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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Regen, hagel, sneeuw en harde wind.
Het komt allemaal wel eens een keertje voor.
Niet dat ik het allemaal ook prettig vind.
Maar 't komt vanzelf en zo gaat het maar door.
In week 50 is er 30 mm. neerslag gemeten.
Het totaal in december is nu 40 mm.

Allen fijne Kerstdagen en een mooie jaarwisseling.

Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

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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Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
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Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 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 19 december 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
December:
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:

Za

22:

Ma
Di
Za

24:
25:
29:

Maart:
Ma
02:

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 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
- Kindercarnavalsmiddag de Meulewiekers 14.00 16.00 uur
- Carnavalsbal de Meulewiekers 20.30 uur
Optocht Meulewiekers + uitreiking 3 Vrouwen 13.30 uur
Boerenbruiloft de Meulewiekers14.00 uur
JongNL Meterik oud papieractie 14.00 uur

- KBO wandelen 13.30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO eetpunt 18.00 uur
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Ouderhulplijst
De ouderhulplijst is uitgedeeld aan alle leden. Het zou fijn zijn als deze ingevuld
retour komt. Alle hulp is welkom, dit waarderen we zeer.
Alvast bedankt.

Eindejaar-stafvergadering
Aanstaande zondag 22 december vindt onze jaarlijkse eindejaar-stafvergadering plaats. We beginnen
om 10:30 uur met vergaderen. Vervolgens zal heerlijk eten klaar staan en daarna zullen we nog gezellig
samenzijn onder het genot van een lekker drankje, zodat we kunnen proosten op een geslaagd 2019 en
voor een goed 2020 gaan. Tot dan!

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 09.00 tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 16.00 uur. 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 of 06-28655971.
Alvast hartelijk bedankt!

OPA (Oud Papier Actie)
Zaterdag 28 december komen we oud papier ophalen. Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn Sjuul Hegger,
Hans Alaerds of Ron van Rengs, 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
Hallo jongens en meisjes van de basisschool.

Op zaterdag 4 januari organiseren wij van 13:30 - 16:30 uur weer de pruts-inn.
Een middag gezellig knutselen en lekkere dingen maken. Bijvoorbeeld: een écht
wobblebot robot, gelukspoppetjes, schilderijen, iets lekkers én natuurlijk lekker timmeren. Deze middag is
compleet gratis voor leden én niet leden.
Mocht je graag iets lekkers willen maken, is het handig als je een leeg boterkuipje
meeneemt. Dit om het mee naar huis te kunnen nemen. Kom gezellig een middagje
fröbelen en gezellig samen zijn!
Graag tot 4 januari!

Cursus stafleden
Afgelopen week heeft onze staf een cursus gevolgd over
wat iemand motiveert om vrijwilliger te zijn/worden. En
hoe zorg je ervoor dat je die motivatie vasthoudt als de
realiteit soms wat weerbarstig lijkt.
Aan de hand van diverse methodieken gingen we met
elkaar in gesprek over het reilen en zeilen van onze club.
Er is veel geleerd en er is nog veel stof om over na te
denken. Het was voor iedereen een waardevolle,
leerzame en gezellige cursus.

JongNL Meterik wenst iedereen
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist deel 123
Meterik kreeg eind 1997 weer een eigen priester in de persoon van de 65-jarige
emerituspastoor Gerard Maesen. De oud-pastoor uit Well was bereid om in
Meterik alle taken van een parochieherder te vervullen. Hij was in juli in Well
gestopt en vestigde zich in Horst voor een sabbatjaar. Tijdens een studieverblijf
in Israël is geregeld dat hij naar Meterik kwam. Daarmee kreeg onze parochie
geen nieuwe pastoor maar toch weer een eigen vaste priester.
Gerard Maesen was geboren in
Venray en getogen in Tegelen.
In 1949 trad hij in bij de Missionarissen van Afrika. Hij
werkte twaalf jaar als broeder in Tanzania en voltooide
daarna zijn priesterstudie.
Op 44-jarige leeftijd werd hij tot priester gewijd en daarna
was hij drie jaar kapelaan in Venlo. Vervolgens achttien jaar
pastoor in Waubach, Melick en Well.
Op nieuwjaarsdag 1998 verraste hij de parochianen door
alle aanwezigen na de hoogmis uit te nodigen om in café
Kleuskens een glas glühwein te komen drinken. Het werd
een gezellig samenzijn.
Gerard Maesen bracht zelf de glazen rond, er waren hapjes
en het werd het begin van een traditie die zich in 1999,
2000, 2001, 2002 en 2003 op Nieuwjaarsdag herhaalde.
“Het is een goede manier om de band met de mensen te
verstevigen. Je kunt niet volstaan met alleen vanaf het
altaar iedereen Gelukkig Nieuwjaar te wensen”, aldus de
pastoor.

2019 is (bijna) geschiedenis!
Nog een aantal dagen en dan kunnen we 2019 toevoegen aan
de rijke Meterikse historie.
Heemkunde Meterik bedankt iedereen voor de positieve reacties
en medewerking die we het afgelopen jaar ontvangen hebben.
Dank aan iedereen die reageerde op onze oproepen, die onze activiteiten bezocht
en die boeken, foto’s, documenten, bidprentjes etc. met ons deelde.

We wensen iedereen fijne feestdagen
en een gezond en gelukkig 2020!
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U wilt in 2020 toch zeker weer elke week
’t Krèntje lezen en op de hoogte blijven van
alle Meterikse verenigingsactiviteiten en
nieuwsfeiten!
Nog niet betaald?
Doe het dan liefst deze week nog!!
Dank u wel!
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld over te maken.
We zijn gestart met het maken van de bezorglijsten en omdat 2 januari het eerste krantje van 2020
verschijnt moeten we hiervoor eind 2019 al de kopij inleveren bij de drukker en het aantal
abonnees doorgeven. U wilt toch zeker op de bezorglijst staan!!
Als u 2 januari geen Krèntje ontvangt en u hebt wel betaald, laat het ons dan s.v.p. even weten.
(Voor meer info: zie achterzijde van dit Krèntje).

Lempkestocht Grubbenvorst

Op vrijdag 27 december vindt er in Grubbenvorst een Lempkestocht plaats.
De tocht start om 18.00 uur. Het einde van de tocht is in café ‘De Vonkel’.
Hier zal Meriko Vocaal van 19.15 uur tot 20.15 uur te horen en te zien zijn met een mix van kerstliederen,
pop, klassiek etc.
Iedereen is van harte welkom!
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Muziekvereniging Concordia en
Meriko Vocaal

Nieuwjaarsconcert op zaterdag
4 januari 2020
Op zaterdag 4 januari vind het traditionele nieuwjaarsconcert plaats.
Achtereenvolgend treden voor u op:
Percussiegroep van MV Concordia,
Meriko Vocaal en
Fanfare van MV Concordia
Zet dus alvast in uw agenda:
zaterdag 4 januari om 19.30 uur in het MFC. Entree gratis.

HOLY NEW YEAR 19/20 (LEEFTIJD 21+!!)
Knallend het nieuwe jaar in met live muziek en feest dj’s.
Dinsdag 31 december organiseert OJC Knor 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 gezelligheid en om warm het nieuwe jaar in te gaan.
Deze avond is voor 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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Marja van den Oetelaar – Couwenberg in de bloemen
Louis Vullings van het radioprogramma ‘Wekkerradio’ bezorgde Marja afgelopen week een mooi boeket
rozen.
Marja ontving de bloemen voor haar inzet bij de inloopmiddag
van de Dorpsverbinders en de hulp die ze biedt als er
activiteiten zijn bij de molen. Ook is Marja actief bij Meriko
Vocaal.
Deze week wordt Rieky Janssen–Franssen verrast met
een mooi boeket rozen; zij is de volgende schakel aan de
bloemenketting.
Zondag a.s. kunt u een interview met Rieky beluisteren tijdens
het programma ‘Wekkerradio’ op radio Horst aan de Maas.

Uitslagen competitie: Week 50
Meterik 1
Meterik 2
Leunen 1
Sevenum 2
Meterik 5
Meterik 6
U.V.B. 2
Castenray 3

Wanssum 1
Ysselsteyn 1
Meterik 3
Meterik 4
Leunen 3
Sevenum 4
Meterik 7
Meterik 8

9-6
0 - 11
7-3
6-9
3 - 10
1 - 13
9-3
4 - 12

Competitie stand en punten na Ronde 15
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

Speler van de week: BERT SCHATTEVOET van Meterik 8
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102
111
78
107
79
93
100
109

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

4
3
14
4
12
8
4
2

Het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Meterik
wenst alle gebruikers, vrijwilligers en bezoekers
van zaal ‘De Meulewiek’
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2020!
Iedereen bedankt voor de prettige
samenwerking in het afgelopen jaar.

Champignonactie Meriko Vocaal
Ook dit jaar hoeft u het huis niet uit voor verse champignons met Kerstmis.
Meriko Vocaal brengt ze bij u thuis
Maandag 23 december vanaf 18.00 uur

Wij wensen u
Prettige Feestdagen
en een
Gezond en Gelukkig Nieuwjaar
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Afscheid van het Jeugdcomite

Zaterdag jl. vonden de allerlaatste activiteiten plaats die verband hielden met het 5x11 JCM jubileum.
Er was een winterbarbecue georganiseerd voor de vrijwilligers van de werkgroep 5x11, de samenstellers
van het boek 5x11 De Meulewiekers en de bestuursleden van het Jeugdcomité.
De conclusie is dat we terug kunnen kijken op een geweldig feestweekend en een prachtig boek. Dit alles
door de inzet van vele mensen met hart voor het Jeugdcomité en de Meterikse carnaval.
Lieve mensen, enorm bedankt voor de, soms tomeloze, inzet in de afgelopen periode, we mogen trots zijn.
Dit was ook de avond voor het cadeau dat het Jeugdcomité ontving van de andere comités, die samen
met JCM ‘De Meulewiekers’ vormen. Dit zijn het Boerenbruilofscomité, Carnavalscomité en het
Liedjescomité.
Als cadeau was er het optreden van het duo A mies en Kaal en de Meterikse liedjeszangers de
Superhilde, Nonde Zôk en de Pannekeuk.
En tot slot ook de avond waarin we afscheid namen van de bestuursleden Anouk Kleuskens, Leonie
Douben, Koen Lemmen en Eric Tacken. Vier bestuursleden die zich minimaal een lustrum, maar soms
meerdere decennia ingezet hebben voor het Jeugdcomité en daarmee voor de Meterikse gemeenschap.
Allen mensen die we niet graag laten gaan en die we heel dankbaar zijn voor alles wat ze voor het
Jeugdcomité gedaan hebben. Anouk, Leonie, Koen en Eric, enorm bedankt !

Eric Tacken, Leonie Douben, Anouk Kleuskens en en Koen Lemmen.
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Hoogtepunten van het verslag van de openbare
dorpsraadsvergadering van donderdag 12 december jl.
Nieuws uit de werkgroepen
De werkgroep Sociaal meldt dat er grote belangstelling is voor het kerstdiner. Dat belooft een gezellig
samenzijn te worden. De werkgroep Openbare Ruimte vermeldt o.a. dat tijdens een bijeenkomst in
januari a.s. de gemeente de groenplannen rond het Meteriks Veld gaat toelichten aan de bewoners. De
werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling verwacht op korte termijn uitsluitsel van de gemeente te
krijgen over het plan voor de levensloopbestendige woningen op het oude schoolterrein (BOW).

Evaluatie in gesprek met ‘…’
We hebben de afgelopen periode met 4 organisaties gesproken. Door de gesprekken krijgen we beter
inzicht in de activiteiten van de organisaties en de uitdagingen waarmee ze te maken hebben.
De organisaties krijgen ook een beeld van de werkwijze van de dorpsraad. We proberen waar mogelijk
mee te denken en verenigingen bij elkaar te brengen om samen op te trekken bij gelijke problematiek.
Al met al zinvol om op deze manier meer verbinding met de verenigingen te krijgen. We gaan op
dezelfde wijze door in het nieuwe jaar.

Ontwikkelingen accommodatiebeleid
De gemeente heeft besluitvorming uitgesteld vanwege de grote weerstand bij de ledenraad van
voetbalclub America voor een nieuw gezamenlijk sportpark op de locatie De Vonckel in Meterik. Niet
duidelijk is hoe nu verder. Sinds het uitstel is het alweer enige tijd stil vanuit de gemeente. We vinden
het belangrijk dat partijen in gesprek blijven en oog houden voor elkaars belangen. Als dorpsraad
zullen we verschillende scenario’s uitwerken, zodat we een goed overwogen standpunt kunnen
innemen; immers e.e.a. heeft niet alleen voor de voetbalverenigingen Meterik en America gevolgen,
maar ook voor andere verenigingen in Meterik en omliggende dorpen. Aspecten die o.i. belangrijk zijn:
toekomstperspectief verenigingen en economische haalbaarheid. Een bloeiend verenigingsleven is
naar onze mening een van de belangrijkste aspecten voor leefbaarheid in onze dorpen.
Wilt u meepraten over zaken, kom dan naar onze volgende vergadering op donderdag 16 januari 2020
bij café Ôs Kruuspunt.

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen
en een fantastisch 2020.
Bestuur en leden Vrouwen samen sterk Meterik
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Agenda
27-12 Kaartavond
11-01 Winteractiviteit jeugd

Kantinediensten
19-12 Toon en Rob Verbong
21-12 Hay

Senioren
Uitslagen
15-12-19

Wittenhorst 6 -

Programma
17-12-19
FCV-Venlo 3 22-12-19
V.V. Achates 1 26-01-20
Meterik 1
-

Meterik 3

7-2

Meterik 2
Meterik 1
America 1

19:30
14:00
14:30

Jeugd

Uitslagen jeugd 14-december
Alle wedstrijden afgelast.
Programma jeugd 21-december
Meterik/America JO19-1
SVOC’01 JO19-1
Meterik/America JO11-1
VVV’03 JO11-1

14:00 uur
09:30 uur
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Twee kampioensteams bij VC Trivia

Op zaterdag 14 december speelden zowel VC Trivia MA1 als VC Trivia DS4 een wedstrijd om het
mogelijke kampioenschap voor de eerste helft van het seizoen binnen te halen. VC Trivia MA1 speelde
deze dag een uitwedstrijd in de Dendron Sporthal tegen Hovoc en dames 4 speelde haar laatste
thuiswedstrijd van het jaar in de gymzaal van Hegelsom. Waar VC Trivia MA1 met een overtuigende zege
het kampioenschap binnenhaalde, verloor dames 4 helaas haar wedstrijd, maar behaalden ook zij toch
voldoende setpunten om zich tot periodekampioen te mogen bekronen.
Als eerste mochten de meisjes A1, dit seizoen onder leiding van Ruud Heringa, aantreden in de derby
tegen de meisjes A van Hovoc. Ze startten voorzichtig aan de wedstrijd, maar werkten hard om de set toch
binnen te halen. Dit lukte met een stand van 19-25. De tweede set werd door goede servicedruk en mooie
rally's ook gewonnen met eenzelfde stand. De derde set liet zien waarom de dames zich kampioenen
mogen noemen, want deze werd met 12-25 gewonnen. Met het kampioenschap al in het hoofd, werd de
laatste set toch nog wat spannend, maar de meiden van VC Trivia hielden het hoofd koel en wonnen de
laatste set ook met 21-25. Met twee punten los van de nummer twee, gaan de meiden in 2020 een nieuwe
uitdaging aan in de eerste klasse.
Daarna was het de beurt aan het vierde damesteam van VC Trivia. Zij spelen dit seizoen in de derde
klasse en staan onder leiding van Theo van Rens. In een spannende wedstrijd tegen Accretos D2, de
nummer 2 van de poule, wisten zij net genoeg punten te pakken om het kampioenschap binnen te halen.
Hoewel ze de wedstrijd met 2-3 verloren, waren de twee gewonnen sets voldoende om na de derde set
een feestje te kunnen vieren.

Seniorennieuws
Uitslagen
ActiveRooy D2 – VC Trivia D2
VC Trivia D7 – Hovoc D5
Grashoek D1 – VC Trivia D1
VC Trivia D2 – Somas/Activia D6
Grashoek D2 – VC Trivia D3
VC Trivia D4 – Accretos D2
VC Trivia D6 – ActiveRooy D3
Tupos D2 – VC Trivia D7
VC Trivia H1 – Hovoc H5
Tupos H3 – VC Trivia H2
Programma: zaterdag 21 december
19:00 uur VC Olympia H2 – VC Trivia H1
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1-3
0-4
3-1
0-4
2-3
2-3
2-3
4-0
4-0
4-0

VC Trivia D1 laat punten liggen in Grashoek
Op zaterdag 14 december stond er voor dames 1 van VC Trivia een wedstrijd tegen VC Grashoek op het
programma. Nadat het derde damesteam van de club had laten zien hoe het moest, was het nu de beurt
aan het eerste damesteam. Zij konden de neergezette prestatie van haar clubgenoten niet evenaren en
verloren de wedstrijd met 3-1.
De eerste set begonnen de dames met overtuiging aan de wedstrijd. Een kleine voorsprong werd
opgebouwd, maar vanaf het midden van deze set werd de stand weer gelijk. Vanaf dat moment nam
Grashoek het initiatief over, waarop VC Trivia geen antwoord had.
De eerste set werd dan ook met 25-20 verloren.
De tweede set werd op eenzelfde manier gestart. Er ontstond een ruime voorsprong op het telbord door
verzorgd spel. Door persoonlijke fouten werd deze voorsprong toch weer onnodig uit handen gegeven,
waardoor een gelijk opgaand einde van de set volgde. VC Trivia hield het hoofd koel en wist op het
nippertje de tweede set met 24-26 binnen te halen.
In de derde set stortte het spelletje van VC Trivia als een kaartenhuis in elkaar. VC Grashoek speelde vol
overtuiging en wist het spelletje van VC Trivia te ontregelen. Grashoek liep steeds verder uit en VC Trivia
kon dit verschil niet meer goedmaken, waardoor de set met 25-17 werd verloren.
In de vierde set zou het dan moeten gaan gebeuren om nog winst uit de wedstrijd te halen. VC Trivia
begon echter zwak aan de set, waardoor een groot puntenverschil ontstond. Gelukkig kwam er aan het
eind van de set nog een stukje beleving terug, maar het was onvoldoende om het tij in deze wedstrijd te
keren. Met 25-20 werd de laatste set dan ook verloren, waardoor de dames maar één puntje mee naar
huis mochten nemen.
VC Trivia D1 mag in het nieuwe jaar het seizoen op zaterdag 11 januari vervolgen middels een
thuiswedstrijd tegen de huidige koploper uit Beek en Donk.

Verslag VC Trivia D2
Hallo allemaal, zaterdag 14 december hadden we weer een wedstrijd. We moesten thuis tegen
SOMAS/Activia DS6. SOMAS/Activia staat 3e en wij staan 7e. We begonnen de eerste set met goede
moed. Het ging gelijk op, maar uiteindelijk verloren we de set nog met 27-29. De tweede set verliep goed,
maar verloren we toch met 19-25. De derde set verliep iets stroever dan de eerste twee sets, deze set
verloren we dan ook met 17-25. De vierde set hebben we ons weer goed terug gepakt, maar waren we
toch net niet sterk genoeg. Deze set verloren we met 21-25.
De uitslag was dus 4-0 verloren. Erg jammer, maar we hebben goed ons best gedaan. We hopen dat we
de volgende keer een setje kunnen pakken. Groetjes Dames 2

Jeugdnieuws
Uitslagen
Hovoc MA1 – VC Trivia MA1
Olsredlem/Brovoc MB1 – VC Trivia MB1
Furos JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
VC Kessel MC1 – VC Trivia MC1
VC Trivia N41 – Civitas N41
Olsredlem N41 – VC Trivia N41

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

Recreanten
Programma
Zondag 22 december: 10:00 uur
VC Arsenaal – VC Trivia H1
Zondag 22 december: 10:00 uur
HVR – VC Trivia H2
Zondag 22 december: 10:00 uur
VC Trivia H3 – Revoc
Fluiten: Susan Josten-van Rens
Zondag 29 december: 10:00 uur
VC Trivia H2 – VC Athos ‘70
Fluiten: Berdien van Leendert-Mulders
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Gezellig kerstdiner ‘Schuuf gezellig aan’ op 16 december
Maandag 16 december hadden we 31 gasten voor het 4-gangen kerstdiner. Super, dat er zoveel gasten
aanwezig waren. De tafels waren feestelijk gedekt en de ruimte mooi in kerstsfeer aangekleed.
Het eten was heerlijk en weer prima verzorgd door ‘Paulus kookt’.

Aansluitend werden de mensen verrast door een optreden van Meriko Vocaal. Er werden een aantal
mooie kerstliederen gezongen. Iedereen genoot van de gezellige sfeer. Ruim 20 leden van Meriko Vocaal
hadden spontaan aangeboden om te komen zingen. Geweldig! Dank je wel hiervoor.
Ook de vrijwilligers die deze middag hebben meegeholpen, heel erg bedankt!
Maandag 20 januari 2020 om 12.15 uur is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Wilt u mee
eten, dan kunt u zich voor 13 januari opgeven bij de Dorpsverbinders tel. 06-3823 0621.
De kosten zijn € 12,00 pp.
Wie zich op 16 december al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer te doen.

Iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020!
Informatiemiddag Lourdesreizen
Op zondag 19 januari om 15.00 uur is er een
informatiemiddag in ‘Het Pelgrimshuis’ in Smakt. Via een
PowerPoint presentatie wordt U op de hoogte gebracht van de
Lourdes reizen en de mogelijkheden.
Lourdesgroep Maas en Peel gaat in 2020 drie keer naar
Lourdes.
De busreis is van 18 mei t/m 26 mei, vliegreis 20 mei t/m 25
mei, vliegreis 3 t/m 8 september en gezinsbedevaart
(kinderenbedevaart) 17 t/m 24 oktober.
Als U CZ verzekerd bent kunt U voor deze reis in aanmerking
komen voor een hoge korting.
Onze reizen zijn medisch verzorgend en zijn geschikt voor jongere, oudere, zieke en gezonde mensen.
Lourdesgroep Maas en Peel reist onder de vlag van ‘Het huis voor de Pelgrim’.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Cristien Goumans via telefoon 0478 636 676 / 06 2353 2814 of kijk op
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl of kom naar de informatiemiddag.
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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
HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
KRÓCHE
Króche [Ned.:] hoesten; [verl.t.:] ik króchte; [volt.verl.t.:] ik hèb gekrócht
Innen herfs en weenter waas ’t praeke inne kêrk vur pestoër gè pretje. Af d’n duuvel d’r mèj speulde: zo
gauw de praek begós, sloog de gânse kêrk ánt króche. ’t Leek wál af me mekaar ástook, zoë woord d’r óp
los gebeulderd! En ás me noow nag wát miër zienen têsnuzzik zöj gebroêke, dá woord dát gehoos
teminste nag wát getêmperd! Me króchte hoëgoêt tègge de mów va ziene jas… Vuraal in treincoupés en
wachkamers van dokters zédde aaltiêd miër, dát ândere reizigers af bezeukers zich beginne te stuure án
dát króche in ur buurt, umdát ze schoow zie vur besmetting. Toet algemeine ergernis leidt ’t króche ónder
e konzer inne schouwburg. Ik hèb wál ’s iemes miene zakdook gegaeve in de haop dát ie daomèj zie
króche wát kós dêmpe.

Donkere dagen, lange nachten,
Tijd van geven en verwachten,
Tijd van kaarslicht en van mensen
Die elkaar geluk toewensen.
Aan ’t einde van dit jaargetij
Luiden sneeuwklokjes weer blij
En ook de vroege hazelaar
Zegt: “Maak je voor de lente klaar.”
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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 wint spannend duel van Celeritas/Avanti
Zondag 15 december stond de laatste wedstrijd van 2019 op het programma voor Oxalis 1.
Celeritas/Avanti uit Schijndel was thuis in zaal De Kruisweide de tegenstander. Oxalis kwam hen vorig
seizoen ook al eens tegen en de dames uit Horst aan de Maas lieten de punten toen liggen. Het was dus
belangrijk om de laatste wedstrijd van dit jaar winnend af te sluiten.
Het werd een spannende wedstrijd waarbij Oxalis in de 2e helft de opgebouwde voorsprong wist vast te
houden en uiteindelijk won met 12-11.
Oxalis begon wat slordig aan de wedstrijd. Door het felle verdedigen van Celeritas/Avanti kwamen de
ballen in het begin niet goed aan en daarom duurde het een tijdje voordat er goede kansen gecreëerd
werden. Toch wist Oxalis als eerste in de wedstrijd de korf te vinden en stond ze na 5 minuten spelen op
een 1-0 voorsprong. Toch had de tegenstander hier snel antwoord op en een minuut later stond het weer
gelijk. Het bleef de eerste helft gelijk opgaan en er werden fysieke duels uitgevochten. Oxalis ging met een
gelijkspel van 5-5 de rust in.
Trainer/coach Jan Wielink gaf aan dat het belangrijk was om de aanvallen rustig uit te blijven spelen en de
goede kansen te zoeken. Ook was het belangrijk om de duels fel aan te blijven gaan.
De dames van Oxalis begonnen sterk aan de tweede helft en wisten al snel de voorsprong uit te breiden
naar 2 doelpunten verschil. Toch bleef ook Celeritas/Avanti scoren en wist ze hierdoor dichtbij te blijven.
Verdedigend stond Celeritas/Avanti er heel dicht en fel op, maar Oxalis bleef heel rustig de juiste kansen
zoeken. De dames uit Horst aan de Maas hielden de voorsprong gedurende de tweede helft vast, maar ze
maakten het in de laatste minuut nog erg spannend. Met 12-11 op het scorebord, wisten ze het gelukkig
goed uit te spelen. Toen het laatste fluitsignaal klonk waren de twee punten binnen. Na 4 wedstrijden
gespeeld te hebben in de overgangsklasse behoudt Oxalis de aansluiting met de koplopers, al ligt nog
alles dicht bij elkaar.
De volgende wedstrijd voor Oxalis 1 wordt gespeeld op zondag 12 januari om 12.30 uur tegen de
koploper ONA/Astrantia 1 in Overasselt.

Zaaltrainingen feestdagen
Zaal De Kruisweide is gesloten op 24-25-26-31 december en 1 januari.
Dat betekent, dat de trainingen op die dagen vervallen.
Voor alle teams geldt dat er van 23 december t/m 3 januari (week 52 en week 1) geen trainen is.
Vanaf 6 januari geldt het normale trainingsrooster weer. De eerste
wedstrijden in
het nieuwe jaar zijn 8 januari (midweek) en 11-12 januari (jeugd en
senioren).

Oxalis wenst iedereen fijne feestdagen en
alvast de beste wensen voor 2020!

Agenda
• 27-12-2019: Blacklight toernooi Overloon voor de jeugdteams
• 13-01-2020 t/m 17-01-2020: 2e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd in Sporthal de Kruisweide Sevenum
• 18-01-2020: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide Sevenum
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
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Molen Eendracht Maakt Macht viert feest!
Afgelopen vrijdag heeft de molenstichting haar jubilarissen in het zonnetje gezet.
Michiel Baltussen en Jos Janssen zijn beiden 25 jaar actief als vrijwilliger bij
de molen.
Michiel als molenaar en Jos als bestuurslid en bouwkundige. Ook hebben we als stichting
afscheid genomen van bestuurslid Trieneke Bouwman.
Wij willen deze vrijwilligers via deze weg nogmaals bedanken.
Michiel Baltussen kwam in 1994 met zijn ouders naar de molen. Het viel al snel op hoe leergierig en
geïnteresseerd hij was in de molen. Na een gesprek met de ouders van Michiel heeft toenmalig molenaar
Toon van As hem gevraagd of hij vaker wilde komen helpen. Iets wat hij volmondig met ja beantwoordde.
Tien jaar later, op 20 maart 2004, werd hij officieel molenaar en toen Toon stopte op de molen, nam
Michiel zijn taak als hoofdmolenaar over. Als voorzitter van het gilde voor vrijwillige molenaars in Limburg
strekt zijn betrokkenheid bij molens zich verder uit dan alleen Meterik.

Michiel op jonge leeftijd aan de slag in de molen
Jos Janssen was in 1994 betrokken bij de oprichting van het bestuur van de molen en de daaraan
gekoppelde stichting. Hij heeft, met zijn bouwkundig inzicht, een grote bijdrage geleverd aan vele
bouwprojecten bij de molen, zoals de vervanging van de wieken, het bouwen van een extra ruimte voor de
molenaars en recent de bouw van de kapschuur en ’t Bakhuuske.
Trieneke Bouwman was tot heden secretaris van de molenstichting. Door haar interesse in
cultuurhistorische gebouwen is ze betrokken geraakt bij het in stand houden van de molen. Ze was een
stille kracht, die in de afgelopen 25 jaar vele zaken heeft geregeld. Zij gaat nu de stichting verlaten.
Daarom willen wij haar heel erg bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Jos, Michiel en Trieneke, hartelijk dank voor jullie inspanningen in de voorbije jaren!
Het bestuur van de stichting Molen Eendracht Maakt Macht.

Overige informatie: Gedurende de wintermaanden januari en februari wordt er een winterstop gehouden.
Vanwege het koude weer wordt er in deze periode niet gebakken in ’t Bakhuuske.
De molen is wel iedere zaterdag geopend!
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26 december
The John Henry Orchestra
Aanvang: 21.00 uur

1 januari 2020
Hard2Get UNPLUGGED
Aanvang: 21.00 uur

5 januari 2020
The Sparks
Aanvang: 18.00 uur

Café Kleuskens en medewerkers wensen U
fijne feestdagen en een gezond 2020 !
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 21 december, 4e zondag v.d. Advent, 19.00 uur
Dinsdag 24 december, vooravond van Kerstmis:
18.30 uur: bijeenkomst voor de kinderen m.m.v. het jeugdensemble
20.00 uur: hoogmis van Kerstmis, m.m.v. Zanglust
Woensdag 25 december, hoogfeest van Kerstmis, 09.30 uur
m.m.v. muziekvereniging Concordia
Johannes Geurts, Maria Heijligers en kinderen (jaardienst)
Donderdag 26 december, 2e Kerstdag: geen H. Mis in Meterik
Zaterdag 4 januari 2020, hoogfeest van Driekoningen, 19.00 uur
Lectoren:
21-12:Jos Tielen
24-12: Sophie Houben
25-12: Henny Jenniskens
04-01: Susan Baltussen

Acolieten:
21-12: Jan Philipsen
24-12: Huub Baltussen
25-12: Theo v. Rens
04-01: Huub Baltussen

Collectanten:
21-12: Jan Steeghs
24-12: Tjeu Tacken
25-12: Piet Colbers
04-01: Tjeu Tacken

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 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.
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
Ziekencommunie
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer
de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit
dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen
langs te gaan.
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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Dit is de laatste bladzijde
van het laatste Krèntje van 2019
Hopelijk hebt u ons Krèntje met plezier gelezen en gaat u dat in 2020 weer
doen!
De redactie bedankt iedereen die het abonnementsgeld voor 2020 heeft overgemaakt.
Heeft u nog niet betaald en wilt u ons ‘Krèntje’ ook in 2020 ontvangen… maak het abonnementsgeld dan
zo snel mogelijk over.

Op 2 januari 2020 verschijnt het eerste Krèntje van het nieuwe jaar en wordt
er bezorgd aan de hand van de nieuwe bezorglijsten.
Zorg dat u er op staat!
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2020 elke donderdag in uw mailbox.
Het abonnementsgeld s.v.p. overmaken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden!
Vermeld bij een digitaal abonnement óók uw mailadres (zonder @).

DE REDACTIELEDEN en de BEZORGERS WENSEN U
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