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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Zuid-Afrikaanse coronavariant:
deze variant… kaapt de goede hoop.
In week 47 is in Meterik 7 mm. neerslag gemeten.
Het totaal in november is nu 18 mm.
Sint inlichten:
huis aan huis bezoek is in deze tijd risicovol.

Tot weeres met de 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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Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
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Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.

Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
1 pagina
€ 27,50
1 pagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (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.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 27-11-2021 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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- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
VSS ledenavond 19:30 uur (geannuleerd?)
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
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
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- VSS uitstapje Holiday on ice
- Oliebollenactie 16:00 uur

Meulewiekagenda ingekort i.v.m. alle onzekerheden v.w.b. coronaregels

Meulewiekers en Meulewiekinnekes
Wij zijn er nog steeds onderstebaove van. Wat hadden we drie weken terug
graag met jullie een leuk feest van de opening van ‘t carnavalsseizoen
gemaakt. Het complete boerengezelschap kon niet wachten om zich bekend
te maken en de liedjeszangers stonden te popelen om hun nieuwe kraker te
laten horen.
Ook hadden we Prins Bernard een waardig aftreden en een warm welkom
gegund bij de Ald Preense. Wie moet er anders voor hun volgende BBQ zorgen?
Als het virus zich net zo krangsum gedraagt als ’t carnavalsvirus, hopen we dit alles snel te kunnen
inhalen. We houden jullie hierover op de hoogte.
Wie er ook al even aan ’t zagen, timmeren en schilderen zijn, zijn de knutselaars van onze
decorcommissie. Zij hadden graag ’t thema van aankomende carnaval bekend gemaakt tijdens de
opening. Om jullie niet nog langer in spanning te houden, maken we via deze weg het thema bekend.
Het thema is:

‘BOÈTESTE-BINNE’
Je kunt de komende feestdagen eens goed nadenken wat voor
carnavalspak je daarbij gaat maken en hoe je dit in je
optochtdeelname gaat verwerken. Een klein tipje van de sluier
van de versiering in de zaal zie je op de foto links afgebeeld.
Hopelijk tot gauw allemaal en blijf gezond!
Voor aankomende carnaval zijn we nog druk op zoek naar een
groep vrijwilligers die samen met JCM ’t carnavalsbal op
zaterdagavond wil organiseren.
De ruiterclub is helaas hiermee gestopt en er is nog geen
andere vereniging gevonden, die dit van de ruiterclub wil
overnemen.
Heb je interesse of tips, laat het ons weten via
info@demeulewiekers.nl.
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Beste mensen

Via deze weg willen we iedereen bedanken die voor ons mee gespaard heeft bij de sponsoractie van
Plus Lucassen Horst. Iedereen die de moeite genomen heeft de bonnetjes te verzilveren of in de
brievenbus te doen op het Meteriks Veld, hartelijk dank!
We hebben een mooi bedrag bij elkaar gespaard namelijk € 468,00.
Dit bedrag komt ten goede aan de leden en leiding van onze club!
Bestuur JongNL Meterik

Hallo allemaal
Waar we wellicht al een beetje bang voor waren, wordt helaas werkelijkheid.
Door de coronamaatregelen die vanaf 28-11-2021 ingegaan zijn, is het niet meer mogelijk om de
groepsavonden en andere activiteiten door te laten gaan, in of rondom de blokhut. De blokhut behoort
ook bij de accommodaties die vanaf 17.00 uur gesloten moeten zijn. Deze maatregelen gelden tot en
met 18-12-2021.
Wat houdt dit in voor ons?
Tot en met 18 december 2021 kunnen de volgende activiteiten niet doorgaan:
- Groepsavonden
- Andere activiteiten in of rondom de blokhut
- Activiteiten van JongNL Limburg
Daarnaast gaat de pruts-inn die gepland stond op zaterdag 08-01-2022 niet door. Hiervoor gaan we
een nieuwe datum zoeken, in het voorjaar van 2022.
We begrijpen dat dit heel vervelend is voor iedereen, maar hopen toch op jullie begrip.
Blijf gezond!
Namens het bestuur,
Rick van Rengs

Abonnementsgeld 2022
We vragen iedereen om zelf het abonnementsgeld voor 2022 over te maken;
u ontvangt van ons geen rekening of acceptgirokaart en het geld wordt ook niet
automatisch van uw rekening afgeschreven.
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.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2022 elke donderdag in uw mailbox.
We vragen u om het abonnementsgeld vóór 20 december 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 @).
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Beekoever wordt versterkt
Afgelopen week is begonnen met het versterken van de zuidelijke oever van de Kabroeksebeek tussen de
Donkstraat en de Afhangweg.
Vanwege de aanleg van het fiets-/wandelpad was het nodig om een
stevige beschoeiing te maken vanaf de Afhangweg tot aan de geplande
brug naar Donksweiden. Omdat de rest van de oever ook in slechte staat
was heeft het Waterschap besloten het hele stuk tot aan de Donkstraat
aan te pakken.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer gestart wordt met de aanleg
van het fiets-/wandelpad. We hopen echter komend voorjaar gebruik te
kunnen maken van deze nieuwe verbinding naar Horst.

Mededelingen KBO
Beste leden,
Als bestuur hebben we besloten alle activiteiten zoals kienen, wandelen, knutselen, kaarten en onze
jaarlijkse kerst-/adventsviering van 16 december 2021 helaas te annuleren.
De laatste weken lopen de cijfers van het COVID-19 behoorlijk op.
Wij mogen het risico niet nemen dat mede door onze activiteiten mensen besmet raken.
Het lijkt wel of het COVID-19 steeds dichterbij komt.
Wat betreft de activiteiten van de maand januari, daar komen we op terug. Hou vooral ‘t Krèntje
(Meulewiekagenda) in de gaten. Wij wensen alle mensen een heel fijne pakjesavond toe.
Als er leden zijn die, om wat voor reden dan ook, hun lidmaatschap willen beëindigen, doe dit dan a.u.b.
voor het einde van het jaar. Wij hebben natuurlijk heel graag dat jullie allen bij de club blijven. Het liefst
met vele nieuwe leden erbij. Deze nieuwe leden zijn 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: 06-4035 5580, tussen 18.00 en 20. 00 uur.
Groetjes, bestuur KBO Meterik
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Eetpunt ‘schuuf gezellig aan’

6 december is er weer een eetpunt. Wij vragen de bezoekers die zich opgegeven hebben dringend om
zich te houden aan de coronamaatregelen. Bij binnenkomst een mondkapje op, pas als u zit mag het
mondkapje af. De tafels worden zodanig gedekt dat u 1,5 meter uit elkaar kunt zitten. Heeft u klachten of
bent u bij iemand in de buurt geweest die corona heeft, blijf dan thuis.
Voor het eetpunt kunt u zich opgeven t/m donderdag 2 december bij de Dorpsverbinders. tel. 06-38230621
of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Zorg dat u de QR-code bij de hand heeft.
Wij wensen iedereen veel plezier en smakelijk eten!
De Dorpsverbinders:
Carli, Ria en Hennie

Bedankt voor jullie support!
Graag bedanken we jullie voor de bijdrage aan de sponsorpuntenactie van PLUS
Lucassen en de Rabo Clubsupport van de Rabobank.
In totaal hebben we maar liefst € 942,35
ingezameld! Een geweldig mooi bedrag!
€ 315,00 is afkomstig van de PLUS
sponsoractie en € 627,35 van de Rabo
Clubsupport.
Dit geldbedrag wordt volledig ingezet
voor onze jubileumeditie in 2022.
De steun wordt onder andere ingezet
voor het bekostigen van de attracties.
Nogmaals, bedankt!
Organisatie Miëterikse Kermis
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Een terugblik……
buurvrouwen op het priesterfeest van Jan Jenniskens
Op 3 april 1961 (tweede paasdag) deed Jan Jenniskens (Gierus Jan) zijn Eerste Heilige Mis in de kerk van
Meterik.
Hij was minderbroeder-franciscaan en had de naam pater Jacobinus aangenomen.
Op 12 maart 1961 was hij in de kloosterkerk van Weert door monseigneur Staverman (apostolisch vicaris
van Hollandia) tot priester gewijd.
Op Schadijk 18, bij het ouderlijk huis van de neomist was er gelegenheid om Jacobinus te feliciteren en
voor de genodigden was er een groot feest.
(Het toenmalige Schadijk 18 is het huidige Sint Maartensweg 10.)
De buurvrouwen van ‘De Schaak’ waren ook op het feest uitgenodigd. De zondagse kleding
was uit de kast gehaald; ze waren op z’n ‘paasbest’ en de toer ontbrak niet.

V.l.n.r.
Petronella Peters – van Wijlick (geboortedatum 01-08-1886 en overleden 08-11-1967),
Marie Keijsers (met fraaie toer op haar hoofd). Ze werd ook wel Mieëlders Driek zien Marie genoemd;
ze was ongehuwd (geboortedatum 29-07-1884 en overleden 19-08-1962).
Hendrika Muijsers – Achten (geboortedatum 28-07-1898 en overleden 24-07-1970),
Johanna Reijnders – van Lipzig (geboortedatum 12-04-1893 en overleden 05-10-1976)
Betje (Maria E.) Smedts – Reijnders (geboortedatum 16-04-1895, overleden 23-10-1965)
Van dit priesterfeest is ook een film gemaakt die te zien is op de website van Heemkunde Meterik
www.geschiedenismeterik.nl. Er is 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 (in de
foto) kunt klikken op de map ‘video’. Daar vind je meerdere films, waaronder de film van het priesterfeest
van Jan Jenniskens.
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Op 4 december komen wij weer langs de
deur met kerststerren en azalea’s.
U steunt ons toch ook?
Agenda
4 december - kerststerrenactie

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

Coronamaatregelen
Tot nader order is ons sportpark gesloten van 17:00 uur tot 05:00 uur. Dit geldt voor alle activiteiten.

SENIOREN
Uitslagen
RKSV Meterik 4 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
BEVO 1 (zon)
Programma
05 dec 10:30
05 dec 10:30
05 dec 11:00
05 dec 14:00
12 dec 10:00
12 dec 10:30
12 dec 10:30
12 dec 14:00
14 dec 10:30

Merselo 2 (zon)
Koningslust 2 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)

komende weken
RKSV Meterik 2 (zon)
Kronenberg 3 (zon)
Kronenberg 2 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)
VVV'03 2 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
S.V. Grashoek 1 (zon)
Reuver 4 (zon)

4-1
3-2
1-3

SV Venray 6 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
SVEB 1 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
America 3 (zon)
Hegelsom 3 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)

co
co
co
co
co
co
co
co
be

Meterik wint opnieuw en versterkt zijn positie in de top van de ranglijst.
Op zondag 28 november speelde Meterik in Beringe lange tijd een gelijk opgaande wedstrijd tegen Bevo.
Na de rust wisten de groen-witten het verschil te maken, mede dankzij hun uitstekende keeper. Ze
stonden er als team en behaalden uiteindelijk een verdiende 1-3 overwinning.
Vanaf de aftrap zocht Meterik fel de aanval maar kon weinig ruimte en kansen creëren. Bevo speelde
vanuit een gesloten verdediging en zocht met counters via de snelle spitsen de aanval. Pas vlak voor rust
kreeg Meterik als eerste een echte scoringskans.
In de rust gaf trainer Paul Heldens zijn team een aantal tactische aanwijzingen en deze werden prima
opgepakt, zo gaf hij na de wedstrijd aan.
Ze zijn onder aanvoering van Huub Kleuskens een hoger tempo gaan spelen, wisselden met regelmaat
van positie, toonden nog meer wilskracht en vonden zo de ruimte om te scoren. Rick Hesen nam in de 55e
minuut een crosspass goed aan, speelde zijn tegenstander uit en schoot de 0-1 binnen. Bevo beet
vervolgens flink van zich af en was een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar keeper Luuk Haenen was
een grote sta in de weg en hield de nul voor zijn team vast. De groen-witten beloonden zichzelf voor hun
tomeloze inzet, door na 77 minuten de voorsprong uit te bouwen. Na een goede combinatie van de jonkies
Giel Vullings en Coen van Rens werd Rick Hesen in stelling gebracht. Hij speelde zijn tegenstander weer
uit en scoorde de 0-2. In de slotfase speelde Piet Steeghs zich prima vrij maar deze ging niet voor zijn
eigen kans. Hij speelde de vrijstaande Giel Vullings aan en deze scoorde de 0-3, zijn eerste doelpunt voor
Meterik 1. In de extra tijd kon Bevo nog de verdiende 1-3 scoren.
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SJO AMERICA-METERIK
Uitslagen 27 november
ST SJO America/Meterik/Hegelsom JO19-1
SJO America/Meterik JO17-1
SJO America/Meterik JO15-1
Reuver JO13-2
Wittenhorst JO12-3
Oostrum JO11-1
SJO America/Meterik JO8-1
Programma 4 december
Blerick JO19-2
Sportclub Irene JO17-3
SVOC’01 JO15-1JM
SJO America/Meterik JO13-1
SJO America/Meterik JO12-1
America/Meterik JO11-1
Venray JO10-5
Ysselsteyn JO8-1

- 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

- ST SJO America/Meterik/Hegelsom JO19-1
- SJO America/Meterik JO17-1
- SJO America/Meterik JO15-1
- ST Sparta’18/Kronenberg JO-13-2
- Venlosche Boys JO12-3JM
- Leunen JO11-1JM
- SJO America/Meterik JO10-1
- SJO America/Meterik JO8-1

3-4
1-2
0-6
9-1
2 - 6 S.V.
4-3
afg.

14:15
14:30
14:00
12:00
11:00 SJO
11:00 SV
12:30
10:30

Enquête vliegbasis De Peel
Mijn naam is Anne Berendrecht (gegevens bij de redactie bekend) en ik voer als stagiair bij de Koninklijke
Luchtmacht, namens de Universiteit van Amsterdam, een onderzoek uit onder de omwonenden van
De Peel. Het onderwerp betreft de heropening van vliegbasis De Peel.

Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wie de omwonenden zijn, wat hun mening is over de
heropening van vliegbasis De Peel en de motivatie van hen om zich wel of niet uit te spreken over deze
kwestie. Uit een eerder omgevingsonderzoek van onderzoeksbureau Kantar is gebleken dat de grootste
groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat. Dit is tevens een groep die zich hierover het minst
lijkt uit te spreken. Deze silent majority (stille meerderheid) probeer ik middels dit onderzoek ook te
bereiken. Voor de Koninklijke Luchtmacht is het waardevol om te achterhalen wat de motivaties van
omwonenden zijn om zich wel of niet uit te spreken. In gesprek blijven met de omgeving is namelijk enorm
belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Enquête beschikbaar
Er is een online enquête beschikbaar voor dit
onderzoek. Het zou enorm fijn zijn als inwoners van
Meterik hieraan willen deelnemen. Op deze manier
kunnen alle omwonenden zich laten horen.
Uiteraard worden zij, mits zij dit willen en zich
hiervoor aanmelden in de enquête, op de hoogte
gehouden van de resultaten van het onderzoek.
Het achterhalen van de mening en motivatie van
omwonenden is van essentieel belang voor mijn
onderzoek en om een goed onderbouwd advies te
geven aan de Koninklijke Luchtmacht. Het wordt
daarom enorm gewaardeerd als mensen
deelnemen aan deze enquête.
De link naar de enquête: https://forms.gle/jbEZLgLtg9RkBLCGA
Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor de medewerking aan mijn onderzoek. Ik stel het enorm op prijs!
Anne Berendrecht
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Koken met ’t Krèntje
Plaatcake met appel

Herfst…, tijd van appels.
Een plaatcake is vrij gemakkelijk te maken, je kunt er veel stukjes van snijden en het smaakt erg lekker!

Hulpmiddelen
Bakplaat, groot stuk bakpapier, mixer, paperclips, beslagkom, oven

Ingrediënten voor 15 personen
125 g boter
200 g margarine (boter en margarine samen 325 gram)
300g lichtbruine basterdsuiker
6 kleine eieren
375 g bloem
1 eetlepel bakpoeder
2 afgestreken eetlepels kaneel
2 theelepels gemalen kardemom
8 middelgrote appels
sap van een halve citroen
4 eetlepels suiker
eventueel halve walnoten

Voorbereiding
Verwarm de oven voor op 175 graden.
De bakplaat bekleden met een groot stuk bakpapier en een rand van ongeveer 3 cm omhoog vouwen; de
hoeken vastzetten met paperclips.

Bereidingswijze
De boter en de margarine (op kamertemperatuur) met de suiker crèmig kloppen.
De eieren er een voor een doorkloppen.
De bloem met het bakpoeder en de kaneel en de gemalen kardemom zeven en in delen door het
eiermengsel spatelen, tot er geen bloem meer zichtbaar is.
Het cakebeslag op de beklede bakplaat scheppen en gladstrijken.
De appels schillen en elke appel in 8 partjes snijden.
De appelpartjes in een bak water met citroensap leggen (tegen verkleuren), droogdeppen en in rijen in het
beslag drukken. Eventueel ook halve walnoten in het beslag drukken.
De bovenkant bestrooien met een mengsel van citroenrasp en suiker.
De bakplaat midden in de oven van 175 ºC schuiven en de plaatcake in 40-50 minuten goudbruin en gaar
bakken.
Laat het iets afkoelen en snijd het aan blokken.
Eventueel garneren met een toef slagroom of bestrooien met poedersuiker.
Je kunt de appels desgewenst ook vervangen door ander fruit.
SMAKELIJK!
Heb jij ook een recept waar je tevreden over bent en dat je wit delen met onze lezers, mail dat dan
naar dorpskrantmeterik@gmail.com. We stellen elke inzending op prijs!

Nog een paar nachtjes slapen……
we wensen iedereen een fijn en gezellig Sinterklaasfeest
zonder zeurpieten!
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Dames 1

VC Trivia wint uitduel in Eindhoven
Een week na de knappe thuisoverwinning op de huidige nummer 2 van de competitie, wachtte
afgelopen zaterdag het uitduel tegen de nummer 3, Hajraa uit Eindhoven. Dit keer kwam VC Trivia met
de complete 11-koppige selectie voor de dag en ook coach Guus Wilbers stond weer langs het veld. Er
werd een knappe 1-3 overwinning geboekt, waardoor VC Trivia naar de derde plek in de competitie
stijgt.
VC Trivia begon het uitduel enigszins afwachtend, waardoor Hajraa met het nodige kunst en vliegwerk
de ballen van de grond wist te halen en het VC Trivia moeilijk wist te maken. Met vlagen kon VC Trivia
het tempo opvoeren waardoor de kwetsbaarheid van Hajraa naar voren kwam. Maar Trivia wist dit niet
vol te houden en maakte te veel onnodige fouten in de service en ook de servicepass. Hajraa won de
eerste set met 25-19.
Het roer moest om, de coach van VC Trivia bracht Desi van Rens en Lieke Litjens binnen de lijnen en
dit bleek een goede zet, want er kwam meer rust in de opbouw en ook aanvallend scoorde VC Trivia
erop los. Sanne Bergs wist vervolgens met een fantastische serviceserie het verschil te maken. De set
werd overtuigend gewonnen met 11-25.
VC Trivia begon goed aan de 3e set, al snel stond er een 7-11 voorsprong op het scorebord. Na een
time-out aan Eindhovense zijde kwam de tegenstander sterk terug en pakte het een 17-16 voorsprong.
Trivia bleef kalm en pakte snel de draad weer op. Met een 20-22 voorsprong kwam Josi Linskens in
het veld om de verdediging te ondersteunen en nam Sanne Bergs de spelverdelers positie over. Dit
pakte goed uit want de 3 daaropvolgende punten waren voor VC Trivia.
De vierde set moest de beslissing brengen. VC Trivia was heer en meester en pakte een zeer ruime
voorsprong door goed serverend werk van Sanne Bergs en Teuntje van Rengs. De vierde set werd
overtuigend met 18-25 gewonnen waardoor de dames zich een goede uitgangspositie verworven
hebben om volop de strijd aan te gaan voor plek 2 in de competitie.

Heren
VC Athos 70/VC Trivia pakt meer pinten als punten!
Op zaterdag 27 november stond voor de mannen van Heren 1 de wedstrijd tegen Havoc HS1 uit Haps
op het programma. Tijdens de warming up werd duidelijk dat Havoc in het bezit was van een
aanvalskanon op de buiten. Na een goede warming up en een kantine vol trouwe supporters kon de
wedstrijd beginnen. Havoc begon tot de verbazing van iedereen zonder hun supertalent (nummer 11)
aan de wedstrijd. In het begin van de 1e set moesten de mannen van Athos/Trivia zoals gewend nog
op stoom komen. Toen Havoc hun nummer 11 inwisselde gingen zoals verwacht alle set-ups bij Havoc
naar de buiten. Gelijk werd duidelijk dat een goed blok van belang was om deze nummer 11 enigszins
onder controle te krijgen. De schade bleef beperkt totdat dit kanon aan serve kwam. Het bleek dus dat
zijn serve net zo goed was als zijn aanval. Havoc liep een flink aantal punten uit door enkele ketsballen
in de pass van de mannen van Athos/Trivia. Uiteindelijk wist Athos/Trivia zich terug te vechten in de 1e
set. In de Big-points van de 1e set knalden de ballen aan alle kanten het veld in. Havoc wist net aan
het langste eind te trekken en won deze set met 25-23.
Het was duidelijk dat een versnelling hoger aan de kant van Athos/Trivia geen overbodige luxe was.
In de 2e set begon de motor te lopen en kwam Havoc er niet aan te pas. Ook hun talentje kon het tij
niet keren. Het zelfvertrouwen groeide en met een goede verdediging en sterke aanvallen walste
Athos/Trivia over Havoc heen en won de 2e set met 25-13!
In de 3e set bleek snel genoeg dat beide teams gebrand waren om deze set de gaan pakken. Het was
een set van vallen en opstaan. Aan beide kanten werd goed spel gespeeld. Uiteindelijk kwam het er op
aan in het einde van de set. Er stond een score van 24-24 op het bord. Het ging er hard aan toe en de

11

spanning was in de hele Kruisweide te voelen. Het ging door tot een stand van 29-29. Athos/Trivia
pakte het 30ste punt en mocht gaan serveren. Na een lange rally gooide Willem de laatste set-up van
deze set naar de buiten. Daan nam met alles wat hij nog in zich had een aanloop en knalde deze bal
SNOEIHARD binnen. Een oerkreet van ontlading volgde. De set werd met 31-29 gewonnen.
Met een voorsprong van 2-1 werd begonnen aan de 4e set. Het ging net zoals in de voorgaande set
weer de hele tijd tegen elkaar op en beide teams wisten niet uit te lopen. Ook in deze set kwam het er
weer op aan in de big-points. Havoc trok net aan het langste eind en won de 4e set nipt met 25-23.
Er moest een 5e set gespeeld gaan worden om de wedstrijd te beslissen. Het moest vanaf het begin
van diep komen bij de mannen van Athos/Trivia. De hele set werd achter de feiten aangelopen. Deze
set werd helaas dan ook met 15-9 verloren.
Het was een goede wedstrijd van hoog niveau waar Havoc uiteindelijk de winst mee terug naar Haps
nam. Een uitnodiging van Robbert om nog een paar pilsjes te gaan drinken werd natuurlijk niet
afgeslagen. Na wat krachtvoer van de plaatselijke shoarmatent werd er weer wat energie gevonden om
nog een feestje te bouwen tot in de late uurtjes.
Conclusie: meer pinten als punten deze laatste wedstrijd voor de avondlockdown. Wij houden jullie via
onze socials op de hoogte over de voortgang van de competitie in deze rare tijden.
Bamboe en tot de volgende!

Kerststukje

Het maken van het kerststukje kan vanwege de nieuwe maatregelen helaas niet doorgaan.
Of het uitstapje nog plaats kan vinden is nog niet duidelijk.
We houden jullie op de hoogte via ‘t Krèntje.
Bij vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur.
Hopelijk tot snel.

Katalysator gestolen

In de nacht van 24 op 25 november is, waarschijnlijk tussen 4 en 5 uur ’s morgens, op de parkeerplaats
tegenover het klooster aan de Pastoor Notermansstraat de katalysator onder een Hybride Toyota Prius
vandaan gehaald en meegenomen.
De auto, van een bewoner van de Theresiastraat, stond geparkeerd in de parkeervakken tegenover het
klooster, in de buurt van het hondentoilet.
Mogelijk heeft iemand iets verdachts gezien of is het opgevallen dat er mensen ’s nachts bij auto’s
rondhangen. Meld het dan bij de redactie, dorpskrantmeterik@gmail.com, zodat wij dit door kunnen geven
aan de eigenaar.
Mogelijk is voor anderen die in het bezit zijn van een Hybride Toyota Prius waakzaamheid geboden.
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Sportvereniging Oxalis

Horst aan de Maas

Oxalis verliest 1e zaalwedstrijd in hoofdklasse
Op zondag 28 november stond de eerste zaalcompetitiewedstrijd gepland voor de dames van Oxalis 1.
Oxalis komt deze zaalcompetitie voor het eerst uit in de hoofdklasse, de op één na hoogste klasse in het
dameskorfbal! Extra spannend deze wedstrijd, was dat er voor de eerste keer met schotklok wordt
gespeeld. Oxalis speelde thuis tegen KVC 1 uit Hapert, een tegenstander die ze nog niet eerder tegen
waren gekomen.
Het was Oxalis, die de wedstrijd meteen opende met een doelpunt. Er werd snel rondgespeeld en Oxalis
creëerde mooie kansen. Dit was ook het geval bij de dames van KVC, waardoor de wedstrijd gelijk tegen
elkaar opging. Zo was de tussenstand na ongeveer een kwartier spelen 5-6. Toch was het KVC die
vervolgens de kansen sneller af wist te ronden en daardoor een ruimere voorsprong wist te pakken.
Oxalis ging de rust in met een tussenstand van 8-13.
In de tweede helft bleef Oxalis doorzoeken naar goede kansen en die kwamen ook zeker voorbij. Het bleef
echter lastig voor de dames om de kansen af te ronden. KVC bleef daarentegen de korf goed vinden en
wist hierdoor steeds verder uit te lopen. Hierdoor werd de eindstand uiteindelijk bepaald op 10-25.
Voor volgende week zondag staat de wedstrijd tegen ONA/Astrantia 1 gepland om 13.15 uur in
Overasselt. Het is nog even afwachten of deze wedstrijd door gaat, in verband met de nieuwe
afgekondigde coronamaatregelen. Maar vooralsnog laat het KNKV de competitie doorgaan.

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
• 11-12-2021: KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur in zaal Jong Nederland Hegelsom
• 11-12-2021: G-Sport training 11.00-12.00 uur in zaal Jong Nederland Hegelsom
• 28-12-2021: Blacklight toernooi in Sporthal De Raaijhal Overloon voor jeugdteams verdeeld in
4 dagdelen tussen 09.30-21.30 uur.
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

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
Lector: Jos Tielen

Acoliet: Max v. Dieten

collecteschaal achter in de kerk

Kerkbijdrage
Onlangs hebt u een brief ontvangen met het financiële overzicht 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 svp op
NL36RABO 01333 03500. Dank u wel!
Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023

Bericht van Duurzaam Meterik:
Heeft u een koophuis en wilt u gratis advies (EPA) over het
verduurzamen van uw huis?
U kunt nu gebruik maken van een gratis Energie Prestatie Advies (EPA) via de provincie Limburg. Een
buitenkansje dus! LET OP: Er zijn 2.200 gratis adviezen te vergeven (voor de hele provincie), dus
wees er snel bij!
Normaal kost zo’n advies circa 350 euro. We verwachten dus dat het budget snel op is.
Hoe werkt het EPA?
De adviseur begint met een scan van de gehele woning. Hij kijkt
onder meer naar de isolatie van muren, daken en vloeren. Uit die
scan rolt een rapport met een persoonlijk advies dat inzicht geeft
in:
- Hoe energiezuinig uw woning is.
- Hoe u uw energiegebruik verlaagt en uw wooncomfort
verbetert.
- Wat eventuele maatregelen kosten.
- Hoe lang het duurt voor uw investering is terugverdiend.
De EPA-adviseur helpt u desgewenst bij het kiezen van de
slimste maatregelen. Wat doen gevel-, vloer en dakisolatie met uw huis? En wat betekent nieuw glas of
een nieuwe cv-ketel voor uw energierekening? Na het bezoek belt de adviseur u om het EPA-rapport
door te lopen. Zo kunt u samen de slimste maatregelen kiezen.
Meer informatie vindt u op deze website (scrollen naar het kopje ‘gratis energie-prestatie advies’):
https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/
En hier is de link naar het digitale aanvraagformulier:
https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/EPA_Adviesaanvraag_v2/
Doe er uw voordeel mee en vraag snel zo’n gratis advies aan.
Met hartelijke groeten,
Werkgroep Duurzaam Meterik
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