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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Wat je denkt dat anderen van je denken,
denk je zelf.
In week 6 is er 30 mm. neerslag gemeten.
Totaal in februari is nu 35 mm.
Koopkracht: de kracht om te laten liggen
wat je niet nodig 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
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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’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
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postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.

Abonnement per 1 januari 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
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24,00 euro per jaar
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€ 27,50
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€ 40,00
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€ 15,00
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€ 25,00
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€ 8,50
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€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 12-02-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
FEBRUARI
Do
17:
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Ma
21:
Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Za
26:
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

MAART
Ma

07:

Wo
Ma
Do
Ma
Wo
Za

09:
14:
17:
21:
23:
26:

- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO jaarvergadering 14:00 uur
Vrouwen samen sterk: culinaire avond 19:30 uur
KBO kienen 14:00 - 17:00 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vrouwen samen sterk: politie (openbare avond) 19:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

APRIL
Za
Ma
Wo
Za
Ma
Di

02-03:
04:
06:
09-10:
11:
12:

Wo
Wo
Do
Za

13:
20:
21:
23:

Solistenconcours Horst aan de Maas
Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vrouwen samen sterk: paasstukje maken 19:30 uur
Concordia deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK)
KBO kienen 14:00 - 17:00 uur
- KBO excursie 12:30 - 13:30 uur
- Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Vrouwen samen sterk: rondje Meterik
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

MEI
Ma
Ma
Za
Ma
Do
Vr
Za

02:
09:
14:
16:
19:
20-22:
28:

Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
KBO kienen 14:00 - 17:00 uur
MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 uur
Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
VC Trivia Volleybalkamp
- Concordia deelname aan het Fanfare Repertoire Festival
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

10:
11:
12:
13:
16:
20:
25:

Vrijgezellenfeest Boorebrulluft beej de Meule 20:00 uur
VC Trivia Buitentoernooi
Boorebrulluft beej de Meule 13:30 - 22:00 uur
KBO kienen 14:00 - 17:00 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

JUNI
Vr
Za
Zo
Ma
Do
Ma
Za

JULI
Ma
Ma

04:
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
04-08: - JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2021-2022
11:
KBO kienen 14:00 - 17:00 uur
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OPA

Zaterdag 26 februari komen we vanaf 14:00 uur oud papier ophalen. Zorg dat dan alles netjes,
gebundeld voor aan de weg staat. Deze maand is groep 2 aan de beurt.
Dit zijn Paul Hoeijmakers, Paul Vissers, Dave Scherpenzeel (i.p.v. Bram Jacobs) en vervanger/ster
voor Bernard Jenniskens.

In memoriam
Op 7 februari kregen we bericht van het overlijden van ons trouwe lid

Jan Wijnands
Jan en Iet waren vanaf 5 januari 2017 lid van de KBO.
Wij wensen Iet, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen
heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.
Bestuur KBO Meterik.

Mededelingen KBO
Beste leden,
De jaarvergadering zal gehouden worden op maandag 7 maart, aanvang 14.00 uur in het MFC.
In het jaarprogramma staat: aanvang 13.00 uur, dit moet zijn: aanvang 14.00 uur.
Schrijf deze datum maar alvast in jullie agenda, of nog beter, geef je gelijk op; de uiterste datum van
opgave is 1 maart.
Dat kan per mail kbometerik@gmail.com. Telefonisch kan ook, maar dan ‘s avonds tussen 18.00 en 20.00
uur op nr. 06-4035 5580. Ieder lid krijgt in week 8 de agenda voor de jaarvergadering thuis bezorgd.
De kienmiddag is op maandagmiddag 14 maart 2022. Deze kienmiddag is zowel voor leden als niet leden
van de KBO. De zaal is vanaf 13.30 uur geopend, zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen met kienen.
We hebben ook dit jaar weer prijzen genoeg…….., dus kom gezellig mee kienen.

Agenda:
Wandelen: maandag 21 februari kan er weer gewandeld worden, vertrek om 13.30 uur bij het MFC.
Knutselen: donderdagmiddag 24 februari word er weer geknutseld in het MFC, aanvang 13.30 uur.
Kaarten: de kaartenmiddagen zijn op 17 en 24 februari van 13.30 - 16.30 uur.
Groetjes,
KBO Meterik.
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Werkgroep sociaal
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een periode waarin ook nieuwe leden voor de
Dorpsraad en haar werkgroepen worden gezocht, stellen zich in de komende weken de werkgroepen
voor. De werkgroep Sociaal is de eerste die zich voorstelt.
In dit artikel willen we ingaan op:
• De doelstelling
• Wie maakt deel uit van de werkgroep
• Waar houdt de werkgroep zich mee bezig?
• En verder?

De doelstelling.
De werkgroep heeft als doel om de sociale cohesie (samenhang) tussen de Meterikse inwoners te
ondersteunen en te vergroten zodat het fijn wonen is in Meterik. Enerzijds is de werkgroep een vraagbaak
voor Meterik voor vragen op gebied van zorg en welzijn, anderzijds organiseert ze activiteiten die hieraan
bijdragen.

Wie maakt er deel uit van de werkgroep?
De werkgroep is in 2016 gestart en bestaat uit een kerngroep die meerdere keren per jaar bij elkaar komt,
een grote groep vrijwilligers die regelmatig meehelpt en een poule van vrijwilligers, die op afroep
beschikbaar is of met vragen van mensen meedenkt. De kerngroep bespreekt de gang van zaken en
ontwikkelt nieuwe initiatieven. De vrijwilligers helpen bij de uitvoering.
De kerngroep bestaat uit de Dorpsverbinders
(Ria Bouten, Carli Peeters en Hennie Jacobs) en kartrekker
vanuit de dorpsraad Mathieu Tacken.
De vrijwilligers, die helpen bij de activiteiten zijn
Mariet Kessels, Elly Craenmehr, Marja en Ben v.d. Oetelaar,
Mariël Walraven, Jeannet van Rengs, Anita Kleuskens,
Nel Jenniskens, Lucia Kleuskens en Riet Janssen.
De ad hoc vrijwilligers zijn er te veel om hier op te noemen.

Waar houdt de werkgroep zich mee bezig?
Uitgangspunt van de werkzaamheden van de werkgroep is de vraag van Meterikers op het gebied van
zorg en welzijn. Dat kan variëren van ‘behoefte aan een praatje’ tot ‘vervoer naar de dokter’ of tot ‘helpen
om een formulier in te vullen’. Dat is heel divers. De Dorpsverbinders hebben niet altijd zelf het antwoord,
maar verbinden je wel met iemand die dit wil doen of er verstand van heeft.
Meer zichtbaar zijn de wekelijkse inloopmiddag op maandag, 2 maal Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ in de
maand en de mantelzorgdag, waarin mantelzorgers in Meterik in het zonnetje worden gezet.
Daarnaast schrijven ze 3 maal per jaar in ‘t Krèntje dat huis aan huis wordt bezorgd over actuele zaken in
de zorg. De werkgroep heeft een eigen budget van de gemeente om deze activiteiten te kunnen doen.

En verder?
De werkgroep wil volop doorgaan met de dingen die ze doet. Er ligt een voorstel om 1 maal per jaar een
activiteit voor nieuwkomers in Meterik te organiseren. Verder denkt ze na ‘hoe we mensen in Meterik (nog)
meer met elkaar kunnen verbinden’.
Heb je hier ideeën over of heb je zin om mee te doen, kom er dan bij of praat eens met iemand van de
werkgroep. Want samen zijn we sterker. Je kunt je ook gewoon melden bij de Dorpsverbinders
(info@dorpsverbindermeterik.nl of bij de dorpsraad info@dorpsraadmeterik.nl.
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Dorpsraadvergadering donderdag 17 februari 2022
Vanavond vindt er om 19.30 uur weer een dorpsraadvergadering plaats. Het lijkt er op dat deze
vergadering openbaar plaats kan vinden. Wil je de vergadering bezoeken, meld je dan eerst aan via
info@dorpsraadmeterik.nl. We kunnen dan kijken of we dit binnen de geldende regels kunnen realiseren.
Tijdens de vergadering zal de Dorpsraad onder andere over de dorpsvisie overleggen en de
ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2 en BOW bespreken. De voortgang van de projectgroepen bij
Duurzaam Meterik wordt besproken. Op de agenda staat ook de toekomst van het trafohuisje. Welke
ideeën zijn er door de voorselectie? Wat is het beste idee? Verder zal de voortgang van de
werkzaamheden in het centrum en het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod
komen.
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl. Ook als je denkt op een andere
manier een steentje bij te kunnen dragen, laat het ons weten.
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en Instagram, houden we jullie op de hoogte van de uitkomsten van
de vergadering en andere nieuwsberichten en/of wetenswaardigheden van de Dorpsraad.

Einde werkzaamheden centrum komt in zicht
De infiltratiekratten zijn allemaal geplaatst en de stratenmakers zijn weer aan de slag om alles netjes af te
werken.
Om alle geplande parkeerplekken aan de Speulhofsbaan te kunnen realiseren moest helaas 1 boom
worden gerooid. Ter compensatie zal elders een andere boom worden gezet.
De bestaande wegafsluitingen blijven gelden tot alles klaar is. Dat is nodig voor de aan- en afvoer van
materialen, maar vooral ook voor de veiligheid van de mensen die er aan het werk zijn.
De aannemer zal zorgen dat MFC en Café Kleuskens veilig bereikbaar zijn en blijven, zeker als er toch
nog carnavalsactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Met carnaval wordt er niet gewerkt, maar op
aswoensdag gaat men weer volop aan de slag.
Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, zal het groen worden aangeplant. Dat zal waarschijnlijk in de
2e helft van maart zijn. Misschien dat een deel al eerder de grond in gaat.

Gezocht voor het traditionele ‘balgooien’:
stellen die na carnaval 2020 getrouwd zijn!
Balgooien is een oude traditie. Op de zondag na carnaval gaan de kinderen van de basisschool langs bij
de pas getrouwde stellen en onder het geroep van “bal-bal-bal” worden ze door het paar getrakteerd op
fruit en snoepgoed.
Over de oorsprong van deze traditie is niet veel bekend. Men denkt dat het net als carnaval voortkomt uit
heidense gebruiken van onze verre voorouders. Het balgooien zou dan een soort vruchtbaarheidsritueel
zijn!
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Vorig jaar kon het balgooien vanwege de coronamaatregelen niet
doorgaan. Ook dit jaar leek het niet te kunnen, maar de ruime
versoepelingen maken het toch nog mogelijk.
Daarom roepen we alsnog de stellen op die de afgelopen 2 jaar
getrouwd zijn.

Doe mee om deze traditie in ere te houden
en maak de Meterikse kinderen blij.
Ben je sinds carnaval 2020 getrouwd, meld je dan aan om
zondagmorgen 6 maart een ‘balletje’ te gooien. Het tijdstip wordt in
overleg vastgesteld.
Aanmelden graag uiterlijk 25 februari bij Frans Janssen, tel. 06-4863 6612 of via info@dorpsraadmeterik.nl
Wil je eerst wat meer weten over het balgooien, dan kun je ook gerust contact opnemen.
Weet je een paar dat recent getrouwd is, maar dit gebruik misschien niet kent?
Laat het ons weten, dan nemen wij daar graag contact mee op.

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en
Open Inloop
Maandag 21 februari wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd. U kunt zich opgeven t/m
donderdag 17 februari bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon.
Iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur is er een Open Inloop. Lijkt jou dit ook wel wat, loop
gerust eens binnen. Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit.
De Meulewiek is nog steeds lastig te bereiken. Vanuit de kerk is de beste manier. Hier kun je over de
stoep, zonder obstakels, de nooduitgang bereiken aan de voorkant. Wij zullen zorgen dat u hier naar
binnen kunt.
Wij wensen iedereen veel plezier!
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie

Doe Vriendelijk Dag en Dikketruiendag
Vandaag, donderdag 17 februari 2022, is het de 'Internationale Doe Vriendelijk Dag'.
De naam zegt het al, het is een dag waarop iedereen (extra) vriendelijk is.
Wees vandaag een keer extra aardig voor uw medemens!
Groet de buurman!
Sta op voor iemand in de tram of de bus!
Koop een bloemetje voor je moeder!
Neem taart mee voor je collega's!
Van alles is mogelijk...
En omdat het ook 'Dikketruiendag' is kun je dat alles doen met een dikke trui aan en de verwarming een
graadje lager om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Door een aantal eenvoudige acties kan
iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen.
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Limburgs ErfgoedNet
Wist u
-

-

dat Heemkunde Meterik zich heeft aangesloten bij het Limburgs ErfgoedNet.
dat er op de website van Heemkunde Meterik, www.geschiedenismeterik.nl, een link is naar ons
digitaal archief dat is ondergebracht bij het Limburgs ErfgoedNet.
dat je, als je op onze website op het logo van Limburgs ErfgoedNet klikt, in het digitaal archief komt
waar je een zoekopdracht in kunt voeren of (in de foto) kunt klikken op de volgende mappen:
documenten, afbeeldingen, video of audio.
dat het heel veel werk is om het archief te vullen en dat dat stap voor stap gaat.
dat er al van alles te zien is en dat het de moeite waard is om een kijkje te nemen.
dat er al aardig wat films te zien zijn die in het verleden in Meterik zijn gemaakt.
dat het jubileumboek 5 x 11 van JCM ook te zien is met o.a. foto’s van alle prinsen en
boerenbruidsparen.
dat alle Krèntjes die verschenen zijn van 2011 t/m juli 2021 erop staan.
dat er nog héél veel toe te voegen en te verbeteren is.
dat we iedereen uitnodigen om mee te helpen en lid te worden van Heemkunde Meterik
dat dit lidmaatschap gratis is en dat iedereen zelf kan bepalen hoeveel tijd je erin steekt en welk
onderwerp je belangstelling heeft
dat we steeds op zoek blijven naar oude foto’s, bidprentjes, films, verenigingsnieuws, info over
middenstand, bedrijven etc.
dat we die info scannen en dat u alles daarna weer terug krijgt als u dat wilt.
dat we, als de coronamaatregelen het toelaten, 19 maart weer vergaderen in het MFC en dat je
welkom bent!

Samen staan we voor de mooie uitdaging om het Meteriks verleden verder uit te zoeken, in kaart te
brengen en het archief te vullen. Doe je mee? Stuur een mail naar info@heemkundemeterik.nl of bel 077
398 38 12.

Binnenkort lid worden van een club?
Leergeld Horst aan de Maas helpt kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen financieel!

Binnenkort start de lente. Bovendien zijn ouders, familie en vrienden weer welkom op de meeste clubs.
Een mooi moment om lekker lid te worden van een sportclub, muziekvereniging, Scouting of Jong
Nederland. Lid zijn én blijven van een club vraagt best wat van de portemonnee.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit
gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen
een bijdrage ontvangen voor de contributie van een club,
zwemlessen, sportkleding of een muziekinstrument. Want
kinderen die lekker meedoen aan sport, muziek en vrije tijd, zijn
gezonder. Ze leren hartstikke veel en maken nieuwe vriendjes.
Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen
met een laag inkomen maken voor school(reisjes),
rekenmachines, schoolfietsen, schoolspullen of een laptop voor
school. De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt
zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag
inkomen.
Kijk voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl.
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SENIOREN

Uitslagen
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
SSS'18 3

Hegelsom 5
Leunen 5
RKSV Meterik 2

4-0
2-1
1-5

Programma
20 feb
10:00
20 feb
10:30
20 feb
12:00
20 feb
14:30

SV United 4
RKSV Meterik 2
Sportclub Irene 10
RKSV Meterik 1

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

25 feb

S.V. Grashoek 1

RKSV Meterik 1

19:30

Aannemers voor nieuwe sporthal bekend

Op het sportpark De Vonckel in Meterik komt een nieuwe sporthal. Een sporthal voor alle inwoners
van Horst aan de Maas, maar in het bijzonder voor de inwoners van Hegelsom, America en Meterik.
De gemeente Horst aan de Maas is samen met betrokken partijen tot een mooi en gedragen ontwerp
gekomen voor de nieuwe sporthal. BINX Smartility en Van Tilburg Energie Design gaan deze
sporthal, die qua ontwerp aansluit bij de omgeving, bouwen.
Wethouder Han Geurts: “In 2019 hebben we samen met inwoners plannen gemaakt voor onze
binnensportaccommodaties met als belangrijk aandachtspunt het tekort aan sporthalcapaciteit. De
toevoeging van deze sporthal lost dit op. Daarom heeft de gemeenteraad zich eind 2020 ook uitgesproken
voor een nieuwe sporthal op deze locatie. Samen met de verenigingen die er hun thuis krijgen en de
omgeving hebben we de plannen voor de nieuwe sporthal vorm gegeven.”

Ontwerp
De plannen voor de nieuwe sporthal zijn samen met de sportverenigingen, het onderwijs, dorpsraden en
buurtbewoners tot stand gekomen. Daarbij was er veel oog voor de invulling van het sportpark maar ook
voor voldoende parkeervoorzieningen en een goede bereikbaarheid. De sporthal wordt een
multifunctionele accommodatie. Binnensport- en buitensportverenigingen maken er samen gebruik van en
delen verschillende ruimtes en de horeca. Tevens wordt een van de natuurgrasvelden van RKSV Meterik
omgezet naar een kunstgrasveld. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Deze
sporthal wordt volledig conform de huidige duurzaamheidsstandaarden gebouwd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van warmtepompen, zonnepanelen en waar mogelijk herbruikbare grondstoffen.
Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht. De gemeente doet een aantal aanpassingen aan de
Speulhofsbaan op verzoek van inwoners. Zoals het aanleggen van een drempel en het maken van een
voetpad vanuit Meterik tot aan het sportpark.

Planning
Om de plannen te realiseren is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
De gemeenteraad bespreekt het bestemmingsplan tijdens de vergadering van 8 maart 2022. De sloop van
het huidige gebouw vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. Dan wordt ook de tijdelijke huisvesting
voor de sporters geplaatst. Aansluitend wordt de sporthal gebouwd, het kunstgrasveld aangelegd en de
directe omgeving aangepakt (parkeerplaats en Speulhofsbaan). De verwachting is dat de nieuwe sporthal
en omgeving een jaar na aanvang van de werkzaamheden, halverwege 2023, klaar is.
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Wedstrijdverslag

Dames VC Trivia komen net te kort
Een waar spektakelstuk, dat was de streekderby tussen de dames van Olsredlem en VC Trivia. VC Trivia
kwam wonder boven wonder terug van een 2-0 achterstand en een bijna verloren 3e set. Bij een gelijke
stand moest wederom een 5e set de beslissing brengen. In deze set wist Olsredlem alsnog de wedstrijd te
winnen (3-2).

Coronaperikelen
Na de bekeroverwinning van 2 weken geleden kreeg VC Trivia te maken met enkele besmettingen in
het team, waardoor een wedstrijd uitgesteld moest worden. Met een korte voorbereiding moest er
afgelopen zaterdag gewoon weer gespeeld worden in Melderslo. VC Trivia startte met prima side-out
spel aan de wedstrijd maar werd op alle fronten aanvallend overklast door Olsredlem, waardoor er al
snel een behoorlijke achterstand op het scorebord stond. VC Trivia hield knap stand door vrijwel iedere
servicepass feilloos aan het net te brengen, echter Olsredlem kwam veel makkelijker tot score wat
leidde tot een 25-20 set winst.
Ook in de 2e set bleef VC Trivia moeite houden met het aanvalsspel van Olsredlem (25-22).
VC Trivia deed een ultieme poging om met een andere samenstelling het spelbeeld te veranderen,
echter dit wilde maar niet lukken, want Olsredlem leek de wedstrijd te gaan winnen met een 22-17
voorsprong. Een laatste time-out zorgde voor een opleving aan Trivia zijde, want het onmogelijke leek
toch echt te gebeuren. VC Trivia kroop punt voor punt dichter op de huid van de tegenstander. Eugenie
van Lin, die de afgelopen weken veel moeite had met haar service, bleek ineens het nieuwe wapenfeit.
Ze serveerde VC Trivia eigenhandig naar de setwinst (24-26).
In de 4e set leek VC Trivia bevrijd en speelde uitmuntend. Met veel servicedruk en aanvalsgeweld van
uitblinker Danique Oomen wist Trivia de set met overmacht te winnen (10-25).
Met een 2-2 tussenstand kon er voor de winst gespeeld gaan worden. Helaas lukte het de dames niet
om de focus vast te houden. Ondanks het feit dat libero Lieke Litjens de gehele wedstrijd stabiel
speelde, wisten de dames geen druk meer te zetten op de tegenstander. Olsredlem pakte de winst met
15-10.

Programma
Programma senioren dames 19 februari 2022
18:30 SOMAS/Activia DS 6
VC Trivia DS 1
16:30 VC Trivia DS 3
Olsredlem DS 3
17:30 Asterix DS 1
17:00 VC Trivia DS 5
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VC Trivia DS 4
VC Athos '70 DS 3

Sint Anthonis, Activiahal
Hegelsom
Roel Gielen,
Eva Janssen en Bo Kleuskens
Maasbree, D'n Adelaer,
America
Susan Josten-van Rens,
Mille Nijssen

Programma senioren dames 21 februari 2022
19:15 VC Trivia DS 6
Livoc Liessel DS 3

Meterik

Programma senioren heren 18 februari 2022
21:00 Ledub HS 3
VC Trivia HS 1

Budel, Zuiderpoort

Programma senioren heren 19 februari 2022
19:30 VC Trivia HS 2
VCE/PSV HS 3

Meterik Thijs Geurts,

Michelle van der Sterren,
Sandra Billekens

Petra Gielen

Programma jeugd 19 februari 2022
14:30 VC Trivia MB 1
AV Flash MB 1

Hegelsom

14:00 VC Trivia/Hovoc JC 1

Meterik

DKJO JC 1

Olga Josten-Keijsers,
Robin Hagens
Mirthe vd Beuken,
Elbert Joosten

Programma CMV 20 februari 2022
11:00 Grashoek N5 2
Olsredlem N5 1

Meterik

Danique Oomen,
Linskens, Evie

11:30
12:00
12:30
09:30

Meterik

Malon Linskens,
Teuntje van Rengs

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

10:00 SV Aspargos N4 2
10:30 Olsredlem N4 2
Programma recreanten
Dinsdag 22-02 21.00
Dinsdag 22-02 20.30
vrijdag 18-02 20.30

VC Athos '70 N5 1
Grashoek N5 2
VC Athos '70 N5 1
SV Aspargos N4 2
VC Trivia N4 1
VC Trivia N4 1
dames
VC Trivia 1
Active Rooy 1
VC Trivia 3

Programma recreanten heren
Zondag 20-02 10:00
VC Trivia HR 1
Zondag 20-02
VC Asterix 2

Revoc VCB1
VC Trivia 2
Vokon 1

America
Venray
Meterik

Marc Gretener

Vokon 1
VC Trivia HR 2

Hegelsom

Hans Cox

Nicole Tacken
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Koken met ‘t Krèntje
Boeuf bourguignon

Voor 4 personen
25 minuten en 3 uur garen.

Ingrediènten:
1 kg runderstoofvlees, in hapklare stukken
200 gr gerookt spek
1 ui
2 teentjes knoflook
3 wortels
2 stengels bleekselderij
250 gr kastanjechampignons
2 takjes peterselie (1 is extra)
2 takjes tijm
2 blaadjes laurier
300 gr zilveruitjes vers of diepvries
750 ml rode wijn
4 gedroogde jeneverbessen
2 kruidnagels
2 eetlepels bloem
Boter
Peper en zout

Bereiding:
Pel en snipper de ui en pel en plet de knoflook.
Schil de wortels en snij ze in grove stukken.
Maak de bleekselderij schoon en snij die in grove stukken.
Smelt een klont boter en bak de helft van de runderstoofvleesstukken aan.
Haal ze uit de pan en bak nu de andere helft aan.
Kruid het vlees met peper en zout, het moet rondom een korstje hebben.
Leg al het vlees terug in de pan samen met de ui, knoflook, wortels en bleekselderij en bestrooi met de
bloem. Roerbak 1 minuut.
Voeg de jeneverbessen, kruidnagel, laurier, tijm, peterselie en rode wijn toe.
Laat 2,5 tot 3 uur garen op een zacht vuur of in een oven op 175 graden.
Roer af en toe zodat de bodem niet aanbrandt.
Snij intussen de champignons in vieren en het spek in reepjes.
Smelt wat boter en bak hierin het spek en de champignons, kruid met peper en zout.
Haal het uit de pan en pel de 4 verse zilveruitjes of de ontdooide diepvriesuitjes.
Smelt een klont boter en bak hierin de zilveruitjes (voeg eventueel wat suiker toe).
Laat zachtjes garen.
Als het vlees zacht is, voeg je het spek, de champignons en de zilveruitjes toe.
Kruid het geheel met peper en zout.
Bestrooi met de gehakte peterselie.
Lekker met gekookte aardappelen of aardappelkroketjes.
Smakelijk eten.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Er zijn in Meterik weer gewoon kerkdiensten op zaterdagavond, 19.00 uur.
We moeten ons aan de coronaregels houden: 1,5 meter afstand, dragen van mondkapjes, mogelijkheid
bieden voor het ontsmetten van de handen. Er is ook een grens aan het aantal kerkbezoekers.
Dat is voor Meterik per mis ca. 100 personen.
19 februari: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur.
1. Karel Alfons Jenneskens (jaardienst)
2. Stien en Piet Hermans - Reijnders (verjaardag)
3. Frans Verdellen (verjaardag)
5 maart: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur.
1. Leen Geurts - Smedts (jaardienst)
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
19 - 02: Jos Tielen
Huub Baltussen
05 - 03: Margriet Hendriks Max van Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500. Dankuwel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077-398 14 16
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

Dankbetuiging
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