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Donderdag 27 oktober huis-aan-huis
bezorging van ‘t Krèntje

Volgende week wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.
Dit gebeurt 3 keer per jaar: in de carnavalsweek, in de week voorafgaand aan de start van de
zomervakantie van de basisschool en in de herfstvakantie.
De Meterikse abonnees die het krantje elke week digitaal ontvangen, krijgen ’t Krèntje gewoon in de
mailbox, maar daarnaast ontvangen ze ook een papieren versie omdat die huis-aan-huis wordt bezorgd.

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 15-10-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

OKTOBER
Do
Za
Do
Zo

20:
22:
27:
30:

Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
t Krèntje: huis-aan-huis bezorging
Muzifique: voorstelling 'La vie aux creux de la main’ in MFC

NOVEMBER
Di
Wo
Za
Ma
Za

01:
02:
05:
07:
12:

Zo
Ma
Di
Wo
Do

13:
14:
15:
16:
17:

Vr
Zo

18:
20:

Ma
Wo
Do
Vr
Za

21:
23:
24:
25:
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
Deelname Drumband Horst aan de Mallets (Gasthoês) 16:00 - 17:00 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 't Gasthoês
- 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
Ma
Za
Ma
Wo
Do

02:
05:
10:
12:
14:
15:

Za
Ma
Vr
Di
Do

17:
19:
23:
27:
29:

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
- Zanglust: optreden bij KBO: kerst- / adventsviering 16:00 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
Oliebollenactie 16:00 - 19:00 uur

JANUARI
Wo

04:

VC Trivia: extra ledenvergadering & nieuwjaarsborrel
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OPA
Aankomende zaterdag 22 oktober komen we oud papier ophalen. Deze
keer is groep 2 aan de beurt. Dit zijn Paul Hoeijmakers, Yvonne Wijnands
(i.p.v. Bram Jacobs), (vervanger) Bernard Jenniskens en Jules Driessen
(i.p.v. Paul Vissers).
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.

Sponsorkliks
Wil je onze vereniging sponsoren zonder dat het wat kost? Dat kan.
Koop je vaker iets via internet? Het enige wat je hoeft te doen is:
Ga naar onze website (www.jnmeterik.nl), klik daar op de vermelde link en klik vervolgens op de
webwinkel die je wilt bezoeken. JongNL Meterik krijgt dan automatisch een klein percentage van je
aankoop door sponsorkliks toegestuurd. Kleine moeite, groot plezier ☺
Bedankt namens JongNL Meterik

Rabobank
Vorige week donderdagavond werd ons een
cheque van de Rabobank clubactie overhandigd
door Henriettte van Rengs namens de Rabobank.
Wat een mooi bedrag, hier kunnen we materialen
voor kopen.
Iedereen bedankt voor het stemmen op onze
vereniging.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle steun
en medeleven, voor de enorme hoeveelheid kaarten, berichtjes en de overige attenties,
die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, van ózze pap, schoonvader en opa

Joep van den Bekerom
Wij kijken met een warm gevoel terug op een drukbezocht en waardig afscheid
dat ons de kracht geeft om de toekomst samen tegemoet te gaan.

Annie van den Bekerom-Versleijen, kinderen en kleinkinderen.
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Fietstocht Duurzame Huizenroute Meterik
De duurzame huizenroute afgelopen zondag was erg zonnig. Deelnemers bezochten per fiets 4 woningen
waar de bewoners hen informeerden over de duurzame maatregelen in hun huis.
Interessant om te horen welke voorzieningen ze hebben gekozen en hoe dat in de praktijk uitwerkt. Hoe zit
het met het geluid van de warmtepomp, waar moet je rekening mee houden als je een ouder huis wilt
verduurzamen en nog veel andere vragen werden gesteld door de deelnemers.
Bewoners die dorpsgenoten gastvrij ontvangen en hen vertellen over hun ervaringen met duurzame
maatregelen in hun woning. Hoe bijzonder is dat? We bedanken nogmaals de families Hanken, Hesen,
Kleuskens en Tacken voor hun gastvrijheid en de vele informatie die zij deelden. Het maakte de eerste
duurzame huizenroute in Meterik tot een succes.
Denk je zelf na over verduurzaming van je woning? Let dan op de activiteiten van de werkgroep Duurzaam
Meterik. Zo organiseren we 15 november a.s. een infoavond over warmtepompen.
Voor meer informatie: mail naar duurzaammeterik@gmail.com.
Werkgroep Duurzaam Meterik

DINSDAG 15 november
INFORMATIEAVOND WARMTEPOMPEN
De huidige hoge gasprijzen voelen we allemaal in onze portemonnee. Het verduurzamen van uw huis is
urgenter dan ooit. Een WARMTEPOMP is daarbij een belangrijke stap om uiteindelijk helemaal van het gas af
te kunnen gaan.
Werkgroep Duurzaam Meterik organiseert een informatieavond over het VERWARMEN MET EEN
WARMTEPOMP. Tijdens deze avond vertelt Daikin, leverancier van warmtepompen, u alles over
warmtepompen. Jeroen Janssen Installatietechniek uit Hegelsom informeert u over praktische zaken die
komen kijken bij het installeren van een warmtepomp in uw woning. Er is volop gelegenheid voor het
stellen van uw vragen.
Waar?

MFC De Meulewiek,

Wanneer?

Dinsdag 15 november van 20 – 22 uur

Komt u ook? Meld u dan aan via:
duurzaammeterik@gmail.com.
Hartelijke groeten,
Werkgroep Duurzaam Meterik
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Mededelingen KBO

Beste leden
Op dit moment zijn we al een heel stuk onderweg om ons jaarprogramma 2023 op papier te zetten.
Zoals voorgaande jaren proberen we een zo gevarieerd mogelijk programma te maken. Zijn er nog leden
die nog ideeën of leuke suggesties hebben, bijv. bedrijven of bezienswaardigheden, waar we op excursie
kunnen gaan? Stuur deze dan door naar onze secretaris Bert Thijssen via kbometerik@hotmail.com.
Bellen mag ook: 06-4035 5580 tussen 18.00 en 20.00 uur.
Onze eerstvolgende activiteit is op woensdag 23 november, dan staat onze jaarlijkse feestavond
gepland.
We beginnen om 17.00 uur met een koffietafel, daarna zal om 19.00 uur de band ‘SakkerDju‘ met hun
eerste optreden beginnen.
SakkerDju is een muziekbandje van vijf leden uit de Peelstreek.
De bandleden hebben allemaal een muzikaal verleden, hun muziek is erg krachtig en aanstekelijk.
Het is een band die onze ledematen in beweging zal zetten, een polonaise is dan ook niet ondenkbaar.
Daarna lassen we een pauze van ongeveer een half uur in. Na de pauze begint de band met het tweede
gedeelte. Na hun optreden draaien we nog gezellige muziek en proberen we de sfeer er nog heel even in
te houden voordat we naar huis gaan.
Aan deze jaarlijkse feestavond zijn geen kosten verbonden, het enige wat jullie wel moeten doen, is je
even opgeven bij onze secretaris. Dat kan vanaf nu t/m woensdag 16 november 2022. Zodat we tijdig de
bestellingen kunnen plaatsen. Dus wees er snel bij, want na woensdag 16 november 2022 ben je
gewoon…. te laat.
Ook zullen we op deze avond afscheid nemen van onze voorzitter Jan Steeghs, die nu al ruim 12 jaar
voorzitter is van onze seniorenvereniging. Jan werd in maart j.l. nog onderscheiden met de zilveren speld
van de KBO .
Na onze feestavond zal Jan met groot pensioen gaan. Hierover meer op onze feestavond.

Agenda :
Wandelen Maandag 07 november, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Kaarten
Donderdagmiddag 27 oktober, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Knutselen Donderdagmiddag 03 november, van 13.30 uur tot 16.30 uur in het MFC.
De knutselmiddag, die op donderdag 15 december gepland staat, gaat niet door
i.v.m. onze kerst- / adventsviering.
Kienen
Maandag 14 november 2022. Aanvang 14.00 uur; de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Groetje, KBO Meterik.

In Memoriam
Afgelopen week, kregen wij het bericht, dat in de leeftijd van 79 jaar is overleden

Jos van de Goor
Jos was, samen met zijn echtgenote Riet, 8 jaar lid van de KBO Meterik.
Wij wensen Riet, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe
om dit verlies te kunnen dragen.
KBO Meterik.
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Uitslagen competitie: week 41

Competitiepunten en stand na ronde 6

VOP/DWH 1
Leunen 1
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Oirlo 3
Wevert 4
Meterik 8

11 - 5
11 - 1
6-7
6-6
8-7
1 - 12
6-9

Meterik 1
Meterik 2
Vrij
Grubbenvorst 3
Leunen 2
Meterik 6
Meterik 7
Ysselsteyn 3

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

35
21
36
29
36
45
52
48

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 7
plaats 11
plaats 4
plaats 8
plaats 7
plaats 1
plaats 1
plaats 2

Beste speelster in week 41: LUCIA KLEUSKENS van Meterik 8

Paardensportvereniging
St. JORIS
METERIK

In Memoriam Jos van de Goor

Na een lidmaatschap van bijna 45 jaar hebben wij, tot groot verdriet, afscheid moeten nemen van Jos van
de Goor.
Jos was een echte paardenman, helemaal verwezen in zijn geliefde paardensport. Voor onze vereniging
St. Joris was Jos van onschatbare waarde.
Tot 1999 was hij ruim 17 jaar commandant van onze acht- en viertallen en in diezelfde periode en ook
daarna was hij als technisch adviseur aan ons bestuur toegevoegd.
Als afgevaardigde van ons bestuur had hij 9 jaar zitting in het Kringbestuur Noord Limburg.
Maar het liefst was Jos actief bezig met de paardensport zelf. Als instructeur clubles geven aan onze
leden, en waar mogelijk, die leden via individuele lessen nog bijspijkeren.
Jos, voor onze club had je een mega staat van dienst. Wij verliezen met Jos een paardensport liefhebber
in hart en nieren, die we nog lang zullen missen.
Wij wensen Riet en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden St. Joris Meterik

Weerspreuken oktober
Weerspreuken waren in het verleden vaak gerelateerd aan de naamdag van een heilige.
21 oktober: Sint Ursula
Gelijk Ursula zingt,
zo de winter volindt.
of: Zoals het weer van Sint Ursula is, zal ook de winter wezen
23 oktober: Sint Severinus
Met Sint Severien
Zal men de eerste kou zien.
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Hartelijk dank

Afgelopen week reikten medewerkers van de Rabobank
de cheques uit aan de verenigingen die mee hebben
gedaan aan de sponsoractie.
Voor Heemkunde Meterik had het een speciaal tintje.
Rik Verbong, onze penningmeester, mocht de cheque
ontvangen uit handen van zijn vrouw Anjo die werkzaam
is bij de Rabobank. Een thuiswedstrijd dus!
Heemkunde Meterik bedankt de Rabobank en iedereen
die een stem aan ons heeft gegeven.
De opbrengst draagt bij aan de kosten van 2 modules die
we willen gaan kopen.
•

Een bidprentjesmodule die de mogelijkheid biedt om bidprentjes van overleden Meterikse
inwoners te beheren, te beschrijven en te publiceren op onze website.

•

Een periodiekenviewer die het mogelijk maakt om langlopende en omvangrijke periodieken
zoals bijv. ‘t Krèntje doorzoekbaar te maken op onze website.

Heemkunde Meterik streeft er naar om de rijke geschiedenis van Meterik voor iedereen toegankelijk te
maken. Hebt u bijv. een schoenendoos vol bidprentjes waar u geen waarde meer aan hecht, gooi ze dan
niet weg maar schenk ze aan Heemkunde Meterik. Bidprentjes van niet-Meterikse inwoners geven wij
vervolgens weer door aan andere heemkundeverenigingen dus u hoeft ze niet uit te zoeken. Uiteraard zijn
ook foto’s, verenigingsbladen en andere documenten welkom. Mail naar info@heemkundemeterik.nl, bel
077-3983812 of geef het aan een van de leden van onze vereniging.
Kijk eens op onze website www.geschiedenismeterik.nl en voel je welkom om samen met ons de
geschiedenis van Meterik uit te zoeken en vast te leggen. 4 keer per jaar hebben we een vergadering voor
alle leden en vanavond, 20 oktober is die in de biljartruimte van het MFC (ingang opzij en dan de trap op).
Inloop met koffie/thee is vanaf 19.30 uur, de vergadering start 20.00 uur.

Resultaat van de 17 ´Meterikse´ clubs
VC Trivia
Jong Nederland Meterik
Muziekvereniging Concordia Meterik
Meterikse Kermis
RKSV Meterik
Mountainbikeroute De Schaak
Meriko Vocaal
KBO Afd. Meterik
Stichting Molen Eendracht Maakt Macht
Stichting Vrienden van Concordia
Stichting Heemkunde Meterik
Zanglust
T.W.C. De Barkruk
Vrouwen Samen Sterk
OBM
Boorebrulluft Meterik
Tovri
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Volleybal
Scouting
Muziek
Cultuur
Voetbal
Wielersport
Muziek
Senioren
Overige
Muziek
Cultuur
Zang
Wielersport
Samenleving
Sport
Carnaval
Theater

€ 580,50
€ 561,94
€ 543,38
€ 543,38
€ 444,38
€ 320,64
€ 258,77
€ 258,77
€ 240,20
€ 215,45
€ 184,51
€ 153,58
€ 147,39
€ 116,46
€ 116,46
€ 110,27
€ 85,52

Zaterdag 5 november:
Sint Maartenviering bij de molen

Vorig jaar was de SInt Maartenviering voor het eerst bij Molen Eendracht Maakt Macht. Wat een gezellige,
sfeervolle locatie! Ook dit jaar werken de ouderraad en de molen weer samen om een prachtige viering te
organiseren.
Dus noteer alvast in je agenda:
Datum:
zaterdag 5 november 2022
17.30 - 18.15 uur
rondgang langs de huizen
18.30 uur
aanvang optocht naar de molen

Lampionnenwedstrijd
Met de herfstvakantie voor de deur is het de perfecte tijd om een lampion
te knutselen. Ook dit jaar is er weer een lampionnenwedstrijd voor alle
kinderen uit Meterik vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 8.
Kinderen die buiten Meterik op school zitten, mogen natuurlijk ook
meedoen.
Ga dus aan de slag en neem je lampion mee naar school op woensdag
2 november om 08.30 uur.
Zet je voor- en achternaam en je groep duidelijk op de lampion.
Bij binnenkomst op het werkplein leg je je lampion op de tafel van je
eigen groep. Daar beoordeelt een jury wie de winnaar per groep is. Na
school neemt iedereen zijn lampion weer mee naar huis. De uitslag en
prijsuitreiking vinden plaats op 5 november bij de molen.
We gaan er weer een gezellige viering van maken!
Sint Maartencommissie Ouderraad Onder de Wieken en
Molen Eendracht Maakt Macht
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ALGEMEEN

Wij zijn dringend op zoek naar iemand die onze kleedlokalen en kantine wekelijks wil schoonmaken. Het
zal ongeveer 4 uurtjes tijd in de week vragen.
Heeft u interesse neem dan contact op met de secretaris via 06 8360 1488.

SENIOREN
Uitslagen
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 3
Sporting S.T. 2
Heijen 1

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

0-5
0 - 12
0-3
1-1

Meterik moeizaam naar gelijkspel in en tegen Heijen.
Op zondag 16 oktober speelden Heijen en Meterik een tot de laatste minuut spannende wedstrijd die
uiteindelijk een terechte 1-1 eindstand kreeg. Heijen maakte het koploper Meterik met zijn tomeloze inzet
en fysiek verbale spel heel lastig. Meterik ging daarin mee, vergat te voetballen en kreeg legio onnodige
gele kaarten door frustraties en commentaar op de scheidsrechter.
Heijen trok vanaf de aftrap het initiatief naar zich toe en kreeg ook kansjes maar keeper Luuk Haenen
wist de nul te handhaven. Meterik liet zich te ver terug dringen en na 20 minuten scoorde Bas Janssen na
een voorzet bij de eerste paal de 1 – 0. Meterik werd wel gevaarlijker maar Bart Houben schoot vanuit
kansrijke positie naast na een mooie combinatie met Rens Aerts. Even later gaf Jordi van Rens een prima
dieptepass op Rens Aerts en deze scoorde met een vlammend schot de 1 - 1. Heijen was voor de rust nog
een keer gevaarlijk met een schot voorlangs. Piet Steeghs leek Meterik op voorsprong te schieten, maar
zijn inzet werd echter door de keeper gekeerd.
Na de thee startte Heijen furieus en leek met een geplaatste kopbal te scoren maar deze ging in het dak
van het doel. Meterik ontworstelde zich aan de druk en Piet Steeghs schoot na een solo in de korte hoek,
maar zijn inzet werd door de keeper in het zijnet getikt. Uit de daarop volgende corner kopte Dirk van
Rengs in het zijnet. De groen-witten voetbalden in het verloop van de wedstrijd steeds meer tegen zichzelf,
daardoor werd het een steeds rommeliger spelbeeld met veel overtredingen en balverlies. Heijen schoot
nog een keer voorlangs en eiste tevergeefs verbaal en massaal nog een penalty, maar daarmee was hun
kruit verschoten. Meterik kreeg ook nog kansjes op de overwinning maar Dirk van Rengs schoot
voorlangs. Rens Aerts raakte een voorzet niet goed en in de slotminuut werd een voorzet uit een vrije trap
bij de eerste paal rakelings langs getikt.

Programma
18 okt
30 okt
30 okt
30 okt
30 okt
06 nov
06 nov
06 nov
06 nov
08 nov
13 nov
13 nov
13 nov
13 nov

10

20:00
09:30
10:30
10:30
14:30
10:30
11:00
12:00
14:30
20:00
10:30
10:30
11:00
14:30

Sparta'18 2
Wittenhorst 3
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
S.V. Oostrum 1
RKSV Meterik 2
Hegelsom 3
Wittenhorst 10
RKSV Meterik 1
Baarlo O23
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
SV United 3
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1

- Meterik O23
- RKSV Meterik 2
- SVEB 3
- Sparta'18 6
- RKSV Meterik 1
- Merselo 2
- RKSV Meterik 3
- RKSV Meterik 4
- VIOS'38 1
- Meterik O23
- Kronenberg 2
- Kronenberg 3
- RKSV Meterik 2
- RKSV Meterik 1

JEUGD
Uitslagen
ST SV Lottum/GFC'33 JO12-1
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2 1 - 3
SJO America-Meterik JO15-1
SJO PEC'20 JO15-1
1-2
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1 SNA JO12-1JM
3-1
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1 Sparta'18 JO11-3JM
18 – 0
Programma
Thuiswedstrijden worden in het najaar van 2022 gespeeld in:
America
JO19-1
JO19-2
JO11-1
JO11-2
JO7-MP
22 okt
22 okt
22 okt
05 nov
12 nov
19 nov
26 nov

13:30
12:00
10:45
10:00
09:30
10:00
10:00

ST Roggel/SVVH JO15-1JM
IVO JO13-2JM
IVO JO11-2JM
SV Lottum JO7-MP
GFC'33 JO7-MP
SJO America-Meterik JO7-MP
Melderslo JO7-MP

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

Hegelsom
JO12-1
JO12-2

SJO America-Meterik JO15-1
SJO America-Meterik JO13-1
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2
SJO America-Meterik JO7-MP
SJO America-Meterik JO7-MP
Melderslo+Sparta'18 JO7-MP
SJO America-Meterik JO7-MP

Jan Driessen Lid van Verdienste van de KNVB en erelid.

Op de Algemene
Ledenvergadering van RKSV
Meterik is Jan Driessen door de
bondsvoorzitter van de KNVB
benoemd tot Lid Van Verdienste
van de KNVB.
Een afvaardiging van de KNVB
kwam hem de onderscheiding
met bijbehorende versierselen
uitreiken.
Tevens werd Jan door RKSV
Meterik benoemd tot erelid van
de club.
Jan gefeliciteerd met deze hoge
onderscheiding.
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Moeizame overwinning VC Trivia dames 1

Sambeek - Op zaterdagmiddag speelden de dames van VC Trivia een lastige uitwedstrijd tegen
Avance. In de voorgaande seizoenen lieten de dames uit Horst aan de Maas hier geregeld punten
liggen en daar zag het afgelopen zaterdag ook even naar uit. Het collectief van VC Trivia wist op een
cruciaal moment in de wedstrijd het tij te keren en een 0-1 achterstand werd knap omgebogen naar
een 3-1 overwinning.
Slap begin
De dames van VC Trivia speelden 2 weekenden geen competitiewedstrijd. Om het wedstrijdritme
enigszins te behouden en met name de flow waarin het team zat te behouden, werd er doordeweeks
geoefend. Desalniettemin stond er in de eerste set een team wat weinig vertrouwen uitstraalde. VC
Trivia had zichtbaar moeite om het spel te maken en liep al snel een behoorlijke achterstand op.
Wisselingen aan de zijde van VC Trivia hadden niet het gewenste effect, waardoor de eerste set met
18-25 werd verloren. Een domper van jewelste, daar het vertrouwen de afgelopen weken juist zo groot
was.
Cruciale set
De 2e set werd er met een andere opstelling gestart, maar ook in de 2e set worstelde VC Trivia nog
vooral met haarzelf. De coach van VC Trivia probeerde op allerlei mogelijke manieren te wisselen om
meer grip op de wedstrijd te krijgen. Pas in de eindfase van de set wist VC Trivia aansluiting te vinden
en kwamen ze terug tot 20-20. Dit was het begin van een spannende slotfase, waarin VC Trivia als
eerste op set-point kwam en dit ook direct afmaakte (25-23).
Vakkundig uitgespeeld
In de 3e (25-17) en 4e set was het
vertrouwen terug en kwam VC Trivia
weer langzaamaan in haar eigen
spel. Met veel servicedruk werd het
spel van Avance ontregeld en wisten
de aanvallers van VC Trivia
makkelijker te scoren. In de 4e set
blonk Ilse Bergs uit. Ze werd naar de
kant gehaald na de verloren eerste
set, maar in de eindfase van de
wedstrijd liet ze zichzelf zien. Met
haar servicedruk en aanvalslagen op
het midden stond ze garant voor
bijna de helft van de gescoorde
punten aan Trivia zijde (25-16).

Trivia meisjes A
Afgelopen zaterdag hebben wij een wedstrijdje geknald en lekker gevolleybald.
We moesten spelen tegen Avance MA1 in Sambeek. Deze tegenstander leek van tevoren erg
makkelijk.
Helaas verliep de wedstrijd niet zo goed en kwamen we onszelf erg tegen. We kwamen maar
langzaam op gang en kregen de tegenstander niet in de tang. De eerste set verloren we met 10-25.
Daarna liep het op naar 25-14, 25-15 en 25-16.
Volgende week gaan we er tegenaan met een extra banaan!
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Dag van de Mantelzorg 7 november 2022

De Dorpsverbinders van Meterik nodigen alle mantelzorgers van Meterik uit voor de Mantelzorgdag op
7 november. Ook de mensen die gebruik maken van ons eetpunt of de open inloop zijn van harte welkom.
Neem gerust uw hulpvrager of mantelzorger mee. Wij zouden het gezellig vinden om u op deze middag te
ontmoeten. Deze activiteit is gratis.
Om 12.30 uur starten we met een diner dat verzorgd wordt door ‘Paulus kookt’ en onze vrijwilligers.
Daarna kunt u genieten van een muzikaal optreden van de Golden Liesjes uit America.
Vanaf 12.15 uur is de zaal open. De middag zal duren tot ongeveer 15.00 uur.
Men dient zich wel op te geven voor 1 november bij de Dorpsverbinders tel: 06-3823 0621 of via de mail:
dorpsverbindermeterik@gmail.com.
Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is en heeft u geen persoonlijke uitnodiging
gekregen? Niet van iedereen is dat bij ons bekend. Laat het ons weten en meld u aan.
Zijn er mantelzorgers die verhinderd zijn op 7 november of graag op een ander tijdstip / dag willen deelnemen aan een mantelzorgactiviteit van Horst aan de Maas, dat kan:
•

9 november van 10.00 – 11.00 uur of 11 november van 14.00 – 15.00 uur of
18 november van 14.00 – 15.00 uur kan men bij het Dendron College in Horst terecht waar
leerlingen een high tea verzorgen.

•

10 november van 13.30 – 15.30 uur kan men bij His Hope terecht; in de multiculturele huiskamer
wordt een high tea verzorgd.

•

10 november van 17.30 – 20.30 uur kan men naar Yuverta College in Hegelsom waar voor een
hapas gezorgd wordt door de leerlingen; Anneke Speijcken zorgt voor een ludieke ontvangst en de
‘Scherpe Sjakies’ voor muziek

Als U aan één van deze activiteiten in Horst wilt deelnemen, kunt U zich opgeven bij Synthese. Dit kan via
hun site Mantelzorgers in het zonnetje! - Synthese - Synthese.
Ria Bouten – Carli Peeters – Hennie Jacobs

Informatie Omroep Horst aan de Maas
Iedere dag nieuws uit de gemeente zien?
Kijk iedere werkdag om 18:00 uur naar ‘Het Nieuws’
op Omroep Horst aan de Maas.

Digitaal te ontvangen via: Ziggo: kanaal 42 (digitaal in geheel Noord-Limburg)

Glasvezel
KPN:
Telfort:
OnsBrabantNet:

kanaal 1485
kanaal 2054
kanaal 2054

Online
www.omroephorstaandemaas.nl
Tel: 077 398 77 42
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Oxalis stijgt door winst naar 2e plaats op ranglijst
Zondag 16 oktober stond een belangrijke wedstrijd op het programma voor SV Oxalis 1. Bij winst zou
Oxalis namelijk met Bladella op een gedeelde tweede plaats komen te staan. Genoeg reden om alles op
alles te zetten en fanatiek de wedstrijd van start te gaan. Het was een gelijk opgaande strijd, waar Oxalis in
10 minuten voor het einde het verschil maakte.
Op deze zonnige dag mocht de Pupil van de Week, Anne Haegens, de afworp nemen met een mooie
doorloopbal. Nadat ze hiervoor een diploma kreeg, begon de echte wedstrijd.
Bladella was de ploeg die de score opende. Gelukkig kon Oxalis het snel gelijk trekken. De wedstrijd ging
de hele tijd gelijk op. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Er ontstonden veel mooie kansen die
helaas nog niet genoeg verzilverd werden. Uiteindelijk gingen de dames uit Hegelsom met een 5-4
voorsprong de rust in.
Tijdens de rust kregen ze de boodschap dat ze goed bezig waren. De kansen moesten alleen nog
afgemaakt worden. Vertrouwen blijven houden was belangrijk. Vol goede moed startte Oxalis aan de
tweede helft. Ook de 2e helft bleef het gelijk op gaan. Het was een wedstrijd die tot het einde erg spannend
bleef. Oxalis kon echter 10 minuten voor het einde de voorsprong uitbreiden en ze liet Bladella niet meer
dichterbij komen. Hierdoor bleven de belangrijke punten in Hegelsom! De eindstand werd 11-9.
Volgende week speelt Oxalis uit tegen Jes/Klick’15 in Venhorst.

Oxalis C1 kampioen 1e helft veld
Zaterdag 15 oktober stond een belangrijke wedstrijd op het programma tegen MKV want bij winst had
Oxalis C1 het kampioenschap te pakken. Het doel was om meteen de voorsprong te pakken. Dat lukte
waardoor de meiden van Oxalis met een 3-0 voorsprong de rust in gingen.
Daarna kwam Oxalis helaas niet meer tot scoren en wist MKV nog 2 doelpunten te maken. Maar de winst
was een feit. De eindstand was 3-2 en dus is Oxalis C1 KAMPIOEN!

Bedankt alle supporters die aanwezig waren. Wat waren jullie met veel!
Na een feestje onder de douche en een rondje Hegelsom op de platte kar is het tijd om na te genieten én
trots te zijn. Meiden wat hebben jullie het goed gedaan!
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Oxalis E1 kampioen 1e helft veld
Zaterdag 15 oktober speelde Oxalis E1 hun kampioenschapswedstrijd tegen ODC E1.
Door met 9-1 te winnen zijn ze veldkampioen van de 1e helft.

Agenda
31-10-2022: Start zaaltrainingen
01-11-2022: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur kantine Sportpark Wienus
26-11-2022 + 27-11-2022: Start zaalcompetitie 2022-2023
02-12-2022: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E van 18.15-19.45u in kantine Sportpark Wienus
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl OF
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis

Uit de krant van vroeger…..
Uit het Venloosch Nieuwsblad van 28 november 1907

Bij de familie D. te Voor-America werd een dezer nachten een brutaal stukje uitgehaald. De put,
waaruit de lieden zich van drinkwater moesten voorzien, werd 's nachts totaal gevuld
met hout, enz. D. was nu genoodzaakt eene ladder in den put te plaatsen en zich zelve daarin te
begeven om het hout en de andere voorwerpen daaruit te verwijderen. Hij ligt thans ziek te bed,
waarschijnlijk het gevolg van deze werkzaamheden. 't Is te hopen, dat de laffe daders bekend zullen
worden.
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Koken met ’t Krèntje:
Yoghurt taart

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!
Vandaag Yoghurt taart (zonder oven!)
Erg lekker en te gebruiken als toetje of bij de
koffie/thee/limonade.

Benodigdheden:
Springvorm, 24 cm. doorsnee. (kleinere maat, kan ook,
maar dat krijg je een hogere taart!).
1 liter volle yoghurt
2 zakjes Klop-Klop (zitten in één doosje)
100 gram witte basterdsuiker
2 zakjes vanille suiker
6 blaadjes gelatine
1 blik(je) mandarijnen
Pakje lange vingers

Aan de slag!
Laat de yoghurt een nacht 'uithangen' in een theedoek in een vergiet, zoals bij Hangop.
Klop-klop volgens gebruiksaanwijzing klaar maken.
De gelatine weken.
Doe de uitgehangen yoghurt in een ruime kom. Suiker en vanillesuiker toevoegen.
Goed doorroeren. De klop-klop erbij doen en roeren.
Sap van mandarijnen verwarmen (niet koken!) en de geweekte gelatine erin doen.
Af laten koelen! Let op dat het niet gaat klonteren.
De uitgelekte mandarijnen erbij doen en daarna het afgekoelde sap. Roeren.
Neem de springvorm. De bodem met bakpapier of folie bekleden.
Yoghurt (met alles wat er in zit) in de springvorm doen.
Lange vingers boven op de yoghurt leggen en een beetje erin duwen.
Dit wordt (na het opstijven) de bodem van de taart.
Enkele uren in de koelkast op laten stijven. Mag ook een nacht zijn.

Afmaken:
Haal de springvorm uit de koelkast.
Leg een groot bord of platte schaal op de springvorm en keer om.
De lange vingers zijn nu de bodem. Haal het bakpapier of de folie er voorzichtig af.
KLAAR!
Als je wilt kun je de taart nog versieren naar eigen idee.
Gebruik je hem bij de koffie/thee, dan kan er fruit of iets van chocola op.
Of toefjes slagroom!
Als nagerecht: fruit erop, bijv. frambozen, blauwe bessen, stukjes perzik of... eventueel ook
slagroomtoefjes.
Voor kinderen/kinderfeestje eventueel versieren met taartversieringen uit de supermarkt.
Met kleine chocolade rondjes of hartjes, kun je er de naam van het kind op maken.
Experimenteren maar en SMULLEN MAAR!
Heb je ook een recept dat je met onze lezers wilt delen, stuur het naar
dorpskrantmeterik@gmail.com. Alvast hartelijk bedankt (ook namens onze lezers!)
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Chocoladeletter actie
voor Alpe d’HuZes
Zoals vorige week al aangekondigd is er een Meriko Team geformeerd van 24 mannen en vrouwen die
naar Frankrijk gaan om, ieder op zijn/haar eigen manier, een bijdrage te leveren aan het goede doel
Alpe d’HuZes, een jaarlijks fiets- en loopevenement voor KWF Kankerbestrijding op de Alpe d’Huez.
Hiermee proberen we, zoals jaarlijks duizenden mensen, om onmacht om te zetten in kracht en geld in te
zamelen voor kankeronderzoek.
Opgeven is geen optie.
Gedurende dit jaar, tot en met mei 2023, zullen we middels acties proberen zoveel mogelijk geld in
te zamelen voor dit goede doel.

De eerste actie is de Chocoladeletter actie
Hoe mooi is het om uw kinderen, familieleden, vrienden of bekenden te verrassen met een
chocoladeletter, waarvan de opbrengst bestemd is voor bovengenoemd goede doel.
De letters (200 gram, gemaakt door chocolatier Vermeulen uit Waalre) zijn verkrijgbaar
in wit-, puur- en melkchocolade in alle letters van het alfabet.
Kosten 6,95 per letter.
Bezorging zal plaatsvinden in het weekend van 26 en 27 november.
In overleg is ook anders mogelijk.
Bestellen kan tot uiterlijk zondag 20 november via telefoon, whatsapp of e-mail:
Jan en Mariëtte Laurijsse
telefoon (a.u.b. na 17.00 uur):
06-14 636 247 of 06-28 803 599
Mail: meterik@laurijsse.eu
of bij:
Nel Thijssen
06-12 626 958 / nelthijssen@hotmail.com
Geef bij de bestelling aan welke letter(s) en welke smaken.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen in onze kerk
Zondag 30 oktober, viering Allerheiligen/Allerzielen, 11.00 uur
1. Chris van Rengs, Wim Huys en overige familieleden
aansluitend gravenzegening
Zaterdag 12 november, 33e zondag door het jaar, 19.00 uur
Zaterdag 26 november: geen H. Mis i.v.m. uitvoering Amissa
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
30-10 Susan Baltussen
Huub Baltussen/Theo v. Rens
12-11 Susan Baltussen
Max van Dieten

Collectant
Tjeu Tacken
Jan Steeghs

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dank u wel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 3981416
Misintenties:
Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.
Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van
de intentie en de datum van de intentie.
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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