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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Grote verschillen tussen mensen bestaan,
maar toch zijn ze allen gelijkwaardig.
De laatste dagen van september een neerslag van 11 mm.
Het totaal in september is 25 mm.
De voorbereidingen voor de winter worden gedaan.
Kille regens en stormen kondigen het donkere jaargetijde aan.
Toch doet de zomer nog wel eens een uitval
of laat een vroege winter al van zich spreken.
Verdwijnt de boer van de akker
dan worden hond en jager wakker.
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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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 2-10-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Oktober
Do
Ma

07:
11:

Di
Do

12:
14:

Za

16:

Ma

18:

Wo
Do

20:
21:

Vr
Za
Zo
Ma
Do

22:
23:
24:
25:
28:

KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO fietstocht 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Grote poets / NL Doet actie JongNL Meterik 09:00 uur
- Stichting Gemeenschapshuis Meterik: vrijwilligersavond verbouwing foyer 19:30 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO excursie naar 'Museum de Kantfabriek'.
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Concert Concordia - Première 'Lei' 20:00 - 22:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Stichting Gemeenschapshuis Meterik: open Dag De Meulewiek voor inwoners Meterik
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

November
Ma

01:

Do
Za
Ma

04:
06:
08:

Do

11:

Ma

15:

Wo
Do

17:
18:

Zo
Ma
Do

21:
22:
25:

Za

27:

Ma

29:

- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders mantelzorgdag in MFC 12:15 - 15:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO jaarlijkse feestavond
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Horst aan de Mallets (deelname drumband) 14:00 - 18:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Deelname Concordia aan het Fanfare Repertoire Festival
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur

December
Do
Ma

02:
06:

KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO waandelen 13:30 uur

3

Mededelingen KBO
Beste Leden,
Op woensdag 20 oktober brengen we een bezoek naar Museum de Kantfabriek in Horst.
Daar kunnen we de ontwikkelingen zien van de textielnijverheid en industrie in deze regio.
De kosten voor dit bezoek zijn € 10,00 per lid. Voor leden die een museumkaart hebben is de entree gratis
en betaalt u € 3,50 voor de koffie en vlaai. De kosten kunnen betaald worden in het museum aan Sophie
Houben.
We verzamelen ons om 13.45 uur voor de Kantfabriek, Americaanseweg 8, 5961 GP in Horst.
Opgeven bij Bert Thijssen per mail. kbometerik@gmail.com of per tel. 06-4035 5580 ‘s avonds tussen
18.00 en 20.00 uur. Opgeven kan tot 13 oktober 2021.
Groetjes, bestuur KBO Meterik.

Ook dit jaar heeft de KBO afdeling Meterik ingeschreven voor de Rabobank ClubSupport.
De doelstelling van de KBO is om de leefbaarheid voor ouderen in ons dorp zo aangenaam mogelijk te
maken. Dit door middel van het organiseren van allerlei activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten zoals
kienmiddagen, kaartmiddagen, dagdelen om te knutselen en bloemschikken, maar ook excursies naar
bedrijven in de regio, dagtripjes, wandelingen, fietstochten, biljarten etc.
Alles om de leefbaarheid en de sociale contacten voor de ouderen van Meterik te stimuleren.
Om dit alles mogelijk te maken kunnen wij wel een steuntje in onze rug gebruiken. Dit kunt u doen door te
stemmen op de KBO afdeling Meterik tijdens de Rabobank ClubSupport-actie. De periode dat u uw stem
kunt uitbrengen is van 4 tot 25 oktober
Dus bent u Lid van de Rabobank, beslis dan mee en kom in actie.
Via de Rabobank-App of via www.rabobank.telebankieren kunt u een stem uitbrengen.
Indien u bent ingelogd kunt u via de knop “service” en vervolgens “lidmaatschap” klikken op de
knop Rabobank ClubSupport. Vervolgens kunt u uw 3 stemmen uitbrengen en wij zouden het
heel mooi vinden als u hiervan één stem uitbrengt op KBO afdeling Meterik.
(Leden van de Rabobank die géén toegang hebben tot de Rabo App of Online bankieren, ontvangen
een persoonlijke stemcode, om uw stem uit te brengen)
Alvast onze hartelijke dank, namens KBO afdeling Meterik!

Steun stichting Miëterikse Kermis
Om in 2022 een fantastische jubileumeditie te organiseren, doen wij ook dit jaar mee
aan een aantal acties om extra financiële steun op te halen. Deze extra steun zullen
we inzetten voor het bekostigen van de attracties. Hier kunnen we extra financiële
middelen goed bij gebruiken. Help jij ons hierbij?

Rabo ClubSupport 2021: Als klant van de Rabobank kun jij van 4 tot 25 oktober via
www.rabobank.nl/clubsupport of de Rabobank App je stem uitbrengen op Stichting Meterikse Kermis.
Jouw stem is daarmee direct geld waard.

PLUS sponsorpunten sparen: Tot en met zaterdag 13 november kun je nog sponsorpunten
sparen bij PLUS Lucassen in Horst. Bij iedere 10 euro aan boodschappen en wekelijkse actieproducten
ontvang je een sponsorpunt met een unieke code. Via plus.nl/sponsorpunten kunnen de sponsorpunten
aan Kermis Meterik worden geschonken.
Heel erg bedankt! Namens Organisatie Miëterikse Kermis
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Gerard van den Beuken

In de loop der jaren zijn er meerdere Meterikse jongeren tot priester gewijd.
Een van hen is Gerard van den Beuken. We publiceren zijn beknopte
levensverhaal in meerdere delen in ’t Krèntje.
Vandaag leest u het eerste deel.
Pieter Mathijs Gerard van den Beuken werd 9 juni 1906 in Meterik geboren.
Het geboortehuis van Gerard lag op de hoek Sint Jansstraat/ Afhangweg. De
Sint Jansstraat heette toen Meterikseweg. Het huis is verdwenen en heeft
plaats gemaakt voor nieuwe woningen.

Gerard was de zoon van Jan Mathijs van den Beuken (1869 – 1938) en Johanna Maria van den Beuken –
Hoeijmakers (1868 – 1944). Hij was het 7ee kind in het gezin en had 5 broers en 5 zussen waarvan nog 4
zussen in leven waren. Zijn zusje Maria Antonetta overleed op 18 april 1900 op 2-jarige leeftijd. Het zusje
dat 29 april 1901 geboren werd kreeg eveneens de namen Maria Antonetta. Het zesde en jongste broertje
overleed op 2 mei 1914 bij de geboorte.
In 1944 overleed zijn moeder bij een ongeluk met een Engels legervoertuig; het ongeluk vond voor de deur
van hun huis plaats.
Na de lagere school begon Gerard in Venray bij de Franciscanen aan zijn priesteropleiding.
De Franciscanen met een priesteropleiding worden ook pater, het latijn voor 'vader', genoemd. Zij die
geen priesteropleiding hebben gevolgd worden broeder of frater.
Omdat Gerard geen missionaris wilde worden is hij vervolgens gaan studeren aan het Grootseminarie
Rolduc, de priesteropleiding in Roermond.
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Het fanfareorkest van Muziekvereniging Concordia Meterik brengt
compositie- opdracht ‘LEI’ op 22 oktober in première.
Driemaal is scheepsrecht. Nadat het premièreconcert ‘Lei – Jeunesse Volée’ twee keer geen doorgang
kon vinden vanwege de coronamaatregelen, vindt de première op 22 oktober a.s. plaats. De compositie
LEI werd door componist Rob Goorhuis geschreven in opdracht van Geert Giesbertz ter herinnering aan
diens vader Leonard Hubertus Giesbertz en door Geert geschonken aan het fanfareorkest van
Muziekvereniging Concordia Meterik ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2020.
Het werk is een eerbetoon aan Lei Giesbertz en verklankt wat er in deze man omging tijdens het verrichten
van gedwongen arbeid in een kolenmijn in de tweede wereldoorlog, zijn vlucht naar Blitterswijck en zijn
leven na de oorlog. Het onuitspreekbare kan als een emotie tot de luisteraar komen.
‘Lei – Jeunesse Volée’ is verkozen tot verplicht werk voor fanfareorkesten in de eerste divisie op de Open
Nederlandse Fanfare Kampioenschappen, welke plaats zullen vinden in april 2022.
Tijdens het concert wordt het muziekwerk toegelicht door componist Rob Goorhuis en er staat nog meer
muziek op het programma, waaronder het prachtige werk ‘For Nathalie’ van James Barnes.
Rob Goorhuis is al 40 jaar één van de toonaangevende componisten in de wereld van de blaasmuziek.
Zijn vernieuwende impulsen voor de Nederlandse blaasmuziek hebben in hoge mate bijgedragen aan de
ontwikkeling van het repertoire. Voor zijn verdiensten voor de Nederlandse blaasmuziek ontving hij vele
prijzen en onderscheidingen. In 2006 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Gezien de geldende coronamaatregelen werken wij met Testen voor Toegang. Iedereen die het concert
bezoekt heeft een geldig coronatoegangsbewijs nodig. Tickets kunnen van tevoren gereserveerd worden
via reserverenlei@gmail.com. De kosten per ticket zijn € 5,00. Vermeld a.u.b. je naam en het aantal tickets
dat we voor je mogen reserveren.

Het premièreconcert vindt plaats op 22 oktober a.s. om 19.30 uur in MFC De Meulewiek in Meterik.
De zaal gaat open om 19.15 uur.

Muziekvereniging Concordia doet ook dit jaar mee met Rabo
ClubSupport.
Vanwege corona hebben we ons als muziekvereniging ruim anderhalf jaar niet meer kunnen laten horen
aan het publiek. We zijn ontzettend blij dat het inmiddels weer mogelijk is om op te treden en concerten te
verzorgen.
We zijn als Concordia nog steeds een vereniging die midden in de Meterikse gemeenschap staat. Wij
verzorgen serenades bij jubilea, kampioenschappen en andere feestelijkheden, we organiseren samen
met Meriko Vocaal jaarlijks het nieuwjaarsconcert, we begeleiden de intocht van Sinterklaas, wij doen mee
met de carnavalsoptochten in Meterik en Horst, we feliciteren namens het dorp onze gedecoreerde
inwoners, we begeleiden de kerkdiensten met Kerst en allerzielen, wij verzorgen met Kurboet met Kroet de
beide zittingsavonden, etc.
Jouw stem is voor ons geld waard! Geld dat wij goed kunnen gebruiken voor de opleiding van
onze jeugdleden of voor onderhoud en aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten, zodat wij ook in de
toekomst een stevige bijdrage kunnen blijven leveren aan de leefbaarheid van ons dorp.
Wij bedanken je bij voorbaat hartelijk voor jouw stem.
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We vragen uw steun …….
Heemkunde Meterik streeft er naar om de rijke historie van Meterik vast te leggen en voor iedereen
toegankelijk te maken. We doen dit o.a. door middel van onze website, het plaatsen van artikelen in
’t Krèntje en op Facebook, het organiseren van exposities en het geven van presentaties.
Meterik heeft enkele mooie historische gebouwen en landschappen waar we graag een informatiebord bij
willen plaatsen. Dat kost meer geld dan we hebben en daarom vragen we uw steun.
Als u lid bent van de Rabobank en uw stem uitbrengt bij RaboClubSupport, vragen we u om Heemkunde
Meterik te steunen zodat we dit doel kunnen realiseren. Uw stem is voor ons geld waard!!
Daarnaast doen we mee aan de Plus Sponsoractie en de MEGA CLUBACTIE van Dagwinkel America.
Helpt u mee om ons doel te realiseren? Alvast hartelijk bedankt!

Draag jij een steentje bij aan ons evenement in
2022: Boorebrulluft beej de Meule?!

Als lid van de Rabobank is dit eenvoudig mogelijk. Stem via de Rabo App of Rabo Online bankieren door
te klikken op: Service --> Lidmaatschap --> Rabo ClubSupport
--> Boerenbruiloft vereniging Mieterik en breng je stem uit. Leden die geen digitale toegang
hebben, ontvangen een stemcode met instructie. De stemcode is persoonlijk en kan éénmalig gebruikt
worden. Laat uw stem tellen!
Hartelijk dank voor uw stem!
’t BooreBrulluft Comité

Molen Eendracht maakt Macht
Na de geslaagde Limburgse molendag van afgelopen zondag, wordt er komende zaterdag
9 oktober weer brood gebakken in ’t Bakhuuske.
De molen is open van 13.30 tot 17.00 uur. Er wordt vanaf 14.00 tot 16.00 uur gemalen.
In ’t Bakhuuske wordt er vanaf 13.30 tot 16.00 uur molenbrood gebakken.
We zien iedereen graag op zaterdag!

Stem op Stichting Molen Meterik met Rabobank ClubSupport
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank lokale clubs en verenigingen. Als lid van de Rabobank kun je
tot 25 oktober stemmen!
Dit jaar kan er weer op onze stichting gestemd worden. Met het geld dat de stichting ‘Molen Eendracht
Maakt Macht’ via deze weg ophaalt zijn we van plan ons logo te vernieuwen! We willen met een nieuw
logo uitstralen dat we een sterke groep vrijwilligers zijn en de molen een plaats is voor jong en oud!
Hiermee kunnen we vervolgens nieuwe bebording plaatsen, zodat nog meer mensen de molen weten te
vinden.
Vanaf nu! Kun je stemmen via de Rabo App. Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer
Stichting Molen Meterik en stemmen maar!
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Uitslagen competitie: Week 39

Competitie punten en stand na: Ronde 4

SBH Horst 2
Valdere Sevenum 1
Meterik 3
Meterik 4
Kemphaan 5
Castenray 2
Meterik 7
Meterik 8

4-9
6-8
10 - 4
6-5
8-6
6-6
5-7
7-5

Meterik 1
Meterik 2
Meerlo 1
De Witte Hoeve 3
Meterik 5
Meterik 6
America 4
Castenray 3

A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 Klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse
C4 Klasse

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

22
26
24
23
27
36
18
33

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

8
3
6
7
3
2
11
2

Beste speler in Week 39: THEO DRIESSEN van Meterik 1

PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK
Rabobank ClubSupport
Ook ruiterclub St. Joris uit Meterik heeft dit jaar ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Onze redelijk kleine vereniging kan een steuntje in de rug goed gebruiken, vandaar dat wij mensen die lid
zijn van Rabobank Noord Limburg, willen vragen om tussen 4 oktober en 25 oktober uw stem uit te
brengen op PSV St. Joris Meterik. Wij gaan er dan weer voor zorgen dat paardenliefhebbers weer actief of
passief kunnen genieten van de paardensport.
Dus bent u Lid van de Rabobank, beslis dan mee en kom in actie.
Via de Rabobank-App of via www.rabobank.telebankieren kunt u een stem uitbrengen.
Indien u bent ingelogd kunt u via de knop “service” en vervolgens “lidmaatschap”, kun je
klikken op de knop Rabobank Clubsupport. Vervolgens kunt u uw stem uitbrengen, en uiteraard
houdt RSV St. Joris Meterik zich aanbevolen!
Alvast onze hartelijke dank!

Elkaar ontmoeten bij de open inloop of het eetpunt

Het volgende eetpunt is op maandag 18 oktober 2021.
Aanvang 12.15 uur tot ongeveer 13.30 uur
Wilt u ook genieten van een gezamenlijke maaltijd van ‘Paulus kookt’?
Aanmelden voor het eetpunt van 18 oktober kan tot en met donderdag 14 oktober bij de Dorpsverbinders,
tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
Kosten € 12,00 p.p. Wijn, bier of fris € 2,00.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Wilt u handwerken, kaarten, rummikuppen of een ander spelletje spelen of gewoon gezellig een praatje
maken? U bent van harte welkom. Iedere maandag is er een Open Inloop voor alle leeftijden van 13.30 u
tot 16.00 u.
De coronaregels zijn veranderd vanaf 25 september. Zorg dat u de QR code bij de hand heeft.
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MANTELZORGDAG 15 NOVEMBER

Binnenkort is weer de dag rondom Mantelzorg in de gemeente Horst aan de Maas.
In Meterik organiseren wij deze dag op maandagmiddag 15 november 2021 in het MFC.

Hoe ziet deze middag eruit:
Om 12.15 uur starten we met een diner dat verzorgd wordt door ‘Paulus kookt’ en daarna kunt u genieten
van een muzikaal optreden van de Golden Liesjes uit America.
De middag zal tot ongeveer 15.00 uur duren.
Wij als Dorpsverbinders nodigen u hier graag voor uit; wij zouden het heel gezellig vinden om u op deze
middag te ontmoeten. (deze activiteit is gratis)

Voor wie is deze middag bedoeld:
Bent u mantelzorger / vrijwilliger of behoeft u zelf zorg of maakt u al gebruik van ons eetpunt, dan nodigen
wij u uit voor deze middag en heten wij u van harte welkom! Neem gerust iemand mee als u dit fijn vindt!
Men dient zich hier wel voor op te geven voor 5 november bij de Dorpsverbinders
tel: 06-38230 621 of via de mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com.
Zijn er mensen die verhinderd zijn of graag op een ander tijdstip deel willen nemen aan een
mantelzorgactiviteit Horst aan de Maas, dat kan:
• 10 en 17 november van 13.00 – 15.00 uur kun je je laten verwennen door leerlingen van het
Dendron college met een heerlijke high tea en daarna kun je deelnemen aan activiteiten. Dit vindt
plaats op het Dendron college, Gebroeders van Doornelaan 124 te Horst.
Per bijeenkomst is plaats voor 25 personen.
•

Theatergroep Kleinkunst speelt op 18 nov. de voorstelling “Hoop”.
Deze vindt plaats op het Yuverta college (voorheen Citaverde), Spoorweg 8 in Hegelsom.
De voorstelling begint om 19.30 uur, na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje.
Als u aan één van deze andere activiteiten deel wilt nemen kunt u zich opgeven via de site van
Synthese, onder het kopje ‘nieuws’ vindt u het opgaveformulier.

Tot 15 november!
Ria Bouten - Carli Peeters - Hennie Jacobs

Te koop:
Te koop vlees van de boerderij
Stel zelf je vleespakket samen van varkensvlees en/of rundvlees.
Het vlees is vacuüm verpakt en ingevroren.
Info: Klomp, Nieuwe Peeldijk 35 America Tel. 077 464 1380
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ROPARUN 2021

Afgelopen weekend stond de Roparun weer op het programma.
Dit jaar om 2 redenen een speciale editie: het was de 30e editie en vanwege corona bleef de route binnen
Nederland.
De start was in Landgraaf, vervolgens naar Maastricht – Roermond – Weert – Eindhoven – Venlo –
Roermond en weer terug naar Landgraaf. Daarmee was de route ook iets korter dan normaal, maar nog
altijd 330 km.
Tussen Eindhoven en Venlo liep de route niet ver van Meterik. Daardoor konden we met ons team gebruik
maken van de Blokhut van Jong Nederland als bivakplek: snel eten, beetje opfrissen, een hazenslaapje en
weer door. En, zeer welkom, een massage om de spiertjes soepel te houden door Ken van Daal van
FYSIO & MANUELE THERAPIE VAN DAAL. Jong Nederland Meterik en Ken heel erg bedankt dat jullie
ons team wilden helpen!
De stichting Roparun haalt met deze jaarlijks estafetteloop geld op voor instellingen en goede doelen
rondom het, voor zover mogelijk, veraangenamen van het leven van mensen met kanker. Denk dan aan
inloophuizen, hospices, aangepaste vakanties, stichting doe een wens enzovoort
Binnenkort start ook weer onze sinterklaasactie voor 2022!
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Seniorennieuws
Programma zaterdag 9 oktober
Programma
09-10 15:00
09-10 16:30
09-10 17:30
09-10 15:00

senioren dames
VC Trivia DS 2 Set Up DS 2
VC Trivia DS 3 VC Athos '70 DS 2
VC Trivia DS 4 Set Up DS 3
VC Trivia DS 6 Hovoc DS 7

Programma senioren heren
09-10 19:30 VC Trivia HS 2 Civitas HS 3

Dendron
Hegelsom
Meterik
America

fluiten
Roel Gielen,
Joost Litjens,
Eugenie van Lin
Svea v Rens

tellen
Britt Joosten,
Lian Tacken,
Ron Cuijpers,
Carlien v Enck.

Meterik

fluiten
Jill Janssen,

tellen
Esther Jacobs,

Wedstrijdverslag Dames 1
VC Trivia wint knotsgekke wedstrijd
Een week na het merkwaardige verlies tegen VC Volt, wist VC Trivia wederom voor het nodige spektakel
te zorgen: in Sambeek werd een knotsgekke wedstrijd gewonnen met 2-3.
VC Trivia en Avance gingen vanaf de start van de wedstrijd gelijk op. Avance pakte in het middendeel een
voorsprong van 4 punten, die ook snel weer weggespeeld werd door VC Trivia. In de eindfase maakte VC
Trivia een klein eindsprintje waardoor een reeds opgebouwde voorsprong van 3 punten behouden bleef
(22-25).
De eerste set was binnen en geen vuiltje aan de lucht. Met dezelfde opstelling werd de 2e set gestart en
wat vervolgens gebeurde was VC Trivia onwaardig. Het team liet zich onder druk zetten en was niet meer
bij machte om het tij te keren, sterker nog: op alle fronten ging het mis, waardoor Avance de set met 25-9
naar haar toe kon trekken.
VC Trivia ging door met wisselingen op diverse posities en trachtte opnieuw grip te krijgen op de
tegenstander. Dit lukte deels in de 3e set, maar halverwege de set verloor VC Trivia opnieuw de grip en
verloor met 25-19.
Na een goede start van de wedstrijd met 2-1 achter komen was een harde dreun, maar als zo vaak wilde
het jonge team uit Horst aan de Maas van geen wijken weten en beet zich opnieuw vast in de
tegenstander. Met een uitblinkende libero aan Trivia’s zijde, die bijna elke side-out in alle rust wist te
verwerken, werd de druk er goed opgehouden. Maar uiteindelijk waren het vooral beide aanvoerders van
VC Trivia (Desi van Rens en Chelle Korstjaans) die het team op sleeptouw namen door 2 hele goede
serviceseries. Met 11-25 walste VC Trivia over Avance heen.
VC Trivia was erop gebrand om deze week wel de winst te pakken. Toch werd het in het begin van de 5e
set nog even spannend, maar na een tactische aanpassing, waardoor VC Trivia verdedigend beter stond,
wist het team knap te winnen met 12-15.
Een enorme opsteker en de overwinning werd dan ook luidkeels gevierd.

Jeugdnieuws
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Programma zaterdag 09-10
09-10 14:30 VC Trivia MB 1
VC Athos '70 MB 2
09-10 14:00 VC Trivia/Hovoc JC 1 TFC JC 1

Hegelsom
Meterik

Programma zondag 10-10
11:00 ActiveRooy N5 2
Tupos N5 2

Meterik

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

Gymzaal Scheyvenstraat, Ell

Tupos N5 2
ActiveRooy N5 2
VC Olympia N5 1
Asterix N5 1

VC Olympia N5 1
VC Trivia N5 1
VC Trivia N5 1
VC Trivia N5 2

Fluiten
Tellen
Sem Alaerds, Gielen, Jannie
Femke Linders, Marloes
Nogarede,
Fluiten
Tellen
Mirthe Cox,(D6)/ Mille Nijssen,
Kayleigh Clausen,

11:30
13:00
13:30
10:30
11:30

ActiveRooy N5 3
Peelpush N4 1
BVC Holyoke N4 2
VC Trivia N4 2
VC Trivia N4 2

VC Trivia N5 2
VC Trivia N4 1
VC Trivia N4 1
ActiveRooy N4 1
VC Athos '70 N4 1

Gymzaal Scheyvenstraat, Ell
De Hamar, Belfeld
De Hamar, Belfeld
De Kruisweide, Sevenum
De Kruisweide, Sevenum

Recreantennieuws
Programma
Dames
donderdag
woensdag
vrijdag
vrijdag

Fluiten
14-10
13-10
8-10
8-10

20.30
21.00
20.30
20.30

Active Rooy 1
VC Trivia 2
VC Trivia 3
VC Asterix 1

VC Trivia 1
BVC Holyoke 1
Tupos 1
VC Trivia 4

Venray
America
Meterik
Maasbree

Mooren, Marlon
Versleijen, Geert (HR2)

Rabo ClubSupport…………..stem op Meriko Vocaal

Afgelopen weken hebben verenigingen en stichtingen zich kunnen aanmelden voor Rabo ClubSupport.
Ook Meriko Vocaal heeft zich aangemeld.
Van 4 tot 25 oktober 2021 kun je jouw stem uitbrengen op
je favoriete club of vereniging.
Dit jaar kun je stemmen op 3 clubs. Ga naar het overzicht
van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en
stemmen maar!
Stem je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren, dan heb je geen stemcode nodig. De lijst met
deelnemers vind je onder de knop Rabo ClubSupport. Als je inlogt zie je deze knop via ‘Service’ en
vervolgens ‘Lidmaatschap’.
Laat je stem niet verloren gaan, stem op Meriko Vocaal.

Uitslagenavond Miëterikse Kwis:
zaterdag 9 oktober
Beste Miëterikse Kwissers,
Aanstaande zaterdag 9 oktober is het zover: de uitslagenavond van de Miëterikse
Kwis! Tijdens deze avond maken we antwoorden en natuurlijk de winnaars bekend.
We kunnen alvast verklappen dat het een spannende uitslag wordt…
Datum
Aanvang
Locatie

: zaterdag 9 oktober
: 20:00
: Café Kleuskens

Bij binnenkomst is de coronacheck app en ID-kaart verplicht.
Natuurlijk zijn ook niet-deelnemers aan de Miëterikse Kwis van harte welkom om aanwezig te zijn. We
gaan er een gezellige avond van maken!
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SENIOREN

Algemeen
Diverse supermarkten in de omgeving organiseren inzamelacties voor de (voetbal) verenigingen. Wij doen
mee in America voor de jeugd en bij Albert Heijn in Horst. Mocht u bij een van deze winkels uw
boodschappen doen, denkt u dan aan onze club? Alvast bedankt.
Wij doen ook mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op uw stem rekenen?
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

Agenda
11 okt

Algemene LedenVergadering

Uitslagen
3 okt
3 okt
3 okt
3 okt

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

Programma
7 okt 20:00
10 okt 12:00
10 okt 12:00
10 okt 14:30
17 okt 10:30
17 okt 10:30
17 okt 11:30
17 okt 14:30

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

Sparta'18 5
Ysselsteyn 5
RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 1

komende weken
RKSV Meterik 2 (zon)
SV Venray 12 (zon)
Sporting S.T. 2 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
DEV-Arcen 2 (zon)
Panningen 1 (zon)

vvVOS 2 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
Koningslust 1 (zon)
Sportclub Irene 10 (zon)
SV United 4 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)

6-0
9-0
4-1
2-1

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

-

ST SJO

-

Blerick JO13-2JM
SJO PEC'20 JO12-1
ST GFC'33/SV Lottum JO17-1JM
ST SV United/BVV'27 JO11-2JM
ST Volharding/Sambeek JO15-2
America/Meterik/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO13-1
SJO America/Meterik JO12-1
SJO America/Meterik JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
SJO America/Meterik JO8-1

Programma jeugd 16-oktober
ST SJO America/Meterik/Hegelsom JO19-1 - ST Sparta´18/Kronenberg JO19-2
SJO America/Meterik JO17-1
ST Sparta´18/Kronenberg JO17-2
SJO America/Meterik JO15-1
ST Sparta’18/Kronenberg JO15-2
SJO America/Meterik JO13-1
Helden JO13-2 JM
SJO America/Meterik JO12-1
BaarloJO12-1 JM
SJO America/Meterik JO11-1
ST Stormvogels’28/HRC’27 JO11-1
SJO America/Meterik JO10-1
Volharding JO10-1
SJO America/Meterik JO8-1
Wittenhorst JO8-4
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2-9
5-3
4-0
3-4
0 - 10
14:30 uur
14:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
09:00 uur
08:45 uur
10:30 uur
15:00 uur
14:00 uur
13:00 uur
12:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
09:30 uur
09:30 uur

Opbrengst Collecte Goede Doelen in Meterik

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de giften van de inwoners van Meterik was deze collecte weer een
succes.
Om u te informeren hieronder een samenvatting van de opbrengsten en de verdeling over de Goede
Doelen waarvoor werd ingezameld.
De collecte heeft in totaal € 6.788,99 opgebracht, bestemd voor:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nederlandse Brandwonden Stichting:
Prinses Beatrix Fonds:
Handicap NL:
KWF Kankerbestrijding:
Prins Bernhard Cultuurfonds:
Longfonds:
Nederlandse Rode Kruis:
Nierstichting:
Nederlandse Hartstichting:

€ 603,45
€ 727,05
€ 615,80
€ 1298,79
€ 487,45
€ 768,94
€ 635,56
€ 706,20
€ 945,75

Daarnaast heeft de Vastenactie, waarvoor apart werd ingezameld € 459,01 opgebracht.
Dank aan alle gulle gevers, collectanten en vrijwilligers.
Wij hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen.
Organisatie Week van de Goede Doelen Meterik

Het doel heiligt de middelen.
Als je een goed doel hebt, mag je elk middel gebruiken om dat doel te bereiken.

STEM OP ZANGLUST

Waarom zou je op Zanglust stemmen?
Seniorenkoor Zanglust bestaat dit jaar 50 jaar! Een mijlpaal om bij stil te staan.
Al 50 jaar versterkt ons koor de sociale contacten in ons dorp en biedt aan senioren de mogelijkheid om in
groepsverband te zingen. Zingen is gezond en samen zingen maakt vrolijk en blij. Met onze concerten en
optredens bezorgen we regelmatig anderen een fijne middag of avond. Ook zingen we regelmatig in de
kerk van Meterik.
Wij zijn een kleine vereniging en ontzettend blij met iedere stem die op ons wordt uitgebracht, zodat we
kunnen blijven doen wat we al 50 jaar doen: met veel plezier zingen!
Laat je stem gelden en stem op Zanglust!
Alvast onze hartelijke dank.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Na winst in beker, opnieuw nipt verlies in competitie
Zondag 3 oktober stond VMS ’21 uit Schijndel op het programma. Eerder die week had SV Oxalis een
mooie winst behaald van 9-17 in de bekerwedstrijd tegen DES 1 in Vierlingsbeek. Dat betekent dat de
dames uit Hegelsom opnieuw een ronde verder zijn en op 14 oktober de 1/8 finale van de bekercompetitie
spelen tegen Odio 1 in Millingen aan de Rijn.
Maar zondag 3 oktober stond de teller weer op nul. In het regenachtige Hegelsom had Oxalis moeite met
het afmaken van de kansen.
SV Oxalis begon meteen scherp aan de wedstrijd en wist na de eerste aanval op een 1-0 voorsprong te
komen. Hier hadden de dames van VMS ’21 echter snel een antwoord op en ze wisten tevens de
voorsprong te pakken. Oxalis creëerde mooie kansen, maar had veel moeite met het vinden van de korf.
Hierdoor kon VMS’21 haar voorsprong steeds verder uitbreiden. Zo gingen de dames de rust in met een
stand van 3-7.
In de rust werd er aangegeven dat Oxalis goed de kansen moest blijven zoeken, zoals de dames dat
deden in de eerste helft. Het was belangrijk om de kansen rustig te nemen en af te maken.
Tijdens het eerste deel van de tweede helft kwam Oxalis steeds dichterbij. Toch wisten de dames niet snel
genoeg de aansluitingstreffers te maken, waardoor er steeds een gat bleef van minstens drie doelpunten.
De dames van Oxalis bleven echter fanatiek doorspelen en zoeken naar de juiste kansen. Helaas lukte het
niet meer om de achterstand helemaal weg te werken, en werd de eindstand 11-13.
Volgende week, zondag 10 oktober, speelt Oxalis 1 om 13.00 uur tegen Diosa 1 in Balgoij.

Inlooptraining G-Sport voor Ongekend Talent
In het kader van Ongekend Talent was afgelopen zaterdag de 1e inlooptraining voor G-sporters op
Sportpark Wienus in Hegelsom. 7 enthousiaste meiden en jongens deden onder deskundige begeleiding
leuke balspellen en korfbalgerichte oefeningen. A.s. zaterdag 9 oktober is er wederom een inlooptraining,
van 11.00-12.00 uur op Sportpark Wienus in Hegelsom.
De balspellen en beweegoefeningen worden afgestemd op het niveau van de G-sporter. Heb jij interesse
om mee te komen doen? Geef je dan op via info@svoxalis.nl. Iedereen met een beperking is welkom.

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

Grote Clubactie Meterik
Vorige week heeft SV Oxalis deur-aan-deur loten verkocht van de Grote Clubactie. De belangstelling was
boven verwachting. We willen iedereen die een lot gekocht heeft en hiermee SV Oxalis steunt, hartelijk
bedanken. Helaas hebben we niet alle routes volledig kunnen afmaken, omdat we uitverkocht waren.
Wilt u alsnog een lot bestellen? Dat kan digitaal.
Of kent u nog familie en vrienden die Oxalis willen steunen?
Gebruik dan deze link om digitale loten te bestellen: https://lot.clubactie.nl/lot/sv-oxalis/310032
Bestellen kan t/m 23 november, de trekking is 8 december.
Prijzen zijn o.a.
1e € 100.000,-,
2e Auto Seat mii electric,
3e Keuken Kampioen cheque t.w.v. € 10.000,- etc.
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Rabobank ClubSupport gaat weer van start
Van 4 tot 25 oktober 2021 kun je jouw stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging.
Stem op SV Oxalis met Rabo ClubSupport en steun de club!
Leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club via de Rabo App of Rabo Online Bankieren.
De lijst met deelnemers vind je onder de knop Rabo ClubSupport. Je logt eerst in, en via de knop ‘Service’
en vervolgens ‘Lidmaatschap’, klik je op de knop ‘Rabo ClubSupport’.
Leden die geen toegang hebben tot de Rabo App of Rabo Online Bankieren ontvangen een persoonlijke
stemcode. Draag jij SV Oxalis ook een warm hart toe?

Agenda
• 04-10-2021 t/m 24-10-2021: Stemmen Rabo Club Support Actie
• 09-10-2021: Ongekend Talent: balspellen en bewegen voor iedereen met een beperking. Van 11.0012.00 uur op Sportpark Wienus
• 14-10-2021: 1/8 Finale bekercompetitie ODIO 1 – Oxalis 1
• 16-10-2021: Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
• 02-11-2021: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl
Volg ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: www.facebook.com/OxalisHorst en/of
instagram: https://www.instagram.com/svoxalis

Proficiat
Op 8 Oktober zijn Oz Pap, Mam, Opa, Oma

50 Jaar getrouwd
Joep van den Bekerom & Annie Versleijen

Hartelijk Gefeliciteerd met jullie Gouden Huwelijk
Richard en Nicolle
Teun, Stijn
Bianca en Chris
Senne, Siem
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Koken met ’t Krèntje!
Frittata met champignons
We ontvingen een vegetarisch gerecht uit de oven;
Je hebt een taartvorm nodig (Ø 28 cm voor 4 personen).
Ingrediënten voor 4 personen:
400 gram champignons
1 groene paprika
2 uien
3 eetlepels zonnebloemolie

6 middelgrote eieren
250 g magere kwark
100 g geraspte oude kaas

Verwarm de oven voor op 200 ºC of gasovenstand 4.
Maak de champignons schoon en snijd ze in plakjes.
Maak de paprika schoon en snijd die in stukjes.
Snipper de ui.
Verhit in een grote koekenpan de olie en fruit de ui ca. 2 minuten.
Voeg de champignons en de paprika toe en bak die ongeveer 5 min. mee.
Klop de eieren los met de kwark.
Breng desgewenst op smaak met peper en zout.
Vet de vorm in.
Schep het champignonmengsel met een schuimspaan in de taartvorm. Uit champignons komt meestal
veel vocht, pas daar mee op!
Schenk het eimengsel erover en strijk het glad.
Bestrooi het met de kaas.
Bak de frittata in het midden van de oven in ca. 20 minuten gaar en goudbruin.
Serveer het gerecht met stokbrood en/of met een groene salade.
Smakelijk eten!
Een frittata is van oorsprong een gerecht uit Italië dat eigenlijk uit armoede is ontstaan. Het kan namelijk
gemaakt worden van alle groenten en pasta's die over zijn van de dag ervoor. Je kunt het omschrijven als
een goedgevulde omelet. Aan het losgeklopte ei kun je groenten toevoegen, maar ook (restjes) vis, vlees
of kaas.
De champignons, paprika en ui in bovenstaand recept kunnen dus ook gemakkelijk vervangen worden
door andere ingrediënten. Het is lekker en gauw klaar!
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
H. Missen
Vanaf zaterdag 25 september zijn de coronavoorschriften komen te vervallen. We willen u vriendelijk
verzoeken de afstand tot anderen te respecteren. Heeft u klachten, blijf thuis en laat u testen.
Er mag ook weer meegezongen worden in de kerk!
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector:
Acoliet:
16-10: Susan Baltussen
Huub Baltussen
31-10: Piet Kuenen
Theo v. Rens/ Huub Baltussen

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

Misintenties
Zaterdag 9 oktober, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 16 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Pastoor Gerard Maesen
Zaterdag 23 oktober, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zondag 31-10: 11.00 H. Mis t.g.v. Allerzielen
1. Overledenen v.d. familie Van Lieshout - Fattori
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst)
Zaterdag 6 november, geen H. Mis i.v.m. rooster

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.
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd.
Een en ander moet administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t
Krèntje kunnen plaatsen.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Ziekencommunies
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
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Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer
is: 06-5540 8023
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van
het secretariaat te gebruiken.
Goede Doelen/ Vastenactie
Dankjewel allemaal, namens de organisatie van de Vastenactie voor het mooie bedrag van
€ 459,01 dat bij de Goede Doelenactie werd opgehaald. Het bedrag zal een mooie bestemming vinden.
Nogmaals dank.
Onze ‘laatste pastoor’ is overleden
Op 27 september, daags voor zijn 89e verjaardag overleed pastoor Gerard Maesen. In 1976 was hij tot
priester gewijd en vanaf toen heeft hij in diverse parochies gewerkt. Op 11 december 1997 werd hij
benoemd tot pastoor van Meterik. In die functie was hij actief tot 1 juli 2002.
Betrokken en enthousiast, van en voor de mensen uit zijn parochies. Voor álle gelovigen, dat mag wel
blijken uit zijn inzet toen de eerste zondagsmissen voor de Poolse gelovigen in onze parochiekerk
opgestart werden.
Intussen herbergt ons kerkgebouw twee zelfstandige parochies: de Meterikse en de Poolse.
Meterik hoort bij de parochiefederatie van Horst.
En zo was pastoor Gerard Maesen de laatste pastoor die er exclusief voor Meterik was.
Voor in de agenda
Op zondag 31-10 a.s. is er om 11.00 uur Allerzielenmis. Op zaterdag 30-10 is er dan GEEN
H. Mis. Lector en acolieten hebben dan op 31-10 a.s. dienst.

Wij zoeken vrijwilligers met liefde voor de mens en verschillende culturen
In de gemeente Horst aan de Maas en Beesel is Synthese aan de slag met de maatschappelijke
begeleiding van statushouders.
De drijvende kracht in dit initiatief zijn de vele vrijwilligers die dagelijks een rol van betekenis vervullen
voor statushouders: daar zijn wij ontzettend dankbaar voor.
We kunnen altijd nog meer hulp gebruiken. Kun en wil jij iets betekenen voor jouw nieuwe
dorpsgenoten? Als maatschappelijk begeleider ben jij het eerste aanspreekpunt voor de statushouder.
Je biedt praktische ondersteuning bij onder andere het bezichtigen van de woning, inschrijven in de
gemeente, het afsluiten van internet en het regelen van een zorgverzekering, gas, water en licht. Je
deelt jouw kennis over onze samenleving, instanties en regels. Daarnaast bied je de statushouder
individuele begeleiding waarbij je onder andere aandacht besteedt aan inburgering, financiën en een
sociaal netwerk.
Het is boeiend en zinvol werk, je maakt écht verschil.
Meer weten? Kijk op onze website synthese.nl/vacatures.
Heb jij affiniteit met deze doelgroep en zou jij graag iets voor hen willen betekenen? Neem dan contact
op met ons op!

23

24

