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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

De zon stopt nooit met schijnen,  
soms moet je alleen achter de wolken kijken om haar te zien. 

 
In week 43 is er 18 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal in oktober is  62 mm. 

 
       Haast is lekker als je tijd hebt. 

 
 
 
                                                     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 
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 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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 30-10-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

 

November 

Do 04: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
Za 06: Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur 
Ma 08: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 11: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 13: - Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske. 14:00 - 16:30 uur 
  - Opening carnavalsseizoen, liedjesavond & verlovingsbal 18:30 uur 
Ma 15: - Dorpsverbinders mantelzorgdag in MFC 12:15 - 15:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 18: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Vr 19: KBO feestavond 19:00 uur 
Zo 21: - Intocht Sinterklaas  
  - Horst aan de Mallets (deelname drumband) 14:00 - 18:00 uur 
Ma 22: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 24: VSS ledenavond 19:30 uur 
Do 25: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 27: - Deelname Concordia aan het Fanfare Repertoire Festival 
  - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Ma 29: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
   

December  

Do 02: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
Ma 06: - 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 
Wo 08: VSS ledenavond 19:30 uur 
Do 09: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 11: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske. 14:00 - 16:30 uur 
Ma 13: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 16: - KBO kerst-/adventsviering 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 18: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 20: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' Kerst in MFC 12:15 - 13:30 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 23: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 27: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - Meriko Vocaal kerstwandeling Horst 18:00 - 21:30 uur 
Do 30: - VSS uitstapje Holiday on ice 
  - JCM oliebollenactie 16:00 uur 
   

Januari  

Za 08: Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia Nieuwjaarsconcert 19:30 - 20:00 uur 
Za 29: JCM uitkomen Meulewiekers prins 18:30 uur 
   

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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De eerste betalingen zijn al binnen! 
 
 
 

We vragen iedereen om zelf het abonnementsgeld voor 2022 over te maken; u ontvangt van ons geen 
rekening of acceptgirokaart en het geld wordt ook niet automatisch van uw rekening afgeschreven. 
 
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00. U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag 
in de brievenbus. Een postabonnement blijft in 2022 € 125,00 kosten, ondanks de steeds stijgende kosten. 
Wilt u liever een digitaal abonnement?  
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2022 elke donderdag in uw mailbox. 
 
We vragen u om 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 @).  
 
Wilt u nog een verjaardagskalender bestellen? Maak dan € 5,00 over op onze rekening en stuur even een 
berichtje naar dorpskrantmeterik@gmail.com. 
 

 
 

   Ans Jenniskens wint de uitblinkersprijs 

bij kampioenschap Groei en Bloei 
 
Afgelopen zondag heb ik meegedaan met 
de Zuid-Nederlandse kampioenschappen 
bloemschikken van Groei & Bloei in 
Waspik. 
Ik heb deelgenomen in de categorie 
semiprofs (omdat ik workshops geef en 
bloemstukken op bestelling maak).  
 
Deze keer ging het anders dan 
voorgaande jaren wegens corona.  
Nu mocht ik het bloemstuk thuis maken en 
moest ik het in Waspik aan de jury 
presenteren en vertellen wat ik had 
gemaakt. 
 
Ik had als thema gekozen voor 
‘Spookachtig gevang van Waspik’. 
 
Ik had een spook gemaakt dat met de 
handen de tralies vasthield. Het spook 
zweefde in het gevang. De jury vond de 
constructie van de handen zo goed dat ik 
de uitblinkersprijs kreeg in mijn categorie. 
 
Jammer genoeg was de prijsuitreiking 
alleen via de livestream te volgen en krijg 
ik mijn prijs nog thuis gestuurd.  
 
Mijn inzending voor deze 
kampioenschappen is a.s. zaterdag en 
zondag nog te bekijken tijdens de open 
dagen van FlorAns Bloemenliefde van 
10.00 tot 18.00 uur.   

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Nieuws van de werkgroep Duurzaam Meterik 
 
Het is alweer een tijd geleden dat we vanuit de werkgroep Duurzaam Meterik onze informatieavond 
organiseerden. We hebben veel positieve reacties gekregen van de inwoners van Meterik. Dat is 
natuurlijk fijn om te horen en stimuleert ons om door te gaan. 
 
Vanuit de informatieavond zijn er twee projectgroepen ontstaan. Zij gaan de komende periode aan de 
slag om, voor inwoners van Meterik, uit te zoeken wat en welke isolatiemogelijkheden en 
zonnepanelen er zijn. Behalve het verzamelen van informatie en kennis als doel om tot een mooi 
aantrekkelijk collectief aanbod te komen voor inwoners van Meterik. Mocht u zich bij één van deze 
projectgroepen willen aansluiten, laat het ons dan weten via duurzaammeterik@gmail.com. 
 
Verder zijn er diverse mensen die aangegeven hebben dat ze niet bij de informatieavond aanwezig 
konden zijn, maar dat graag alsnog een keer zouden willen doen. We zijn daarom plannen aan het 
maken om in het voorjaar nog een keer zo’n avond te organiseren. Zodra hier meer over bekend is 
laten we het weten via de website van de Dorpsraad, de Facebookpagina, Instagram en natuurlijk hier 
in ‘t Krèntje. Heeft u ook (nog) interesse om deel te nemen aan de volgende informatieavond, dan kunt 
u dat gerust alvast doorgeven, dan houden we u ook per mail op de hoogte als er nieuws is. 
 
Werkgroep Duurzaam Meterik 

 
 
 

Update werkzaamheden centrum 
 
Eerder dan verwacht is afgelopen dinsdag al de splitsing  
St. Jansstraat/Schadijkerweg opgebroken en afgesloten voor 
alle verkeer. De omleidingsroute voor fietsers is aangepast en 
gaat nu via Rector De Fauwestraat en Pastoor Notermansstraat. 
 
De brievenbus bij de kerk blijft bereikbaar via de bestaande 
bestrating of door middel van loopschotten. Als die plek op enig 
moment niet meer bereikbaar is wordt de brievenbus tijdelijk 
naast de ingang van de kerk geplaatst.  
 

(Zie ook foto´s op blz. 19) 

 

 



 

6 

Blog 1 – Boorebroedspaar 

 

Ga naar de website: www.demeulewiekers.nl en raad wie het Bruidspaar 
wordt. Win jij die 10 consumptiebonnen? 

 

 

 

De vraag 

Ik werd gebeld en was helemaal overdonderd. Toen de vraag gesteld werd, moest ik dit nog even 
overleggen met mijn partner. Toen mijn partner thuis kwam heb ik via een foto de vraag gesteld. Het 
lampje begon niet meteen te branden. Bij verdere uitleg was het duidelijk: wij worden het 
Boerenbruidspaar van 2022! 
 

De outfit 

Vandaag zijn we onze kleding gaan uitzoeken. Tevens is dit ook het eerste moment dat we er open en 
eerlijk over konden praten met anderen. Er werd trots verteld door 2 leden van 
het comité wat de Boerenbrulloft dit jaar allemaal in petto heeft. Extra bijzonder 
om dit jaar Boerenbruidspaar te mogen zijn met zo’n speciale invulling. De 
mannen gingen vervolgens naar boven en de vrouwen bleven beneden. Het 
duurde niet lang voordat we het perfecte setje aan hadden. Zelfs de bruid had 
snel haar outfit gevonden. Het zat allemaal als gegoten, zo durven wij samen 
wel voor de dag te komen. 
 

De fotoshoot 

De dag van de fotoshoot. De nodige voorbereidingen treffen om zo goed mogelijk op de foto te staan. 
Stiekem naar de fotolocatie en eenmaal daar aangekomen gaan we meteen beginnen. Een prachtige 
omgeving, maar wel heel spannend omdat niemand ons mag zien. Gelukkig zijn we blijven plakken en 
de foto's zijn prachtig geworden. Wat zijn we toch een knap stel, ook al zeggen we het zelf.  
 

De verloving  

Het begint nu toch flink te jeuken bij ons. We kunnen dan ook niet wachten om op 13 november er een 
groot feest van te maken samen met jullie! Tot snel zullen we dan maar zeggen. 
 
Liefs, het Boerenbruidspaar 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen competitie: week 43 competitie punten en stand na ronde 8 
 
Kemphaan 1  Meterik 1   3 - 7 A    Klasse Meterik 1 51  pnt   plaats      3 
Meterik 2      Vrij   B1  Klasse Meterik 2 47  pnt   plaats      7 
Meterik 3  Smetenhof 2   7 - 5 B1  Klasse Meterik 3 56  pnt   plaats      2 
Wanssum 2  Meterik 4   NG B2  Klasse Meterik 4 38  pnt   plaats    11 
Meterik 5      Vrij   B3  Klasse Meterik 5 47  pnt   plaats      6 
Meterik 6  Oirlo 3    5 - 6 C1  Klasse Meterik 6 54  pnt   plaats      2 
Meterik 7  BBC.65  2   9 - 4 C2  Klasse Meterik 7 44  pnt   plaats      9 
Meterik 8  Oirlo 5  11 - 2 C4  Klasse Meterik 8 65  pnt   plaats      2 
  
 

Beste speler in week 43:   SEF VAN RENS van Meterik 7   
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Mededelingen KBO  
 
Uitnodiging  feestavond op vrijdag 19 november 2021. 
 
Bij deze willen wij alle leden uitnodigen voor onze feestavond op vrijdag 19 november a.s.. 
Het programma ziet er als volgt uit: om 19.00 uur staat er  koffie en vlaai klaar. 
Daarna kunnen we gaan genieten van het eerste gedeelte van het optreden van ‘Sakkerdju’. 

Sakkerdju is een muziekbandje met vijf leden afkomstig uit de Peelstreek. Muziek maken is hun passie.  
Hun muziek is erg krachtig en nodigt vast en zeker uit tot meezingen of stampvoeten. 
 
In de pauze worden acht jubilarissen in het zonnetje gezet door Jan Steeghs. 
Ook nemen we officieel afscheid van Henk Smeets, die ruim 11 jaar als secretaris in het bestuur gefunctioneerd  
heeft. Henk blijft lid van de KBO en is dan ook zeker iedere tweede maandag van de maand te vinden als 
omroeper achter de kientafel.  
 
Na de huldigingen begint de band aan hun tweede optreden. 
Als we uitgezongen, gelachen en gepraat zijn gaan we gewoon nog even verder met feesten. 
De entree, koffie, vlaai en 2 consumpties zijn gratis. De drank daarna is voor eigen rekening. 
 
Dus reden genoeg om je op te geven voor 14 november 2021 bij Bert Thijssen per mail: 
kbometerik@gmail.com of telefonisch 06-4035 5580 (tussen 18.00 en 20.00 uur. ) 
 
Wij willen de leden erop wijzen, dat wij bij de ingang van de zaal controleren op de QR 
code of een bewijs van inentingen tegen corona. Degenen die dit niet kunnen tonen, 
zullen we helaas de toegang moeten weigeren. Ook wij moeten ons houden aan de 
geldende coronaregels. Het is in het belang voor jullie en onze gezondheid.  
  
Vriendelijke groeten, 
Bestuur KBO Meterik 
 
 

 

Verdwenen (ontsnapt): 

 

In de nacht van zondag op maandag is bij ons een hert ontsnapt. 

Het gaat om een bok met een flink gewei. 
 
Heeft iemand hem gespot, dan graag een telefoontje naar fam. Van Rengs 077-398 2087  
Bij voorbaat dank. 

mailto:kbometerik@gmail.com
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Kleuterklasje Meterik 

  Wie helpt…….. 
 
Onderstaande foto heeft Heemkunde Meterik twee keer. 
Op de ene foto staat achterop: Bewaarschool van Juffr. Annie 1932/1936 
Op de andere foto staat: kleuterschool juffr. Enny, met van de eerste in Meterik, juffr. Enny 
 
Wie kan er iets meer over deze foto vertellen? Waar stond het schooltje? 
Was het juffrouw Enny of juffrouw Anny? 
Wat was de achternaam van deze juffrouw? 
Wie kent iemand van de kinderen? Vooraan staan twee meisjes met het gezicht naar de fotograaf 
gedraaid; wie kent deze meisjes? 
Wie heeft aanvullende info? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je info over deze foto of heb je andere foto’s uit het Meterikse verleden: neem dan contact op via 
info@heemkundemeterik.nl. Wij scannen ze en u krijgt ze weer terug. 
Misschien heb je zin om de vele schoolfoto’s mee uit te zoeken en van naam te voorzien. 
Meld je dan, je bent van harte welkom! 
 
 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Jubilarissen van Muziekvereniging Concordia 

Meterik gehuldigd tijdens première ‘Lei’ 

 

Eindelijk kon op 22 oktober jongstleden het premièreconcert van het werk ‘Lei – Jeunesse Volée’ 
doorgang vinden. Voor een goed gevuld MFC De Meulewiek werd het werk ‘Lei’, gecomponeerd door Rob 
Goorhuis in opdracht van Giesbertz, voor de eerste maal ten gehore gebracht. Deze uitvoering was 
onderdeel van een gevarieerd muzikaal programma, waarmee de fanfare van Muziekvereniging Concordia 
zich na 22 maanden van gedwongen radiostilte eindelijk weer kon laten horen aan het publiek.  

 

Tijdens deze avond werden er ook nog drie leden van Muziekvereniging Concordia gehuldigd in verband 
met hun jubileum. 

Michiel Baltussen en 

Annemieke van Hoof-

Hermans, beiden vanwege 

hun 25-jarig lidmaatschap.  

 

Jac Hermans vanwege zijn 

50-jarig lidmaatschap van 
Concordia.  
 
 
 
Zij ontvingen de bijpassende 
onderscheiding en oorkonde 
van de Limburgse Bond voor 
Muziekgezelschappen en 
werden verder in de bloemetjes 
gezet.  
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SENIOREN 

 
Algemeen 
Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie? 
Alvast bedankt namens de penningmeester. 
 
Uitslagen 
Wittenhorst 8   RKSV Meterik 4 1 - 0 
RKSV Meterik 2  VCH 2   5 - 0 
FCV-Venlo 8   RKSV Meterik 3 0 - 4 
Neerkandia 1   RKSV Meterik 1 5 - 2 
 
Programma komende weken 
7 nov  10:30  RKSV Meterik 3 (zon)   MVC'19 3 (zon)   co  
7 nov  10:30  RKSV Meterik 4 (zon)   SV Venray 9 (zon)   co  
7 nov  11:30  Blerick 4 (zon)    RKSV Meterik 2 (zon)   co  
7 nov  14:30  RKSV Meterik 1 (zon)   Reuver 1 (zon)   co  
9 nov  19:30  Reuver 3 (zon)   RKSV Meterik 2 (zon)   be  
14 nov 13:00  RKSV Meterik 3 (zon)   Sportclub Irene 10 (zon)  co 
 
Neerkant een maat te groot voor Meterik 
Op zondag 31 oktober verloor Meterik in Neerkant met 5-2, na een in de eerste helft sensationele 
wedstrijd, van een ontketend Neerkant.  
 
Vanaf de eerste minuut vloog het letterlijk een maat grotere Neerkant er in en zette Meterik onder grote 
druk. Ze werden met name gevaarlijk uit de indraaiende corners en vrije trappen.  
Meterik kwam er een aantal keren met goed combinatievoetbal uit en creëerde zo ook de beste kans, 
maar de Neerkant keeper kon redding brengen.  
 
Na een kwartier kreeg Neerkant een penalty na een handsbal en Joep Lemmen scoorde beheerst de 1-0.  
 
Meterik kon zich maar moeilijk aan de druk onttrekken, omdat de inspeel pass van achteruit te 
onnauwkeurig was. Neerkant ging als een herfststorm door, maar Meterik hield, dankzij twee reddingen 
van keeper Luuk Haenen en een schot voorlangs, toch stand.  
Aanvoerder Dré Peeters scoorde zelfs de 1-1 in de lange hoek na een prima dieptepass van Jordi van 
Rens. Meterik kreeg iets meer grip op het spelbeeld en was een aantal keren gevaarlijk, maar Neerkant 
leek toch weer op voorsprong te komen. Het vizier stond echter nog niet op scherp.  
Meterik moest toch een nieuwe tegenslag incasseren door het geblesseerd uitvallen van twee 
verdedigers.  
Bart Houben scoorde echter met een schitterende vrije trap in de kruising de 2-1 en schoot weer nieuwe 
hoop in de Meterik harten. 
 
In de tweede helft begon de Neerkantse storm weer.  
Max Verstappen en Marijn van Heugten namen bijna identiek een voorzet op de slof en bogen de 
achterstand om in een 3-2 voorsprong voor Neerkant.  
 
“We konden ons eigen spel in de tweede helft niet meer spelen en we werden daardoor niet meer 
gevaarlijk” zo verwoordden de zeer teleurgestelde Luuk Haenen en Rick Hesen hun gevoel na de 
wedstrijd.  
 
De onnodige 4-2 van Gert Swinkels haalde het laatste sprankje hoop uit de Meterik harten.  
Meterik bleef toch vechten voor een beter resultaat en Bjorn Cuppen kwam maar een teenlengte tekort om  
de 4-3 te scoren na een prima actie van Tom Smits.  
 
Quin Vollenberg scoorde in de slotfase nog de alleen voor de statistieken belangrijke 5-2. 
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Programma senioren dames  

 
 

 

5 november 

20:30 Olsredlem DS 3 VC Trivia DS 3 MFC De Zwingel, Melderslo  
 

6 november 

17:00 VC Trivia DS 1 Somas/Activia DS 6 Dendron  Huub Willemsen, fluiten 
          Sill Craenmehr,      tellen 
15:00 VC Trivia DS 2 Skunk DS 3  Dendron   Inge Versleijen,      fluiten 
          Lotte Hesen,          tellen 
15:00 VC Trivia DS 4 Asterix DS 1  Gymzaal Meterik  Mark Ramaekers,  fluiten  

  Twan Driessen,       tellen 
13:00 VC Trivia DS 5 Asterix DS 3  Gymzaal America Loes Jacobs,           fluiten 
          Djomie Nagels,        tellen 
15:00 VC Trivia DS 6 Olsredlem DS 5 Gymzaal America  Fenna Jenniskens,   fluiten 
             Inge Mulders,           tellen 

Programma senioren heren 6 november       

12:30 VC Trivia HS 1 Ledub HS 3  Gymzaal Hegelsom Johan Ummenthun,  fluiten  
Bo Kleuskens,           tellen 

          Tessa Pouwels,         tellen 
19:30 VC Trivia HS 2 VC Athos '70  HS 3 Gymzaal Meterik Mirthe van den Beuken, fluiten          
                    Esther Jacobs,            tellen 
 

Programma jeugd 6 november         

14:30 VC Trivia MB 1 AV Flash MB 2 Gymzaal Hegelsom Ilse Kleuskens,            fluiten 
Yvonne v.d Beuken,    tellen 

15:00 Avance JC 1  VC Trivia/Hovoc JC 1 Warandahal, Sambeek    
         

Programma CMV 7 november         

11:00 S'62 N5 1  VC Olympia N5 1 Gymzaal Meterik   Frederique Jacobs,    fluiten 
      Jin Yun Kleuskens,    tellen 

11:30 VC Trivia N5 1  S'62 N5 1        
12:00 VC Trivia N5 1  VC Olympia N5 1 
10:30 VC Trivia N5 2  Hovoc N5 1  De Wetteling [2], Venray    
11:00 VC Trivia N5 2  ActiveRooy N5 3        
09:30 Civitas N4 1  VC Olympia N4 3  Gymzaal Meterik  Teuntje van Rengs,  fluiten 

Malon Linskens,       tellen  
10:00 VC Trivia N4 1  VC Olympia N4 3        
10:30 VC Trivia N4 1  Civitas N4 1         
10:00 Hovoc N4 1  VC Trivia N4 2  Dendron Sporthal, Horst 
11:30 VC Trivia N4 2  VC Velden N4 1 
 

Programma recreanten dames maandag 8 november 

21:00 VC Trivia 5  Olsredlem 1  Hegelsom  Wil Craenmehr,  fluiten 
 

Wedstrijdverslag Dames 1  

Volle winst voor gehavend VC Trivia 

De voorbereiding naar de uitwedstrijd tegen Vocala dames 2 uit Oeffelt verliep allesbehalve vlekkeloos.  
VC Trivia miste al 2 spelers en daar kwam ook nog een griepgolfje bij, wat maakte dat er de nodige 
aanpassingen gedaan moesten worden. Ondanks dit alles wist VC Trivia knap te winnen met 0-4.  
 
VC Trivia begon afgelopen zaterdag met dezelfde opstelling als in de gewonnen wedstrijd tegen Olsredlem. 
Echter hield de coach van VC Trivia Femke Linders, die normaal libero is, als extra veldspeler achter de hand. 
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De eerste set verliep moeizaam aan VC Trivia zijde en ze hadden zichtbaar moeite met de werklust van de 
tegenstander uit Oeffelt. Er ontstonden lange rally’s die vaak in het voordeel werden beslist door Vocala.  
VC Trivia moest alle zeilen bijzetten en zelfs een set point van de tegenstander wegwerken. De dames uit Horst 
aan de Maas hielden hun hoofd koel en wisten de set met 26-28 te winnen.  
 
Ook de tweede set verliep moeizaam. VC Trivia wist wel elke eerste side-out te pakken, echter het lukt maar niet 
om een serviceserie neer te zetten. De buitenspelers hadden veel moeite om direct te scoren en dat maakt dat 
er opnieuw lange rally’s ontstonden. Libero Lieke Litjens groeide zichtbaar in de wedstrijd en wist VC Trivia door 
de moeilijke momenten heen te loodsen. De set werd met 21-25 gewonnen.  
 
In de derde set gaf de coach van Trivia meer rust aan de buitenspelers, en bracht Femke Linders in de 
verdediging; daardoor speelde Trivia enkele rotaties met 2 libero’s. Het team kreeg zichtbaar een boost of beter 
gezegd een oppepper en weldra volgden de eerste serviceseries met als gevolg dat VC Trivia een voorsprong 
kon pakken en de wedstrijd naar zich toe kon trekken met 13-25. Deze lijn werd in de vierde set doorgetrokken. 
De wissels aan VC Trivia zijde bleven en dit pakte goed uit.  
 
De vierde set werd even overtuigend gewonnen met 12-25. Een belangrijke 0-4 winst, die ook nog eens goed is 
voor het vertrouwen van het team.  
 
Komende zaterdag ontvangt VC Trivia de koploper Somas Activia in de Dendronhal. 
 
     
              

                         

Als je naar de zon draait 

dan valt de schaduw achter je! 
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 Sportvereniging Oxalis 

                 Horst aan de Maas 

 

Uitslagen week 43 

Oxalis MW2  -  DAKOS MW4    11 - 3 
DAKOS MW1  -  Oxalis MW1    11 - 6 
ODIO 2   -  Oxalis 2      8 - 3 
ODIO 1   -  Oxalis 1    11 - 6  
 

Oxalis verliest opnieuw gelijk opgaande wedstrijd in laatste minuten 

Zondag 31 oktober stond de laatste wedstrijd van de 1e helft veldcompetitie op het programma. Voor de 
derde keer dit seizoen stond Oxalis tegenover ODIO uit Millingen aan de Rijn, de koploper in de 
competitie. Hier hadden de dames van Oxalis een aantal weken geleden tijdens de bekerwedstrijd nog 
nipt van gewonnen. Het werd wederom een spannende strijd, maar deze keer verloor Oxalis. 
 
Oxalis begon meteen sterk aan de wedstrijd en wist snel de voorsprong op 0-2 te zetten. Toch wist ODIO 
terug te komen en de voorsprong over te nemen. Net als andere wedstrijden, ging het nu ook weer erg 
gelijk op. Toch lukte het Oxalis voor de rust niet meer om de voorsprong over te nemen. De dames uit 
Hegelsom gingen dan ook met een tussenstand van 6-4 de rust in.  
 
Tijdens de rust gaf trainer/coach Johnny Vervoort aan dat het verdedigend erg goed ging en Oxalis dit vast 
moest houden tijdens de tweede helft. Ook werden er mooie aanvallen opgezet en kansen gecreëerd. Het 
was belangrijk om het vertrouwen te behouden en de kansen af te ronden.  
 
In het begin van de tweede helft lukte dit aardig goed en wist Oxalis steeds dichterbij te komen. De 
tussenstand werd 7-6 en het was dus belangrijk om de aansluitende treffer te scoren. Helaas wilde dit niet 
lukken, waardoor ODIO in de laatste minuten haar voorsprong steeds verder uit wist te breiden. Zo werd 
de eindstand uiteindelijk 11-6.  
 
Conclusie van de 1e helft veld is dat de tegenstanders in de overgangsklasse ontzettend aan elkaar 
gewaagd zijn. Oxalis weet in haar wedstrijden veel kansen te creëren, maar helaas is de tegenstander tot 
nu toe iets beter in het afmaken van de kansen. In de zaalcompetitie zijn er nieuwe kansen. Vanaf 

komende week gaan de dames van Oxalis zich hierop voorbereiden. Op zondag 28 november wordt 

de eerste competitiewedstrijd gespeeld in de Hoofdklasse met schotklok. 
 

Trainingstijden zaal 

team   Dag/tijd    locatie      Eerste training 
G-Sport Zaterdagochtend  Locatie volgt    Data + tijd volgt 
Kangoeroes Zaterdagochtend  Kruisweide Sevenum   Data + tijd volgt 
F1   Maandag 17.30 – 18.30  Gymzaal Hegelsom          8-11-2021 
E1 + E2  Maandag 18.30 – 19.30  Gymzaal Hegelsom          8-11-2021 
D1   Maandag 18.00 – 19.00  Kruisweide Sevenum         8-11-2021 
B1+A2+A1  Dinsdag 17.45 – 18.45  Kruisweide Sevenum             A1:   9-11-2021 

A2:   9-11-2021 
B1:   9-11-2021 

S2 + S1  Dinsdag 18.45 – 20.00  Kruisweide Sevenum          2-11-2021 
MW1+MW2  Woensdag 20.00 – 21.00  Kruisweide Sevenum        10-11-2021 
C1+A2+A1  Donderdag 18.30 – 19.30  Kruisweide Sevenum             C1: 11-11-2021 

A2:   4-11-2021 
A1:   4-11-2021 

S2 + S1  Donderdag 19.30 – 20.45 + Kruisweide Sevenum         4-11-2021 
Donderdag 20.30 – 22.00 Kruisweide Sevenum          4-11-2021 

S1 + S2  Vrijdag 21.00 – 22.00  Kruisweide Sevenum          5-11-2021 
 
In week 52 zijn er geen trainingen. Week 1 zal de seniorenselectie trainen, overige teams is afhankelijk 
van planning wedstrijden. Maandag 28-2 en dinsdag 1-3 zijn er geen trainingen i.v.m. carnaval. 
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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 

• 05-11-2021 + 06-11-2021: Fondsenwerving helpen Rowwen Hèze 

• 08-11-2021: Start zaaltrainingen 

• 19-11-2021:  Sintviering Kangoeroes, E-F jeugd van 18.15-19.45u in kantine Sportpark Wienus 

• 27-11-2021 +  28-11-2021: Start zaalcompetitie 2021-2022 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

Aanstaande zaterdag 6 november: 

    Sint Maarten bij de molen 
 
 

 
De lampionnen zijn beoordeeld, het hout is gedroogd en de chocomel is ingeslagen. Aanstaande zaterdag 
vindt de Sint Maartenviering voor het eerst plaats bij onze Meterikse molen.  
 
De ligging aan de Schadijkerweg zorgt ervoor dat zowel de organisatie als de ouders extra aandacht 
moeten hebben voor de veiligheid van de kinderen. 
 
De optocht wordt begeleid door verkeersregelaars. Twee van hen zullen tijdens de hele viering bij de oprit 
van de molen blijven staan. Zij remmen aankomend verkeer af en instrueren de bezoekers om op een 
veilige manier terug in Meterik te komen.  
 

Tip: zorg dat je een reflecterend hesje aan hebt.  

      Dit zorgt voor een betere zichtbaarheid. 

 

In verband met de veiligheid en zichtbaarheid vragen we bezoekers om geen auto's te parkeren bij 

de molen. Kom zo veel mogelijk te voet of op de fiets. Mocht je toch met de auto willen komen, parkeer 

dan binnen de bebouwde kom. 
 

Tijdschema 

17.30 - 18.15 uur  : Rondgang langs de huizen 
18.30 uur  : Aanvang optocht vanaf schoolplein Onder de Wieken 
18.45 uur  : Sint Maartenviering bij de molen 
 
We gaan er weer een gezellige viering van maken! 
 
Sint Maartencommissie Ouderraad Onder de Wieken 
Nicole Rechsteiner 
Cindy van Rengs 
Mayke Steeghs 

mailto:info@svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Meriko Vocaal nog steeds lekker bezig.........  
 

 
 
Vorige week konden jullie lezen hoe we samen met dirigent Ron en zangcoach Marjolein bezig zijn om de 
stemkwaliteit weer op niveau te krijgen. 
Afgelopen zaterdag werd daar nog een schepje bovenop gedaan. Een repetitiedag stond op het 
programma. 
Om 10.00 uur werd gestart en de groep in tweeën gedeeld. Veerle Henkens (dirigent en zangcoach) 
assisteerde Ron en zo konden we voor 2 muziekstukken de basis instuderen. Zeer effectief! 
 

 
Tijdens een korte koffiepauze was er de 
chocolade-proeverij van Jan en Mariëtte. 
 
Daarna wisselen van dirigent tot half 1.  
 
Om half 1 werd een lunch (inclusief 
heerlijk broodje kroket) geserveerd. 
Nogmaals dank aan de 
activiteitencommissie voor het 
organiseren van de lunch. 
 
Tijdens deze lunchpauze konden we 
weer lekker bijkletsen met elkaar. 
 
 
 
 

 
De basis is gelegd voor Un Poquito Cantas en het welbekende kerstnummer Merry Christmas everyone 
van Shakin Stevens. O.a. dit nummer zal ten gehore worden gebracht tijdens het muzikaal opluisteren van 
de kerstwandeling op 27 december dit jaar, welke georganiseerd wordt door Landschap Horst aan de 
Maas. Noteer deze datum alvast in jullie agenda. 

 
 
Na de lunchpauze werden de stemmen samengevoegd en met de gehele groep gerepeteerd tot 14.30 
uur.  
 
De middag werd afgesloten met een wijnproeverij voor de liefhebbers. De opbrengt van deze wijnen komt 
ten goede aan Alpe d’HuZes / KWF fonds. Jan en Mariëtte veel succes met de inzameling van geld voor 
dit goede doel! 
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Twijfel je of zingen iets is voor jou? 

Ervaar het saamhorigheidsgevoel bij Meriko Vocaal! 
Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen tijdens onze wekelijkse repetitie. 
We repeteren iedere maandag van 20.00 - 22.00 uur in MFC De Meulewiek. 
 

 

 

Koken met ’t Krèntje! 

Recept gerookte zalm met pasta 

 

Een recept dat weinig voorbereiding vraagt, vlug klaar en ook nog lekker is! De benodigdheden zijn 
voor 4 personen:  
 

Ingrediënten: 

• 400 gram tagliatelle  
• 5 tomaten  
• bosje bosui of lente ui  
• eetlepel olijfolie  
• 250 ml crème fraîche  
• 200 gram gerookte zalm (in blokjes of stukjes) 
• (verse) peterselie  
• (verse) peper 
•  

Bereiding: 

• Zet een grote pan water op het vuur en kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking 
en naar smaak. 

• Ontvel de tomaten en snij de ontvelde tomaten en de bosui in kleine stukjes. 
• Zet een pan op het vuur en voeg de olijfolie en de bosui toe. Laat dit ongeveer 1 minuut bakken en 

voeg vervolgens de crème fraîche toe.  
• Laat dit ongeveer 2 minuten koken en voeg vervolgens de tomaten en gerookte zalm toe. 
• Laat alles nog zeker 5 minuten pruttelen en je hebt een makkelijke en heerlijke saus. 
• Garneer het geheel met peterselie en zet (verse) peper op tafel zodat ieder het naar wens kan 

toevoegen. 
 
Smakelijk eten! 
 
Iedereen heeft wel zo’n recept waarvan je zegt: “Dat is lekker, moet je ook eens proberen!” Naar zo’n 
recepten zijn we op zoek! Heb jij ook een recept waar je tevreden over bent en dat je wit delen met 
onze lezers, mail dat dan naar dorpskrantmeterik@gmail.com. We stellen elke inzending op prijs! 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

 
Misintenties 

Zaterdag 6 november, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 13 november, 33e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Jan Pieter Hendrik Tacken (jaardienst) 
 

Zaterdag 20 november, hoogfeest Christus Koning, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 27 november, 1e zondag v.d. Advent, 19.00 uur 

Nog geen misintenties 
 
Lectoren, acolieten en collectanten 

Lector   Acoliet     Collectant 
13-11: Henny Jenniskens        Jan Philipsen      collecteschaal achter in de kerk 
27-11: Maria v. Rijswick Theo v. Rens    collecteschaal achter in de kerk

  

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 of susanbaltussen@planet.nl 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. 077-398 1416 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  
 

Voor in de agenda: 

vrijdag 24 december 

Inloop op kerstavond: 18.30-19.00 uur.  
Nachtmis Kerstmis:     20.00 uur 
 

zaterdag 25 december 

Ochtendmis t.g.v. Kerstmis: 09.30 uur. 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Doorgaande route Crommentuijnstraat – St.Jansstraat afgesloten 

 

Kruispunt Schadijkerweg – St.Jansstraat afgesloten  
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