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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Niets doen is ontzettend moeilijk,
je weet namelijk nooit wanneer je klaar bent
In week 44 is er 2 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Heel vreemd:
Zwarte Piet is een probleem,
maar voor Black Friday staan ze in de rij.

Tot weeres met groeten van Jos

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

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 6-11-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.
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- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Molen 'Eendracht Maakt Macht' brood bakken in het bakhuuske. 14:00 - 16:30 uur
- Opening carnavalsseizoen, liedjesavond & verlovingsbal 18:30 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO feestavond 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
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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
Molen 'Eendracht Maakt Macht' brood bakken in het bakhuuske. 14:00 - 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
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' Kerst MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- Meriko Vocaal kerstwandeling Horst 18:00 - 21:30 uur
- VSS uitstapje Holiday on ice
- Oliebollenactie 16:00 uur
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KBO wandelen 13:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia Nieuwjaarsconcert 19:30 - 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
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Mededelingen KBO
Uitnodiging feestavond op vrijdag 19 november 2021
Bij deze willen wij alle leden uitnodigen voor onze feestavond op vrijdag 19 november 2021.
Het programma ziet er als volgt uit: om 19.00 uur staat er koffie en vlaai klaar.
Daarna kunnen we gaan genieten van het eerste gedeelte van het optreden van ‘Sakkerdju’.

Sakkerdju is een muziekbandje met vijf leden afkomstig uit de Peelstreek. Muziek maken is hun passie.
Hun muziek is erg krachtig en nodigt vast en zeker uit tot meezingen of stampvoeten.
In de pauze worden acht jubilarissen in het zonnetje gezet door Jan Steeghs.
Ook nemen we officieel afscheid van Henk Smeets, die ruim 11 jaar als secretaris deel heeft uitgemaakt
van het bestuur. Henk blijft lid van de KBO en is dan ook zeker iedere tweede maandag van de maand te
vinden als omroeper achter de kientafel.
Na de huldigingen begint de band aan hun tweede optreden.
Als we uitgezongen, gelachen en gepraat zijn, gaan we gewoon nog even verder met feesten.
De entree, koffie, vlaai en 2 consumpties zijn gratis. De drank daarna is voor eigen rekening.
Dus reden genoeg om je op te geven vóór 14 november bij Bert Thijssen per mail:
kbometerik@gmail.com, of telefonisch 06-4035 5580 (tussen 18.00 en 20.00 uur. )
Wij willen de leden erop wijzen, dat wij bij de ingang van de zaal controleren op de QR code of een bewijs
van de inentingen tegen corona. Voor degenen die dit niet kunnen tonen, zullen we helaas de toegang
moeten weigeren. Ook wij moeten ons houden aan de geldende coronaregels. Het is in het belang voor
jullie en onze gezondheid.
Vriendelijke groeten,
Bestuur KBO Meterik

Uitslagen competitie: Week 44

Competitie punten en stand na: Ronde 9

Meterik 1
Griendtsveen 1
Oirlo 1
Meterik 4
Tienray 2
Kemphaan 6
Meterik 7
Meterik 8

6-5
4-9
10 - 3
12 - 1
5-7
9-3

VOP/DWH 1
Meterik 2
Meterik 3
Valdere-Sevenum 2
Meterik 5
Meterik 6
Vrij
Vrij

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

Beste speler in Week 44: JAC TACKEN van Meterik 2
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57
56
59
50
54
57
44
65

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 4
plaats 6
plaats 5
plaats 6
plaats 5
plaats 3
plaats 11
plaats 3

De Drie Vrouwen zijn weer thuis
Afgelopen donderdag is het beeld van De Drie Vrouwen weer teruggekomen in Meterik. De dames staan
weer ongeveer op de oude plek bij de inrit naar het parkeerterrein achter de kerk. Het perkje waar ze in
staan zal t.z.t. aangeplant worden met bodembedekkers. Vóór die tijd willen we het beeld ook nog goed
reinigen. Dan staan de dames er weer fris en fruitig bij als straks ons mooie centrum klaar is.

Tijdelijke standplaats bakker en slager
Vanwege de werkzaamheden in het centrum is gezocht naar een geschikte, tijdelijke standplaats voor de
slager en de bakker.
Voorlopig zijn ze te vinden in het speeltuintje achter het MFC tijdens de normale uren:
Slagerij Thijs Camps op donderdag van 9.00 tot
12.00 uur

Bakkerij Kessels op vrijdag van 13.00 tot 15.30 uur

Als het plein vóór het MFC opnieuw bestraat is zullen ze hun definitieve standplaats daar in kunnen
nemen. Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer dit zal zijn.
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Dorpsraadsvergadering donderdag 18 november
Op donderdag 18 november vindt er weer een openbare dorpsraadvergadering plaatst.
Deze vergadering is bij het MFC (in de biljartzaal).
Tijdens de vergadering zal de dorpsraad onder andere de huidige stand van zaken
rondom BOW en de ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2 bespreken. De voortgang
van de werkzaamheden in het centrum en de laatste stand van zaak binnen de werkgroep verkeer zullen
worden besproken. Op de agenda staat verder het andere nieuws en de activiteiten vanuit de diverse
werkgroepen en de plannen van de werkgroepen voor de toekomst.
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpraadmeterik.nl Ook als je denkt op een andere
manier een steentje bij te kunnen dragen, laat het ons weten.
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram, houden we jullie op de hoogte van
de uitkomsten van de vergadering.

Molen Eendracht maakt Macht
Op zaterdag 13 november is Sinterklaas weer in het land.
Daarom gaan we speculaas bakken in ’t Bakhuuske!
De molen is open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur
gemalen.
In ’t Bakhuuske wordt er vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur molenbrood en speculaas gebakken!
In verband met de COVID regels kan er helaas
nog niet samen met de kinderen gebakken
worden.
We zien iedereen graag op zaterdag!

Sint Maarten is de patroonheilige van militairen,
ruiters, hoefsmeden, wapensmeden, leerlooiers, wevers,
armen, bedelaars, molenaars, gordelmakers, hoteliers,
kleermakers, handschoenmakers, hoedenmakers,
reizigers, gevangenen, wijnboeren, borstelmakers,
omroepers, geheelonthouders, herders en waarden.

Sint Maarten kun je aanroepen tegen belroos, uitslag en
slangenbeten.
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Meriko Vocaal nog steeds lekker bezig.........
Afgelopen maandag konden we na een hele lange periode de zang
samenvoegen met de piano, drums en gitaren van ons combo.
Ludmilla, Marcel, Richard en Roel waren blij om weer actief te zijn voor
Meriko Vocaal.
Van de muziekstukken, die vanaf september zijn ingestudeerd, werden nu zang met combo
samengevoegd. En het hoogtepunt is dan toch wel de Queen-medley. Dit klinkt fantastisch samen met het
combo. Dirigent Ron had zijn handen vrij om te dirigeren en de puntjes werden op de i gezet.
En niet te vergeten Marjolein die een aantal leden, die dit wilden, individueel zangles gaf.
We gingen allen, na de derde helft, met een heerlijk voldaan gevoel naar huis!

Twijfel je of
zingen iets is
voor jou?
Ervaar het
saamhorigheidsgevoel
bij Meriko Vocaal!
Kom gerust vrijblijvend
een kijkje nemen
tijdens onze wekelijkse
repetitie.
We repeteren iedere
maandag van 20.00 22.00 uur in MFC De
Meulewiek.
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Mantelzorgdag

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat de geplande mantelzorgdag 15 november niet door kan gaan.
De nieuwe coronamaatregelen, snel oplopende besmettingen en het advies van Synthese, hebben ons
doen besluiten om de activiteit te annuleren, hoe jammer wij dit ook vinden!!
In plaats hiervan wordt er maandagmorgen 15 november tussen 10.30 - 12.00 uur een verrassing aan huis
bezorgd bij alle mensen die zich hebben opgegeven voor de mantelzorgdag!
Verder hebben we besloten dat de open inloop voorlopig wel gewoon door gaat.
Wat betreft het eetpunt wachten we de persconferentie van 13 november af; naar aanleiding hiervan zullen
we dan het besluit nemen hoe verder te gaan.
We hopen dat de nieuwe maatregelen het gewenste resultaat zullen hebben en dat we elkaar weer snel
kunnen ontmoeten!
De Dorpsverbinders
Carli, Ria en Hennie

Sep is geboren
We wensen ons staflid Sander en
Anna van harte proficiat met de
geboorte van hun zoon Sep.
Geniet van jullie gezinnetje.

Sponsoractie
Het inleveren van de Plus sponsorpunten kan nog t/m zaterdag 20 november. Lukt het zelf niet om de
sponsorpunten te verzilveren dan mag/kun je ze in de brievenbus doen op Meteriks Veld 60 en
verzilveren wij ze. Allemaal hartelijk bedankt voor het meesparen!

OPA (oud papieractie) en OMA (oud metaalactie)
Zaterdag 27 november komen we oud papier ophalen. Groep 3 (Rick van Rengs, Sef van Rengs, Wiel
van Rengs en Ruud Hermans) is aan de beurt. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor
aan de weg staat.
Ook kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren op de parkeerplaats
van het voetbalveld. Dit kan tussen 13:00-15:00 uur. Twee vrijwilligers zijn aanwezig voor eventuele
assistentie. Groep 2: Jos van Ras en Pieter Joosten

Is om St. Maarten nog loof aan de bomen, zo moogt ge van een strenge winter dromen.

Op Sint-Martinus de wind in zuidwest, heel de winter een regennest.
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Heemkunde Meterik sluit zich aan bij
Limburgs ErfgoedNet
Sinds de oprichting in 2017 werkt Heemkunde Meterik aan het verzamelen en digitaliseren van materialen
die betrekking hebben op de rijke historie van Meterik. Een enthousiaste groep mensen werkt aan het
opzetten van een website en het vullen hiervan. Een hele klus en het is werk voor vele jaren maar stapje
voor stapje lukt het om steeds weer iets nieuws toe te voegen. Zie www.geschiedenismeterik.nl.
Het opzetten en in de lucht houden van een website vraagt veel kennis en inspanning. Gelukkig beschikt
Heemkunde Meterik over enkele op ICT-gebied deskundige vrijwilligers en we hebben ons licht her en der
opgestoken. Dan blijkt dat veel verenigingen zoekende zijn. Organisaties ontbreekt het vaak aan de
middelen, faciliteiten en kennis die nodig zijn voor toekomstbestendig beheer van de digitale collecties.
Veel digitaal erfgoed wordt maar beperkt, versnipperd en kwetsbaar beheerd.
Aan het einde van 2020 stemde de Provincie Limburg in met de start van het Limburgs ErfgoedNet: een
initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met de Coöperatie Erfgoed Limburg.
Het doel is ook kleine musea en (vrijwilligers)organisaties in staat te stellen om hun digitale erfgoedcollecties houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken.
Dat wekte onze belangstelling: we hebben een aantal digitale bijeenkomsten gevolgd om ons verder te
laten informeren over dit project. Daarop hebben we besloten om ons aan te sluiten bij het Limburgs
ErfgoedNet. We gaan gebruik maken van hun standaard softwarepakket en horen bij de kopgroep van
10-15 organisaties die aan de slag zijn gegaan met het vullen van de site. We zijn daardoor minder
kwetsbaar dan met ons zelfbouwpakket en kunnen langdurig rekenen op verdere professionele
ondersteuning.
Vrijdag 19 november om 10.00 uur is de online lancering van het Limburgs ErfgoedNet en worden de
eerste resultaten online gepresenteerd. Er zijn door ons al diverse filmpjes, foto’s en andere documenten
geplaatst.
Het Limburgs ErfgoedNet is een initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg en wordt per 1 januari
ondergebracht bij de Coöperatie Erfgoed Limburg. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk inwoners en
(digitale) bezoekers van Limburg de rijkheid aan Limburgs erfgoed te laten beleven. U kunt er, naast de
info van Heemkunde Meterik, ook info bekijken van andere aangesloten organisaties.
Volgende week onthullen we het adres van de website, zodat iedereen vanaf 19 november zelf een kijkje
kan gaan nemen! We houden u op de hoogte.

Heemkunde
Meterik bedankt
iedereen voor de
PLUS-punten die
bij Carla Meijers,
Donkstraat 3 in de
brievenbus
worden gedaan.
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Sfeervolle Sint Maartenviering bij de molen
Afgelopen zaterdagavond vond de Sint
Maartenviering voor de eerste keer plaats
bij molen ‘Eendracht maakt macht’.
In het begin van de avond gingen de kinderen luid zingend
langs de deuren.
Daarna verzamelden zij zich met tassen vol snoep op het
schoolplein.
Toen de drumband en Sint Maarten gearriveerd waren,
vertrok er een lange bonte stoet vol lichtjes richting de
molen. Op de Schadijkerweg was dit een prachtig plaatje:
een mooi verlichte molen waarvan de wieken hard draaiden,
lichtjes naast de weg en een bonte optocht met prachtige
lampionnen.

Bij de molen aangekomen zagen we een prachtig
Sint Maartensvuur. Nu was het tijd om te genieten
van een lekkere wafel en warme chocomel. De
molen als locatie was erg sfeervol en het was er
gezellig druk.

Uitslag lampionnenwedstrijd
Ook dit jaar heeft Sint Maarten weer cadeautjes
uitgereikt aan de kinderen die de mooiste lampion
van hun groep geknutseld hadden. Wat waren er
weer mooie, originele lampionnen. Sommigen
waren heel kleurrijk en anderen waren juist heel mooi afgewerkt. We hebben vleermuizen gezien, egels en
olifanten. Maar ook een heuse autobaan en zelfs lampionnen van hout!
De jury heeft uiteindelijk in elke groep een
winnaar gekozen op basis van creativiteit
en originaliteit:
(zie foto op de voorpagina).
Peuters: Jur Peeters
Jur heeft een hele mooie blauwe tractor
geknutseld.
Groep 1: Tuur van Houdt
Van een lege fles heeft Tuur een vrolijke
olifant met heel grote oren gemaakt.
Groep 2: Lotte Baltussen
Lotte heeft een eenhoorn gemaakt met
een prachtige regenboog op de buik.
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Groep 3: Jarl Coppers
Een fantastische ufo met zelfs een lego-poppetje aan boord; eigenlijk kan hij meteen opstijgen!
Groep 4: Lynn Seuren
Lynn heeft het bos op haar lampion geplakt; het is een heel mooie, natuurlijke lampion geworden.
Groep 5: Guusje Litjens
Een heksenhoed als lampion, wat leuk bedacht Guusje. En mooi geknutseld!
Groep 6: Isa Craenmehr
Isa heeft een grote giraffe gemaakt waar de vrolijkheid van af spat.
Groep 7: Renske Litjens
Hoe toepasselijk, onze nieuwe locatie verwerkt in een lampion. Renske heeft een molen geknutseld,
compleet met vlaggetjes en zelfs met de molenaars erbij.
Groep 8: Frederique Weijs
En last but not least; de lampion van Frederique is een heel vrolijke bloempot met glitterbloemen.
Winnaars gefeliciteerd!
We wensen jullie veel plezier met de gewonnen prijzen.

Bedankt!
We willen iedereen bedanken die deze Sint Maartenviering
mogelijk gemaakt heeft: de vrijwilligers van de molen, onze
verkeersregelaars, vuurkoning Jan-Thijs, fotografe Marjo, de
drumband, Sint Maarten en de ouders binnen en buiten de
ouderraad die hun steentje bijgedragen hebben.
Tot volgend jaar!
Sint Maartencommissie Ouderraad Onder de Wieken
Nicole Rechsteiner, Cindy van Rengs, Mayke Steeghs
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Soms heb je pech…..
Afgelopen zaterdag werd het Sint Maarten feest gevierd.
Wat een pech als je dan zaterdagochtend in quarantaine
mag/moet!

Deze kinderen, die door dat lot
getroffen werden, maakten een mooie
raamtekening en zetten snoep voor
de deur. Op die manier hebben ze er
toch nog een leuke avond van
gemaakt.

SINTERKLAAS komt naar Meterik
Beste jongens en meisjes (t/m groep 6),
Natuurlijk hebben jullie al lang gehoord dat
Sinterklaas met zijn Pieten zondag 21
november op bezoek komt. Hij heeft laten
weten vóór de middag Meterik te bezoeken.
Om 11:00 uur vertrekken we vanaf MFC De
Meulewiek samen met de fanfare richting de
molen. Daar zullen we Sinterklaas en zijn
Pieten ophalen om gezamenlijk terug naar
MFC De Meulewiek te lopen.
Wat daar gaat gebeuren is nog voor iedereen
een grote verrassing.
Sinterklaas heeft, zoals altijd, weer iets
lekkers bij zich voor alle kinderen. Mocht je
een voedselallergie hebben, stuur dan even
een mailtje naar
sinterklaas@demeulewiekers.nl.
Als je je naam er even bij vermeldt, houdt Piet
graag rekening met jou. Bellen gaat helaas
niet, Sinterklaas en de Pieten hebben het
heel erg druk met de verlanglijstjes en de
cadeautjes.
Tot zondag 21 november!
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Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een
laag inkomen bij de nieuwe wet
Vrijwillige Ouderbijdrage
De meeste gezinnen met schoolgaande kinderen ontvangen in het najaar een rekening
voor de vrijwillige ouderbijdrage. Uit de vrijwillige ouderbijdrage betalen scholen alle extra activiteiten die
buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen. Sinds kort geldt een nieuwe wet voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Deze wet regelt dat alle kinderen voortaan naar elke school kunnen én kunnen deelnemen
aan alle schoolactiviteiten. Ongeacht of hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage kunnen betalen.

Voortaan mogen alle kinderen meedoen aan extra schoolactiviteiten
Scholen sturen ouders elk jaar een rekening voor de vrijwillige ouderbijdragen. Zo betalen ouders met
kinderen op de middelbare school gemiddeld € 185,- tot € 264,- per kind per jaar voor extra activiteiten die
buiten het verplichte lesprogramma vallen. Denk daarbij aan activiteiten als excursies, introductiekampen,
de kerstviering, bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en tweetalig onderwijs. Deze kosten komen
bovenop de honderden euro’s aan gewone schoolkosten voor boeken, laptops, schoolspullen en vervoer.
In het verleden mochten kinderen waarvan de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet konden betalen, niet
meedoen aan extra activiteiten. Er bestond een ongelijkheid in kansen tussen kinderen. De nieuwe wet
maakt daar nu een einde aan. Voortaan mogen alle kinderen meedoen aan de extra activiteiten op school.
Voor kosten die scholen maken voor het verplichte onderwijsprogramma geldt deze nieuwe wet niet.

Neem contact op met Leergeld Horst aan de Maas
over rekeningen van school
Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een inkomen rond 120% van het
bijstandsniveau bij kosten die ze moeten maken voor school, sport en vrije tijd van hun kinderen. De
stichting adviseert alle gezinnen met een laag inkomen
om contact met hen op te nemen als ze een rekening
krijgen van hun basisschool of middelbare school.
Leergeld helpt gezinnen financieel en beantwoordt
vragen over het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage
en andere schoolkosten. Leergeld Horst aan de Maas
vindt het belangrijk dat alle kinderen gewoon mee
kunnen doen op school en in hun vrije tijd. Kinderen die
gewoon mee kunnen doen, blijken gezonder, ze maken
vriendjes en ontwikkelen zich beter. Leergeld Horst aan
de Maas is er ook voor werkende ouders en
ondernemers met een laag inkomen. Meer informatie en
aanvragen? Ga naar www.leergeldhorstaandemaas.nl.
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Senioren nieuws
Programma zaterdag 13 november
Programma senioren dames
16:00 VCP DS 2
VC Trivia DS 2
16:30 VC Trivia DS 3
VC Trivia DS 4

D'n Oploop, Oploo
Gymzaal Hegelsom

19:00 VC Olympia DS 5
12:00 VCP DS 5

Piushof, Panningen
D'n Oploop, Oploo

VC Trivia DS 5
VC Trivia DS 6

Programma senioren heren
16:30 VC Velden HS 1
VC Trivia HS 1
17:00 VC Athos '70 HS 3
VC Trivia HS 2
20:30 VC Trivia HS 2
Revoc/VCB HS 4

Joost Litjens (fluiten)
Pauline Buijssen (tellen)

De Vilgaard, Velden
De Kruisweide, Sevenum
Gymzaal Meterik
Thijs Geurts (fluiten)
Peter Willems (tellen)

Wedstrijd verslagen
Dames 1
VC Trivia verkoopt haar huid duur
Een ware krachtmeting, waarbij van tevoren al duidelijk was dat VC Trivia een hoog niveau moest halen
om de ongeslagen tegenstander uit Sint Anthonis uit te dagen. Het werd 0-4 voor de Somas Activia, maar
het had ook heel anders kunnen lopen.
Somas Activia lijkt vrijwel over iedere tegenstander heen te walsen. Pas één set verloren en vele set
overwinningen met groot verschil in punten. Ontzag voor de tegenstander was er, maar in het veld moest
er strijd geleverd worden.
VC Trivia deed haar uiterste best om het de tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken, echter in de
beginfase van de set werden er te veel servicefouten gemaakt, waardoor de tegenstander steeds weer
een veilige voorsprong op kon bouwen. De dames van VC Trivia bleven wel knap volgen en probeerden
met name in de rally veel druk te zetten op de verdediging van Activia. Danique Oomen haalde een hoog
scoringspercentage en was zeker een van de uitblinkers aan Trivia zijde.
De eerste set werd verloren met 23-25.
Het gevoel dat er meer in zat was aanwezig, maar echt vrijuit spelen lukte niet. De druk van de
tegenstander, die met veel afwisseling en hoog tempo het spel maakte, nam toe en Trivia zakte weg in de
2e set, 17-25.
In de derde set probeerde Trivia met de nodige wisselingen het tij te keren. VC Trivia pakte zelfs
meermaals de leiding en liep tot 3 punten uit. Duidelijk was dat Somas Activia zich niet snel uit het veld liet
slaan en VC Trivia de volledige focus moest houden. Daar dit in de eindfase van de set niet lukte, pakte
Activia de set opnieuw met 23-25.
Gebrand om toch nog een wedstrijdpunt over te houden aan de wedstrijd startte VC Trivia in de 4e set
opnieuw feller dan de tegenstander. Het lukte wederom nét niet. Enerzijds een kwaliteit van de
tegenstander, anderzijds moet vastgesteld worden dat er te veel onnodige fouten gemaakt werden om de
strijd te winnen. Opnieuw 23-25.
VC Trivia zat er steeds heel dichtbij en kan alleen maar vasthouden aan de gedachte, “het had zomaar
anders kunnen lopen als…”.

Dames 5
Eerste overwinning voor VC Trivia DS5
Afgelopen zaterdag mocht VC Trivia DS5 het opnemen tegen Asterix DS3. Tijdens de allereerste
wedstrijd van het seizoen had Trivia nipt met 3-2 verloren van de club uit Maasbree, maar als enige
club uit de poule met een gymzaal, waren ze ervan overtuigd thuis revanche te kunnen nemen.
De eerste set begon Trivia ijzersterk en deze werd dan ook gewonnen met 25-15.
Zoals al werd voorspeld, raakten verschillende ballen aan de kant van de tegenstander het dak.
Tijdens de tweede set werd het nog aardig spannend, maar na een aantal snoeiharde aanvallen van
Wieneke Manders trok Trivia toch aan het langste eind, 27-25.
In de altijd beruchte derde set bleef het geluk aan de kant van Trivia, deze werd vol overtuiging
gewonnen met 25-13.
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Hiermee werd dan ook de eerste winst van het seizoen behaald. Na alle euforie van de overwinning
bleef Trivia in de laatste set helaas wat achter en won Asterix met 14-25.
De mooie 3-1 winst werd na afloop uiteraard gevierd met een welverdiend stukje vlaai.
Vol goede moed en positieve energie zal VC Trivia DS5 het zaterdag weer opnemen tegen een
gewaagde tegenstander: VC Olympia DS5. Op naar de volgende overwinning!
HEY BAM!

Jeugdnieuws
Programma jeugd zaterdag 13 november
13:30 SVS MB 1
- VC Trivia MB 1
Scholengemeenschap Metameer, Stevensbeek
14:00 VC Trivia/Hovoc JC1 - Saturnus/H.C.JC 2 Gymzaal Meterik
Demi vd Beuken (fluiten)
Merel Steeghs (tellen)

Recreantennieuws
Programma recreanten
16-11 21.00 VC Trivia 1
17-11 20.00 Hovoc 3
12-11 20.30 VC Trivia 3

dames
Civitas 1
VC Trivia 2
Sportivo 1

America
Horst
Meterik

Programma recreanten heren
14-11 10:00 Brovoc
VC Trivia HR 1
14-11 10:00 VC Trivia HR 2
Holyoke 1

Peter Cuppen
Petra Gielen

Broekhuizenvorst
America

Daisy Janssen

De tijd vliegt….
Zaterdag komt Sinterklaas aan in Nederland, het feest van de goedheiligman wordt
snel opgevolgd door Kerstmis en over 50 dagen luiden we het nieuwe jaar in!!
Wie in 2022 elke week ’t Krèntje wil ontvangen vragen we om het
abonnementsgeld over te maken.
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Een postabonnement blijft in 2022 € 125,00 kosten, ondanks de steeds stijgende kosten.
Wilt u liever een digitaal abonnement?
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2022 elke donderdag in uw mailbox.
We vragen u om het abonnementsgeld over te maken 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 @).
Ben je op zoek naar een origineel cadeautje voor de decembermaand
of zoek je een leuk verjaardagscadeautje (voor de zoon of dochter op
kamers, de Meterikse broer, zus, vriend of vriendin die nu ergens
anders woont, de moeder, vader, oom of tante in het verzorgingshuis
etc.) denk dan aan de verjaardagskalender of een abonnement op ’t
Krèntje.
Wilt u nog een verjaardagskalender bestellen? Maak dan € 5,00 over op
onze rekening en stuur even een berichtje naar
dorpskrantmeterik@gmail.com. Bestellen kan nog t/m 15 november.
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Gesprekstafels verlies & veerkracht

De lezing van Manu Keirse ‘Loslaten is anders leren vasthouden’ heeft diepe indruk gemaakt. We
kregen hartverwarmende reacties, zoals: “Wauw wat een indrukwekkende en waardevolle lezing!”. ‘Wat
een inspirerende man!”. “Ik heb de lezing gevolgd en het gaf me moed en kracht om met het rouwproces
door te gaan. Heel inspirerend en bemoedigend zoals hij erover vertelt”.
Graag willen we in kleine groepjes in gesprek over verlies en veerkracht. Wat betekent het verlies voor
jou? Hoe ga je er mee om? Wat helpt jou? Ervaringen worden met elkaar gedeeld. De bijeenkomsten
zullen plaatsvinden op dinsdag 16 november van 15.00 tot 16.30 uur óf 19.00 tot 20.30 uur in het Huis
van de Wijk in de Norbertuswijk in Horst. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mensen uit Horst aan de
Maas en Venray zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
mantelzorghorst@synthese.nl.
De lezing van Manu Keirse is opgenomen. Belangstellenden kunnen de link toegestuurd krijgen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Damhuis van Synthese 06 3616 4919.

Na het feest van Sint Maarten krijgt de winter schone kaarten

PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS METERIK
Op zaterdag 30 oktober organiseerde Merselo een dressuurwedstrijd voor paarden.
Uitslagen
Klasse M1: Fleur van Rengs met Kacy een 3de prijs. Fleur proficiat!
Op zaterdag 6 november was er een dressuurwedstrijd voor paarden te Reuver.
Uitslagen
Klasse M1: Fleur van Rengs met Kacy een 5de prijs. Fleur proficiat!
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Huldiging Jubilarissen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op
2 november werden onze jubilarissen gehuldigd.
Hier tellen de lidmaatschapsjaren van onze
fusieverenigingen ook in mee.
Gefeliciteerd dames!
15 jaar lid: Evelyne Corbey (niet op foto), Marian
Litjens (2e van rechts), Sharon Cuppen (2e van
links), Jenna Boekesteijn (rechts)
25 jaar lid: Marieke van Asten (links) en Berdien
van Helden (midden)

Trainingen Kangoeroeklup vanaf 13 november in zaal Jong Nederland
Hegelsom
De KangoeroeKlup zal in de winterperiode wekelijks gaan trainen in de zaal van Jong Nederland in
Hegelsom. De KangoeroeKlup is een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. De training is
gebaseerd op basisvormen van bewegen. Kinderen van (3), 4 en 5 jaar doen spelenderwijs leuke bal- en
beweegspellen.
De trainingen zijn vanaf zaterdag 13 november van 9.30-10.30 uur in de zaal van Jong Nederland in
Hegelsom.
Data zaal: 13-20-27 november, 4-11-18 december, 8-15-22-29 januari, 5-12-19 februari en 5-12-19-26
maart.
Heeft uw dochter interesse om een keer mee te trainen? Neem dan contact op met: Jolanda Arts,
artsvousten@ziggo.nl of Chantal van den Homberg, wervingenbehoud@svoxalis.nl.

Trainingen G-Sport vanaf 13 november in zaal Jong Nederland Hegelsom
Oxalis gaat ook in de zaal door met het aanbieden van een beweeg- en vrijetijdsaanbod voor mensen met
een beperking. SV Oxalis vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Plezier en samen bewegen
staan voorop.
Inmiddels is er een enthousiaste groep meiden en jongens die onder deskundige begeleiding op een
laagdrempelige manier leuke balspellen en korfbalgerichte oefeningen doen. De balspellen en
beweegoefeningen worden afgestemd op het niveau van de G-sporter.
De trainingen zijn op zaterdagochtend van 11.00-12.00 uur in de zaal van Jong Nederland in Hegelsom.
Data zaal: 13-20-27 november, 4-11-18 december, 8-15-22-29 januari, 5-12-19 februari en 5-12-19-26
maart.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met: Jolanda Arts of Chantal van den
Homberg, wervingenbehoud@svoxalis.nl.
Zie ook onze website: https://svoxalis.nl/svo/?page_id=2114.

Corona Update: richtlijnen zaal
Het kabinet heeft afgelopen dinsdag 2 november nieuwe maatregelen aangekondigd. SV Oxalis vindt het
belangrijk dat iedereen kan sporten. Wij zullen echter ook tot nader order de maatregelen handhaven
verkregen vanuit NOC*NFS, KNKV, RIVM en overheid.
Dit houdt in: vanaf zaterdag 6 november moet het corona toegangsbewijs (CTB) gescand worden, voordat
iemand van achttien jaar of ouder de sporthal betreedt om deel te nemen aan trainingen en/of wedstrijden
of als toeschouwer bij deze activiteiten aanwezig wil zijn. Daarbij wordt ook de identiteitskaart
gecontroleerd. Er is een uitzondering gemaakt voor vrijwilligers zoals trainers en coaches, scheidsrechters
of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging.
Let op: rij-ouders vallen niet onder deze uitzondering.
Tevens blijven de basisregels van kracht (was/desinfecteer je handen, hoest/nies in de elleboog, schud
geen handen, blijf thuis bij klachten, etc). Daar is het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden
aan toegevoegd.
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Agenda
• 19-11-2021:Sintviering Kangoeroes, E-F jeugd van 18.15-19.45u in kantine Sportpark Wienus
• 27-11-2021 + 28-11-2021: Start zaalcompetitie 2021-2022
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis, www.facebook.com/OxalisHorst en/of https://www.instagram.com/svoxalis

SENIOREN
Algemeen
Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie?
Alvast bedankt namens de penningmeester.

Uitslagen
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
Blerick 4 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)

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

2-3
0 - 10
1-0
3-0

Programma komende weken:
9 nov
14 nov

19:30
13:00

Reuver 3 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)

RKSV Meterik 2 (zon)
Sportclub Irene 10 (zon)

be
co

21 nov

10:30

RKSV Meterik 2 (zon)

Melderslo 3 (zon)

co

21 nov

11:00

Hegelsom 5 (zon)

RKSV Meterik 3 (zon)

co

21 nov
21 nov

11:00
14:30

Leunen 5 (zon)
RKMSV 1 (zon)

RKSV Meterik 4 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)

co
co

Meterik behaalt een zakelijke overwinning op Reuver.
Op zondag 7 november behaalde Meterik in de thuiswedstrijd tegen Reuver, in een spanningloze
wedstrijd, een gemakkelijke 3-0 overwinning.
Meterik nam vanaf de aftrap het heft in handen, zette Reuver onder druk, zonder echt gevaarlijk te worden.
Toch kwamen de groen-witten al snel op voorsprong door Coen van Rens. Hij werd goed in stelling
gebracht door Giel Vullings en scoorde met enig fortuin de 1-0. Rick Hesen leek met een prima schuiver in
de linker hoek te scoren maar deze keer bracht de Reuver keeper knap redding. Meterik hield de regie in
handen. Reuver kwam in de eerste helft maar een keer bij de goal met een schot in het zijnet. Vlak voor
rust mocht Bart Houben een vrije trap nemen vanaf de rand van de zestien. Menigeen vroeg zich af of Bart
net als vorige week de bal weer in de kruising zou schieten. Maar nee hij schoot hem in de muur maar
pikte de afvallende bal op, omspeelde een paar spelers en schoot vanuit scherpe hoek de 2-0 binnen!
“In de tweede helft speelden we rustig de wedstrijd uit zonder echte kansen weg te geven”, zo gaf Huub
Kleuskens na de wedstrijd aan. Leon Cuppen onderstreepte dit en was met name blij dat ze de nul hadden
vastgehouden. Leon die, vanaf zijn veertiende, tien jaar bij Wittenhorst heeft gevoetbald is blij verrast over
de ontspannen sfeer in het team en voelt zich weer prima thuis bij de groen-witten. Hij merkt dat het team
steeds beter en vaker ook verdedigend de voetballende oplossing vindt. Samen zien ze wel mogelijkheden
om dit nog verder uit te bouwen.
De tweede helft bracht nog maar weinig hoogtepunten. Alleen in de slotfase mochten de groen-witten nog
twee keer echt smullen van een mooie voetbalactie. Giel Vullings bekroonde een goede wedstrijd met een
bekeken pas op Piet Steeghs, die na een perfecte slalom door de Reuver verdediging de bal op de
binnenkant paal schoot. Kwam Piet bij deze actie maar een paar centimeter tekort om de 3-0 te scoren,
even later schoot hij wel raak! Hij krulde een vrije trap van net buiten de zestien prachtig in de kruising en
gaf daarmee de zeer verdiende overwinning extra glans.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Misintenties
Zaterdag 13 november, 33e zondag door het jaar, 19.00 uur
Jan Pieter Hendrik Tacken ( jaardienst)
Zaterdag 20 november, hoogfeest Christus Koning, geen mis i.v.m. rooster
Zaterdag 27 november, 1e zondag v.d. Advent, 19.00 uur
Nog geen misintenties
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
acoliet
13-11: Henny Jenniskens
Jan Philipsen
27-11: Maria v. Rijswick
Theo v. Rens

collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Ziekencommunies
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16 ). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst: 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.

Voor in de agenda:
Vrijdag 24 december
Inloop op kerstavond: 18.30-19.00 uur.
Nachtmis Kerstmis: 20.00 uur
Zaterdag 25 december
Ochtendmis tgv Kerstmis: 09.30u

Gezocht:
Poetshulp voor 3 uur elke twee weken in Meterik,
bij voorkeur op dinsdag of donderdag.
Bel of Whatsapp: 06-2712 2324.

Als op Sint-Martinus de ganzen op het ijs staan
zullen ze met Kerstmis door het slijk gaan.
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