
 

  
 
 
 
 

 
 

 

Sinterklaas in het MFC. 

Veel kinderen waren  

leuk verkleed. 

 
(Zie blz. 8 en 9) 

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 11 
Nummer 47 

 
1 december 2022 

Redactie: Donkstraat 9 
 

Tel.  077 - 3980281 
B.g.g. 077 - 3983812 
 

E-mail: 
dorpskrantmeterik@gmail.com 
 

Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Ben je op zoek naar een leuk cadeau:  
vraag of geef een abonnement op ’t Krèntje! 
 
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.  
’t Krèntje wordt dan (in Meterik) elke week op donderdag bezorgd. 
Liever een digitaal abonnement? Voor € 11,00 ontvangt iedere abonnee 
van de digitale versie ’t Krèntje op donderdag in de mailbox. 
Wil je iemand een postabonnement schenken dan kost dat € 125,00. We 
verzenden dan iedere donderdag het krantje per post naar het opgegeven adres. 
 
Als je iemand een abonnement voor 2023 cadeau wilt doen, maak dan het abonnementsgeld over op 
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik en vermeld bij de betaling:  
cadeau èn de naam en het bezorgadres van degene die het krantje in 2023 ontvangt. Vermeld bij een 
digitaal abonnement óók het mailadres (zonder @) waar het krantje naar verzonden kan worden. 
Stuur ook even een mailtje naar dorpskrantmeterik@gmail.com en we zorgen er voor dat alles wordt 
geregeld en dat je een leuke cadeaubon ontvangt. 
Het is vast een gewaardeerd cadeautje; je hebt er een jaar lang elke week opnieuw plezier van. Doen! 
 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
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. 
 
 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben. 
 

Redactieadres:  

Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 
 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via  
e-mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

Abonnement per 1 januari 2022 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2022 

1 pagina € 27,50 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (kleur)            € 25,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 26-11-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

DECEMBER 

Vr 02: SV Oxalis: sintviering Kangoeroes, E+F-jeugd 18:15 - 19:45 uur 
Za 03: RKSV Meterik: kerststerrenactie 11:00 uur 
Ma 05: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 10: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur 
Ma 12: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 14: Vrouwen samen sterk: kerstviering 19:30 uur 
Do 15: - KBO: kerst-/adventsviering in MFC 13:30 uur 
  - Zanglust: optreden bij KBO: kerst-/adventsviering 16:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 17: - JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
  - Voorronde NK Legpuzzelen (Jan van Haasteren) in MFC 20:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 23: Meriko Vocaal: champignonactie 
Di 27: Meriko Vocaal: deelname kerstwandeling Horst 18:00 - 21:00 uur 
Do 29: Oliebollenactie 16:00 - 19:00 uur 
   

JANUARI  

Wo 04: VC Trivia: extra ledenvergadering & nieuwjaarsborrel  
Za 07: - JongNL Meterik: pruts-inn 
  - Concordia: nieuwjaarsconcert Meriko Vocaal 
Za 21: - JongNL Meterik: grote poets 17:00 uur 
  - Prinsenbal 19:00 - 23:30 uur 
Za 28: JongNL Meterik: oud papier- en metaalactie 13:00 uur 
Zo 29: Verlovingsbal 14:11 uur 
   

FEBRUARI  

Vr 10-11: Meulewiekers: zittingsavond 19:00 - 23:30 uur 
Zo 12: Meulewiekers: receptie prins 13:00 - 23:30 uur 
Za 18: Kinderbal (kindercarnaval de Meulewiekers) 12:00 - 15:00 uur 
Ma 20: Meulewiekers: optocht + uitreiking 3 vrouwen 12:00 - 23:30 uur 
Di 21: Meulewiekers: boerenbruiloft 14:00 - 23:30 uur 
Za 25: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

MAART  

Za 11: JongNL Meterik: NL Doet 08:30 - 16:30 uur 
Za 25: JongNL Meterik: oud papier- en metaalactie 13:00 uur 
Vr 31: Concordia: concert met fanfare St. Cecilia America 20:00 - 23:00 uur 
   

APRIL  

Za 22: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Do 27: Meriko Vocaal: koningsdag activiteiten bij de molen 
   

MEI   

Za 27: JongNL Meterik: oud papier- en metaalactie 13:00 uur 
   

JUNI   

Za 10: VC Trivia: buitentoernooi 
Wo 21: VC Trivia: algemene ledenvergadering 
Za 24: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Zo 25: - Meriko Vocaal: uitstapje 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Beste kinderen en ouders van groep 4 
 
 
 

We willen jullie graag laten weten dat het de leiding van de nieuwe groep gelukt is om een andere avond 
vrij te maken. Hierdoor kunnen we de nieuwe groep verplaatsen van de maandagavond naar de 

woensdagavond. Dit zal ingaan vanaf woensdag 7 december (volgende week dus      ).  

Je bent dan om 18.30 uur van harte welkom bij de blokhut.  
 
Als je zeker weet dat je aan wilt sluiten, vul dan het aanmeldingsformulier in en lever dit in bij Manouk 
Steeghs (Crommentuijnstraat 38). Twijfel je, kom dan gerust een avond mee proefdraaien. Zijn er nog 
vragen, stel ze gerust door een mail te sturen naar info@jnmeterik.nl (indien gewenst bellen we). 
 
 Groetjes, jullie leiding  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:………………………………………………………………………………………….. 
 
geeft zich  wel / niet* op voor de nieuwe Jong NL groep.   
 
  *doorhalen wat niet van toepassing is.                                                                                                                                         

 
Adres:………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode:……………………………………………………………………………………… 
 
Tel.nr…………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail:…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Sinterklaas 
 
We wensen iedereen een fijne Sinterklaas  
 
 

 
 

Donatie voor MFC De Meulewiek 
 
 

 
Stichting Gemeenschapshuis Meterik kreeg onlangs van Hariëtte van Rengs 
namens de Rabobank een persoonlijke cheque uitgereikt voor het leveren 
van een bijdrage aan het creëren van kleutergym en opslag voor 
gymmaterialen in MFC De Meulewiek.  
 
Zoals Hariëtte het verwoordde: “Door de activiteit kleutergym toe te voegen 
aan dit MFC wordt nu ook de jongste jeugd, naast de huidige doelgroepen, 
verbonden aan dit MFC. Zo versterken we de lokale leefomgeving en maken 
we het verschil. Trots dat ik hieraan mijn steentje mag bijdragen.  
Goed voor het MFC & goed voor de buurt!”  
 
Stichting Gemeenschapshuis Meterik is dankbaar voor deze donatie. 

mailto:info@jnmeterik.nl
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Mededelingen KBO 
 

 
Beste KBO leden, 
Verslag van de jaarlijkse feestavond, woensdag 23 november jl.  
 
Er hadden zich 104 leden aangemeld voor de feestavond. We begonnen om 17.00 uur met een koffietafel. 
Deze was, zoals de voorgaande jaren, weer goed verzorgd door Irene Kleuskens, waarvoor onze dank.  
 
Om 19.00 uur begon de band ‘SakkerDju’. Tijdens hun eerste optreden gingen de meeste van hun liedjes 
over de Peel. Het zijn goede muzikanten, maar de stemming kregen ze er niet in. 
 
In de pauze werd er officieel afscheid genomen van onze voorzitter Jan Steeghs.  
Vicevoorzitter Hay van Rengs bedankte Jan voor zijn 12 ½ jaar voorzitterschap, waarna Jan alle 
aanwezige leden en bestuursleden bedankte voor hun steun en 
vertrouwen dat ze in hem gesteld hadden. 
 
Onder luid applaus liep Jan terug naar zijn plaats, waar hij als 
dank een goed gevuld vleespakket en nog wat lekkers om te 
snoepen mee naar huis kreeg. Truus kreeg namens de KBO 
een mooie bos bloemen.  
We namen afscheid van Jan als voorzitter, maar op de 
achtergrond zal hij nog zeker actief betrokken blijven bij de 
KBO.  
Jan en Truus, namens de leden en het bestuur, bedankt . 
 
Na de pauze begon ‘SakkerDju’ aan hun tweede optreden,  
Het duurde even maar… met het liedje van Tom & Dick ‘Bloody Mary’ kregen ze eindelijk de leden aan ‘t  
‘sjoenkelen’.   
 
Het was een gezellige feestavond. Verder willen wij Thei en Toos Manders en de vier dames bedanken 
voor hun hulp. Dan nog een woord van dank aan onze eigen leden voor het mee opruimen van de zaal.   
 
Kerst–/adventsviering op donderdag 15 december in het MFC. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: we beginnen om 14.00 uur met koffie/thee en wat lekkers. 
Vervolgens zal er een kerstgedicht worden voorgelezen, waarna de toneelvereniging ‘De Plussers’ uit 
Sevenum hun act ‘De spookjas’ tot uitvoering zal brengen.  
 
In de pauze is er even tijd voor een drankje, waarna ze het tweede deel van hun toneelstuk zullen 
uitvoeren. 
 
Daarna zal ons eigen Meteriks zangkoor ‘Zanglust’ beginnen met hun kerstliederen.    
Na dit optreden kunnen we dan eindelijk aanvallen; de belegde broodjes, koffie en thee zullen op de tafels 
komen te staan. Vervolgens kunnen we nog gezellig napraten over deze kerst-/adventsviering.  
 
Ook nu zijn er geen kosten aan verbonden, het enige wat wij vragen is je tijdig op te geven, het liefst per 
mail: kbometerik@gmail.com. Bellen: alleen ‘s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur op  tel. 06-4035 5580  
Opgeven kan tot zondag 11 december. Geef je nu meteen op, dan ben je zeker niet de laatste ……. 
 
Agenda  
Wandelen  Maandag 5 december, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 8, 22 en 29 december, aanvang 13.30 uur in het MFC. 
Kienen       Maandag 12 december, aanvang 14.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
                   In 2023 beginnen de kienmiddagen om 13.30 uur in plaats van 14.00 uur. 
             
                   Op donderdag 15 december staat een kaart- en knutselmiddag gepland. Deze gaat  
                   niet door i.v.m. onze kerst-/adventsviering. 
 
                  Groetjes, KBO Meterik. 
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Uitslagen competitie: week 47  Competitiepunten en stand na ronde 12 

 
America 1  Meterik 1  10 – 4     A   Klasse Meterik 1 78  pnt   plaats     4 
Meterik 2        Vrij      B1  Klasse Meterik 2 57  pnt   plaats   10 
Gasthoes 1  Meterik 3    8 - 6    B1  Klasse Meterik 3 63  pnt   plaats     7 
Meterik 4  Ysselsteyn 1    9 - 3    B2  Klasse Meterik 4 66  pnt   plaats     7 
Meterik 5  Tienray 1    4 - 8    B3  Klasse Meterik 5 71  pnt   plaats     4 
Meterik 6  S.V.E.B. 2    6 - 8    C1  Klasse Meterik 6 84  pnt   plaats     1 
Meterik 7        Vrij      C2  Klasse Meterik 7 78  pnt   plaats     3 
Valdere Sevenum 4 Meterik 8    4 - 9    C4  Klasse Meterik 8 74  pnt   plaats     5 
 

Beste speler in week 47:  TOON HOFMANS  van Meterik 6  

 
         

 

 
 
Hospice Zenit kan versterking van de groep vrijwilligers voor de directe zorg goed gebruiken! 
Zorg je graag voor anderen en ben je flexibel?  
Dan is het voor onze gasten en ons team fijn als je je aanmeldt voor deze groep. 
 
We zorgen ervoor dat je goed voorbereid aan de slag kunt: op 1 maart 2023 start de cursus die elke 
nieuwe zorgvrijwilliger gaat volgen. Deze bestaat uit 9 avonden en wordt op 25 april afgesloten. 
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier dat staat op de website van het hospice: 
info@hospicezenit.nl. Bellen mag ook! 
 
Wil je eerst nadere informatie? Bel dan naar 0478-551434. We staan je graag te woord!! 
 
 
 
 
Gevonden 
 
 
Afgelopen zondag, 20 november rond 08.50 
uur, heb ik op mijn wandeling vanuit Horst 
door Meterik net voor de kerk aan de 
linkerkant van de weg sieraden gevonden. 
 
Ik zou ze graag teruggeven aan de eigenaar. 
 
De rechtmatige eigenaar of iemand die hier 
meer van weet kan contact opnemen met 
Lieke van der Aa  
 
Email: liekevdaa@gmail.com 
 
 

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd. 
Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en verdieping. 
 

mailto:info@hospicezenit.nl
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Voorspeelmoment 
 
 

 
Na een aantal prachtige voorstellingen in de kerk willen ook onze drumleerlingen hun muzikaal talent laten 
horen.  
 

Op woensdag 14 december om 19.00 uur zal het voorspeelmoment van de drumleerlingen plaats-

vinden in MFC De Meulewiek. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren.  
 
 
 
 

Te Koop 

 

Eerlijk heerlijk vlees van de boerderij.  

Stel zelf je varkens- en of rundvleespakket samen. 

Het vlees is voor 2 personen verpakt, gevacumeerd en ingevroren. 

 

Wij zijn open op zaterdagmorgen van 08.30 tot 12.00 uur 

Info: Klomp, Nieuwe Peeldijk 35 America  

tel 077 4641380 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wie helpt?? 
 
 
 

Heemkunde Meterik streeft ernaar om de rijke Meterikse historie 
digitaal vast te leggen. 
 
We zijn altijd blij met o.a. oude bidprentjes, foto’s, documenten, 
filmpjes etc. 
 
Af en toe zit er tussen de aangeleverde materialen een mooie 
foto waar we geen naam bij kunnen vinden. Zo ook de hiernaast 
afgebeelde foto. De foto is gemaakt in oktober 1947. 
 
Wie kent de naam van deze vrolijk ogende jongeman? 
 
Kun je ons helpen, mail dan naar info@heemkundemeterik.nl of 
bel Mariet Bakker, tel. 077 398 3812. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. 
 
Kijk ook eens op www.geschiedenismeterik.nl. 
 
 
 
 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Sinterklaas ophalen bij de molen 2022 
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In het MFC ging het feest verder (zie foto voorpagina) 
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Op 3 december komen wij weer langs  

de deur met kerststerren en azalea’s. 

 

U steunt ons toch ook? 

 

 

ALGEMEEN 

• Denken jullie eraan om de contributie over te maken???? 
 

AGENDA 

03 december   Kerststerrenactie 
30 december    Kaartavond 
12 januari  Nieuwjaarsborrel 
2/3/4 juni         Jeugdtoernooi 
10 juni             VC Trivia toernooi 
17 juni             FamilieVriendenToernooi (ovb) 
 

SENIOREN 

 

Uitslagen 

Sambeek 1   RKSV Meterik 1    0 - 2 
SSS'18 3   RKSV Meterik 2    0 - 2 
RKSV Meterik 3  SSA S.V. Lottum - GFC'33 6   2 - 2 
RKSV Meterik 4  FCV-Venlo 10     0 - 4 
 

Programma  

04 dec   14:00 RKSV Meterik 1   Montagnards 1  
04 dec   10:30 RKSV Meterik 2   Volharding 4  
04 dec   09:30 America 3    RKSV Meterik 3  
11 dec   14:00 DEV-Arcen 1    RKSV Meterik 1  
11 dec   11:30 SV Venray 5    RKSV Meterik 2  
11 dec   10:30 RKSV Meterik 3   SV Venray 11  
11 dec   10:30 RKSV Meterik 4   IVO 7  
13 dec   20:00 Baarlo O23   Meterik O23 
 

Meterik wint terecht van Sambeek 

Meterik speelde op zondag 27 november de uitwedstrijd tegen promovendus Sambeek. Op een lastig 
bespeelbaar veld konden de groen-witten moeilijk hun geliefde combinatievoetbal spelen. Ze creëerden 
toch voldoende kansen, gaven weinig weg en behaalden uiteindelijk een verdiende 0 – 2 overwinning. 
 
Meterik begon moeizaam aan de wedstrijd en gaf daardoor Sambeek mogelijkheden om de aanval te 
zoeken zonder echt gevaarlijk te worden. Meterik zocht ook de aanval, kreeg diverse kansjes maar kwam 
pas na een half uur op voorsprong. Dré Peeters schoot met enig geluk via een tegenstander de 0 – 1 
binnen. Sambeek kreeg vervolgens zijn enige echte kans van de wedstrijd uit een toegekende vrije trap. 
Keeper Luuk Haenen tikte met een formidabele zweefduik de prima inzet uit de kruising.  
Meterik kreeg vervolgens meer grip op het spel, gaf verdedigend weinig meer weg, was wel de 
bovenliggende partij, maar de dreigende gelijkmaker lag op de loer. Pas een kwartier voor tijd werd de 
wedstrijd beslist. Brent La Crois kreeg voor het eerst speelminuten na jarenlang blessureleed en 
bekroonde een prima invalbeurt met een doelpunt. Hij werd goed de diepte in gestuurd en schoot beheerst 
de 0 – 2 eindstand op het scorebord. 
 

JEUGD 

Uitslagen 

ST Volharding/Sambeek JO19-2  ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1  2 - 1 
S.V. Oostrum JO15-1    SJO America-Meterik JO15-1    2 - 1 
Melderslo JO13-1    SJO America-Meterik JO13-1    3 - 3 
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Sambeek JO12-1    ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2  1 - 2 
Sparta'18 JO11-1    ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-1  9 - 2 
MVC'19 JO11-3JM    ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO11-2  4 - 5 
ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1 Wittenhorst JO12-2     1 - 3 

 

Programma  

Thuiswedstrijden worden in het najaar van 2022 gespeeld in: 

 

America Meterik Hegelsom 

JO19-1 
JO19-2 
JO11-1 
JO11-2 
JO7-MP 

JO15-1 
JO13-1 
JO9-1 
JO8-1 
JO8-2 

JO12-1 
JO12-2 

 
30 nov 20:00 SJO PEC'20 JO19-2    ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2 
03 dec 14:30 ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-2 Eindse Boys JO19-1 
03 dec 12:30 SJO America-Meterik JO15-1   ST Volharding/Sambeek JO15-2 
03 dec 13:30 SJO America-Meterik JO13-1   Sparta'18 JO13-2JM 
03 dec 13:00 DES Swalmen JO12-1    ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-1 
03 dec 10:45 ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2 Wittenhorst JO12-4JM 
03 dec 10:30 ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO11-1 Venlosche Boys JO11-2 
03 dec 10:30 ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO11-2 Liessel JO11-1JM 
03 dec 11:00 SJO America-Meterik JO9-1   Venlosche Boys JO9-4 
03 dec 10:30 SJO America-Meterik JO8-1   Melderslo JO8-1 
03 dec 10:30 SJO America-Meterik JO8-2   Sparta'18 JO8-2 
03 dec 15:00 ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-1 ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 
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Oppermachtig VC Trivia dames 1 in streekderby 
 
 
 

 
Afgelopen zaterdag speelden de dames van VC Trivia weer eens een thuiswedstijd, ditmaal opnieuw een 
streekderby. De huidige nummer 3 van de ranglijst, afkomstig uit Melderslo, was te gast in Horst. De 
spanning voor deze wedstrijd was duidelijk te voelen, ook op de goedgevulde tribunes.  
VC Trivia overtuigde en wist met veel overmacht de wedstrijd met 4-0 te winnen.  
 
Onrustige start 
Dat de spanning voelbaar was, kon het publiek terugzien in de beginfase van de 1e set. Olsredlem kwam 
al snel op voorsprong, daar VC Trivia geen grip kreeg op de service.  
Zonder in paniek te raken, wist VC Trivia in alle rust terug te komen. Het spel was agressief, wat maakte 
dat Olsredlem al snel achter de feiten aanliep. De 1e set werd gewonnen met 25-16.  
 
Oppermachtig 
Nadat de 1e set vrij eenvoudig gewonnen was door VC Trivia leek het team ontketend. Van enige 
spanning was geen sprake meer, sterker nog: er werd vrijuit geserveerd, wat leidde tot vele series.  
Teuntje van Rengs bleek een ware plaaggeest voor Olsredlem. VC Trivia zette deze lijn voort en won de 
2e set met 25-13. Ook in de 3e set bleef het smullen geblazen voor het publiek. Door goed spelverdelen 
van Sanne Bergs werden alle aanvallers goed in stelling gebracht, wat resulteerde in de nodige harde 
klappen. VC Trivia kwam nimmer in de problemen en wist ook met de nodige overtuiging de 3e set met  
25-17 te winnen.  
Dit beeld veranderde niet meer en ook de 4e set werd gepakt met 25-14. Door deze volleybalshow blijven 
de dames uit Horst aan de Maas de trotse koploper van de 1e klasse H.   
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Sportvereniging Oxalis 
   Horst aan de Maas 

 
 

Oxalis pakt de winst en neemt de 3 punten mee naar huis 

Op zondag 27 november speelde SV Oxalis 1 tegen Arcades uit Deurne. Wederom speelde Oxalis een 
spannende wedstrijd die gelijk op ging. Gelukkig konden deze keer de punten mee naar huis genomen 
worden. 
 
Het was Arcades die de score opende. Oxalis had hier snel antwoord op en nam de voorsprong over. 
Arcades kwam al snel dichterbij. Oxalis bleef naar goede kansen zoeken. Arcades deed dit ook waardoor 
de dames met een gelijke stand van 6-6 de rust in gingen.  
 
In de rust werd er gezegd dat het baltempo omhoog moest en ze goed naar de kansen moesten blijven 
zoeken. De winst zat er zeker in maar de dames moesten erin blijven geloven en gefocust blijven. Met 
deze informatie gingen de meiden weer vol goede moed de 2e helft in. 
 
Ook in de 2e helft waren de teams erg gewaagd aan elkaar, het ging nog steeds erg gelijk op. Op een 
gegeven moment kon Oxalis uitlopen naar een 7-10. Maar Arcades bleef de druk opvoeren, waardoor we 
geen enkel moment het gevoel hadden dat we safe waren. Arcades kon toch de aansluiting vinden. 
Hierdoor waren het spannende laatste minuten. Gelukkig viel het dit keer de goede kant op en konden de 
dames met de winst naar huis.  
 
Volgende week speelt Oxalis 1 tegen MKV 1 om 13.30 uur thuis in de Kruisweide. 

 

Agenda 

02-12-2022: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E van 18.15-19.45u in kantine Sportpark Wienus 
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl OF 
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis. 
 
 

     

Ook “Easy – Fix  schotels” te koop 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 

    H. Missen in onze kerk 

 
 

Zaterdag 10 december, 3e zondag v.d. Advent, 19.00 uur. Leesjaar A 

1. Pierre Jenniskens (verjaardag) 
2. Nel Tacken - Thijssen (jaardienst) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten  

Lector    Acoliet     Collectant 

10-12: Henny Jenniskens  Max van Dieten   Tjeu Tacken 
24-12: Henny Bergs   Huub Baltussen   Tjeu Tacken 
25-12: Margriet Hendriks  Theo v. Rens 
 

Kerstmis 2022 
Op 24 december a.s. is er vanaf 18.30 tot 19.30 uur een inloopmoment voor het aansteken van een 
kaarsje en het bekijken van de kerststal. 
Om 20.00 uur begint dan de ‘nachtmis’. Daarin zal Zanglust zingen.  
Op 1e Kerstdag is er om 09.30 uur een H. Mis. Dan speelt, zoals altijd, fanfare Concordia.  
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 398 1416 

 

Misintenties   

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

Winter 
Donkere dagen, lange nachten, 
tijd van geven en verwachten, 

tijd van kaarslicht en van mensen 
die elkaar geluk toewensen. 

 
Een rustige, vredige tijd van de Advent gewenst! 

 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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