0 binnen. Met deze 
overwinning gaf Meterik een mooi eerbetoon aan Joep! 
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Programma  
2 okt  13:00 EWC'46 1 (zon)  RKSV Meterik 1 (zon) 
2 okt  09:30 Vitesse'08 4 (zon)  RKSV Meterik 2 (zon) 
2 okt  10:30 RKSV Meterik 3 (zon)  Wittenhorst 8 (zon) 
2 okt  10:30 RKSV Meterik 4 (zon)  Hegelsom 4 (zon) 
    
9 okt  14:30 RKSV Meterik 1 (zon)  DSV 1 (zon) 
9 okt  12:00 Sportclub Irene 10 (zon) RKSV Meterik 3 (zon) 
9 okt  10:00 Sportclub Irene 13 (zon) RKSV Meterik 4 (zon) 
    
16 okt  14:30 Heijen 1 (zon)   RKSV Meterik 1 (zon) 
16 okt  12:00 Sporting S.T. 2 (zon)  RKSV Meterik 2 (zon) 
16 okt  10:30 RKSV Meterik 3 (zon)  FCV-Venlo 8 (zon) 
16 okt  10:30 RKSV Meterik 4 (zon)  SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 (zon) 
 
Programma jeugd in Meterik 
01-10  14:00 SJO America-Meterik JO15-1  FCV-Venlo JO15-2 
01-10  13:30 SJO America-Meterik JO13-1  ST SV Lottum/GFC'33 JO13-2JM 
01-10  11:00 SJO America-Meterik JO9-1  Merselo JO9-1 
01-10  10:30 SJO America-Meterik JO8-1  FCV-Venlo JO8-1 
01-10  10:30 SJO America-Meterik JO8-2  GFC'33 JO8-2JM 
15-10  14:00 SJO America-Meterik JO15-1  SJO PEC'20 JO15-1 
15-10  11:00 SJO America-Meterik JO9-1  S.V. Oostrum JO9-2JM 
15-10  10:30 SJO America-Meterik JO8-1  MVC'19 JO8-1 
15-10  10:30 SJO America-Meterik JO8-2  IVO JO8-2 
 
Programma alle jeugd 1 oktober 
15:00 ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1  RKMSV JO19-1 

14:30 ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  S.V. Oostrum JO19-1 

14:00 SJO America-Meterik JO15-1    FCV-Venlo JO15-2 

13:30 SJO America-Meterik JO13-1    ST SV Lottum/GFC'33 JO13-2JM 

10:45 ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1  ST EVV/RIOS'31 JO12-1 

10:45 ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2  Melderslo JO12-1 

10:30 ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1  SV Venray JO11-4 

10:00 Sparta'18 JO11-4JM     ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2 

11:00 SJO America-Meterik JO9-1    Merselo JO9-1 

10:30 SJO America-Meterik JO8-1    FCV-Venlo JO8-1 

10:30 SJO America-Meterik JO8-2    GFC'33 JO8-2JM 

10:00 SV Lottum JO7-MP     SJO America-Meterik JO7-MP 

 
 

 
 
 
 
 
 
Na het schoefele van 't kerkhof  
 
drinken de schoefelers een kop  
 
koffie in ’t zonnetje. 
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Koploper VC Trivia dames 1 vermaakt publiek 
 
 
 

 
 
Sint Anthonis  
Zaterdagmiddag waren de dames van VC Trivia te gast bij Somas Activia.  
In de sporthal werd er door het publiek volop genoten van een mooie volleybalvoorstelling van de dames 
uit Horst aan de Maas. De uitwedstrijd werd met veel machtsvertoon en met momenten van heerlijk 
volleybalspel gewonnen. 
 
VC Trivia maakte gedurende de warming-up al een goede indruk. Het was duidelijk te zien dat de dames 
vastberaden waren om ook deze tegenstander meteen onder druk te zetten.  
 
In de 1e set stond VC Trivia dan ook binnen no-time op een 7-1 voorsprong. Een ruime marge die niet 
meer uit handen gegeven werd. Met flitsend en vooral afwisselend aanvalsspel hield VC Trivia de 
tegenstander vakkundig uit de wedstrijd. Op enig moment kroop er wat gemakzucht in het spel van Trivia, 
waardoor Somas Activia toch in de wedstrijd bleef. De opgebouwde marge van het begin van de set bleef 
staan en Trivia won met 25-20.  
 
In de 2e set stond er eenzelfde VC Trivia, alleen nu met een volledige focus wat leidde tot een 
volleybalshow waarin met name het publiek de grote winnaar was. Somas Activia probeerde met man en 
macht de bal van de grond te houden, maar was niet opgewassen tegen de service- en aanvalsdruk van 
de inmiddels ontketende spelers van VC Trivia. De set werd met 25-9 gewonnen.  
 
De 3e set kende eenzelfde spelverloop als de 1e set. VC Trivia had de regie, maar maakte steeds meer 
persoonlijke fouten in de servicepass, waardoor de tegenstander hoop bleef houden op een set 
overwinning. Tegen het einde van de 3e set schakelde VC Trivia een versnelling hoger waardoor er vrij 
eenvoudig afstand werd genomen. De set eindigde met 25-20 voor VC Trivia.  
 
In de 4e set pakte uitblinker Sanne Bergs aan de zijde van VC Trivia de regie met haar snoeiharde 
sprongservice. Binnen enkele minuten stond het 8-0. VC Trivia speelde met veel energie en kreeg weer 
vleugels. Het volleybalfeest was compleet doordat Isa Tacken (15) haar competitiedebuut voor dames 1 
kon maken en ook direct met haar eerste aanval op de middenpositie scoorde. Met 10 punten uit 2 
wedstrijden beleven de dames een geweldige seizoenstart.  
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Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

 
 

 
Uitslagen week 38: 
DES (V) MW2   - Oxalis MW1      3 - 15 
Oranje Wit (L) F2  - Oxalis F1      6 - 10 
Oxalis E3   - SVOC '01/United E1     4 - 12 
ODC E1   - Oxalis E1      0 - 4 
MKV C1   - Oxalis C1      1 - 5 
Oxalis B1   - SVOC '01/United B2  10 - 1 
Oxalis A1   - Roka A1      2 - 5 
DES (V) 1   - Oxalis 1      9 - 10 
 
Oxalis stelt zege veilig in laatste minuut 
Op zondag 25 september stond DES (V) 1 op het programma. Een uitwedstrijd in Vierlingsbeek op gras in 
plaats van kunstgras, wat weer even wennen was. Het was een lastige wedstrijd, waar Oxalis de hele 
eerste helft tegen een achterstand aankeek. In de 2e helft pakte Oxalis de voorsprong, maar gaf deze nog 
bijna uit handen. In de laatste minuut van de wedstrijd werd de zege veiliggesteld.  
 
De wedstrijd begon met een 1-0 voorsprong voor DES (V) die scoorde uit een vrije worp. Oxalis had hier 
meteen antwoord op en maakte de 1-1. Daarna liep DES (V) uit naar 4-2. Oxalis kwam dichterbij tot 4-3. 
De dames uit Hegelsom gingen met een 6-5 achterstand de rust in. 
  
In de rust gaven de coaches aan dat de dames erin moesten blijven geloven. Het vertrouwen groeide weer 
bij de dames van SV Oxalis. 
 
De 2e helft zag er dan ook heel anders uit. Vol goede moed gingen de dames weer het veld op en wist 
Oxalis de eerste 4 doelpunten van de 2e helft te scoren. Ze liepen uit naar 6-9. Oxalis stond drie 
doelpunten voor maar DES (V) liet het daar niet bij zitten. DES (V) wist de korf ook nog een paar keer te 
raken en trok de stand gelijk tot 9-9. Met nog maar 1 minuut op de klok wist Oxalis dat ze de laatste aanval 
moest scoren en dat gebeurde ook. Net voor het eindsignaal werd de 9-10 gemaakt en konden de 2 
punten meegenomen worden naar Hegelsom. 
 
Aanstaande donderdag 29 september is de volgende wedstrijd alweer. Dan speelt Oxalis 1 hun 2e 
bekerwedstrijd thuis om 20.00 uur tegen Korloo 1 op sportpark Wienus. 
 
2 oktober volgt dan de reguliere competitiewedstrijd om 12.30 uur uit tegen Heumen 1. 
 
Agenda 
29-09-2022: 2e ronde bekercompetitie Oxalis 1 – Korloo 1 om 20.00u Sportpark Wienus 
10-10-2022: 1e Vriendinnentrainingen E-D-jeugd 18.30-19.45u 
12-10-2022: 1e Vriendinnentraining F-jeugd 18.00-19.00u 
01-11-2022: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur 
26-11-2022 + 27-11-2022: Start zaalcompetitie 2022-2023 
02-12-2022: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E van 18.15-19.45u in kantine Sportpark Wienus 
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl OF  
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis 
 
 
 
Weerspreuken: Meteorologische herfst is begonnen (23 sept.) 
 

Brengt september kille regen, 
is aan de winter niks gelegen. 

 
Is de herfstdag met veel nevels doortrokken, 

dan komt een winter vol sneeuwvlokken 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 

   H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 1 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Riek en Piet Lemmen - Weijs (jaardienst) 
 

Zaterdag 30 oktober of zondag 1 november: viering t.g.v. Allerheiligen en Allerzielen 

Op dit moment is nog niet bekend hoe dit weekend ingevuld gaat worden.  
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 

01-10: Henny Jenniskens Huub Baltussen   Jeu Tacken 
15-10: Susan Baltussen Huub Baltussen   Jan Steeghs 
 

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dankuwel! 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 3981416 

Misintenties:   

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  

 

Ziekencommunies: 077-398 14 16 

Telefoonnummer priesternooddienst: 06-55408023  

Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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