‘t Krèntje

Jaargang 11
Nummer 39

dorpskrant voor en door Meterik

6 oktober 2022

Onder de Wieken
Verkeersactieve school
(Zie blz. 5)

Redactie: Donkstraat 9
Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Molen Eendracht maakt Macht

Op zaterdag 8 oktober wordt er molenbrood gebakken in ’t Bakhuuske.
De molen is open van 13.30 tot 17.00 uur. Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen. In ’t Bakhuuske
wordt er vanaf 14.00 tot 16.00 uur molenbrood gebakken.
We hebben deze week weer een leuke activiteit voor kinderen. Kinderen mogen namelijk vanaf 14.00 uur
zelf een broodje bakken.
We zien iedereen graag op zaterdag!

Mobiel: 06 – 3823 0621
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.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben.
Redactieadres:
Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2022
1 pagina
€ 27,50
achterpagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ achterpagina (kleur)
€ 25,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 1-10-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

OKTOBER
Za 08:
Ma 10:
Di 11:
Wo 12:
Zo 16:
Ma 17:
Wo 19:
Do 20:
Za 22:
Do 27:

Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
- KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
- SV Oxalis: vriendinnentraining E-D-jeugd 18:30 - 19:45 uur
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
SV Oxalis: vriendinnentrainingen F-jeugd 18:00 - 19:00 uur
Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur
Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
t Krèntje: huis-aan-huis bezorging

NOVEMBER
Di 01:
Wo 02:
Za 05:
Ma 07:
Za 12:
Ma 14:
Di 15:
Wo 16:
Do 17:
Vr 18:
Zo 20:
Ma 21:
Wo 23:
Do 24:
Vr 25:
Za 26:

Zo 27:

Wo 30:

SV Oxalis: algemene ledenvergadering 19:30 - 21:30 uur
Vrouwen samen sterk: quiz 19:30 uur
Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur
Dorpsverbinders: Mantelzorgdag in MFC 12:30 - 15:00 uur
- Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken
- Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 19:00 - 23:30 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
Duurzaam Meterik: Informatieavond warmtepompen in MFC 20:00 - 22:00 uur
Vrouwen samen sterk: sinterklaasavond 19:30 uur
- Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Meriko Vocaal: Cecilia-avond
- Meriko Vocaal: deelname Horster koren Festival in het Gasthoes
- Zanglust: deelname Horst Vol Koren 11:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
KBO: feestavond 17:00 - 22:00 uur
Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur
Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur
- JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
- Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur
- Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur
- Intocht Sinterklaas 10:00 - 13:00 uur
- Concordia: voorstelling AMISSA 16:30 - 18:30 uur
- Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur
Vrouwen samen sterk: kerststukje maken 19:30 uur

DECEMBER
Vr 02:
Ma 05:
Za 10:
Ma 12:
Wo 14:
Do 15:
Za 17:
Ma 19:
Vr 23:
Di 27:

SV Oxalis: sintviering Kangoeroes, E+F-jeugd 18:15 - 19:45 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
Vrouwen samen sterk: kerstviering 19:30 uur
- KBO: kerst / adventsviering in MFC 13:30 uur
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Meriko Vocaal: champignonactie
Meriko Vocaal: deelname kerstwandeling Horst 18:00 - 21:00 uur
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Uitslagen competitie: Week 39 Competitiepunten en stand na: Ronde 4
Wanssum 1
Meterik 3
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
America 3
Leunen 3
Meterik 8

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 2
Wanssum 2
Oostrum 1
Meterik 6
Meterik 7
Smetenhof 5

8-5
6-7
6-7
3-8
5-8
7-6
3 - 11
8-5

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

19
14
30
17
24
28
31
36

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

11
10
3
8
6
3
2
3

Beste speler in Week 39: JEU CRAENMEHR van Meterik 7

Biljart spreuken:
Ik ben gestopt met biljarten, ik had geen keu´s.
Biljarten is de expressie van de zoektocht naar harmonie tussen geest, lichaam en techniek (S. Buyle)
Er is nog nooit een biljarter te laat thuis gekomen, die zijn vrouw heeft meegenomen.

Mededelingen KBO
Beste leden,
Er zijn helaas afgelopen week twee leden van de KBO overleden, maar er zijn ook weer twee leden bij
gekomen, Piet en Diny Kuenen welkom bij de KBO. Hopelijk zijn er nog meer senioren die zich als lid
willen aanmelden. Voor maar € 22,50 per jaar ben je al lid van onze gezellige seniorenclub.
Op dit moment is het bestuur druk bezig om een gevarieerd jaarprogramma 2023 samen te stellen. Zijn er
leden die nog wat leuke ideeën of tips hebben, neem dan contact op met de secretaris Bert Thijssen,
mailadres kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook 06-4035 5580 tussen 18.00 en 20.00 uur.

Uitgaanstip voor onze leden van de KBO.

Op 30 oktober zal, in samenwerking met Meriko Vocaal, Muzifique de prachtige voorstelling ‘La Vie aux
creux de la main‘, oftewel ‘Het leven in de palm van je hand‘ ten gehore brengen. Een reis naar en door
Frankrijk, waarbij bekende chansons en romantische verhalen centraal staan. Aanvang 20.00 uur in het
MFC.
Met Marjolein Cuijpers - Kuenen, Henk Deters en Maartje Smedts.
Ook voor onze KBO leden zeer de moeite waard om dit mee te maken. Info en kaartjes: zie website
www.muzifique.nl

Agenda :
Wandelen
Kaarten
Knutselen
Kienen
Fietsen

Maandag 17 oktober, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 13, 20, en 27 oktober, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Donderdagmiddag 20 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in het MFC.
Maandag 10 oktober, aanvang 14.00 uur de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Dinsdag 11 oktober, organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen voor het laatst dit jaar weer
een mooie fietstocht. Pak je fiets en fiets gezellig met de Janne Mannen mee.
In 2023 zullen de fietsdagen op een woensdag gefietst worden.

Groetje, KBO Meterik.
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Basisschool Onder de Wieken in Meterik vindt een veilige schoolomgeving erg belangrijk. Samen met de
leerlingen, de Dorpsraad en Veilig op Weg is er een campagne opgezet die duidelijk maakt aan de
weggebruiker, dat er niet harder dan 30 km/u gereden mag worden. Deze Veilig op Weg campagne is
zichtbaar in het centrum van Meterik en rondom de schoolomgeving.
De tekeningen/ontwerpen van de kinderen zijn op groot formaat afgedrukt en langs de weg geplaatst. Ook
is er een spandoek bij de school opgehangen waar de ontwerpen van alle kinderen op te zien zijn. Een
mooi resultaat. Het is een opvallend geheel geworden. De boodschap wordt op deze manier verteld door
de kinderen zelf en is, in dit geval, vooral gericht op de weggebruiker rondom de school. Een mooi initiatief
dus.
Dit initiatief is ook opgepikt door de gemeente Horst aan de Maas. Wethouder Thijs Kuipers reikte daarom
het bordje ‘Verkeersactieve school’ uit aan directrice Krista Heijnen. Deze school heeft laten zien dat een
school nog wat extra’s kan doen bovenop de reguliere activiteiten, die te maken hebben met
verkeersveiligheid.
Bedankt allen voor jullie medewerking!
Samen maken we onze omgeving een stukje veiliger
#veiligopweg

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
en Open Inloop

Onze bezoekers hebben afgelopen maandag weer genoten van een heerlijk diner van Paulus Kookt.
Behalve het samen lekker eten, is het ook gezellig om bij te kletsen met (oud)dorpsgenoten. Lijkt dit jou
ook iets voor jouw vader of moeder? Misschien is het een idee om je vader en/of moeder de komende
feestdagen hiervoor een cadeaubon te geven. Het eetpunt is iedere 1e en 3e maandag van de maand.
Het volgende Eetpunt is op maandag 17 oktober. Dan wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd.
U kunt zich opgeven t/m donderdag 13 oktober bij de Dorpsverbinders.
tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 13,00 per persoon.
Open inloop is iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur.
Er wordt gekaart, gerummicubt en gehandwerkt. Ook voor een praatje en een kopje koffie ben je van harte
welkom. In overleg kunnen er ook andere activiteiten opgepakt worden. Loop gerust eens binnen.

Zet alvast in uw agenda:
Dinsdag 7 november Mantelzorgdag van 12.30 tot 15.00 uur.
De uitnodigingen volgen binnenkort. Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is? Niet van
iedereen is dat bij ons bekend. Laat het ons weten.
Maandag 19 december: kerstdiner.
De Dorpsverbinders Carli, Ria en Hennie
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Amissa bijna uitverkocht
24 t/m 27 november door Concordia Meterik
Van 24 tot en met 27 november verwelkomt Meterik meer dan 2000 muziekliefhebbers uit de hele regio en
ver daarbuiten voor haar voorstelling Amissa. Aanleiding is het 100-jarig jubileum van Muziekvereniging
Concordia Meterik. De voorstelling is bijna uitverkocht. Wilt u Amissa in de kerk van Meterik meemaken?
Bestel dan nu één van de laatste kaarten die nog beschikbaar zijn.

Kerk in Meterik omgebouwd tot een waar muziektheater
Amissa vertolkt 100 jaar Limburgse volksgeschiedenis in een spannend familiedrama. De kerk van Meterik
wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een waar muziektheater met een 180° beleving. Niet alleen op
het podium aan de voorzijde van het publiek, maar ook links- en rechts van hen, spelen zich allerlei
verwikkelingen af. Houben Souren, het gerenommeerde licht- en geluidbedrijf uit Roermond, ontwierp
speciaal voor Meterik een vernieuwend plan voor licht- en videoprojectie. 9 Glas-in-lood ramen in de
Meterikse kerk worden door vrijwilligers voorzien van een filmdoek. Ze vormen samen één groot
projectiescherm dat bestaat uit 9 afzonderlijke delen in een boogvorm. Ook de glas-in-loodramen links en
rechts van het publiek krijgen deze functie.

Meer dan 100 muzikanten, acteurs, dansers en figuranten maken samen
Amissa
Amissa vertelt het verhaal van de verloren zoon Leo die aan het einde van zijn leven op zoek gaat naar
zijn familie. In die zoektocht beleeft het publiek 100 jaar Limburgse volksgeschiedenis met spannende,
romantische, vrolijke en verdrietige scenes. De voorstelling is een combinatie van muziek, zang, film,
toneel en dans. Aan de voorstelling Amissa doen meer dan 100 muzikanten, acteurs en figuranten mee.
De muziek tijdens de voorstelling wordt verzorgd door de fanfare en drumband van muziekvereniging
Concordia en een gelegenheidscombo. De regie en het script van Amissa is in handen van Roel
Verheggen.

Jaren ’60 danszaal voor de ontvangst en afterparty
Het publiek voor de zes voorstellingen wordt ontvangen in MFC de Meulewiek dat voor de gelegenheid
wordt ingericht als een ‘echte jaren '60 danszaal’. Hier is natuurlijk ook de afterparty. Dansen in de jaren
'60 is één van de thema's uit de voorstelling.

Meer informatie
Amissa is het initiatief van Muziekvereniging Concordia uit Meterik. De organisatie is in handen van een
speciale projectcommissie en tientallen vrijwilligers uit onder andere Meterik. De laatste kaarten zijn
verkrijgbaar via www.concordiameterik.nl/amissa.
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Nieuwe vaccinatielocatie in Venray
voor herhaalprik
Vanaf maandag 3 oktober kunnen mensen voor een vaccinatie tegen corona weer terecht bij een
vaccinatielocatie van GGD Limburg-Noord in Venray. Op het adres Keizersveld 95 in Venray kunnen
mensen terecht voor een herhaalprik op afspraak. Deze prik is dagelijks te halen van 09.00 tot 16.00 uur.

Herhaalprik op uitnodiging en op afspraak
De nieuwe locatie, gevestigd in de oude Citroën garage, is uitsluitend te bezoeken voor het halen van een
herhaalprik op afspraak.
Mensen met een hoger medisch risico en zorgmedewerkers met patiënt- of cliëntcontact krijgen als eerste
een uitnodiging voor de herhaalprik. Daarna mag iedereen van 12 jaar of ouder die dat wil een afspraak
maken voor deze vaccinatie. De herhaalprik is te krijgen na het afronden van de basisserie én wanneer de
laatste coronavaccinatie of -besmetting meer dan drie maanden geleden is.

Herhaalprik in regio Limburg-Noord
In regio Limburg-Noord is de herhaalprik beschikbaar op de locaties in Venlo, Echt en Weert. En vanaf
maandag 3 oktober dus ook in Venray.

Op 7 september is Pip

Reintjes geboren.

Ter gelegenheid van de geboorte van Pip heeft Theike de 1e
kerboèt van het seizoen geschonken aan Pip en haar ouders
Kim Peeters en Tim Reintjes.
Dank je wel Theike.
Vanaf september tot ongeveer Pasen maakt
Theike kerboèt (balkenbrij).
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Schoolreisje Basisschool Onder de Wieken

Sinds dit schooljaar is ervoor gekozen om voortaan aan het begin van het schooljaar op schoolreis te gaan.
En afgelopen donderdag was het dan zover!

Groep 1-2-3 heeft een heerlijke dag gespeeld bij
de Speuldries in Deurne.

Groep 4-5 is naar het ZooParc in Overloon geweest. Wat
een mooie en gave dieren, de kids waren super enthousiast!

Groep 6 t/m 8 is Irrland gaan ontdekken. Lekker zelf
op pad en alles was gewoon leuk om te doen.

Het weer werkte gelukkig mooi mee en we hebben er
met z’n allen van genoten.
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Een terugblik……
Sefke en Trui uit Meterik
Af en toe komen we een oud krantenartikel tegen dat leuk is om nog eens te lezen.
In het Dagblad voor Noord-Limburg van maandag 13 april 1981 lezen we een artikel uit de rubriek
‘’N Blauwe Maandag in Noord-Limburg’ met als ondertitel ‘Theo Vliegenberg en Toon Willemsen op
bezoek bij bekende en onbekende mensen in Noord-Limburg’.
Deze week: Sefke en Trui uit Meterik.

Hieronder het tweede deel van het artikel.

Maar de tachtig jaar waarop Sefke kan terugzien en de drieëntachtig levensjaren van Trui hebben ook
bestaan uit hard werken. Sefke werkte in de bossen waar de vader van Trui boswachter was. Hout
kappen: tien jaar lang. En later in de Peel turf steken. Dat werken buitenshuis gebeurde in de winter. ’s
Zomers was Sefke thuis op zijn eigen gemengd bedrijf. In de winter had Trui de zorg over de kippen en de
varkens. En de zes kinderen van wie er nog vijf in leven zijn.
Dat harde werken volgde op een periode waarin Sefke, als vrijgezel nog, volop smokkelde. Met onder
andere de broer van Trui, door wie hij zijn aanstaande bruid leerde kennen. Het smokkelen: Sefke kan er
alles van vertellen. En Trui nóg meer. Het speelde zich allemaal af in de Eerste Wereldoorlog toen in
Duitsland een tekort was aan alles. Het begon met zeep: “Ik had een vriend in Rotterdam en die kocht
daar zeep bij een groothandel. Dan kwam hij met de trein deze kant uit. Tussen wachtpost dertien en
veertien moest de trein inhouden voor het signaal. De Rotterdammer liet dan de kisten uit de trein vallen.
Verdorie, de zeep vloog je om de oren. De hele handel werd dan naar het Pruisisch gebracht”, vertelt
Sefke. Hij verhaalt van de boottochten over de Maas bij Lottum. Eerst stiekem met het bootje van de
veermaan, later met een eigen boot. “Ze hebben me nooit te pakken gekregen”, klinkt het trots uit zijn
mond. Trui maakt van het gegrinnik dat Sefke op zijn woorden laat volgen gebruik door de draad op te
nemen. “Er werd van alles gesmokkeld: olie, zeep, koffie, spek, garen. Per tocht kregen ze vijfentwintig
gulden, dat was veel in die tijd”.
Sefke legt uit hoe destijds garen over de grens werd gesmokkeld. “Je deed een of meer strengen in je
hoed en de rest ging in de fietsbanden. Als je anderhalve kilo had, dan had je zat verdiend”.
Later toen de controle strenger werd, kwam Sefke met een tegenzet. “We gingen zogenaamd in Duitsland
in de bossen werken. Je had een zaag aan het stuur van je fiets en je had ‘aetmiete’ bij je: emmertjes
waarin soep werd gedaan. Maar wij hadden onder dat laagje soep de emmertjes vol spek.” Hij herinnert
zich hoe ze elkaar na hun tochten troffen bij ‘Mam’ aan de Maas in Broekhuizen: het stamcafé. “Als het
laat werd zei ‘Mam’ altijd: “Ik ga naar bed. Zorg maar voor jezelf en betaal morgen maar.”
Een schot in het Witveld maakte een einde aan de smokkeltochten. Een van de kameraden van Sefke
werd gedood en de rest hield het avontuur voor gezien. Bovendien liep de oorlog op een eind en was er
daarna niet meer over de grens te komen. Sefke denkt nog met zichtbaar plezier terug aan die tijd, waarin
hij allerlei commiezen te slim af was. “Och, er waren zoveel mensen die smokkelden. De grote heren
smokkelden het hardst. Die deden het per wagon”.

Je moet de hemel op aarde maken.
Na het leven in weelde volgde de armoe van de crisisjaren, maar Sefke en Trui kijken er op terug met een
glimlach. “Het was een fijne, harde tijd” vindt Trui. “De mensen waren content, er was geen jaloezie. Nu
zeggen ze: “Jij een fijn bankstel, dan ik een mooier”.”
Toch houden Sefke en Trui ook van deze tijd. Ze genieten van het leven. Ze hebben hun volkstuintje en
Sefke gaat bovendien naar de tuinderij van zijn dochter om wat te klungelen, zoals jij dat noemt. En als het
mooi weer is gaan ze fietsen. Naar Tienray bijvoorbeeld. Bidden bij Ons Lief Vrouwke en dan via Swolgen,
Broekhuizen, Lottum en Melderslo weer naar huis. “We maken graag grote tochten”, merkt Trui op. En ze
geeft een opsomming: “Deurne, Venray, Ysselsteyn, Blerick, Well”.
Ze vertelt van het bejaardenkoor, waarvan ze lid is. En van het alle weken gaan kaarten. En ze noemt
natuurlijk haar grote hobby: breien. Dertig paar sokken heeft ze de laatste tijd gebreid. Of dat voor Toon en
voor mij ook kan? Waarom niet?
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Trui praat honderduit. Over allerlei dingen, omdat alles haar interesseert. Sefke lacht en knikt. “Zeg jij het
maar voor mij mee”, grapt hij. En Trui vervolgt: “Je moet zelf iets van het leven maken. Anderen doen dat
niet voor je. Je moet de hemel op aarde maken. Wij hebben een fijne tijd. De huisarts heeft eens tegen
onze schoonzoon gezegd: “Ik ken geen gelukkiger paar in Meterik dan Sefke en Trui”.”

De foto is genomen tijdens de H. Mis op 22 augustus 1978 bij de viering van het 60-jarig huwelijksfeest..
V.l.n.r. Pastoor Janssen, Sefke van den Heuvel en Trui van den Heuvel – Vissers

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50
Tel 06-12998859
Diverse soorten appels
en peren!
Te koop in onze automaat!

Twee kilo voor 3 euro!
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SENIOREN
Algemene Ledenvergadering

Noteer alvast de datum 17 oktober aanvang 19.15 uur in je agenda. Uitnodiging is verstuurd.
Mocht je niets hebben ontvangen neem dan even contact op via secretaris@rksvmeterik.nl.

Uitslagen
EWC'46 1 (zon)
Vitesse'08 4 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)

RKSV Meterik 1 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
Wittenhorst 8 (zon)
Hegelsom 4 (zon)

1-3
1-5
2-3
1-6

Programma
9 okt 14:30
9 okt 12:00
9 okt 10:00

RKSV Meterik 1 (zon)
Sportclub Irene 10 (zon)
Sportclub Irene 13 (zon)

DSV 1 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)

16 okt
16 okt
16 okt
16 okt

Heijen 1 (zon)
Sporting S.T. 2 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)

RKSV Meterik 1 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
FCV-Venlo 8 (zon)
SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 (zon)

14:30
12:00
10:30
10:30

JEUGD

Uitslagen
SJO America-Meterik JO15-1
FCV-Venlo JO15-2
4-1
Sparta'18 JO11-4JM
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2
6-2
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2
Melderslo JO12-1
8-0
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1
RKMSV JO19-1
1-2
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2
S.V. Oostrum JO19-1
1-6
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1
ST EVV/RIOS'31 JO12-1
6-1
SJO America-Meterik JO13-1 ST
SV Lottum/GFC'33 JO13-2JM 2 - 2
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1
SV Venray JO11-4
27 - 0
Programma
Thuiswedstrijden worden in het najaar van 2022 gespeeld in:
America
JO19-1
JO19-2
JO11-1
JO11-2
JO7-MP

8 okt
8 okt
8 okt
8 okt
8 okt
8 okt
8 okt
8 okt
8 okt

15:00
14:30
11:30
10:45
10:30
11:00
09:00
10:00
10:00

Meterik
JO15-1
JO13-1
JO9-1
JO8-1
JO8-2

ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2
FC Roerdalen JO12-1
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2
Melderslo JO11-1JM
SVOC'01 JO9-1
Blerick JO8-3JM
S.V. Lottum JO8-1
SJO America-Meterik JO7-MP

Hegelsom
JO12-1
JO12-2

ST Roggel/SVVH JO19-1
SJO Maasduinen JO19-1
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1
SV Venray JO12-4
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1
SJO America-Meterik JO9-1
SJO America-Meterik JO8-1
SJO America-Meterik JO8-2
GFC'33+Melderslo+Wittenhorst JO7-MP
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VC Trivia Dames 3

Op een gure zaoterdaagmiddaag, stong de derby vaan ut joar gepland. VC Trivia dames 2 vs VC Trivia
dames 3. Ozze coach Ruud haaj os al weken gedrilled veur dit moment. We haaje zo'n spiermassa en
conditie opgebouwd, daat weej er onderhand wal kloar veur waren. Deze week is het de week vaan de
scheidsrechter. We haaje nog ff de stoel versierd, zo’n minse meuge dukker in het zunneke gezat
wurde. Bedankt Peter. Menig toeschouwer wist de sporthal in de Hegelsom te bereiken. Ut stond zoa
vol, dat ze has in ut veld stonge. Waat een sfeer. Wurd tied daat wej de sporthal kriegen…
De ierste set ging rommelig. We haaje waat last vaan klamme handjes en ozze concentratieboog waar
zeer kort. De nudige fouten werden gemaakt, waodoor dames 2 een veursprong opbouwde. Noa een
stevige peptalk van ozze Ruud pakten we de droad wer op. We wisten oeteindelijk de controle oaver
de pass terug te kriegen, waodoor er op de boeten en midden lekker gehouwd kos weare. We kwamen
terug en maakten ut af.
In de 2e set begosten we ok as unne diesel. We haaje ff un dip. Dit kier goaven we oszelf un schup
onder de kont en herpakte we os. We leaten dames 2 un aantal kier flink rennen door in de heuk te
speulen. Dao neave waas ozze service ok te lastig veur hun. De set waas binnen.
De 3e set ging als een speer.
In de 4e set wojje we het toch nog ff spannend maken. Stukje
entertainment neumen we daat. We leaten de jonge meiden
van dames 2 hun ding doan. Noa un aantal gojje services
kwamen wej wer aan de macht. We maakten ut af, zoe.
Met 5 punten in de tes zien we wer noa os thoeshonk
Kleuskens gegoan. Doa werden we onthaald door Ger en
kregen we wer de nudige powerfood (kriek, friet en snacks).
See you next time! Groetjes van de dames van Ruud, VC
Trivia dames 3.
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Meisjes A
We hebben zaterdag onze eerste echt wedstrijd gespeeld tegen AV Flash in Arcen.
De eerste set ging in het begin goed, helaas haalde AV Flash ons in en hebben ze gewonnen met 2521. De tweede set ging niet heel goed, we begonnen niet goed en lukte ook niet om AV Flash in te
halen. Deze set hebben we verloren met 25-12.
De derde set ging in het begin goed. Maar toch hebben we deze helaas ook verloren met
25-11.
De vierde set hadden we een goed start. Daarna liep het gelijk op en hebben we de set gewonnen met
25-13. En daar waren heel blij mee! We hebben de wedstrijd met 3-1 verloren helaas, maar we hebben
plezier gehad. En we gaan volgende week weer knallen!

Team 5.2
Zaterdag heeft team 5.2 hun eerste twee wedstrijden gespeeld en hoe... De dames hebben het super
gedaan. Goede focus bij de service, mooi 3 keer spelen en goed onderling roepen. Daardoor 2
wedstrijden gewonnen, top dames!
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Uitslagen week 39:
Oxalis D1 - Melderslo D1
2–4
Oxalis MW1 - De Peelkorf MW2
4–4
Oxalis F1 - DOT (V) F1
5 – 15
Oxalis E2 - HBSV E1
3–2
DES (V) E2 - Oxalis E3
6–1
DAKOS E3 - Oxalis E1
0 – 10
Oxalis 1 - Korloo 1 (2e bekerronde) 18 – 6

Klimop (A) B2 - Oxalis B1
Oxalis D1 - HBSV D1
Oxalis C1 - Roka C1
ODC A1 - Oxalis A1
Heumen 2 - Oxalis 2
Heumen 1 - Oxalis 1

4-5
3-4
2-0
4-8
15 - 8
19 - 17

Ondanks veel doelpunten geen winst voor SV Oxalis
Na de 18-6 winst in de 2e ronde van de bekercompetitie, afgelopen donderdag tegen Korloo 1, stond op
zondag 1 oktober de uitwedstrijd tegen Heumen 1 op het programma. Dit was voor Oxalis een onbekende
tegenstander. Het werd een leuke en spannende wedstrijd met veel doelpunten, waarbij beide teams erg
aan elkaar gewaagd waren. Maar helaas bleven de punten in Heumen.
In het begin van de wedstrijd ging het gelijk op, maar vanaf de 4-3 kon Heumen de score verder uitbouwen
naar 7-3. Oxalis wist wel nog wat dichterbij te komen maar Heumen bleef met 2 doelpunten voorop lopen
en zo gingen de dames de rust in met een achterstand van 10-8.
Na de rust ging Oxalis goed van start en wist ze zelfs terug te komen en de voorsprong te pakken met
12-16. Heumen vond echter toch weer het gat in de korf en kwam langszij en nam de voorsprong weer
over naar 18-16. Het bleef gelijk opgaan tot het einde van de wedstrijd. Na spannende laatste minuten
werd de eindstand 19-17.
Het was een wedstrijd waarbij beide teams erg aan elkaar gewaagd waren, maar helaas waren er op het
einde geen 2 punten voor SV Oxalis.
Donderdag 6 oktober speelt SV Oxalis om 20.00 uur de derde bekerwedstrijd tegen Oranje Wit (L) 1
in Leunen en zondag 9 oktober staat SVO 1 om 11:00 op het programma in Hegelsom.

Open trainingen / vriendinnentrainingen voor de basisschool
Op maandag 10 oktober groep 5, 6 en 7
van 18.30-19.30 uur (E-D-jeugd) en
op woensdag 12 oktober groep 3 en 4
van 18.00-19.00 uur (F-jeugd).
Kom jij ook meedoen?

Agenda
31-10-2022: Start zaaltrainingen
01-11-2022: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur
26-11-2022 + 27-11-2022: Start zaalcompetitie 2022-2023
02-12-2022: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E van 18.15-19.45 uur in kantine Sportpark Wienus
Voor meer informatie bezoek onze website:
www.svoxalis.nl of
https://twitter.com/SVOxalis of
www.facebook.com/OxalisHorst of
https://www.instagram.com/svoxalis
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen in onze kerk
Zaterdag 15 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Pierre Jenniskens (trouwdag)
2. oud pastoor Gerard Maessen (jaardienst)
Zondag 30 oktober, viering Allerheiligen / Allerzielen, 11.00 uur
1. Chris van Rengs, Wim Huys en overige familieleden
aansluitend gravenzegening
Lectoren, acolieten en collectanten
Lector
Acoliet
15-10: Susan Baltussen
Huub Baltussen
30-10: Piet Kuenen
Huub Baltussen/Theo v. Rens

Collectant
Jan Steeghs
Tjeu Tacken

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dankuwel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077-398 1416
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.
Informatie kerkhof
Voor alle informatie over grafrechten, grafruiming etc. kunt u zich wenden tot Jeu Tacken, 077- 464 1386.
Ziekencommunies: 077-398 14 16
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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