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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Wat zal degene die het eerst internet had eenzaam zijn geweest.
In week 38 is er geen neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in september blijft 14 mm.
Niets doen is ontzettend moeilijk,
je weet nooit wanneer je klaar bent.

Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.
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Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
1 pagina
€ 27,50
1 pagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 25-09-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.
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- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur
Vss gezellige avond 19:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO fietstocht 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Grote poets / NL Doet actie JongNL Meterik 09:00 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO excursie naar Museum de Kantfabriek
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Concert Concordia - Première 'Lei' 20:00 - 22:30 uur
JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
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- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders mantelzorgdag in MFC 12:15 - 15:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO jaarlijkse feestavond
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraadvergadering 20:00 - 22:00 uur
Horst aan de Mallets (deelname drumband) 14:00 - 18:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Deelname Concordia aan het Fanfare Repertoire Festival
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
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WEEK VAN DE GOEDE DOELEN

Vorige week werd in Meterik gecollecteerd voor de volgende goede doelen:
Longfonds
Nederlandse Brandwondenstichting
Handicap NL
Nederlandse Hartstichting
KWF Kankerbestrijding

Nierstichting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Prinses Beatrix Spierfonds
Nederlands Rode Kruis
Vastenactie

Meer dan 70 collectanten en brievenbezorgers hebben ervoor gezorgd dat de collecte prima is verlopen.
Hiervoor onze hartelijke dank. De organisatie hoopt ook volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen.

EVENEENS DANK AAN ALLE GULLE GEVERS.
De opbrengst van de collecte wordt binnenkort in ´t Krèntje bekend gemaakt.

Heeft u de collectant gemist?
U kunt de envelop met uw bijdrage
deze week nog afgeven op
St. Jansstraat nr. 1.

Elkaar ontmoeten bij de open inloop of
het eetpunt
Het volgende eetpunt is op maandag 4 oktober 2021. Aanvang 12.15 tot ongeveer 13.30 uur.
Wilt u ook genieten van een gezamenlijke maaltijd van ‘Paulus kookt’?
Aanmelden voor het eetpunt van 4 oktober kan tot en met donderdag 30 september bij de
Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
Kosten € 12,00 p.p.; wijn, bier of fris € 2,00.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Wilt u handwerken, kaarten, rummikuppen of een ander spelletje spelen of gewoon gezellig een praatje
maken? U bent van harte welkom.
Iedere maandag is er een Open Inloop voor alle leeftijden van 13.30 tot 16.00 uur.
De coronaregels veranderen vanaf 25 september. De eerstvolgende keer dat u het eetpunt of de open
inloop bezoekt, is een coronacheck nodig. Dit kan via de check app of de QR code op papier.
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Mededelingen KBO

Op woensdag 23 september vertrokken we dan, nadat we het busuitstapje naar de Orchideeënhoeve in
Luttelgeest vaak moesten uitstellen. De bus van Ruud Ghielen zat gezellig vol met 45 leden.
Rond de klok van 08.00 uur
was het dan zo ver, de
chauffeur moest behoorlijk
manoeuvreren om in en uit
het centrum van Meterik te
komen. Via de Schaak de
A73 op richting Apeldoorn,
waar we om 09.30 uur
stopten voor een kopje
koffie en een stukje gebak.
Na de koffie met gebak
vervolgden wij onze weg
naar Luttelgeest.
We waren wat aan de
vroege kant, maar konden
gelijk aan tafel voor de
lunch.
Tegen 13.00 uur werden we
opgehaald door een
begeleider die ons veel
vertelde over diverse
soorten orchideeën.
Ook hoe je ze moest
verzorgen om er optimaal
van te kunnen genieten.
Het beste was om lekker
samen met de orchidee
onder de douche te gaan
staan, want de orchideeën
houden nu eenmaal van veel vocht.
Daarna konden wij vrij door de tropische kassen heen lopen, alwaar je van de vele soorten orchideeën,
verschillende soorten vlinders, flamingo’s, stokpaardjes, schildpadden, lori’s, koi-karpers, papegaaien en
de mamagaaien kon genieten.
Voor vertrek werden er nog wat orchideeën gekocht om de Meterikse badkamers wat op te vrolijken.
Tegen 15.00 uur gingen we weer op pad. Op naar het mooie vestingstadje Elburg voor een rondvaart over
het Veluwemeer. In de verte kwam de rondvaartboot Titanic al aangevaren; het duurde best wel even
voordat we aan boord konden.
Toen we eenmaal aan boord waren kon je wat drinken, wel in een rap tempo, anders had je bij terugkomst
je drankje nog niet op. Nadat we de Titanic vaarwel hadden gezegd, vertrokken we moe maar voldaan
terug naar Meterik, waar bij Ger en Irene Kleuskens het diner al klaar stond.
Tegen 22.15 uur vertrokken de meeste leden met leuke herinneringen huiswaarts.
Als bestuur willen wij alle leden die mee zijn gegaan, bedanken voor de gezelligheid.
Het was een leuke groep.
Vriendelijke groet, bestuur KBO Meterik.
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Tweewekelijkse update werkzaamheden centrum Meterik
(23-09-2021)
In overleg met gemeente en aannemer is er een nieuwe globale planning van het totale uitvoeringstraject
gemaakt. Zie hiervoor het aparte bericht.

De actualiteit:
In tegenstelling tot eerdere berichten zal de splitsing Sint Jansstraat/Donkstraat rond 25 oktober worden
opengesteld voor het verkeer. Vrachtverkeer zal zoveel mogelijk worden geweerd.
Fietsers kunnen nu via het weggetje voor ‘Den alden bekker’ gebruik maken van de splitsing. Voor hen is
een omleidingsroute aangegeven omdat het te riskant is kort langs het werkterrein op de Sint Jansstraat te
fietsen.
Het beeld ‘De 3 Vrouwen’ zal Meterik tijdelijk verlaten. Om schade aan het kunstwerk te voorkomen wordt
deze even ondergebracht op de gemeentewerf. Zodra haar nieuwe plekje (enkele meters verder richting
Horst) klaar is komt het beeld weer terug.
Als er tussentijds belangrijke zaken te melden zijn doen we dat via de website van de Dorpsraad en ons
Facebook en Instagram account.

Update vertraging werkzaamheden
25 mei tot februari 2022: herinrichting centrum Meterik
Bij de start van de werkzaamheden in het centrum van Meterik waren deze voorzien om afgerond te zijn in
het najaar van 2021. Onvoorziene omstandigheden hebben helaas geleid tot de nodige vertraging.
Horster Wegenbouw Combinatie uit Horst voert deze werkzaamheden voor de gemeente uit.

Vertraging oorspronkelijke planning
Hoge grondwaterstanden vormen aanleiding voor de inzet van een alternatief infiltratiesysteem. De
toepassing van dit systeem vereist meer tijd en werk dan het oorspronkelijke systeem dat voorzien was.
Daarnaast zorgen ook de aanwezige oude kabels en leidingen (o.a. riolen) voor vertraging. Deze kabels
en leidingen moeten nu, door het aanbrengen van een alternatief infiltratiesysteem, eerst verwijderd
worden.

Planning
De planning voor de resterende werkzaamheden en fases ziet er in hoofdlijnen zo uit:
• Fase 3: 31 augustus t/m 22 oktober (week 35 t/m 42)
• Fase 4: 30 september t/m 18 november (week 39 t/m 46)
• Fase 5: 27 oktober t/m 14 december (week 43 t/m 50)
• Fase 6: 30 november t/m 2 februari 2022 (week 48 t/m 5)

Bereikbaarheid per fase
Ruim voordat werkzaamheden beginnen, ontvangen bewoners en bedrijven een brief van de Horster
Wegenbouw Combinatie. In deze brief staat meer informatie over de werkzaamheden. Ook vindt men in
deze brief een contactpersoon aan wie vragen over de werkzaamheden gesteld kunnen worden.
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De gemeente, Horster Wegenbouw Combinatie en Dorpsraad Meterik begrijpen dat deze werkzaamheden
overlast met zich mee kunnen brengen. Gezamenlijk proberen zij dit zoveel mogelijk te voorkomen. Slecht
weer en eventuele andere onvoorziene omstandigheden spelen een rol bij de planning. Daardoor worden
werkzaamheden mogelijk eerder of later uitgevoerd.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Of verwacht u problemen door de gewijzigde planning? Neem zo snel mogelijk
contact met de gemeente Horst aan de Maas op via gemeente@horstaandemaas.nl of bel naar
077-4779777. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht.
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Beste inwoners van Meterik
De gemeente heeft aangegeven 1.000 woningen te bouwen in de komende jaren. Meterik heeft er daar
100 van toebedeeld gekregen. Als dorpsraad zijn we daar erg blij mee en de werkgroep wonen is daar al
volop mee aan de slag.
De gemeente wil graag via een enquête inzicht krijgen in de woonwensen om daarmee te kunnen sturen
in de verdeling van de huizen wat betreft sociale huur, huur of koop. Als dorpsraad ondersteunen we dit
initiatief van harte. Als je plannen of wensen hebt op woongebied, vul de enquête in. Deze is digitaal. Lukt
digitaal niet zo goed, dan hebben we ook een papieren versie. Stuur een mailtje of bel naar de secretaris
van de dorpsraad voor een papieren exemplaar. Hieronder het persbericht van de gemeente Horst aan de
Maas, waarin de link naar de enquête is te vinden.

Horst aan de Maas brengt woonwensen in beeld!
Bouwen! Natuurlijk, maar waar en voor wie? Geef je mening en win een VVV bon!
De gemeente Horst aan de Maas wil dat in 2025 iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Dat er weer
iets te kiezen is. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er in de komende jaren
1.000 woningen gebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt per dorp gewerkt aan een woonplan. De
verwachting is dat de woonwensen in ieder dorp weer anders zijn. Om deze woonwensen in beeld te
krijgen zet de gemeente een woononderzoek uit.
Woonwethouder Rudy Tegels: ‘Mijn ultieme ambitie is dat in 2025 iedereen weer iets te kiezen heeft in
Horst aan de Maas; dat iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Daarom hoop ik dat inwoners
massaal meedoen aan ons woononderzoek. U kunt nu input geven voor onze toekomstige
woningbouwplannen. We willen heel concreet van onze inwoners weten op welke plek en in wat voor
woning ze het liefst in de toekomst willen wonen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, ook
inwoners die geen verhuiswensen hebben.’

Doe mee en win
De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van Horst aan de Maas én mensen die graag inwoner willen
worden in Horst aan de Maas. De vragenlijst kan online tot en met 10 oktober 2021 worden ingevuld. Ook
zijn papieren formulieren op het gemeentehuis te vinden én zijn er bij de dorpsraden papieren versies
beschikbaar. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten alleen
gebruikt voor dit onderzoek. Onder alle deelnemers verloten we vijf VVV-bonnen van €100,-

Dorpsplannen wonen
De gemeente haalt ook informatie op bij de woningcorporaties en lokale makelaars. De gemeente
bespreekt de uitkomsten van deze vragenlijst en alle opgehaalde informatie met de dorpsraden en een
aantal dorpsbewoners. Met hen schrijft de gemeente later dit jaar, op basis van onder andere de resultaten
van het onderzoek, het dorpsplan wonen.
De enquête vindt je op https://enquete.toponderzoek.com/woneninhadm
Dorpsraad Meterik
p/a
Crommentuynstraat 18, 5964NM Meterik
info@dorpsraadmeterik.nl
tel.
077-3984259
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Uitslagen competitie: Week 38

Competitie punten en stand na: Ronde 3

Meterik 1
Meterik 2
Kemphaan 2
Kemphaan 3
Meterik 5
Meterik 6
Valdere Sevenum 4
Leunen 4

7-6
6-8
10 - 3
8-2
11 - 4
9-7
3 - 10

Vrij
Tienray 1
Meterik 3
Meterik 4
Griendtsveen 2
Grubbenvorst 5
Meterik 7
Meterik 8

A
B1
B1
B2
B3
C1
C2
C4

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

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

13
18
14
17
21
30
13
26

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

9
6
12
7
4
1
11
1

Beste speler in week 38: JAN SMULDERS van Meterik 7

Beste leden van Vss

Vorige week hebben jullie allemaal een uitnodiging gekregen voor de
ledenavond van woensdag 6 oktober. Aanvang 19.30 uur.
Denken jullie er aan om jullie aan of af te melden, zodat wij als bestuur weten
hoeveel personen we kunnen verwachten.
Tot dan.
Het bestuur Annemie, Anny, Maria, Mien en Mia

Limburgse molendag – zondag 3 oktober
Komende zondag 3 oktober is het Limburgse molendag.
Vele molens in Limburg zijn op deze dag geopend. Ook de Meterikse molen is geopend van
11.00 tot 16.00 uur.
De molenaars zullen, als er wind is, malen en je laten zien hoe de molen werkt. Verder kun je
het Bakhuuske, de kapschuur en de gewasveldjes bezoeken.
We zien iedereen graag zondag!

Nationale Ouderendag
Vrijdag 1 oktober is 'Nationale Ouderendag'; een dag waar individuele wensen van ouderen worden
vervuld. Veel ouderen hebben een wens die ze moeilijk alleen kunnen vervullen. Bijvoorbeeld omdat ze
alleen zijn of lastig op pad kunnen. Op 'Nationale Ouderendag' vervult Het Nationaal Ouderenfonds ieder
jaar samen met lokale comités, bedrijven en vrijwilligers duizenden van deze wensen.
Vaak gaat het om kleine wensen, zoals nog eenmaal het ouderlijk dorp bekijken, een kroket uit de muur
trekken, een trouwjurk passen, samen op pad of herinneringen ophalen op het strand.
De Verenigde Naties hebben 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen.
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Terugblik……. Boerinnenbond Afdeling
Meterik 25 jaar!
Enkele weken geleden plaatsten we deze foto met de vraag: wanneer en bij welke gelegenheid is deze
foto gemaakt.
Op de foto staand v.l.n.r. Dieneke Lemmen, An Kleuskens, Mien Geerets, Frieda Janssen (met vlag), Lena
Tacken, Nel Versleijen.
Zittend v.l.n.r. Marie Jenniskens, pastoor Spee, Lien verstappen.
We ontvingen enkele
reacties, waarvoor dank.
De foto is gemaakt op
30 januari 1958,
bij gelegenheid van het 25jarig bestaan van de
boerinnenbond.
Op woensdag 29 januari
1958 werd dit feest groots
gevierd en we ontvingen
een boekje waarin een
beschrijving staat van deze
feestelijke dag.
U leest het hieronder.

29 januari 1958
Deze dag werd ingezet met
’n Plechtige Hoogmis met
assistentie uit dankbaarheid voor alle weldaden in de afgelopen 25 jaar ontvangen. Tevens algemene
communie van de leden met toewijding aan Maria.
Hierna werd in optocht begeleid door de fanfare naar de versierde zaal vertrokken.
In de zaal zijnde mochten we enkele serenades in ontvangst nemen, waarna de Voorzitter van de
fanfare de boerinnenbond feliciteerde namens de fanfare, voetballers en ruiters en ons een prachtig
cadeau aanbood n.l. 12 tafelkleedjes.
Hierna werd een groepsfoto gemaakt, die heel goed gelukt is. (redactie: een foto van alle leden die ook
in het boekje staat afgedrukt). Het bestuur met enkele genodigden en de 20 jubilaressen (leden die 25
jaar onafgebroken bij de boerinnenbond zijn geweest) kregen hierna een koffietafel aangeboden,
waaronder pater De Haan, de hulp van Mhr. Pastoor, enkele gelukwensen tot de aanwezigen richtte.
Van 1-2 uur was er receptie, die druk bezocht is geworden. Hierna werd het feest geschorst tot ’s
avonds 6 uur.
Toen begon de feestvergadering.
Onze voorzitster Mevr. Jenniskens – Jenniskens heette allen hartelijk welkom in het bijzonder onze
Geestelijke Adviseur de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Spee, verder de Zeereerw. Pater De Haan, Mej.
Kleuters, die de feestrede zou verzorgen, de besturen van de Boerenbond, Boerenleenbank, Jonge
Boeren, K.A.B., Tuinbouw, de Kring - voorzitster en de Voorzitsters van de omliggende Parochie’s
enz.
Hierna gaf ze het woord aan Mej. Anny Smedts, die de feestvergadering verder zou leiden. Deze gaf
het woord aan de secretaresse die een beknopt overzicht gaf van de verschillende activiteiten in de
afgelopen 25 jaar door de Boerinnenbond verricht. Toen kwam een Hollands Boerinnetje de
feestvierende Boerinnenbond feliciteren. Dit was een dochtertje van een bestuurslid, n.l. Wilma
Janssen.
Hierna werden door het dameskoor onder leiding van Mhr. Pastoor enkele mooie liedjes ten gehore
gebracht, waarna Mej. Kleuters een prachtige feestrede hield, waaronder ze de Voorzitster een
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onderscheiding uitreikte n.l. de zilveren legpenning van de L.L.T.B. De koffietafel werd alle eer
aangedaan, waarna Mhr. Pastoor de Zilveren Jubilaressen huldigde.
De Voorzitster en de Ondervoorzitster werd een cadeau aangeboden, o.a. de Voorzitster een zilveren
theepot, suikerpot, melkkan en dienblad en de Ondervoorzitster een zilveren roomstel met een zilveren
koekjesschaal, geschonken door de leden. De overigen kregen een zilveren insigne opgespeld.
Door de Voorzitter van de Boerenbond werd ons een prachtig vaandel aangeboden, een geldbedrag
o.a. van de Voorzitter van de Boerenleenbank, de Tuinbouwvereniging, door J. Litjens en de
Fokvereniging, ’n grote zak snoep van J. Tacken, verder nog prachtige bloemenmanden van de Jonge
Boeren, Boerenleenbank, Eierverenigingen, enz.
Toen kwam de operette Juffrouw Spillebeen, waar de leden veel plezier in gehad hebben. Verder nog
’n stukje de Krekel en de Mier, verschillende liedjes, waarna enkele mooie sportdemonstaties door
onze sportclub en een mooi dansje eveneens door onze sportclub.
Tot slot dankt de Voorzitster allen zonder uitzondering, waarna deze goedgeslaagde feestvergadering
gesloten werd met de groet: Geloofd zij Jezus-Christus!

Bestuurder de weg kwijt!
Vrijdagnacht (24-09) was de bestuurder van
deze Range Rover de weg kwijt in Meterik.
Hij reed de doodlopende weg in bij de bocht
van de Oude Peelddijk nabij de
Speulhofsbaan.
Hij reed een perceel met sierheesters op.
Op het perceel nam hij de afslag richting
Meterik en kwam met een sierlijke sprong in
de sloot terecht.
De chauffeur is spoorloos. De politie gaf
geen inzicht in het hoe en wat, maar gaf aan
dat de chauffeur niet met de politie wilde
spreken.

Te koop:
Te koop vlees van de boerderij
Stel zelf je vleespakket samen van varkensvlees en/of rundvlees.
Het vlees is vacuüm verpakt en ingevroren.
Info: Klomp, Nieuwe Peeldijk 35 America Tel. 077 464 1380
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SENIOREN
Nieuwe hoofdsponsor
Wij danken Van Dijck Groenteproducties voor 12 jaar trouw hoofdsponsorschap van
onze club.
Zeer verheugd zijn wij dat Maurice Kassenbouw BV met ingang van dit seizoen onze club zal steunen als
hoofdsponsor.
Onderstaand Meterik 1 in hun nieuwe wedstrijdtenue.

Maurice Kassenbouw BV sponsort voor Meterik 1 en 2 presentatiepakken.
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Algemeen
Diverse supermarkten in de omgeving organiseren inzamelacties voor de (voetbal)verenigingen. Wij doen
mee in America voor de jeugd en bij Albert Heijn in Horst. Mocht u bij één van deze winkels uw
boodschappen doen, denkt u dan aan onze club? Alvast bedankt.

Agenda
11 okt

Algemene Ledenvergadering

Uitslagen
26 sep
26 sep
26 sep
26 sep

10:30
10:30
10:30
14:30

Programma
3 okt 10:30
3 okt 10:30
3 okt 12:00
3 okt 14:30
10 okt 10:30
10 okt 12:00
10 okt 12:00
10 okt 14:30
17 okt 10:30
17 okt 10:30
17 okt 11:30
17 okt 14:30

RKSV Meterik 2
Leunen 6
SVOC'01 3
RKSV Meterik 1

-

vvVOS 2
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
GFC'33 1

komende weken
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
GFC'33 2
Hegelsom 1
RKSV Meterik 2 (zon)
SV Venray 12 (zon)
Sporting S.T. 2 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
DEV-Arcen 2 (zon)
Panningen 1 (zon)

-

Sparta'18 5
Ysselsteyn 5
RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 1
SSS'18 3 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
Koningslust 1 (zon)
Sportclub Irene 10 (zon)
SV United 4 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)

Afg.
2-5
3-3
5-2

JEUGD
Uitslagen jeugd 25-september
Belfeldia JO19-1
FCV-Venlo JO17-3
Venlosch Boys JO15-3 JM
S.V. Oostrum JO13-2JM
ST GFC’33/SV Lottum JO12-2
Wittenhorst JO11-3 JM
Merselo JO10-2
Blerick JO8-3

-

Programma jeugd 02-oktober
ST SJO America/Meterik/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO15-1
SJO America/Meterik JO13-1
SJO America/Meterik JO12-1
SJO America/Meterik JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
SJO America/Meterik JO8-1
Programma jeugd 9-oktober
SV Venray JO19-3
Kessel VV JO17-1
SVOC´01 JO13-1
H.B.S.V. JO12-1
SV Venray JO11-5
Sparta’18 JO10-2
S.V. Oostrum JO8-2 JM

-

America/Meterik/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO15-1
SJO America/Meterik JO13-1
SJO America/Meterik JO12-1
SJO America/Meterik JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
SJO America/Meterik JO8-1

0 - 6
0 - 13
3 - 0
4 - 0
8 - 2
0 - 15
7 - 12
-

- ST Volharding/Sambeek JO19-2
ST GFC’33/SV Lottum JO17-1
ST Volharding/Sambeek JO15-2
Blerick JO13-2 JM
SJO PEC’20 JO12-1
ST SV United/BVV’27 JO11-1
Leunen JO10-2 JM
SV Venray JO8-5

15:00 uur
14:00 uur
13:00 uur
12:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
09:30 uur
09:30 uur

America/Meterik/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO13-1
SJO America/Meterik JO12-1
SJO America/Meterik JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
SJO America/Meterik JO8-1

14:30 uur
14:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
09:00 uur
08:45 uur
10:30 uur

ST SJO

ST SJO
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Programma jeugd 16-oktober
ST SJO America/Meterik/Hegelsom JO19-1 - ST Sparta´18/Kronenberg JO19-2
SJO America/Meterik JO17-1
ST Sparta´18/Kronenberg JO17-2
SJO America/Meterik JO15-1
ST Sparta’18/Kronenberg JO15-2
SJO America/Meterik JO13-1
Helden JO13-2 JM
SJO America/Meterik JO12-1
BaarloJO12-1 JM
SJO America/Meterik JO11-1
ST Stormvogels’28/HRC’27 JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
Volharding JO10-1
SJO America/Meterik JO8-1
Wittenhorst JO8-4

15:00 uur
14:00 uur
13:00 uur
12:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
09:30 uur
09:30 uur

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Oxalis benut kansen nu wel en wint van Jes/Klick ’15

Zondag 26 september speelde Oxalis 1 een thuiswedstrijd tegen Jes/Klick ’15 1. De afgelopen twee
weken hadden de dames het erg lastig om de kansen af te maken, waardoor er dit seizoen nog geen winst
behaald was. Ook deze wedstrijd leek het daar in eerste instantie op. Maar uiteindelijk trok Oxalis aan het
langste eind en bleven de punten thuis in Hegelsom.
Oxalis begon niet zo sterk aan de wedstrijd, waardoor Jes/Klick ‘15 meteen een voorsprong van 2-0 kon
pakken. Gelukkig hadden de dames van Oxalis hier wel snel een antwoord op en wisten ze weer terug te
komen op een gelijke stand. Er werden ook deze wedstrijd veel kansen gecreëerd, maar opnieuw werden
er helaas nog veel gemist. Hierdoor was het steeds Jes/Klick ‘15 die op een kleine voorsprong wist te
komen. Toch bleef Oxalis fanatiek doorgaan, waardoor ze met een voorsprong van 5-4 de rust in ging.
Tijdens de rust werd er door trainer/coach Johnny Vervoort gezegd dat Oxalis voldoende kansen
creëerde, maar dat de dames deze kansen rustig moesten blijven nemen.
Na de rust wist Jes/Klick ’15 eerst nog de stand terug te brengen naar een gelijkspel. Vervolgens was het
Oxalis die goed door bleef zoeken naar kansen en de korf wist te vinden. Hierdoor konden de dames de
voorsprong steeds verder uitbreiden. Zo werd er verdiend gewonnen en werd de uitslag uiteindelijk 11-6.
Donderdag 30 september speelt Oxalis 1 de tweede ronde van de bekercompetitie. Ze spelen om
20.00 uur tegen DES 1 in Vierlingsbeek. Zondag 3 oktober staat de volgende competitiewedstrijd op
het programma. Om 12.30 uur speelt Oxalis 1 tegen VMS ’21 1 op sportpark Wienus in Hegelsom.

Recreanten / Midweek leden gezocht
Vind jij het leuk om op woensdagavond gezellig in een team te sporten? Wil je niet de verplichting van het
trainen, maar vind je het wel leuk om wekelijks een wedstrijdje te spelen?
Ons recreanten en midweek team is nog op zoek naar nieuwe leden. Gezelligheid en plezier staat voorop!
Kom anders een keertje kijken op een woensdagavond. Meer info via info@svoxalis.nl

Agenda
• 02-10-2021: Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
• 02-10-2021: Ongekend Talent: balspellen en bewegen voor iedereen met een beperking.
Van 11.00-12.00 uur op Sportpark Wienus
• 04-10-2021 t/m 24-10-2021: Stemmen Rabo Club Support Actie
• 09-10-2021: Ongekend Talent: balspellen en bewegen voor iedereen met een beperking.
Van 11.00-12.00 uur op Sportpark Wienus
• 16-10-2021: Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
• 02-11-2021: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl
Volg 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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Koken met ’t Krèntje
PIKANTE MOSSELPAN
Nodig voor 2 personen:
2 kilo grote mosselen XL
1 kleine rode peper
50 gram roomboter ongezouten
1 ui in ringen
3 tenen knoflook in plakjes
500 gram trostomaatjes in partjes
125 ml witte wijn (de rest drink je bij het gerecht)
Stuk of 5 kruidentakjes bijv. rozemarijn of salie of oregano
Knapperig brood, voor erbij

Bereiding:
Mosselen in koud water spoelen en controleren.
Pepertje halveren, zaad verwijderen en in reepjes
snijden.
De boter smelten in een ruime mossel- of braadpan.
Hierin de ui-ringen, knoflook en pepertje 1 minuut
zachtjes fruiten.
Partjes tomaat erbij doen en de wijn.
Leg de mosselen op de tomaten en de
kruidentakjes ertussen.
Stoom de mosselen met de deksel op de pan in 6
tot 8 minuten gaar tot alle schelpen open staan.
Een makkelijk gerecht voor 2 personen. Ook om bij
mooi weer buiten van te genieten!
In plaats van roomboter kun je vloeibare olijfolie
(bertoli) gebruiken dan is het gerecht lactosevrij.
Van het overgebleven vocht kun je een lekkere vissoep maken.
Om te voorkomen dat je kleine stukjes van de mosselschelpen in je soep krijgt moet je het resterende
vocht zeven door een theezeefje of door een zeef met erin een zakdoek. Je kunt het vocht (bouillon) een
paar dagen in de koelkast bewaren of invriezen voordat je het gebruikt. Het heeft zoveel smaak dat je er
eigenlijk niets aan hoeft toe te voegen maar je kunt desgewenst een bouillonblokje toevoegen.
Voor eventuele vulling kies je bijv. witvis of soep-croutons of wat fijne soepgroenten of ui-ringen.
We eten er meestal een granen stokbroodje bij. Lekker soppen!
Smakelijk eten!
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Seniorennieuws
Programma senioren dames
02-10-2021
17:00 Avance DS 3 - VC Trivia DS 1
02-10-2021
18:15 Civitas DS 1 - VC Trivia DS 3
02-10-2021
15:00 Hovoc DS 6 - VC Trivia DS 5
Programma senioren heren
02-10-2021 19:00 VC Olympia HS 2
02-10-2021 16:15 Civitas HS 3

- VC Trivia HS 1
- VC Trivia HS 2

VC Trivia doet zichzelf tekort!
Bijna 20 wedstrijdpunten meer scoren dan de tegenstander en toch als verliezer het veld afstappen,
dat overkwam het eerste damesteam van VC Trivia. Dit gegeven mag gezien worden als iets wat je
maar zelden overkomt als team, en dan kun je het maar beter gehad hebben.
De dames van VC Trivia speelden afgelopen zaterdag haar eerste competitiewedstrijd tegen VC Volt
uit Beers. Eindelijk weer om de punten volleyballen. VC Trivia kende een wisselvallige voorbereiding,
maar er was duidelijk sprake van een stijgende lijn. Dominant spel, dat is waar Trivia voor wil staan en
na het eerste fluitsignaal was dit duidelijk zichtbaar. De tegenstander werd binnen no-time met de rug
tegen de muur gedrukt en VC Trivia walste met fraai servicespel over de tegenstander heen (25-09). In
de tweede set had het jonge team het duidelijk moeilijker. Met name in de rally werd het onrustig en
hadden de buitenspeelsters veel moeite om de eerste bal te scoren, dit in tegenstelling tot een
uitstekende middenaanval. Het publiek was weer in grote getalen aanwezig en zullen ongetwijfeld
genoten hebben van een waar volleybal gevecht. Waar Trivia op zoek was naar ritme, kreeg de
tegenstander steeds meer vleugels en trok de tweede set naar haar toe (20-25). Met het publiek in de
rug, volleybalde VC Trivia zichtbaar meer ontspannen, de derde set was een kopie van de eerste set
(25-12). Met deze duidelijke set scores, zou er normaal gesproken geen vuiltje aan de lucht moeten
zijn, maar toch verslikten de dames zich opnieuw. Het spelbeeld werd wederom wisselvallig en er
moest hard gewerkt worden om tot score te komen. De tegenstander uit Beers deed dit beter en won
de vierde set met 22-25. De vijfde set moest de beslissing brengen. Ook nu waren de teams aan elkaar
gewaagd en goede momenten werden ook snel weer afgewisseld met slordigheden. Halverwege de
set ging VC Trivia richting de winst, maar na de kantwissel wist VC Volt de wedstrijd in haar voordeel te
beslissen (uitslag 2-3). Komende zaterdag kunnen de dames zich revancheren tegen Avance in
Sambeek.

Jeugdnieuws
Programma jeugd
02-10-2021 13:00 Hovoc MB 2
02-10-2021 14:00 TFC JC 1

- VC Trivia MB 1
- VC Trivia/Hovoc JC 1

Programma CMV
03-10-2021 13:30 BVC Holyoke N5 1
14:00 Tupos N5 2
03-10-2021 13:30 Tupos N5 1
14:00 Bach SV N5 1
03-10-2021 09:30 SV Aspargos N4 3
10:00 Grashoek N4 2
03-10-2021 11:00 SV Aspargos N4 2
11:30 VC Athos '70 N4 1

-

VC Trivia N5 1
VC Trivia N5 1
VC Trivia N5 2
VC Trivia N5 2
VC Trivia N4 1
VC Trivia N4 1
VC Trivia N4 2
VC Trivia N4 2

Recreantennieuws
Programma recreanten dames
4-10-2021
21.00 VC Trivia 5

- Civitas 3

Programma recreanten heren
3-10-2021
10:00 HVR
3-10-2021
10:00 VC Asterix 2

- VC Trivia HR 1
- VC Trivi
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Open dag Bloemschikken, Mozaïek en Keramiek
Open Dag zondag 3 oktober van 11.00 tot 16.00 uur en
maandagavond 4 oktober van 19.00 tot 21.00 uur.
Presentatie van de Workshops Bloemschikken, Mozaïek en Keramiek.
Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35 America tel 077- 464 1380
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen
Vanaf zaterdag 25 september zijn de coronavoorschriften komen te vervallen. We willen u vriendelijk
verzoeken de afstand tot anderen te respecteren. Heeft u klachten, blijf thuis en laat u testen.
Er mag ook weer meegezongen worden in de kerk!
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector:
Acoliet:
02-10: Henny Bergs
Max v. Dieten
16-10: Susan Baltussen
Huub Baltussen

Collectant:
Collecteschaal achter in de kerk
Collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 2 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur
Riek en Piet Lemmen - Weijs (jaardienst)
Zaterdag 9 oktober, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 16 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur
Nog geen misintenties
Zaterdag 23 oktober, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zondag 31-10: 11.00 H. Mis t.g.v. Allerzielen
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
Ziekencommunies
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:
06 55408023
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.
Goede Doelen/ Vastenactie
Dankjewel allemaal, namens de organisatie van de Vastenactie voor het mooie bedrag van € 430,01 dat
bij de Goede Doelenactie werd opgehaald. Het bedrag zal een mooie bestemming vinden. Nogmaals
dank.
Voor in de agenda
Op zondag 31-10 a.s. is er om 11.00 uur Allerzielenmis.
Op zaterdag 30-10 is er dan GEEN mis. Lector en acolieten hebben dan op 31-10 a.s. dienst.
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