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Morgenstond
heeft goud in de mond

Redactie: Donkstraat 9
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B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

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

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Zon in oktober,
maakt het allemaal wat minder somber.
In week 41 is er 7 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in oktober is nu 29 mm.
Je kunt van alles een probleem maken,
maar je kunt ook van een probleem van alles maken.

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.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben, Mischa Vissers,
Redactieadres:
Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.

Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
1 pagina
€ 27,50
1 pagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (kleur)
€ 25,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 16-10-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Oktober
Do

21:

Vr
Za
Zo
Ma
Wo
Do

22:
23:
24:
25:
27:
28:

Vr

29:

- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Concert Concordia - Première 'Lei' 19:30 - 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
VSS ledenavond 19:30 uur
- Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Zanglust viering bestaan 50 jaar 14:30 uur

November
Ma

01:

Do
Za
Ma

04:
06:
08:

Do

11:

Za
Ma

13:
15:

Do

18:

Vr
Zo

19:
21:

Ma
Wo
Do

22:
24:
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
Opening carnavalsseizoen, liedjesavond & verlovingsbal 18:30 uur
- Dorpsverbinders Mantelzorgdag MFC 12:15 - 15:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Feestavond KBO 19:00 uur
- Intocht Sinterklaas
- Horst aan de Mallets (deelname drumband) 14:00 - 18:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
VSS ledenavond 19:30 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:

Wo
Do

08:
09:

Ma

13:

Do

16:

Za

18:

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 wandelen 13:30 uur
VSS Ledenavond 19:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO kerst- /adventsviering
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
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Grote poets

We willen alle ouders en vrijwilligers van JongNL Meterik bedanken voor het
helpen om onze blokhut van binnen en buiten goed schoon te maken.
Ook een bedankje aan degenen die ons iets lekkers voor bij de koffie kwamen
brengen. Hartelijk dank hiervoor!
Door jullie inzet is de blokhut weer spik en span ☺
Mocht je punten van de Plus hebben die je niet zelf kunt activeren. Mag je ze in de brievenbus doen
op Meteriks veld 60, dan activeren wij de punten. Bedankt allemaal.

OPA
Aanstaande zaterdag komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 2 aan de beurt.
Dit zijn Paul Hoeijmakers, Paul Vissers, Bram Jacobs en Bernard Jenniskens.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld aan de weg staat, want dan starten we.

Volgende week, donderdag 28 oktober,
huis-aan-huis bezorging van ‘t Krèntje
Volgende week wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.
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.

Open Dag MFC De Meulewiek

Zoals vorige week hier reeds aangekondigd, is er aanstaande zondag 24 oktober een Open Dag in
zaal De Meulewiek.
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. Vanwege de corona zal er gecontroleerd dienen te worden.
De deur blijft geopend tot 17.00 uur.
Wat is er allemaal veranderd? Uiteraard is er een geheel vernieuwde foyer gekomen, de biljardzaal is flink
aangepakt, de soos is gepimpt, in de zaal is flink geschilderd en deze beschikt tevens over een nieuwe
geluidsinstallatie. Komt dat horen en zien!
Zonder de inzet van de vele vrijwilligers was dit allemaal niet mogelijk geweest: een avond om dankjewel
te zeggen heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden. Ut was gezellig!
Graag tot ziens komende zondag!
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Dorpsraadsvergadering donderdag 21 oktober
Komende donderdag (21 oktober) vindt er om 20.00 uur weer een openbare dorpsraadvergadering plaatst.
Deze vergadering is bij café Kleuskens. Om de vergadering bij te wonen moet u aan de huidige coronamaatregelen voor de horeca voldoen.
Tijdens de vergadering zal de dorpsraad onder andere de huidige stand van zaken rondom BOW
bespreken. De voortgang binnen de werkgroep verkeer en de uitslagen en adviezen uit de enquête komen
aan bod (zie ‘t andere artikel in dit Krèntje). Ook de voortgang van de werkzaamheden in het centrum
wordt besproken. Op de agenda staat verder het laatste nieuws en de activiteiten vanuit de diverse
werkgroepen. Een belangrijk punt op de agenda is nog de toekomst: de dorpsvisie. Hier gaan we tijdens
de vergadering verder op in.
Mocht u nog een vraag of opmerking hebben waarvan u wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan weten via info@dorpsraadmeterik.nl Ook als u denkt op een andere manier een
steentje bij te kunnen dragen, laat het ons gerust weten.
We zullen jullie hier, via ’t Krèntje, via Facebook en onze website op de hoogte houden van de uitkomsten
van de vergadering.

Sint Maartenviering bij de molen

Goed nieuws! Zoals het er nu uitziet, kan de Sint Maartenviering dit jaar doorgaan. Nu er gebouwd wordt
op het basketbalveld moesten we op zoek naar een nieuwe plek. We zijn heel blij dat we die gevonden
hebben bij onze molen Eendracht Maakt Macht. We weten zeker dat deze locatie gaat bijdragen aan een
nóg leukere sfeer.
Dus noteer alvast in je agenda:
Datum : zaterdag 6 november 2021
Tijd
: 17.30 - 18.15 uur, rondgang langs de huizen
: 18.30 uur - aanvang optocht

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 3 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 6 november bij de molen.
We gaan er weer een gezellige viering van maken!
Sint Maartencommissie Ouderraad Onder de Wieken
Nicole Rechsteiner, Cindy van Rengs, Mayke Steeghs
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Groepsaccommodatie
‘De Zandberg’ stopt.
Na 18 jaar gaan wij per 1 november 2021 stoppen met Groepsaccommodatie De Zandberg. Wat hebben
we genoten van de jaren dat we onze gasten mochten ontvangen. We gaan de gezelligheid van de
groepen zeker missen, maar we kijken vooruit.
In het voorjaar van 2022 wordt onze Camperplaats ‘De Zandberg’ geopend. Momenteel zijn we druk bezig
met alle voorbereidingen. Mocht je de ontwikkeling van de camperplaats willen volgen, volg ons dan op
social media (facebook of instagram). Wij kijken er naar uit om ook hier gasten te laten genieten van onze
gastvrijheid en prachtige locatie nabij de Schadijkse Bossen. De groepsaccommodatie wordt per
1 november verbouwd tot woning, waarin de 5e generatie van de familie zich zal gaan vestigen.
De datum van opening van Camperplaats ‘De Zandberg’ zullen wij via onze social media kanalen
communiceren. Wij hopen jullie allemaal te mogen ontvangen bij deze opening.
Steffie Wismans, Jac en Nellie van den Bekerom
Bergsteeg 7A, Meterik

Garage sale / opheffingsuitverkoop
I.v.m. het stoppen met de groepsaccommodatie organiseren wij van dinsdag 26 oktober t/m vrijdag 29
oktober een garage sale / opheffingsuitverkoop. Deze is elke dag geopend tussen 10:00 uur en 16:00 uur.

Uitslagen competitie: Week 41

Competitie punten en stand na: Ronde 6

Smetenhof 1
Kemphaan 2
Meterik 3
Meterik 4
Gasthoes 2
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

3-9
9-3
8-3
8-6
7-2

Meterik 1
Meterik 2
Griendtsveen 1
Kemphaan 4
Meterik 5
Vrij
De Wevert 3
Grubbenvorst 7

7-5
6-9

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

39
35
39
38
36
44
32
42

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

Beste speler in week 41: HAI v.d. BEUKEN van Meterik 8

Bedankt:
Iedereen bedankt voor de felicitaties, kaarten, bloemen en cadeaus die we
mochten ontvangen bij ons Gouden Huwelijksfeest.
Voor ons allen was het een onvergetelijke dag.
Annie, Joep van den Bekerom
Kinderen en kleinkinderen.
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3
7
5
5
4
1
8
6

Gerard van den Beuken - deel 3
Nadat Gerard in april 1933 tot priester was gewijd begon hij in september 1935
als kapelaan in Baexem. Kort daarna werd hij benoemd tot kapelaan in Grathem.
Hierna werd hij benoemd tot pastoor in Altweerterheide.
Daar was in 1936 een nieuwe parochiekerk gebouwd en geconsacreerd.
In december 1949 werd Gerard van den Beuken benoemd als pastoor van
Grathem en keerde hij naar die plaats terug. In Altweerterheide werd hij
opgevolgd door M. J. P. van Lierop die daarvoor kapelaan was in Linne.

In 1958 vierde hij in Grathem zijn
25-jarig priesterfeest.

Op de foto hieronder Gerard van den Beuken tijdens de H. Mis die werd opgedragen bij de viering van het
25-jarig priesterfeest van pastoor Janssen in Meterik op 13 april 1980.
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De aangepaste versie van de Roparun 2021
is nog maar net achter de rug en we gaan
alweer geld inzamelen voor de editie van
2022.
Het doel blijft om zoveel mogelijk geld op te
halen voor stichting Roparun.
Deze stichting steunt verschillende
initiatieven en projecten die bijdragen aan
het veraangenamen van levens van mensen
met kanker, voor zover mogelijk.
Kijk ook eens op www.roparun.nl.
Wil je ook steunen, stuur dan je bestelling
door naar mark@mhjanssen.com of
bel 06-17062044.
Bestellen voor 8 november!
Alvast bedankt!

Kruispunt Donkstraat – St. Jansstraat komende week open
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Truus & Jan van Dijck
60 jaar getrouwd

Kienen

Woensdag 27 oktober gaan we kienen; we hebben leuke, praktische,
mooie en grappige cadeaus ingekocht voor deze avond.
Laat je maar verrassen en kom gezellig mee kienen.
Jullie zijn van harte welkom in zaal De Meulewiek.
Aanvang 19.30 uur
P.S. VERGEET NIET OM FICHES MEE TE NEMEN

Er is een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel gevonden:
de herfst.
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SENIOREN
Uitslagen
RKSV Meterik 4
DEV-Arcen 2
Panningen 1

-

SV United 4 (zon)
RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 1

0-4
2-5
2-5

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

komende weken
RKSV Meterik 2
Wittenhorst 6 (zon)
RKSV Meterik 1

-

Leunen 3 (zon)
RKSV Meterik 3
DEV-Arcen 1

be
be
co

31 okt
31 okt
31 okt
31 okt

09:30
10:30
12:00
14:30

Wittenhorst 8
RKSV Meterik 2
FCV-Venlo 8
Neerkandia 1

-

RKSV Meterik 4
VCH 2
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1

co
co
co
co

7 nov
7 nov
7 nov
7 nov

10:30
10:30
11:30
14:30

RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
Blerick 4
RKSV Meterik 1

-

MVC'19 3
SV Venray 9 (zon)
RKSV Meterik 2
Reuver 1

co
co
co
co

Meterik wint overtuigend van Panningen
Meterik is het seizoen met ‘fris en fruitig’ voetbal begonnen en behaalde op zondag 17 oktober op bezoek
bij het eens zo roemruchte Panningen een klinkende 2 - 5 overwinning.
Vanaf de aftrap zette het team van trainer Paul Heldens met aanvallend voetbal de toon. In de beginfase
werd er nog een goal afgekeurd maar binnen een half uur stond Meterik op een verdiende 0-2 voorsprong
door doelpunten van aanvoerder Dré Peeters en Rens Aerts. Maar Panningen bracht de spanning nog
voor de rust terug in de wedstrijd door een goal van Ilias Amahouch.
Meterik begon gedreven aan de tweede helft, maar kreeg al snel de deksel op de neus door de 2-2 van
Robin van Osch. “Hoe kon dit gebeuren en hoe gaat Meterik dit verwerken” vroeg menig Meterik supporter
zich af. Nick van Berlo en Cas Janssen, die beiden aanvallend voor veel druk zorgden, vroegen zich na de
wedstrijd ook af waarom hun team de voorsprong te gemakkelijk had weggegeven. Was het gebrek aan
concentratie? Belangrijk was dat we het als team weer oppakten en in de overwinning bleven geloven. De
rust die onze verdediging bleef uitstralen en de 2-3 van Jordi van Rens, die met een kopbal scoorde, gaf
ons weer vleugels. Vervolgens forceerde Bart Houben met de 2-4 een voortijdige beslissing en beloonde
zo zichzelf voor zijn goede spel dat hij al vanaf de start van deze competitie laat zien.
Piet Steeghs zette in de slotfase met de 2-5 de kers op de taart.

JEUGD
Uitslagen jeugd
SJO America-Meterik JO12-1 - Baarlo JO12-1JM
SJO America-Meterik JO13-1 - Helden JO13-2JM
ST SJO Am.-Meterik/Heg 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 JO15-2JM
SJO America-Meterik JO11-1 - ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-1JM
Programma
23 okt 11:00
23 okt 12:00
23 okt 13:30
30 okt 12:00
30 okt 13:00
30 okt 15:00
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SJO America-Meterik JO12-1
SJO America-Meterik JO13-1
Melderslo JO17-1
Wittenhorst JO15-2
ST DEV-Arcen/RKDSO JO17-1
United/BVV'27/SVOC '01

-

3-3
1 - 10
1-6
1-5
0-2
9-0

Roggel JO12-1JM
BEVO JO13-1JM
SJO America-Meterik JO17-1
SJO America-Meterik JO15-1
SJO America-Meterik JO17-1
ST SJO America-Meterik /
JO19-2JM Hegelsom

Bericht van de Dorpsverbinders

Het volgende eetpunt is op maandag 1 november. 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 1 november kan tot en met donderdag 28 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.
Let op! Maandag 15 november is Mantelzorgdag. Eetpunt en muziek tot 15.00 uur.
Het is belangrijk dat u doorgeeft of u met 1 of 2 personen komt. Deze middag is gratis.
De coronaregels zijn veranderd vanaf 25 september. Zorg dat u de QR code bij de hand heeft.

Verloren:
Heeft iemand toevallig een klein fietsensleuteltje met zwarte bovenkant en een ringetje eraan
gevonden? Deze is waarschijnlijk in de buurt van school verloren.
Neem dan aub contact op met Kenny via 06 4548 6085.

Marathon van Amsterdam
Het mag weer: marathon lopen met publiek.
Zondag 16 oktober heeft Jos van Ras meegedaan aan de NK marathon
van Amsterdam.
Eindtijd 3:40:27 met een 35ste plaats in het 60+ klassement.

Marathon van Parijs
Op 17 oktober heeft Joris v.d. Beuken de marathon van Parijs gelopen.
Hij eindigde in een PR met een tijd van:
2 uur 58 min 34 sec

Lezing Manu Keirse ‘Loslaten is anders leren vasthouden’
Manu Keirse zal een lezing verzorgen voor mantelzorgers over omgaan met verlies op vrijdagavond
22 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in MFC De Zwingel in Melderslo.
Manu Keirse is dé autoriteit in België en Nederland als het gaat om verdriet en verlies. Zijn boeken zijn
stuk voor stuk bestsellers en werden in vele talen vertaald.
Deze lezing is in het kader van een drieluik over levend verlies en veerkracht. Veel mantelzorgers
zorgen jarenlang voor iemand met een chronische ziekte of beperking. Dat kan gaan om een kind met
een beperking, een partner of ouder met dementie of hersenletsel. Verlies van gezondheid en
zelfstandigheid heeft invloed op het dagelijks leven. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van verdriet
en rouw die niet altijd als zodanig herkend worden. Aanmelden kan via www.synthese.nl onder het
kopje ‘nieuws’. Ben je een mantelzorger en wil je de bijeenkomst graag volgen? Dat kan! De
bijeenkomst wordt live gestreamd en is online te volgen via: youtu.be/cCCLWX61_LQ.
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Seniorennieuws

Programma zaterdag 23-10-2021
Programma dames
17:00 VC Trivia DS 1

Olsredlem DS 1

15:00 VC Trivia DS 2

Sportivo DS 1

17:30 VC Trivia DS 4

Olsredlem DS 3

18:00 Olsredlem DS 5

VC Trivia DS 6

Dendron

fluiten Peter Hesen,
tellen Chantal Thijssen
Dendron
fluiten Ad Vermeer,
tellen Josi Linskens
Gymzaal M. fluiten Nikki Ummenthun,
tellen Elbert Joosten
MFC De Zwingel, Melderslo

Programma heren
16:30 VC Trivia HS 1 - KLAVERBLAD / HHC HS 3 Gymzaal Hegelsom
19:30 VC Trivia HS 2 Revoc/VCB HS 4

Gymzaal Meterik

fluiten
tellen
fluiten
tellen

Angelique Heijligers,
Cindy Tacken
Thijs Geurts,
Peter Willems

Wedstrijdverslagen
Dames 1
Wederom 5-setter voor VC Trivia
Het lukt de dames van VC Trivia maar niet om de wedstrijd eerder in het slot te gooien. Ook afgelopen
zaterdag moest de beslissing in de 5e set vallen. Er werd met 2-3 gewonnen van Olsredlem dames 2.
VC Trivia begon de wedstrijd in Melderslo erg onrustig. Goed en verzorgd spel werd afgewisseld met veel
servicefouten, waardoor Olsredlem beter in de wedstrijd kon komen en uiteindelijk zelfs overtuigend de set
wist te winnen 25-20. De eerste set verliezen, was het team uit Horst aan de Maas nog niet eerder
overkomen en dus waren de vele toeschouwers nieuwsgierig hoe dit uit ging pakken.
In de tweede en derde set trok VC Trivia het spel naar haar toe en wist beide sets overtuigend te winnen,
echter het spelbeeld was en bleef wisselvallig. In het vierde deel, wat normaal gesproken de beslissende
set zou moeten zijn, ging VC Trivia opnieuw ruim aan de leiding, maar toen de eindstreep in zicht was
blokkeerde een aantal spelers bijna letterlijk, waardoor de ene persoonlijke fout al snel opgevolgd werd
door de andere. De knop moest en zou omgaan, maar dit signaal kwam pas te laat bij de spelers binnen,
waardoor Olsredlem een achterstand van 5 punten kon ombuigen naar setwinst 26-24.
De spanning was weer terug in de wedstrijd en daarmee legden de spelers van VC Trivia opnieuw de druk
op zichzelf, in plaats van op de tegenstander. Wilskracht en vechtlust moest het verschil maken. De 5e set
was er dan ook om te knarsetanden. Beide teams gingen voor de winst, maar uiteindelijk lukte het VC
Trivia om het hoofd cool te houden, en werd er, net als de week ervoor, met 2-3 gewonnen in een
uitwedstrijd. Geen individuele uitblinkers, maar wel weer een puike teamprestatie.
In de eerste 3 competitieduels lukt het VC Trivia nog niet wat het in de voorbereiding wel liet zien, namelijk
dominant spelen over een gehele wedstrijd.
Komende week een nieuwe kans in de Dendronhal, waar de volgende streekderby wacht, namelijk tegen
het eerste dames team van Olsredlem.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Uitslagen week 41
Oxalis MW2
ODIO 1
Oxalis D1
DOT (V) E1
Oxalis F1
Oxalis C1
De Horst E1
Oxalis A2
Oxalis A1
Oxalis 1

- Swift (V)/HBSV MW4
- Oxalis 1
- HBSV/Swift (V) D2
- Oxalis E1
- Lottum F1
- HBSV C1
- Oxalis E2
- Roka A1
- Lottum A1
- Noviomagum 1

4-8
7 - 8 (1/8 finale bekercomp > door naar kwartfinale)
4-6
5-0
7-8
5-4
1-1
4-7
5-2
6 - 10

Inlooptraining G-Sport voor Ongekend Talent op 23 oktober
In het kader van Ongekend Talent zijn er zaterdag 2 en 9 oktober inlooptrainingen voor G-sporters op
Sportpark Wienus in Hegelsom geweest. Dit is een groot succes gebleken!
Inmiddels is er een groep van 7 enthousiaste meiden en jongens die onder deskundige begeleiding leuke
balspellen en korfbalgerichte oefeningen doen.
A.s. zaterdag 23 oktober is er wederom een inlooptraining, van 11.00 - 12.00 uur op Sportpark Wienus in
Hegelsom. Ook in de zaal zullen we doorgaan met het aanbieden van G-sport.
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.

Agenda
•
•
•
•
•

04-10-2021 t/m 24-10-2021: Stemmen Rabo Club Support Actie
23-10-2021: G-sport training van 11.00-12.00 uur op Sportpark Wienus in Hegelsom
02-11-2021: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur
05-11-2021 + 06-11-2021: Fondsenwerving helpen Rowwen Hèze
08-11-2021: Start zaaltrainingen

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.

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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Koken met ’t Krèntje!
Oma’s aardappelschotel
Ingrediënten
500 gr aardappelen
zout
6 eieren
1 el boter
2 plakken gekookte ham
2 tl bieslook {fijngehakt}
2 tl peterselie {fijngehakt}
1 tl mosterd
1,25 dl zure room
peper
2 el geraspte kaas

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Schil de aardappelen en kook ze in weinig water met een beetje zout bijna gaar.
Laat ze afkoelen en snijd ze dan in niet te dunne plakken. Kook de eieren in 10 min hard, spoel ze af
met koud water, pel ze en hak ze fijn.
Smelt de boter in een koekenpan en bak hierin de plakken aardappel aan beide kanten goudbruin.
Vet een vuurvaste schaal in en leg de aardappel erin.
Snijd de ham in reepjes.
Meng de fijngehakte eieren, het bieslook, de peterselie, mosterd en ham door de zure room.
Roer er een beetje peper en zout door en verdeel het mengsel dan gelijkmatig over de aardappelen.
Strooi de geraspte kaas erover en bak het gerecht in ca. 20 minuten in de oven (iets boven het
midden) tot de bovenkant mooi bruin is.
Smakelijk eten.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Misintenties

Zaterdag 23 oktober, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 30 oktober, geen H. Mis
Zondag 31 oktober: 11.00 uur H. Mis t.g.v. Allerzielen
1. Overledenen van de familie V. Lieshout - Fattori
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst)
Aansluitend gaan we naar het kerkhof voor de gravenzegening.
Zaterdag 6 november, geen H. Mis i.v.m. rooster
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
31-10: Piet Kuenen
Theo v. Rens/ Huub Baltussen
13-11: Margriet Hendriks
Max van Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van
de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl en
daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
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. 077 398 1416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunies
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer
is: 06 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.
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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 mis.
Lector en acolieten hebben dan op 31-10 a.s. dienst.
Allerzielen
Kil en nat,
de klok verzet:
het wordt vroeg donker.
Wind jaagt afgevallen blad op hoopjes…
November,
lichtjes, bloemen, kindertekeningen…
het kerkhof staat in volle bloei.
Bij elkaar gebracht in liefde,
in hoop en vast geloof:
als het nu bijna winter is,
wordt het zeker ook ééns lente.
De nieuwe knoppen wachten al.

Het kerkhof bloeit. Omdat er aan dierbaren wordt gedacht. Omdat mensen ervan overtuigd zijn: niet het
donker, de dood, wint, maar het licht en het leven.
Er wordt aan dierbaren gedacht- herinnering houdt hen in leven.
Op zondag 31 oktober zal er in het bijzonder gedacht worden aan alle mensen die in het afgelopen jaar
zijn overleden.
In de H. Mis welke die dag in de parochiekerk wordt gehouden, kunnen ze allemaal met naam worden
genoemd. Maar dan moet een overlijden wel bekend zijn bij het secretariaat van de parochie en dan moet
wel bekend zijn of het op prijs wordt gesteld dat de naam van een dierbare in de kerk wordt genoemd.
Het parochiesecretariaat is niet van alles op de hoogte en we willen niemand teleurstellen.
Daarom deze oproep: wilt u graag dat op 31 oktober in de mis een overledene uit Meterik met name wordt
genoemd? Laat het dan even weten op: rkparochiemeterik@gmail.com.
Dank u wel voor uw medewerking.
Parochiecoördinatie Meterik
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