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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Hoe gespreider het bedje is,
hoe saaier en onleefbaarder het leven is.
In week 46 in Meterik, behoudens wat “muggenpis”, geen neerslag.
Het totaal in november blijft 11 mm.
Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen,
en wie niet kan vermenigvuldigen kan ook niet delen.

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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€ 40,00
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½ pagina
€ 15,00
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Familieberichten en gevonden / verloren
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 20-11-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

November
Do

25:

Za

27:

Ma

29:

- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Deelname Concordia aan het Fanfare Repertoire Festival
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur

December
Do
Ma

02:
06:

Wo
Do

08:
09:

Za
Ma
Do
Za

11:
13:
16:
18:

KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
VSS Ledenavond 19:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Molen 'Eendracht Maakt Macht' brood bakken in het bakhuuske. 14:00 - 16:30 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Overlijdensbericht
Ons keukenvenster zal me nakijken
Ons terras met het wasgoed zal me nawuiven
Onze tuin zal me nawuiven, wetende hoe gelukkig ik hier was
Al mijn familie en vrienden wil ik nawuiven en zeggen
hoe gelukkig ik met hen was, zeker met Peet, Sill*, Jelle en Annelieke
waarvan ik zielsveel hield.
Heel veel liefs, Gerda
In deze vroege herfst is dit dwarrelend blad
in de luwte tot rust gekomen

Gerda
24 november 1959

22 november 2021
Peter Linskens
Sill *
Jelle en Annelieke
Familie Hoeijmakers
Familie Linskens

Schadijkerweg 11, 5964 NA Meterik
Gerda is thuis waar donderdag van 15.00 tot 18.00 uur gelegenheid is om persoonlijk afscheid
van haar te nemen.
We nemen vrijdag 26 november samen afscheid van Gerda bij Peter en Gerda in de tuin. We
doen dat in besloten kring.
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Het is al gauw 5 december……
Zoekt u nog een origineel Sinterklaascadeau??

Misschien een abonnement op ’t Krèntje?
Neem contact op met de redactie als u een abonnement op ‘t Krèntje cadeau wilt doen. We maken dan
een leuke cadeaubon (maar dat mag Sint natuurlijk ook zelf doen!!).
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Liever een digitaal abonnement?
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2022 elke
donderdag in uw mailbox.
Aan alle abonnees die hun abonnement willen
verlengen vragen we om het
abonnementsgeld

vóór 20 december over te maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad
Meterik. Doen! Dank u!
Vergeet bij de betaling niet uw naam én het
bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een
digitaal abonnement óók het mailadres
(zonder @).

Mededelingen KBO
Beste leden
Graag willen wij alle mensen die hun stem hebben uitgebracht bij de Rabo clubactie hartelijk danken voor
de steun. Ook willen wij de Rabobank bedanken voor hun financiële bijdrage aan onze clubkas.
We kunnen daar weer met onze leden leuke excursies of uitstapjes van organiseren.
Helaas moeten we jullie mededelen dat de kerst-/adventsviering, die gepland stond op donderdag
16 december 2021, niet door kan gaan.
De reden is dat wij eerst de persconferentie van 7 december afwachten. Helaas is het dan te kort om de
kerst-/adventsviering nog te organiseren.
Ook het kienen van 13 december moeten we helaas annuleren.
Als er leden zijn die, om wat voor reden dan ook, hun lidmaatschap willen beëindigen, doe dit a.u.b. voor
het einde van het jaar. Wij hebben natuurlijk heel graag dat jullie allen bij de club blijven. Het liefste met
nog vele nieuwe leden erbij. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.
Af- of aanmelden graag voor het einde van het jaar bij Bert Thijssen via de mail kbometerik@gmail.com.
Bellen mag ook 06-40355580, tussen 18.00 en 20. 00 uur.
Groetjes, bestuur KBO Meterik
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Update werkzaamheden centrum
De werkzaamheden verlopen nu voorspoedig. Men is druk bezig met de bestrating ter hoogte van de kerk.
Men hoopt vóór Kerstmis het kerkplein en de splitsing Sint Jansstraat/Schadijkerweg open te kunnen
stellen. Maar gezien de tijd van het jaar wordt het risico op vertraging als gevolg van de weersomstandigheden steeds groter. Er wordt dan ook niet gegarandeerd dat dit lukt.
Onder het plein voor het MFC worden ook infiltratiekratten aangebracht. De doorgang richting
Crommentuijnstraat tussen MFC en Restaria blijft afgesloten.
Na Nieuwjaar wordt begonnen met de laatste fase, vanaf de Crommentuijnstraat naar de Jan
Drabbelsstraat. Dan gaan de splitsing bij Café Kleuskens en de splitsing Speulhofsbaan/Jan
Drabbelsstraat dicht. Doorgaand verkeer zal dus de omleidingsroutes moeten blijven gebruiken tot de
herinrichting volledig klaar is.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente op nummer 077-477 9777 en dan
vragen naar Robert Driessen.

Verslag dorpsraadsvergadering 18 november 2021
Tijdens de vergadering is het nieuws van de verschillende werkgroepen besproken. Zo hebben de
Dorpsverbinders de mantelzorgers in Meterik verrast omdat de mantelzorgdag niet door kon gaan.
De inloop vindt voorlopig beperkt plaats i.v.m. de coronamaatregelen.
De werkgroep openbare ruimte gaat met de gemeente verder overleggen om het (oude) trafohuisje te
behouden. De werkgroep bespreekt de gemeentelijke visie over de Kabroekse Beek en gaat bij de
gemeente aangeven dat we graag mee willen denken.
Het lijkt er nu toch op dat er binnenkort gestart wordt met het wandel- en fietspad richting de Afhang.
In verband met de werkzaamheden in het centrum wordt er gekeken waar het mogelijk is kerstbomen
te plaatsen. Dit zullen er minder zijn dan anders.
De werkgroep wonen en dorpsontwikkeling kan vertellen dat het bestemmingsplan voor BOW definitief
is. De omgevingsvergunning is verleend en ligt nu ter inzage. De grond wordt op 13 december bouwrijp
opgeleverd. De vermoedelijke start van de bouw is eind januari 2022.
De participatie-avond omtrent de ontwikkeling van Meteriks Veld 2 vindt 24 november online plaats.
De werkgroep streeft naar een goede verdeling tussen sociale huur, midden huur en koopwoningen
met genoeg opties voor particuliere initiatieven. Er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de
waterberging.
Enkele leden van de dorpsraad hebben overleg gehad met Meterikse ondernemers met betrekking tot
verkeersoverlast (verkeersenquête) in Meterik. Dit is binnen de werkgroep verkeer met een aantal
deelnemers verder besproken. Tevens was er een onlineoverleg met de gemeente. De ambtenaren
doen naar aanleiding daarvan een voorstel naar de wethouder. De uitkomsten daarvan zijn nog niet
bekend. Het overleg met de hele werkgroep wordt verzet i.v.m. de coronabeperkingen.
Bij de werkgroep duurzaam Meterik zijn twee projectgroepen gestart. Zij gaan aan de slag m.b.t.
isolatie en zonnepanelen. Hierbij proberen ze een mooi collectief aanbod voor elkaar te krijgen voor
inwoners van Meterik, en inwoners te ontzorgen. Doel is om in februari hun plannen te presenteren en
dat de werkgroep daarna weer een informatieavond organiseert.
Tijdens de volgende dorpsraadvergadering op donderdag 16 december wordt de dorpsvisie verder
besproken. Waar de volgende vergadering zal plaatsvinden en of deze openbaar kan plaatsvinden ligt
aan de dan geldende coronamaatregelen. Hierover zullen we te zijner tijd hier in het Krèntje en op
social media berichten. Mocht je een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de dorpsraad dit
bespreekt tijdens de vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl

5

Sinterklaas in Meterik gearriveerd in een camper
Zondag 21 november was Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek in MFC de Meulewiek. Ondanks dat het
weer grijs en grauw was, was de sfeer dat absoluut niet. Veel nieuwsgierige en blije kinderen konden niet
wachten tot Sinterklaas en zijn Pieten naar ze zwaaiden, pepernoten gaven en high-5 gaven.
Er werd gelachen, gespeeld, gedanst, gezongen en gesnoept. Met de jaszakken, capuchons en buiken vol
pepernoten vertrokken de kinderen richting huis waar ze ‘s avonds misschien wel de schoen mochten
zetten!
Dit jaar werd Sinterklaas bij de molen in een camper opgehaald.
In deze camper
hebben de Pieten nog
een nachtje gelogeerd
bij school, waar ze nog
het een en ander
geleerd hebben over
het pietenvak.
Met de hulp van de
kinderen zijn alle
Pieten gelukkig
geslaagd.
Misschien dat je ze
binnenkort wel over de
daken ziet lopen…!!

6

De vrijwilligers van JCM bedanken Sinterklaas voor
een gezellige middag en wensen hem een heel fijne
verjaardag!
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Een terugblik…… boekje t.g.v. 25 jaar
Stichting R.K. Gezinszorg Horst-Sevenum
In november 1981 bestond de Stichting R.K. Gezinszorg Horst – Sevenum 25 jaar en bij die gelegenheid
werd een boekje uitgebracht. “We kijken even om naar het verleden, maar tevens wordt een stukje
voorlichting gegeven”.
Op de voorpagina prijkt Petra Hermans (Peet van de
Köster).

Op blz. 4 staat deze foto met als bijschrift:
‘Een gezinshelpster assisteert op alle terreinen van het
huishouden’.
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Uitslagen competitie: Week 46 Competitie punten en stand na: Ronde 11
Meterik 1
Smetenhof 2
America 2
Wanssum 2
Meterik 4
U.V.B. 1
Gasthoes 3
Meterik 7
Meterik 8

Wanssum 1
2-9
Meterik 2
7-7
Meterik 3
11 - 3
Meterik 4
3 - 13
IJsselsteyn 1 4 - 6
Meterik 5
9-3
Meterik 6
7-5
Torrekoel
8-4
America 6
3-9

A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 Klasse

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4

64
65
69
70

pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats

B3
C1
C2
C4

Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

63
62
54
78

pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 5
plaats 6
plaats 11
plaats 3

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

6
7
4
5

Beste speler in week 46: HAY HERMANS van Meterik 4

Hospice Zenit Venray kan versterking van vrijwilligers voor de directe zorg nog
heel goed gebruiken!
Heb je nog wat uren per week vrij, dan zou dat voor onze gasten en ons team
heel fijn zijn.
In januari 2022 willen wij graag met een nieuwe cursusgroep starten op woensdagavond, zodat je goed
voorbereid aan de slag kunt.
Voor nadere informatie kun je altijd contact opnemen, we vinden het fijn je te woord te staan.
Aanmelden hiervoor graag via het aanmeldformulier van de website van hospice Zenit
(https://www.hospicezenit.nl) of telefonisch; 0478-551430 of 0478-551434
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2021
Datum trekking maandag 8 november 2021 te Breda.
Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
Prijsnr
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs
26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs
35e prijs
36e prijs

Prijs .
Geldprijs t.w.v. € 15.000,Geldprijs t.w.v. € 7.000,Geldprijs t.w.v. € 2.500,Elektrische fiets à € 2.000,Elektrische fiets à € 2.000,Geldprijs t.w.v. € 1.000,Geldprijs t.w.v. € 1.000,Laptop t.w.v. € 750,Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,iPad t.w.v. € 445,iPad t.w.v. € 445,Weekendje weg Zuiderduin t.w.v. € 410,Vakantie Landal t.w.v € 350,Vakantie Landal t.w.v € 350,Vakantie Landal t.w.v € 350,Philips Airfryer t.w.v. € 200,Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,E-Reader Kobo t.w. € 180,E-Reader Kobo t.w. € 180,Geldprijs t.w.v. € 250,Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 50,Hema cadeaukaart t.w.v. € 50,Rituals pakket t.w.v. € 39,50
Topbloemen Gift Card t.w.v. € 35,Thermosfles zonnebloemen t.w.v. € 29,99
Tuinen Appeltern voor 2 pers t.w.v. € 28,Geldprijs t.w.v. € 100,Geldprijs t.w.v. € 50,Geldprijs t.w.v. € 50,Geldprijs t.w.v. € 25,Geldprijs t.w.v. € 15,Geldprijs t.w.v. € 15,Geldprijs t.w.v. € 15,-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
15
15
15
150
150
150
1500
1500
1500
1500

Aantal prijzen Gevallen op
0475427
0384052
0240336
1059196
0556094
0108544
1026477
0462515
0353215
0533390
0311119
0330071
0235179
0635268
0359973
0407959
1005851
0477249
0532869
0243479
0495970
0105360
03260
(5 eindcijfers)
38354
(5 eindcijfers)
49079
(5 eindcijfers)
91991
(5 eindcijfers)
02667
(5 eindcijfers)
01398
(5 eindcijfers)
19803
(5 eindcijfers)
1881
(4 eindcijfers)
5665
(4 eindcijfers)
7218
(4 eindcijfers)
244
(3 eindcijfers)
221
(3 eindcijfers)
602
(3 eindcijfers)
775
(3 eindcijfers)
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Op 4 december komen wij weer langs
de deur met kerststerren en azalea’s
U steunt ons toch ook?
SENIOREN
Agenda
4 december

kerststerrenactie

Algemeen
Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie? Jullie kunnen het bedrag overmaken op
NL97RABO013.33.90.187 o.v.v. je naam.
Alvast bedankt namens de penningmeester.

Uitslagen
RKSV Meterik 2 (zon)
Hegelsom 5 (zon)
RKMSV 1 (zon)
Programma
28 nov 10:30
28 nov 10:30
28 nov 12:00
28 nov 14:30
5 dec 10:30
5 dec 10:30
5 dec 11:00
5 dec 14:00

Melderslo 3 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)

komende weken
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
H.B.S.V. 3 (zon)
BEVO 1 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
Kronenberg 3 (zon)
Kronenberg 2 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)

1-4
1-5
1-2

Koningslust 2 (zon)
Merselo 2 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)
SV Venray 6 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
SVEB 1 (zon)

Meterik wint moeizaam in Meijel
Op zondag 21 november speelde Meterik tegen RKMSV vooral in de tweede helft een rommelige
wedstrijd. Uiteindelijk behaalden de groen-witten een toch nog verdiende 1-2 overwinning omdat ze
aanvallend veel gevaarlijker waren dan RKMSV.
In de eerste helft was Meterik sterker en gevaarlijker en viel er nog best wat te genieten. De Meterik
spitsen waren te snel voor hun tegenstanders en met name Piet Steeghs leek een aantal keren de score
te openen. Allereerst werd hij door Giel Vullings de diepte in gestuurd en vervolgens door Bart Houben
maar beide keren pareerde de uitstekende keeper de inzet van Piet. Na een half uur bracht Leon Cuppen
met een dieptepass Piet weer in stelling. Deze keer ging hij niet voor de eigen kans maar speelde hij Bart
Houben aan en met een strakke schuiver scoorde deze de zeer verdiende 0-1. Daarna werd het spel van
Meterik onnauwkeuriger, maar RKMSV werd nog niet echt gevaarlijk.
RKMSV begon met veel meer beleving en opportunisme aan de tweede helft en leek bij de eerste aanval
meteen de gelijkmaker te scoren maar een inzet ging rakelings over het doel. Meterik liet zich in die fase
compleet afbluffen en RKMSV kreeg alle ruimte om de 1-1 te scoren. Ze leken zelfs op voorsprong te
komen maar de Meterik verdediging kon nog net op tijd de gelederen sluiten. “We hanteerden alleen nog
maar de lange haal” gaf Gijs van Rengs na de wedstrijd aan “en leden daardoor steeds vaker balverlies.”
Daardoor werd het spelbeeld steeds rommeliger en de wedstrijd leek in een bloedeloos gelijkspel te
eindigen. Maar Meterik trainer Paul Heldens wist met een dubbele wissel het tij te keren. De groen-witten
hielden weer beter balbezit en vonden elkaar vaker met combinatievoetbal. Rick Hesen bekroonde zijn
invalbeurt met een assist, die man van de wedstrijd Bart Houben, fraai in de kruising schoot.
Dus toch nog een driepunter!
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SJO AMERICA-METERIK
Uitslagen 20 november
VVV’03 JO19-1
S.V. Oostrum JO15-1
SJO America/Meterik JO12-1
SJO America/Meterik JO11-1

-

Programma 27 november
SJO America/Meterik/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO15-1
Reuver JO13-2
Wittenhorst JO12-3
S.V. Oostrum JO11-1
SJO America/Meterik JO8-1

SJO America/Meterik/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO15-1
SVC 2000 JO12-3JM
Hegelsom JO-11-1JM

- ST Koningslust/Grashoek JO-19-1
- Venlosche Boys JO17-3
- Sportclub Irene JO15-3
- SJO America/Meterik JO13-1
- SJO America/Meterik JO12-1
- SJO America/Meterik JO11-1
- Leunen JO8-1

7-2
7-0
3-6
1-3

15:00
14:00
13:00
12:00
11:30
09:00
09:30

Heemkunde Meterik aangesloten bij Limburgs ErfgoedNet
Vrijdag 19 november 2021 was het zo ver: de website van het Limburgs ErfgoedNet ging officieel de lucht
in.
Heemkunde Meterik heeft zich vanaf het begin aangesloten bij de kopgroep en op de website van
Heemkunde Meterik www.geschiedenismeterik.nl is nu een link naar ons digitaal archief dat is
ondergebracht bij het Limburgs ErfgoedNet. Als je op het logo van Limburgs ErfgoedNet klikt kom je in het
digitaal archief waar je een zoekopdracht in kunt voeren of (in de foto) kunt klikken op de volgende
mappen: documenten, afbeeldingen, video of audio.
We zijn gestart met het invoeren, maar het is duidelijk dat dit een zich steeds verder vullend archief is. Het
kost ongelooflijk veel tijd om alle documenten, foto’s, films etc. van de rijke historie van Meterik te scannen,
van tekst te voorzien en te plaatsen. Het bekende spreekwoord: “Keulen en Aken zijn niet op één dag
gebouwd” is hier zeker ook van toepassing.
Maar er is al van alles te zien en het is de moeite waard om een kijkje te nemen.
Zo zijn er al een aantal films te zien, o.a.
- van de peuterspeelzaal (1988-1989),
- de musical Miezert Muis van basisschool ‘Onder de Wieken’ (1998),
- de film ‘Meterik in de beginjaren ‘70’,
- de door pastoor Janssen gemaakte film: ‘Videobeelden, door het oog van de pastoor”
- de film ‘Oogsttijd’ die gemaakt is van het oogstproject bij gelegenheid van 800 jaar Horst.
Het jubileumboek 5 x 11 van JCM is te zien, alle prinsen, boerenbruidsparen etc. zijn terug te vinden.
Ook zijn alle Krèntjes die verschenen zijn van 2011 t/m juli 2021 er te vinden.
Kortom, er is nog heel veel toe te voegen en te verbeteren maar het begin is gemaakt en dat is
veelbelovend. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Hebt u nog materiaal voor Heemkunde Meterik of wilt u meehelpen dingen uitzoeken, foto’s van namen en
teksten voorzien, mee helpen aan het verder uitbouwen van het digitaal archief, neem dan contact op met
een van de leden, mail naar info@heemkundemeterik.nl of noud.mooren@heemkundemeterik.nl of bel
Mariet Bakker, 077 398 38 12. Alvast bedankt.
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Wedstrijdverslagen
Dames 1
Knappe overwinning voor dames van VC Trivia
Een speler in quarantaine, een speler uit quarantaine en dan ook nog een wedstrijd spelen zonder coach
die eveneens in quarantaine is moeten gaan. Er werd heel wat flexibiliteit gevraagd. Desondanks boekten
de dames van VC Trivia een knappe 3-1 thuisoverwinning op de huidige nummer 2 Havoc uit Haps. Dit
alles onder de bezielende leiding van aanvoerder en gelegenheidsspeler/coach Chelle Korstjaans.
Het moet ongetwijfeld genieten zijn geweest voor de coach van VC Trivia die thuis de wedstrijd via een
beeldscherm moest volgen. VC Trivia begon goed aan de wedstrijd en wist de zwakke plekken van de
tegenstander al snel bloot te leggen. Er werd zichtbaar fanatiek mee gecoacht door alle spelers, want
iedereen zal geweten hebben: “Dit moeten we samen doen”! VC Trivia speelde als een eenheid en de
mindere momenten werden al snel weggepoetst door middel van powerplay met veel service- en
aanvalsdruk. De eerste set werd dan ook knap gewonnen met 25-18.
In de tweede set ging het meer gelijk op, Havoc kwam beter in de wedstrijd en maakte het VC Trivia
moeilijk door gericht te serveren. De passlijn had het zichtbaar moeilijk, waardoor Trivia in de eindfase de
echte focus verloor om de tegenstander te raken op haar kwetsbare plekken en werd het 25-27 voor
Havoc.
Met beide benen op de grond, werd er gestart met de 3e set. De serviceopdrachten werden weer beter
uitgevoerd, met als uitblinker middenaanvaller Eugenie van Lin. Ze groeide zichtbaar in de wedstrijd door
haar serviceserie, wat haar aanvalsspel aan het net ten goede kwam. De 3e set werd overtuigend
gewonnen met 25-18.
De vierde set was weer een stuk spannender. Goede momenten wisselden zich af met onzorgvuldigheid
in de passing, wat maakte dat er veel meer gewisseld moest worden aan Trivia zijde. Het zelfsturend
vermogen getuigde van een enorme teamgeest, mentale weerbaarheid en vooral de wil om te winnen. Met
veel lef in de service wist VC Trivia uiteindelijk de set naar eigen hand te zetten met 25-21. De winst werd
luidkeels gevierd en daardoor komt plaats 2 op de ranglijst weer in beeld, welke aan het eind van het
seizoen recht geeft op promotiewedstrijden.

Dames 6
We begonnen deze wedstrijd met goede moed, we hadden er zin in! De eerste set werd toch spannender
dan gehoopt, maar wonnen we uiteindelijk met 26-24. De tweede set ging ons een stuk soepeler af, we
werkten goed samen en wonnen ook deze set, met 25-13. De 3e set leek op de 1e set en was erg
spannend, toch wisten we de moed er in te houden en wonnen we met 25-23. De winst was dus binnen,
maar wat wilden we graag winnen met 4-0. Met die instelling probeerden we de 4e set in te gaan, maar
helaas ging dit minder goed. Met een verre achterstand van 7-18 wisten we toch bij te komen en eindigde
de set met 20-25. Het was een leuke wedstrijd en we gaan maandag met de inhaalwedstrijd weer lekker
knallen!
Grtz DS6

Athos'70/Trivia Hs1 neemt 4 punten mee naar huis tegen VC Volt Hs2
Zaterdag 20 november stond de wedstrijd tegen VC Volt Hs 2 uit Beers op het programma. De
voorbereiding van de wedstrijd liep helaas in de soep. Daan had een blessure en Jasper kon er
onverwacht niet bij zijn. Toch waren we gedreven om 5 punten mee naar huis te nemen. Helaas begonnen
de mannen van Athos'70/Trivia minder goed doordat het spel erg rommelig was. Slordige fouten werden
gemaakt, waardoor aan het einde van de 1e set een achterstand ontstond. Toen het 15-23 stond kwam de
2e time-out, waarbij de coach zijn peptalk hield. We moesten gewoon ons eigen spel spelen!! Hierna
werden nog 4 punten gepakt maar helaas wisten de mannen van Volt de 1e set te pakken met 19-25.
De mannen van Athos70/Trivia zagen in dat dit zo niet verder kon en wisten een ding zeker "geen punten
meer voor de tegenstander!".
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De 2e set begonnen de mannen zeer sterk. Door een sterke serve van Willem werd meteen een
voorsprong van 5-0 gepakt. De kracht van de mannen van Athos/Trivia was te sterk voor Volt waardoor de
set met 13-25 werd gewonnen! Nu de laatste 2 sets nog!
In de 3e set werd ook meteen een flinke voorsprong gepakt doordat Simon als een muur voor de
aanvallers van Volt stond. Verder klopte het spel aan onze kant, waarbij alles in harmonie gespeeld werd.
Deze set werd afgesloten met 19-25 in ons voordeel.
Na 3 sets en 2 gewonnen wilden de mannen de laatste set ook pakken. Ook Volt was gedreven om de set
te pakken, waardoor het een nek-aan-nek-race werd. Toen het 21-24 stond (voor Volt) werd een
comeback gemaakt en stond het 24-24. Hierna scoorde Volt een punt, waardoor het 24-25 werd. Door
vermoeidheid aan de kant van Volt werden serve fouten gemaakt en kon Twan met een goede serve de
set naar onze kant trekken. 26-28!! Man of the match: Thomas Lenssen.
Aankomende zaterdag 27 november spelen we om 19:00 uur tegen Havoc Hs1 in de Kruisweide.

Seniorennieuws
Programma senioren dames 27-11-2021
16:30 Hajraa DS 3
VC Trivia DS 1
16:00 ActiveRooy DS 1
VC Trivia DS 2
17:00 SV Aspargos DS 1
VC Trivia DS 3
19:15 AV Flash DS 1
VC Trivia DS 4
17:00 AV Flash DS 2
VC Trivia DS 6
Programma
27-11 13:00
27-11 19:30
01-12 21:00

senioren heren
Numidia/VC Limac HS4
VC Trivia HS 2
Livoc Liessel HS 1

TU Studentenspc hal 1, Eindhoven
De Wetteling [1], Venray
't Haeren, Grubbenvorst
MFA De Schans, Arcen
MFA De Schans, Arcen

VC Trivia HS 1
Tupos HS 3
VC Trivia HS 1

Sportzaal, Linne
Meterik Joost Litjens, Loek Haegens
Liessel

Jeugdnieuws
Programma jeugd 27-11-2021
13:00 Hovoc MB 2
VC Trivia MB 1
Programma CMV 28-11-2021
10:00 VC Trivia N5 1
11:00 Grashoek N5 1
09:30 VC Athos '70 N5 2
10:00 VC Trivia N5 2
10:30 VC Athos '70 N5 2
11:00 ActiveRooy N5 1
10:15 VC Olympia N4 3
11:15 VC Trivia N4 1
11:00 VC Trivia N4 2
11:30 VC Trivia N4 2

Recreantennieuws
Programma
donderdag
woensdag
woensdag
maandag

recreanten
25-11 20.00
01-12 21.00
01-12 20.00
29-11 21.00

ActiveRooy N5 2
VC Trivia N5 1
Asterix N5 1
Asterix N5 1
ActiveRooy N5 1
VC Trivia N5 2
VC Trivia N4 1
Peelpush N4 1
SV Aspargos N4 2
Hovoc N4 1

dames
VC Kessel 1
BVC Holyoke 1
VC Trivia 2
VC Trivia 5

Programma recreanten heren
28-11 10:00 NVC
VC Trivia HR 1
28-11 10:00 VC Trivia
HR2 Vokon 2

Dendron Sporthal, Horst
De Ankerplaats, Grashoek
Meterik Sanne Hesen, D v Rens / Y.Nelissen

Piushof, Panningen
't Brugeind, Meerlo

VC Trivia 3
VC Trivia 1
Accretos 4
Civitas 3

Kessel
Belfeld
America
Hegelsom

Neerkant
America

Maaike vd Bosch
René Willems

Lizzy Janssen
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Kandidatenlijst CDA Horst aan de Maas bekend
Met een lijst van 23 enthousiaste CDA’ers en een gloednieuw verkiezingsprogramma is CDA Horst aan
de Maas klaar voor een nieuwe raadsperiode. Met positiviteit als uitgangspunt. Vanuit de kandidaten
én vanuit het programma. De woorden niet en geen zijn onvindbaar in het nieuwe verkiezingsprogramma. ‘We gaan voor een positieve insteek, vanuit vertrouwen in en op elkaar’, aldus lijsttrekker
Rudy Tegels.

Samenstelling kandidatenlijst
De kandidatenlijst bestaat uit een sterk team, verspreid over de kernen binnen Horst aan de Maas. Met
vertrouwde leden zoals Han Geurts, Alex Janssen, John Jenniskens, Eric Brouwers en Annemie
Craenmehr en met nieuwkomers zoals Loes van den Eijnden, Roel van Leendert en Heidi Disveld,
ontstaat er een combinatie van ervaring en een frisse blik. Met 11 bekende gezichten en 12
nieuwkomers gaat het CDA zich de komende periode volop inzetten voor alle inwoners van Horst aan
de Maas.

Een trotse lijsttrekker
Rudy Tegels is trots op het team dat klaarstaat voor de nieuwe periode: ‘Met een mix van geweldige
mensen gaan we de komende jaren voor onze gemeente aan de slag. We willen allemaal hetzelfde,
namelijk gelukkig wonen, werken en leven in Horst aan de Maas voor alle inwoners. Tegelijkertijd is het
juist zo mooi dat we allemaal net wat anders willen. Zodat we kritisch naar elkaar blijven luisteren en
samen tot de beste oplossing komen, passend bij de tijd waarin we leven. Ik heb er alle vertrouwen in
dat we samen prachtige dingen gaan bereiken voor Horst aan de Maas, waarbij we doen wat we
zeggen. Als partij en als team zoeken we daarbij continu de verbinding met onze inwoners op.’

Eerste 15 kandidaten:
1. Rudy Tegels
2. Han Geurts
3. Loes van den Eijnden
4. John Jenniskens
5. Eric Brouwers
6. Annemie Craenmehr
7. Alex Janssen
8. Roel van Leendert
9. Frenk Peeters
10. Heidi Disveld
11. Jarno Cox
12. Sjaak Jenniskens
13. Eduard Maas
14. Sjraar Hoeijmakers
15. Patrick Bierens

Het complete team: bovenstaande 15 kandidaten staan samen met Monique Siebers, Paul Vullings,
Marian Gubbels, Ton Besouw, Leon Coenders, Hay de Kleijne, Loes Wijnhoven en Hay Emonts op
deze prachtige lijst. Het CDA gaat vol vertrouwen een nieuwe periode tegemoet
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Trainingen Kangoeroeklup 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 op zaterdag van 09.30-10.30 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 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: Jolanda Arts of Chantal van den Homberg,
wervingenbehoud@svoxalis.nl . Zie ook onze website: https://svoxalis.nl/svo/?page_id=2114
Start zaalcompetitie 27/28 november - Corona Richtlijnen Zaal
De zaalcompetitie start 27 en 28 november. SV Oxalis houdt zich aan de aangescherpte corona
regelgeving die 13 november is afgekondigd en zoals we die van de overheid, NOC-NSF en KNKV
verkregen hebben.

Dit houdt in:
•
•
•
•
•

Voor het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden voor 18 jaar en ouder in
binnensportaccommodaties is het coronatoegangsbewijs (CTB), oftewel de QR-code verplicht.
Er is een uitzondering gemaakt voor vrijwilligers zoals trainers en coaches, scheidsrechters of
mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging.
Publiek is niet toegestaan op de sportaccommodatie.
De kantine van Sporthal De Kruisweide valt onder de horeca regels en is te bezoeken met het
CTB. Let op, deze valt onder algemene horeca en hierbij geldt dus dat iedereen vanaf 13 jaar
wordt gecontroleerd.
Tevens blijven de basisregels van kracht (was/desinfecteer je handen, hoest/nies in de elleboog,
schud geen handen, blijf thuis bij klachten en laat je testen, etc). Daar is het dringende advies om
1,5 meter afstand te houden aan toegevoegd.

Recreanten / Midweek leden gezocht
Vind jij het leuk om op woensdagavond gezellig in een team te sporten? Wil je niet de verplichting van het
trainen, maar vind je het wel leuk om wekelijks een wedstrijdje te spelen?
Ons recreanten en midweek team is nog op zoek naar nieuwe leden. Gezelligheid en plezier staat voorop!
Kom anders een keertje kijken op een woensdagavond. Meer info via info@svoxalis.nl

Agenda
• 27-11-2021 + 28-11-2021: Start zaalcompetitie 2021-2022
• 28-12-2021:Blacklight toernooi in Sporthal De Raaijhal Overloon voor jeugdteams verdeeld in 4
dagdelen tussen 09.30-21.30u
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nlhttps://twitter.com/SVOxalis of
www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis
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Koken met ’t Krèntje

recept voor taai taai

Oma maakt zelf taai taai: inspiratie voor mama`s en papa`s

Ingrediënten
230 gr bloem
4 gr kaneel
1 gr kruidnagelpoeder
2 gr anijszaad [gemalen]
100 gr bruine basterdsuiker
65 gr honing
3 gr bakpoeder
melk

Bereidingwijze
Zeef de bloem samen met de kaneel, het kruidnagelpoeder en het anijszaad in een kom en maak er
een kuiltje in.
Doe de basterdsuiker en de honing en 3,5 dl water in een steelpan en laat alles even aan de kook
komen tot de suiker is gesmolten. Schenk het kokende mengsel in het kuiltje.
Roer nu snel met een pollepel vanuit het midden; neem steeds wat bloem van de zijkant mee.
Hoe sneller het deeg maken gebeurt, hoe beter de taai taai zal worden. De bloem moet namelijk
gedeeltelijk gaar worden en dat gebeurt door snel te werken.
Het deeg moet goed glad worden.
Laat het deeg in de kom goed afkoelen en laat het op een koele plaats 3 tot 4 dagen rusten.
Dek de kom af met een vochtige doek en maak die regelmatig weer vochtig, zodat het deeg niet
uitdroogt.
Kneed het deeg na die 3 of 4 dagen met bloem bestoven handen flink door. Kneed er tenslotte het
bakpoeder door.
Bestuif grote of kleine speculaasvormen met bloem en druk hierin wat deeg; druk het goed aan.
Ga met een mes over het oppervlak van de vorm, zodat het overtollige deeg eraf valt. Ga zo door tot
het deeg op is.
Leg de deegpoppen op een ingevette bakplaat en bestrijk ze met wat melk.
Schuif de bakplaat in het midden van een zeer hete oven [230 graden].
Bak de taaipoppen vlug gaar en bruin, zodat ze niet te hard worden.
Laat ze op een taartrooster afkoelen. Jummi jummi wat lekker smakelijk van Sint en Piet!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Ondanks nieuwe coronamaatregelen kunt u gewoon naar de kerk komen. Bij binnenkomst en bij het naar
voren lopen voor de H. Communie s.v.p. even een mondkapje dragen.
Zaterdag 27 november, 1e zondag v.d. Advent, 19.00 uur
Zaterdag 4 december, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 11 december, 3e zondag v.d. Advent, 19.00 uur
Lei Peeters en overleden ouders Peeters - v. Wijlick
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
27-11: Maria v. Rijswick
Theo v. Rens
11-12: Jos Tielen
Max v. Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Kerkbijdrage
Onlangs hebt u een brief ontvangen met het financiële overzicht van de parochie. U werd ook uitgenodigd
om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de parochie.
Helaas is daarbij een fout geslopen in de notering van het banknummer.
Mocht u een kerkbijdrage willen doen, doet u dat dan op onderstaand nummer.
NL36RABO 01333 03500. Dank u wel!

Telefoonnummer priesternooddienst: 06-55408023
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