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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Decemberregen
is geen zegen.
In week 49 is er 10 mm. neerslag gemeten in Meterik.

In november worstelt de winter
nog met de herfst.
Tot weeres met groeten van Jos
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De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Samen te wandelen/koffie drinken
Samen naar de dokter te gaan
Computer ondersteuning

Vervoer
Boodschappen doen
Hulp bij aanvraag voorzieningen
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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Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
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 vanaf 12 december 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
December:
Do
12:
- KBO adventsviering 14.00 uur
- Zanglust optreden bij kerstviering KBO 16.00 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
Za
14:
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 - 16.00 uur
Zo
15:
Meriko Vocaal kerstconcert/drumband JN Lambertuskerk Horst 19.00 – 20.30 uur
Ma
16:
- Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 – 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Di
17:
Zanglust optreden bij kerstviering Zonnebloem
Wo
18:
Vrouwen samen sterk kerstviering 19.30 uur
Ma
23:
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- Meriko Vocaal champignonactie 17.30 - 18.30 uur
Vr
27:
Meriko Vocaal zingt tijdens Lempkestocht Grubbenvorst 18.30 uur
Za
28:
JongNL Meterik oud papieractie 14.00 uur
Ma
30:
Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Januari 2020:
Vr
03:
KBO eetpunt 18.00 uur
Za
04:
Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia nieuwjaarsconcert 19.30 - 23.30 uur
Ma
06:
- KBO wandelen 13.30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Do
09:
KBO knutselen 13.30 -16.30 uur
Za
11:
Vrouwen samen sterk Heilige Mis 19.00 uur
Ma
13:
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 14.00 uur
Wo
15:
KBO positieve gezondheid 14.00 uur
Do
16:
Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur
Za
18:
JongNL Meterik grote poets hele dag
Ma
20:
- KBO wandelen 13.30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Wo
22:
Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur
Za
25:
- JongNL Meterik oud metaal - en oud papieractie 13.00 – 15.00 uur
- Proclamatie 56e Prins Meulewiekers 20.30 uur
Ma
27:
Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Februari :
Zo
02:
Ma
03:
Do
Vr
Ma

06:
07:
10:

Vr
Za
Zo
Ma

14:
15:
16:
17:

Di
Do

18:
20:

Verlovingsbal Meulewiekers 14.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
KBO knutselen 13.30 - 16.30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 14.00 uur
Zittingsavond de Meulewiekers 20.00 uur
Zittingsavond de Meulewiekers 20.00 uur
Receptie Meulewiekers Prins 13.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
KBO Rabobank middag 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 -16.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
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Heb je interesse om voorzitter/ster te worden bij JongNL Meterik. Voor meer informatie of twijfel je of dit
wat voor je is? Neem dan contact op met Monique Brueren tel.nr: 06 2865 5971.

Deze week zijn er geen groepsavonden
Zoals al eerder vermeld vinden deze week géén groepsavonden plaats. Deze week worden
cursusavonden gegeven aan onze staf. Zo investeren wij in onze vereniging en zorgen we ervoor dat de
kwaliteit hoog gehouden wordt.

Ouderhulplijst
De ouderhulplijst is uitgedeeld aan alle leden. Het zou fijn zijn als deze ingevuld retour komt.
Alle hulp is welkom. Alvast bedankt.

Grote poets
Op zaterdag 18 januari 2020 (duurt nog even, maar voor we het weten is het al zover) gaan we weer aan
de grote schoonmaak. Vele handen maken licht werk en we vragen dus zoveel mogelijk helpende
handjes. We zoeken ook mannen die niet bang zijn om op een ladder te staan.
We beginnen 's morgens om 9.00u tot 12.00u en 's middags van 13.00u tot 16.00u. Natuurlijk zijn jullie ook
de hele dag welkom en zal JongNL voor eten zorgen.
Voor poetsspullen wordt gezorgd en uiteraard hoort er een lekker stuk vlaai met koffie/thee bij.
Opgeven kan d.m.v. de ouderhulplijst, via de mail info@jnmeterik.nl of via de app 06 2865 5971.
Alvast hartelijk bedankt!

Eindjaars-stafvergadering
Zondag 22 december vindt onze jaarlijkse eindjaars-stafvergadering plaats. We beginnen om 10:30 uur
met vergaderen. Vervolgens zal heerlijk eten klaarstaan en daarna zullen we nog gezellig samenzijn onder
het genot van een lekker drankje. Zodat we kunnen proosten op een geslaagd 2019 en we voor een goed
2020 gaan. Tot dan!

OPA (Oud Papier Actie)
Zaterdag 28 december komen we oud papier ophalen. Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn Sjuul Hegger,
?Hans Alaerds, Theo Driessen en Yvonne Wijnands.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat, want dan beginnen we.

Pruts-in
Zaterdag 04 januari vindt de pruts-in plaats van 13:30-15:30 uur. Deze is voor alle kinderen (zowel leden
als niet-leden) die op de basisschool zitten. Noteer dit alvast op de kalender. Volgende week meer
hierover.

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
STRAEVELE
Straevele [Ned.:] tegensputteren, dwars liggen; [verl.t.:] ik straevelde; [volt.verl.t.:] ik heb gestraeveld
Me sprukt ovver straevele ás me zich waers ópstèlt en bevubbeld bepaolde kliër né wil aantrèkke, neet
erges mèj na toew wil gao, né wil aete wát óppe taffel stiët af né wil zègge wát van iemes verwâch wuurdt.
Vuraal verwènde kiênder kónne in dát ópzich ur êlders wál ‘s ’t blood ónder de naegel oêthale! Ás de
kiênder iënmaol ‘toet de jaore va verstând zie gekome’, scheijt ’t straevele miëstal vazelf oêt. Gelukkig
má…
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist deel 122
Omdat de gemeente Horst eind 1991 bijna 53.000 gulden had bijgedragen aan
de herstelkosten van het dak en de glas-in-loodramen weigerde die in 1996 om
bij te dragen aan de kosten van een schilderbeurt van het interieur en de
buitenkant van de Meterikse kerk.
De kerk was aan een verfbeurt toe en de kosten hiervan bedroegen 71.000
gulden maar de gemeentelijke steun aan kerkherstel was voor een aantal jaren
opgesoupeerd.

Emerituspastoor Jos van de Pas, die belast was met de pastorale taken in
Meterik, nam noodgedwongen om gezondheidsredenen per 1 augustus
1997 ontslag. Na 38 jaar gewerkt te hebben op Java in Indonesië werkte
hij nog 8 jaar in Meterik. In verband met lichamelijke klachten trad de
pastoor in 1995 op doktersadvies terug. Er was nog hoop op terugkeer na
een rustperiode in het moederhuis (de ouderencommuniteit van de paters
van het H. Hart in Tilburg), maar die hoop bleek ijdel.
Tijdens en na een plechtige Heilige Mis op zondag 5 oktober 1997, die
werd opgeluisterd door Meriko, het Ouderenkoor, kinderkoor La
Campanella en muziekvereniging Concordia, nam Meterik op bescheiden
wijze afscheid van pastoor Van de Pas.
Er was nog geen geschikte kandidaat gevonden om pastoor Van de Pas op te volgen. Pastoor Peeters
van Grubbenvorst (afkomstig uit Meterik) en kapelaar Breuer uit Evertsoord zorgden er bij toerbeurt voor
dat aan de kerkelijke verplichtingen in Meterik werd voldaan.

Volgende week het laatste Krèntje van 2019
I.v. m. Kerstmis is de drukkerij week 52 gesloten en verschijnt er donderdag
26 december (tweede kerstdag) géén krantje.
Volgende week, donderdag 19 december verschijnt het

laatste Krèntje van 2019.

Houd hier s.v.p. rekening mee!
We streven er naar, dat donderdag 2 januari 2020 het eerste Krèntje verschijnt
in het nieuwe jaar.
Dat betekent dat we uiterlijk maandag 30 december aan de drukker de kopij en het aantal exemplaren
voor de eerste editie door moeten geven. We zijn dan ook al begonnen met het maken van de
bezorglijsten voor het nieuwe jaar.
U helpt ons erg als u het abonnementsgeld voor het nieuwe jaar spoedig over maakt, zodat we niet alles
op het laatste nippertje hoeven te doen.

U wilt toch ook in 2020 weer elke week ’t Krèntje ontvangen!!

In verband met veranderde levering en bestelcondities van de firma Heldro is het voor
ons onmogelijk geworden om dit jaar de levering van Heldro ijstaarten e.d. te verzorgen.
In onderling overleg met Heldro zullen we proberen deze mogelijkheid in 2020 wel voort
te zetten.
Café Kleuskens
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Kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool
Onder de Wieken doneren € 690,aan Stichting Leergeld Horst aan de Maas
Elk jaar zetten leerlingen van basisschool Onder de Wieken in Meterik zich, samen met 160.000 andere
leerlingen, in voor andere kinderen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te
verkopen. En dat al generaties lang.
Sinds vorig jaar kunnen scholen een deel van het geld dat ze met de actie hebben opgehaald besteden
aan een project in hun eigen stad, dorp, wijk of school.
Kinderen van basisschool Onder de Wieken
kozen ervoor om € 690,- euro van hun
opbrengst uit de kinderpostzegelactie te
doneren aan stichting Leergeld Horst aan de
Maas. Zij gaan het geld inzetten om
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
mee te laten doen op school, op de
sportclub, muziekles, kindervakantiewerk of
scouting.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas
betaalt in deze situaties de schoolnota’s, een
schoolfiets, contributies of sportkleding.
Zo kunnen kinderen echt meedoen.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas is
supertrots op de kinderen van Onder de
Wieken uit Meterik en heel erg blij met het
fantastische bedrag.

Bondsconcours percussie-ensemble Concordia Meterik
Afgelopen zaterdag zijn we met het percussie-ensemble op concours geweest in Etten-Leur.
Na een zeer vroege start van de dag en een lange busreis moest het gebeuren. Gelukkig had iedereen de
focus die nodig was en hebben we een geweldig resultaat behaald.
Ons optreden is beoordeeld met 90 punten!! En lof van de jury.
Met dit geweldige resultaat was de terugreis naar Meterik een feestje en zat de sfeer er goed in.
Aangekomen bij de zaal zorgde de fanfare voor een mooie serenade. Onze dirigent Guido Pauwels kon
helaas niet meteen meegenieten, want hij had nog een 2e optreden met percussie-ensemble de Peelklank
uit Ysselsteyn. Guido werd later op de avond wel nog groots onthaald onder luid enthousiasme van de
drumbandleden.
Via deze weg willen we Guido bedanken, want zonder dirigent zijn we maar een los groepje muzikanten.
Verder de fanfare voor de mooie serenade en natuurlijk de supporters die de moeite hebben genomen om
mee af te reizen naar Etten-Leur! Iedereen bedankt!
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Hennie Jacobs in de bloemen gezet
Afgelopen week ontving Hennie Jacobs - Jenniskens
als blijk van waardering een mooi boeket rozen.
Hennie zet zich in als Dorpsverbinder en is al jaren een
gewaardeerd lid van Concordia, waar ze bugel speelt.
In het programma ‘Wekkerradio’ van Omroep Horst aan
de Maas maakte ze zondag 8 december bekend dat ze
Marja van den Oetelaar heeft gekozen als de volgende
schakel aan de ketting.
Hennie, geniet van de mooie rozen, je hebt ze verdiend!

IN MEMORIAM
Op 26 november 2019 is het lid Doortje van Rengs – Kleuskens op 89 jarige leeftijd overleden.
Doortje heeft zich jarenlang ingezet voor het verenigingsleven in Meterik en je kon altijd een beroep op
haar doen. Doortje was bijna 32 jaar lid van seniorenvereniging KBO Meterik en vond het jammer dat ze
de laatste jaren verstek moest laten gaan bij o.a. de jaarlijkse kerst- en adventsviering.
DOORTJE, KBO Meterik hoopt dat je mag rusten in vrede en wenst de kinderen Jan en Jeanet, Jos en
Henriëtte, Wiel en Marij, Louis en Hennie en alle klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het grote
verlies van Doortje, mam, schoonmam, oma en superoma.

NIEUWJAARSWENS
Seniorenvereniging KBO Meterik wenst alle leden mooie kerst- en feestdagen en alle Meterikse mensen,
,jong of senior, veel geluk maar vooral gezondheid voor het nieuwe jaar 2020.

Uitslagen competitie: Week 49

Competitie stand en punten na: Ronde 14

America 1
Meterik 3
Meterik 3
Meterik 4
Wanssum 3
De Smetenhof 4
Meterik 7
Meterik 8

2 - 11
4 - 10
4 - 10
8-5
8-2
6-7
1 - 13
9-4

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 2
De Smetenhof 3
Meterik 5
Meterik 6
Hegelsom 5
Hegelsom 6

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

Meterik 1 93 pnt
Meterik 2 111 pnt
Meterik 3 75 pnt
Meterik 4 98 pnt
Meterik 5 76 pnt
Meterik 6 92 pnt
Meterik 7 97 pnt
Meterik 8 97 pnt

plaats 4
plaats 1
plaats 13
plaats 5
plaats 12
plaats 5
plaats 3
plaats 3

Speler van de week: THEO VD BEKEROM van Meterik 2
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Openbare Dorpsraadvergadering donderdag 12 december bij café
Kleuskens
Op donderdag 12 december om 20:00 uur is er alweer de laatste openbare dorpsraadvergadering van
dit jaar bij café Kleuskens.
Tijdens deze vergadering evalueren we de eerste serie ‘In gesprek met’ die we met verschillende
verenigingen uit Meterik hebben gehad over hun activiteiten, eventuele knelpunten die ze ervaren en wat
de Dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen.
Ook worden de laatste ontwikkelingen rond het accommodatiebeleid besproken en wat de rol van de
Dorpsraad daarin zou kunnen zijn.
Verder bespreken we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de
Dorpsraad.
U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
Kunt u er niet bij zijn maar heeft u wel vragen of opmerkingen, stuur ons dan gerust een bericht via
info@dorpsraadmeterik.nl of onze Facebookpagina.

We vinden het fijn dat veel mensen het
abonnementsgeld voor 2020 al over hebben
gemaakt. Super!!
Nog niet betaald? Doe het dan liefst deze week!!
Dank u wel!
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld over te maken.
Gelukkig werkt dat prima en we zijn dan ook blij dat iedereen goed meewerkt. Er zijn al heel veel
betalingen binnen.
Wacht niet te lang met betalen, dat spaart ons veel werk bij het maken van de bezorglijsten.
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje blijft voor Meterikse inwoners € 24,00 kosten,
(Dit geldt ook voor personen buiten Meterik die ’t Krèntje via de KBO ontvangen.)
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement?
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2020 elke donderdag in uw mailbox.
Ook de prijs van het postabonnement voor Nederland blijft, ondanks stijgende posttarieven, ongewijzigd:
€ 125,00

We vragen u om het abonnementsgeld uiterlijk 14 december over te maken
op NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.

Alvast hartelijk bedankt!

Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók uw mailadres (zonder @).
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HOLY NEW YEAR 19/20 (LEEFTIJD 21+!!)
Knallend het nieuwe jaar in met live muziek en feest dj’s.
Dinsdag 31 december organiseert OJCKnor een nieuwjaarsfeest bij
‘beej Tieskes’.
Deze avond zullen er verschillende artiesten het podium betreden
waaronder de coverband Blush.
Deze band is van alle markten thuis. Ze spelen dan ook nummers van U2
tot André Hazes en van Lady Gaga tot de Vengaboys.
In de pauzes zullen feest-dj’s het podium betreden.
DIT WIL JE NIET MISSEN!
Buiten zullen er vuurtonnen staan voor de gezelligheid en om warm het nieuwe jaar in te gaan. Deze
avond is voor mensen van 21+! Tijd 21:00 - 03:30 uur.
De entree bedraagt € 37,50 (voorverkoop) en € 45,00 (deur).
Dit is inclusief live muziek, bier, fris en wijn voor de gehele avond!
Tickets zijn te verkrijgen bij Restaria Meterik (contant) of te bestellen via HNY@ojcknor.nl.
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Wij danken iedereen voor het welslagen van onze
kerststerrenactie.

Agenda
27-12 Kaartavond
11-01 Winteractiviteit jeugd

Kantinediensten
12-12
14-11
19-12
21-12

Toon en Piet Steeghs
Jan
Toon en Rob Verbong
Hay

Senioren
Uitslagen
08-12-19
08-12-19
08-12-19

Meterik 1
SSS'18 4
Meterik 4

Programma
10-12-19
15-12-19
15-12-19
15-12-19
26-01-20

FCV-Venlo 3 V.V. Achates 1 Meterik 2
Wittenhorst 6 Meterik 1
-

-

EWC'46 1
5-1
Meterik 3
3-3
Kronenberg 3 0 – 2
Meterik 2
Meterik 1
SV Venray 5
Meterik 3
America 1

19:30
14:00
10:30
09:30
14:30

Meterik troeft EWC af
Op zondag 8 december speelden Meterik en EWC op sportpark De Vonckel een sportieve wedstrijd.
Meterik was sterker, creëerde verreweg de meeste kansen en won zeer verdiend met 5-1. Trainer Peter
van Osch van EWC, die na 6 jaar afscheid neemt van de groen-witten, gaf na de wedstrijd aan dat zijn
team er nog genadig vanaf was gekomen!
Vanaf de aftrap heerste Meterik en kreeg diverse kansen, maar pas na 20 minuten viel de 1-0 uit een
corner van Piet Steeghs die rechtstreeks in de goal verdween. EWC leek wakker geschud en werd na een
half uur gevaarlijk. Koen Stevens trapte een vrije trap op de rand van de 16 over de goal. Maar even later
schoot hij toch de 1-1 binnen, toen hij zijn fysiek slim gebruikte. Meterik leek voor rust weer op voorsprong
te komen, maar Rens Aerts schoot vanuit vrije positie voorlangs en Bart Houben schoot na een fraaie
individuele actie rakelings naast.
Na een uur kwam Meterik op een geruststellende voorsprong. Brent La Crois stuurde Rens Aerts de
diepte in en ditmaal plofte de 2-1 langs de keeper wel in de lange hoek. Even later waren de rollen
omgedraaid. Piet Steeghs gaf een fraaie voorzet op Rens, die zijn tegenstander uitkapte en terug plaatste
op Brent die de 3-1 binnen schoot. EWC beet nog even van zich af maar keeper Luuk Haenen haalde met
een katachtige reflex een inzet uit de hoek. Dré Peeters besliste de wedstrijd door na een fraaie aanval de
4-1 snoeihard binnen te schieten. Speler/trainer Mimoun Akron van EWC kon zijn stempel niet op deze
wedstrijd drukken, hij werd door Huub Kleuskens vakkundig uit de wedstrijd gespeeld. In de slotfase
maakte Brent La Crois gretig gebruik van de geboden ruimte en scoorde nog de 5-1.

Jeugd
Uitslagen jeugd 7 december
Meterik/America JO19-1
Meterik/America JO17-1
Melderslo JO15-1G
FCV-Venlo JO13-2
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-1G
Meterik/America JO10-2G
Blerick JO9-2
Melderslo JO9-2
Melderslo JO8-1G
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-

Wittenhorst JO19-4
Melderslo JO17-1
America/Meterik JO15-1
America/Meterik JO13-1
Deurne JO11-3
Montagnards JO10-1
Kessel VV JO10-1
America/Meterik JO9-1G
America/Meterik JO9-2G
America/Meterik JO8-1G

3-1
4-3
afgelast
afgelast
2-7
2-4
2-3
2-6
afgelast
afgelast

Programma jeugd 14-december
Meterik/America JO19-1
Meterik/America JO11-1
-

ST RKDSO/DEV-Arcen JO19-1
Sparta’18 JO11-1

14:30 uur
09:30 uur

Programma jeugd 21-december
Meterik/America JO19-1
Meterik/America JO11-1
-

SVOC’01 JO19-1
VVV’03 JO11-1

14:00 uur
09:30 uur

Stukje voor stukje... totdat er duizend zijn gelegd!
Net als vorig jaar vond in MFC ‘De Meulewiek’ in Meterik op zaterdag
7 december weer één van de voorrondes plaats van de NKkampioenschappen legpuzzelen.
Zo’n 180 deelnemers over 45 tafels verdeeld, allemaal met het doel om
door te kunnen naar de finale. Het was dus volle bak. Uit de hele
omgeving kwamen de teams naar Meterik om allemaal dezelfde Jan
van Haasteren legpuzzel, bestaande uit 1000 stukjes, te komen maken.
De Jan van Haasteren puzzel, die elk team na afloop mee naar huis
mocht nemen, had als titel ‘Op zoek naar de schat’.
Nadat alle teams
plaats hadden
genomen werd
eerst uit volle borst
het Wilhelmus
gezongen. Daarna
mochten de ingepakte puzzels worden uitgepakt en
kon begonnen worden met puzzelen. Vol ijver werden
de stukjes gesorteerd en in elkaar gepast.
Na 1 uur, 6 minuten en 28 seconden was het eerste
team, genaamd ‘De Puzzelstukken 1’ al klaar, 40
minuten sneller dan de nummer twee.
De eerste drie teams gaan door naar de finale in
Roelofarendsveen in april 2020. Voor de finale wordt een gloednieuwe puzzel geïntroduceerd die nog
nooit gemaakt is.
Ook waren er deze avond twee Meterikse teams vertegenwoordigd. Zij eindigden in de laatste regionen,
maar het plezier was er niet minder om. Een leuke, gezellige avond. Zeker voor herhaling vatbaar.
Dus volgend jaar weer in Meterik!

PLATSEN! Molen Eendracht maakt macht
Op zaterdag 14 december worden er platsen gebakken!
De molen is open van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen.
De platsen worden vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur in ‘t Bakhuuske gebakken.
TER INFORMATIE: In de wintermaanden januari en februari wordt er een winterstop
gehouden vanwege het koude weer, gedurende deze maanden wordt er niet gebakken.
Tot ziens!

11

Sinterklaas bij het volleyballen

Zaterdagochtend 30 november kwam Sinterklaas bij de niveautjes. We begonnen de ochtend met een
paar leuke spelletjes.
Na de spelletjes kwam
Sinterklaas met zijn twee
Pieten.
Sinterklaas heeft toen over elk
team iets verteld. Na wat ranja
en pepernoten had Sinterklaas
nog een cadeautje voor
iedereen.
Het was een erg gezellige en
leuke ochtend! Wij hebben
ervan genoten, tot volgend
jaar!

Seniorennieuws

Ledub D4 – VC Trivia D1
Hornerhof/HHC D2 – VC Trivia D3
PrismaWorx VC Weert D5 – VC Trivia D4
VC Athos ’70 D4 – VC Trivia D5
MVC ’64 D2 – VC Trivia D6
VC Athos ’70 H3 – VC Trivia H2
Programma: donderdag 12 december
20:30 uur ActiveRooy D2 – VC Trivia D2
Programma: vrijdag 13 december
19:30 uur VC Trivia D7 – Hovoc D5 (H)
Fluiten: Maaike vd Bosch
Tellen: Inge Mulders
Programma: zaterdag 14 december
19:00 uur Grashoek D1 – VC Trivia D1
15:00 uur VC Trivia D2 – Somas/Activia D6 (Horst)
Fluiten: Eric Tacken
Tellen: Lotte Hesen
17:00 uur Grashoek D2 – VC Trivia D3
15:00 uur VC Trivia D4 – Accretos D2 (H)
Fluiten: Peter Weijs
Tellen: Lian Tacken
15:00 uur VC Trivia D6 – ActiveRooy D3 (A)
Fluiten: Marret Keijsers
Tellen: Caro vd Munckhof
19:30 uur Tupos D2 – VC Trivia D7
19:30 uur VC Trivia H1 – Hovoc H5 (H)
Fluiten: Maaike vd Bosch
Tellen: Fleur Craenmehr
19:30 uur Tupos H3 – VC Trivia H2
Programma: dinsdag 17 december
21:00 uur Bedovo D1 – VC Trivia D1
12

3-1
3-1
0-4
2-3
3-2
2-3

Verslag VC Trivia D3

Jeugdnieuws

Sinterklaas heeft ons land weer verlaten,
dus wij gingen Horn eventjes inmaken.
Nummer 33 heeft weer even in haar glazen bol gekeken,
zij voorspelde dat wij met Horn zouden afrekenen.
Onze eigen coach Carla ging helaas niet mee,
maar met Ruud waren we ook tevree.
Na een lange rit en vol goede moed,
begonnen we de eerste set minder goed.
Toch wisten we onze achterstand in de eerste set in te halen,
en stonden we weer te stralen.
Helaas konden we dit spelletje niet volhouden,
en wisten we onze voorsprong niet te behouden.
De dames van Horn pakten helaas net de 2de set,
dat was even niet zoveel pret.
Er werd wat gewisseld, zo ver als mogelijk is.
maar ook de 3e en 4e set ging het helemaal mis.
We proberen deze pot maar snel te vergeten,
douchen en snel op naar onze cadeautjes en het lekkere eten!
We willen Ruud graag bedanken voor dit ene punt,
hij deed af en toe langs de kant een ruige stunt!
We gaan ons klaar maken voor de wedstrijd tegen Grashoek,
waarschijnlijk krijgen wij woensdag van Carla dikke billenkoek.
Groetjes, de rijmpiet van Dames 3
LET'S GO BRANKA!!!
(HEYY BAMM!!)

Set Up MB3 – VC Trivia MB1
Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Jokers VC JB1
Hovoc MC3 – VC Trivia MC1
VC Trivia N41 – Revoc/VCB N43
VC Athos ’70 N41 – VC Trivia N41
VC Trivia N51 – Hovoc N51
VC Trivia N51 – Peelpush N53

1-3
4-0
1-3
0-4
2-2
0-4
2-2

Programma: zaterdag 14 december
13:00 uur Hovoc MA1 – VC Trivia MA1
15:00 uur Olsredlem/Brovoc MB1 – VC Trivia MB1
18:00 uur Furos JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
14:00 uur VC Kessel MC1 – VC Trivia MC1
Programma: zondag 15 december
Nivo 4 in Venlo:
10:00 uur VC Trivia N41 – Civitas N41
10:30 uur Olsredlem N41 – VC Trivia N41

Recreanten

Programma
Zondag 15 december: 9:30 uur
Holyoke H2 – VC Trivia H2
Maandag 16 december: 20:45 uur
Civitas D2 – VC Trivia D2
Maandag 16 december: 21:30 uur
VC Trivia D6 – VC Kessel D4
Fluiten: Kim Peeters
Woensdag 18 december: 19:30 uur
VC Trivia D3 – Vokon D1
Fluiten: Marlou Bouten

Maandag 16 december: 21:00 uur
VC Trivia D5 – SV Phoenix D5
Fluiten: Riny Keijsers

Woensdag 18 december: 21:30 uur
VC Trivia D4 – Tupos D2
Fluiten: Lisette vd Homberg
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Kerstconcert samen met Drumband
Jong Nederland Horst
Zondag 15 december is het dan zover. Samen met de Drumband van JN Horst vindt er een kerstconcert
plaats in de Lambertuskerk van Horst.
Als soliste treedt Lisette Vervoort op.
Afgelopen week samen gerepeteerd en het belooft echt een
schitterend kerstconcert te worden.
Aanvang 19.00 uur. Entree € 5.
Kaartjes zijn online te bestellen via www.jnhorst.nl.
Dan naar drumband Jong Nederland, op deze pagina gaat u
naar ‘ticketcrew’.
Ook op de dag zelf zijn kaartjes aan de deur te koop.
Tot zondag!
Lisette Vervoort
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Kerstviering

Woensdag 18 december kerstviering. Lekkere versnaperingen, een winters drankje, enthousiast
entertainment en vele prijzen die er weer te winnen zijn bij de jaarlijks terugkerende tombola.
Ook dit jaar gaat de opbrengst van de tombola weer naar een goed doel in de regio.
Kortom alle ingrediënten voor een gezellige avond.
We zien jullie graag om 19.30 uur in zaal De Meulewiek
Woensdag 4 december hebben we kerststukjes gemaakt. Hieronder een kleine impressie van de avond.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl.

Oxalis boekt ruime overwinning
Zondag 8 december stond voor Oxalis de derde wedstrijd in de zaalcompetitie op het programma. Klick'15-1 uit
Wilbertoord was de tegenstander. Na twee verloren wedstrijden was Oxalis erop gebrand om te winnen.
Oxalis begon goed aan de wedstrijd, waardoor er al snel 2-0 op het scorebord stond. Klick'15 kreeg geen ruimte
om langszij te komen. Oxalis liep binnen acht minuten van een 2-3 voorsprong uit naar een 2-8 voorsprong. Tot
aan de rust werd er aan beide kanten gescoord, waardoor er bij het fluitsignaal een stand van 5-10 op het
scorebord stond.
In de rust gaf trainer/coach Jan Wielink aan dat de dames van Oxalis duidelijk moesten zijn in de organisatie.
Na rust gaven de dames uit Horst aan de Maas Klick'15-1 kort de kans om dichterbij te komen. Klick'15-1 bleef
scoren en kwam terug tot 9-12. In de time-out die volgde, werd Oxalis even wakker geschud door trainer/coach
Jan Wielink. In het vervolg van de wedstrijd pakte Oxalis echt door en volgden de doelpunten snel na elkaar.
Oxalis liep ver weg en dit resulteerde in een ruime overwinning van 11-21.
Volgende week speelt Oxalis 1 om 13.30 thuis tegen Celeritas (S)/ Avanti (S) 1.

KangoeroeKlup

Op zaterdag 14 december is er weer KangoeroeKlup training. Van 10.00-11.00 uur kunnen kinderen
van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) in zaal De Kruisweide in Sevenum leuke balspelletjes komen doen.
De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. De training die de
Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op basisvormen van bewegen. Samen
met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen spelenderwijs lopen, rennen,
gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen.

Agenda

• 14-12-2019: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide Sevenum (thema kerst)
• 27-12-2019: Blacklight toernooi Overloon voor de jeugdteams
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis

Kerstviering voor de kinderen
24 december a.s.
18.30 uur in de kerk

* verhaal *kaarsjes
*stalletje *muziek
kom kijken en luisteren… iedereen is welkom
de jeugdfanfare doet ook mee
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 14 december, 3e zondag v.d. Advent, zondag ‘Gaudete’,
19.00 uur
Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst)
Zaterdag 21 december, 4e zondag v.d. Advent, 19.00 uur
Dinsdag 24 december, vooravond van Kerstmis:
18.30 uur: bijeenkomst voor de kinderen
20.00 uur: hoogmis van Kerstmis, m.m.v. seniorenkoor Zanglust
Woensdag 25 december, hoogfeest van Kerstmis, 09.30 uur
m.m.v. muziekvereniging Concordia
Donderdag 26-12, 2e Kerstdag: geen H. Mis in Meterik
Lectoren:
14-12: Maria v. Rijswick
21-12:Jos Tielen
24-12: Sophie Houben
25-12: Henny Jenniskens

Acolieten:
14-12: Jan Philipsen
21-12: Huub Baltussen
24-12: Huub Baltussen
25-12: Theo v. Rens

Collectanten:
14-12: Piet Colbers
21-12: Jan Steeghs
24-12: Tjeu Tacken
25-12: Piet Colbers

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 ziekenzalvingen.
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