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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Een oostenwind bij volle maan,
kondigt vaak een strenge winter aan.
In de 2e week van januari is er 16 mm gevallen.
Het totaal is nu 20 mm.
Op maandagochtend 21 januari 2019 kunnen we een totale maansverduistering zien. Deze
verduistering start omstreeks 03.36 uur, wanneer de maan de bijschaduw van onze planeet raakt.
Omstreeks 06.12 uur bereikt deze maansverduistering het maximum. Doordat de maan tijdens deze
totale maansverduistering een spookachtige rode kleur krijgt, wordt dit fenomeen in de volksmond ook
wel een 'bloedmaan' genoemd.
Tot weeres met groeten van Jos

Speelschema week 2
De Kemphaan1
Meterik 1
Meterik 2
Ysselsteyn 1
Meterik 3
Meerlo 1
Leunen 2
Meterik 4
Meterik 5
Grubbenvorst 4
Oirlo 4
Meterik 6
Meterik 7
Blitterswijck 1
Sevenum 6
Meterik 8

3–7
9–4
0 – 12
7–5
8–6
7–7
5 – 10
6–7

Competitie
A Klasse
B1 Klasse
B2 Klasse
B2 Klasse
B3 Klasse
B4 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse

stand ronde
Meterik 1 102
Meterik 2 122
Meterik 3 112
Meterik 4 112
Meterik 5 94
Meterik 6 120
Meterik 7 98
Meterik 8 107

17
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 6
plaats 3
plaats 6
plaats 5
plaats 12
plaats 4
plaats 9
plaats 8
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Meulewiekagenda vanaf 17 januari 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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Openbare dorpsraadvergadering café ’t Hukske 20.00 - 22.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.30 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Zonnebloem: 800 jaar Horst Proeverij PETC 12.30 - 14.00 uur
Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
- JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur
- CD verkoop van de Miëterikse carnavalsliedjes
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

KBO eetpunt 18.00 uur
Prinsenbal de Meulewiekers 20.30 - 02.00 uur
- Zanglust jaarvergadering 09.30 - 11.30 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vrouwen samen sterk ballonnenkrans maken 19.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
Verlovingsbal Boerenbruiloft 14.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
KBO excursie Taco 14.00 uur
Concert Concordia in de Joriskerk te Venlo 10.00 - 12.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.30 -13.30 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vrouwen samen sterk informatieve avond 19.30 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
Zittingsavond De Meulewiekers 20.00 uur
- JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- Zittingsavond De meulewiekers 20.00 uur
Receptie Prins van De Meulewiekers 13.11 uur - 20.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

KBO eetpunt 18.00 uur
- Carnavalsmiddag jeugd De Meulewiekers 14.00 - 16.00 uur
- Carnavalsbal De Meulewiekers 20.30 uur - 02.00 uur
Carnavalsoptocht De Meulewiekers 13.49 - 20.30 uur
Boerenbruiloft De Meulewiekers 14.00 uur
MFC grote schoonmaak 09.00 -17.00 uur
KBO knutselen 13.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
KBO kienen 13.30 uur
- Zonnebloem gezellige middag PETC
- Vrouwen samen sterk medische avond (AB reflex) 19.30 uur
JongNL Meterik Doet 08.30 uur
KBO jaarvergadering 14.00 uur
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OPA

Zaterdag 26 januari komen we voor het eerst dit jaar oud papier ophalen. Deze keer is groep 1
aan de beurt. Dit zijn Sander A, Jac A, Kris C en Bernard J. Er is een extra kraakwagen ingezet.
Hiervoor zijn Roger Muijsers en Marc Verheijen ingepland.
We beginnen om 14:00 uur, zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.
Bedankt.

OMA
Zaterdag 26 januari kunt u oud metaal in komen leveren. Dit kan zoals altijd op de parkeerplaats
van de voetbalclub tussen 13:00 – 15:00 uur. Groep 1: Henk Ambrosius en Stan en Johan Gooren
zullen namens JongNL Meterik aanwezig zijn voor eventuele hulp.

WANDELEN

Maandag 21 januari gaan we weer wandelen en vertrekken we om 13.30 uur bij de zaal.
Als er mensen zijn die ook mee willen wandelen zijn zij altijd welkom. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugde. Ook is er de mogelijkheid om bij terugkomst bij de inloopmiddag samen een kop koffie te
drinken.

KNUTSELEN
Donderdag 24 januari gaan we weer knutselen en is er nog altijd de mogelijkheid om deze
handvaardigheid ook te leren. Als je denkt: “dat kan ik niet”, dan heb je het mis, want onder
begeleiding van Ans kom je er achter dat jij dat ook kunt leren. Loop gewoon even binnen.
De aanvang is om 13.30 uur in ‘De Meulewiek’.

Jaarvergadering

Woensdag 23 januari Jaarvergadering.
Als we het officiële gedeelte van de avond behandeld
hebben is er tijd voor ontspanning.
We gaan er een mysterieuze avond van maken.
Uiteraard worden de jubilarissen van dit jaar ook in het
zonnetje gezet.
Aanvang 19.30 in zaal ‘De Meulewiek’.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 76
Op 27 mei 1952 overleed zuster Maria Steeghs die Overste was in
het Meterikse klooster.
In het Limburgsch dagblad van 28 mei stond daarover het volgende:

‘Tot onze diepe droefheid overleed hedennacht vrij plotseling
tijdens haar retraite in het Moederhuis te Heerlen, gesterkt
door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, onze
dierbare zuster, schoonzuster en tante de Eerwaarde Zuster
MARIA JOSINA (Jacoba Josephine Steeghs) lid van de
Congregatie van de Kleine Zusters van St. Joseph te
Heerlen en Overste van het St. Theresia-klooster te HorstMeterik in de ouderdom van 62 jaar. Gaarne bevelen wij
onze dierbare overledene | in uwe godvruchtige gebeden
aan.
De bedroefde familie: Horst: A. Steeghs-Kaspori, M.
Steeghs-Clemens
Heerlen: Th. Janssen-Steeghs Horst,
Heerlen, 27 Mei 1952
De H.H. Diensten zullen plaats hebben op Vrijdag 30 Mei
a.s. te 8.30 uur in het Moederhuis te Heerlen (Gasthuisstraat
45), waarna begrafenis op het kerkhof aldaar’.
Waarschijnlijk omdat de oude communiebank te klein en/of
versleten was, besloot men een nieuwe marmeren communiebank aan te schaffen.
Men wist echter geen goede raad met de oude communiebank en dat leidde er toe dat de
schenker van de eerste voorstelde om op zijn kosten een nieuwe te laten maken in dezelfde stijl
als de oude en om de oude communiebank op te laten knappen. Dit werd toen aanvaard en
zodoende plaatste Firma Jos. Thissen en Zn. (een atelier voor kerkelijke kunst) uit Roermond, die
ook de andere communiebank gemaakt had, op 15 juli 1952 de Mannagroep. De oude
communiebank geeft het laatste avondmaal weer.
Het was een geschenk van de fam. Drabbels – Janssen.

Winterconcert Musical Emotions

Op weg naar het 125-jarig bestaan van het Horster Mannenkoor zal het koor tijdens het
winterconcert Musical Emotions acte de presence geven.
Het winterconcert vindt plaats op zaterdag 19 januari om 20.00 uur in ‘De Meulewiek’ te
Meterik.
Aan het Winterconcert Musical Emotions van het Horster Mannenkoor werken verder mee:
Daphne Ramakers, Marloes Nogarede, Tina Brouwers en Esther Zaad. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door het combo o.l.v. Maartje Smedts.
Het winterconcert staat o.l.v. dirigent Tim Schulteis
Meer info: www.horstermannenkoor.nl.
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Proclamatie 55e Prins van de Meulewiekers
De spectaculaire opening van het jubileumseizoen ligt alweer ver
achter ons en ook de nieuwjaarsborrels zijn achter de rug. Kortom,
tijd voor een nieuw feestje! En beste Meulewiekers, of beter gezegd
hooggeëerd publiek, een feest hebben we in de aanbieding:
Op zaterdag 2 februari zullen we de nieuwe jubileumprins
bekendmaken.
We nodigen alle Meulewiekers uit om op deze avond aanwezig te
zijn in M.F.C. de Meulewiek, welke voor de gelegenheid wordt
omgebouwd tot circustent. De proclamatie belooft een spectaculaire
act te worden, dus zorg dat je er op tijd bij bent.
De zaal is open om 20.30 uur en de entree is gratis. De DJ’s van de
Matinees verzorgen de muziek en een selectie van de Miëterikse liedjeszangers zullen hun nieuwe
liedjes ten gehore brengen. Ook zullen onze eigen dansmarietjes hun nieuwe showdans opvoeren.
Als afsluiter zal carnavalsband Richtig Spiêt! het dak er af knallen!
Als jij al denkt te weten wie de nieuwe Prins wordt, kijk dan op www.demeulewiekers.nl en ‘Raad
de Prins en Win!’ Uit alle goede inzendingen wordt tijdens de receptie van de Prins, 1 persoon
geloot die een attentie krijgt van de Prins.
Geej komt toch ôk?

Alcoholbeleid
Net als vorig jaar, gaan we alle bezoekers een polsbandje geven; zorg dus dat je je legitimatie bij
je hebt.

Zin om op te ruimen?

De kerstspullen zitten weer in de doos en buiten is het in deze tijd van het jaar vaak nat en koud.
Voor veel mensen een mooie periode om binnen eens op te ruimen.
In het MFC heeft Heemkunde Meterik een eigen ruimte waar we materialen en documentatie
kunnen uitzoeken en opslaan. Af en toe komt een aantal leden van Heemkunde Meterik bij elkaar
om materialen die we gekregen hebben te inventariseren en/of te scannen.
Vanavond, donderdag 17 januari vanaf 19.30 uur is er zo’n ‘klusavond’. Heb je bijv. foto’s,
bidprentjes, stambomen, feestgidsen, verenigingsnieuws, documenten of andere info en/of
materialen die betrekking hebben op Meterik (verleden of heden), gooi die dan a.u.b. niet weg,
maar schenk het aan Heemkunde Meterik. Neem contact op met een van de leden of mail naar
info@heemkundemeterik.nl. Alvast hartelijk bedankt! Vanavond kun je materialen dus ook naar
het MFC brengen (zij-ingang/biljartingang en dan de trap omhoog). Alvast bedankt.
Heb je interesse om mee op zoek te gaan naar Meteriks heden en verleden, meld je dan aan bij
Heemkunde Meterik en kom een van de werkgroepen versterken. Er is veel werk te doen van
allerlei aard. Iedereen is van harte welkom! Doen!!
Samen kunnen we de rijke Meterikse historie later herleven.
Ook hier geldt: eendracht maakt macht!
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800 jaar Horst aan de Maas, Oogsttijd 2019

Op vrijdag 4 januari werd tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente het startschot
gegeven voor 800 jaar Horst aan de Maas. Door middel van het in werking stellen van de klok van
Hay Peeters werd de opening van 800 jaar Horst aan de Maas een feit.
Verder werd o.a. de clip van 800 jaar Horst aan de Maas getoond. Een lied speciaal voor dit
jubileumjaar geschreven door Jack Poels en Egbert Derix.
Voor het Meterikse project (Oogsttijd 2019) zijn de afgelopen week de spandoeken geplaatst.
Op 24 maart vinden de eerste activiteiten plaats t.w.
ploegen en zaaien van de zomertarwe en dan van de
ouderwetse naar de moderne manier.
Volgende week meer informatie over de Passion!

Op 24 maart zijn soortgelijke beelden als op de foto te zien in het Meterikse veld.

Jan Jenniskens, 60-jarig jubileum

Afgelopen week werd Jan Jenniskens onderscheiden omdat hij zich al meer dan 60 jaar met hart
en ziel inzet voor de muziek ten dienste van de liturgie.
Als blijk van waardering en dank ontving Jan uit handen van Jan Steeghs, coördinator parochie
St. Joannes Evangelist, het erediploma van de Sint-Gregoriusvereniging van het Bisdom
Roermond en werd hem het
bijbehorende insigne opgespeld.
Jan is een voortreffelijke tenor en
bijna ieder weekend is hij in de kerk
van Meterik aanwezig om de H. Mis te
zingen.
Als jonge man zong hij van 1958 tot
1963 in het kerkkoor van Meterik. Na
zijn verhuizing naar Sevenum, werd
hij lid van het mannenkoor aldaar.
In 1970 weer terug in Meterik, werd hij
lid van Meriko, dat toen nog geregeld
kerkdiensten opluisterde. Jan is 43
jaar lid geweest van Meriko.
Nadat Meriko gestopt was met het opluisteren van kerkdiensten werd hij lid van de Kerkzangers
en stond zodoende toch ieder weekend op het oksaal. Later zijn de Kerkzangers opgegaan in
Seniorenkoor Zanglust waarvan Jan nu nog steeds een zeer gewaardeerd lid is. Na de
verhuizing naar Horst is Jan ook nog lid geworden van koor Levensvreugd. Ook met dit koor is hij
geregeld in de kerk te vinden.
Jan, super bedankt!
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In Stilte Zijn
Dichter bij lichaam, geest en ziel

Heel eenvoudig
In Stilte Zijn is een eigentijdse afgeleide van een eeuwenoude traditie.
In het kort komt het hier op neer: mensen komen samen, zitten een uur in totale stilte bij elkaar en
na het uur is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten.

Wat kan de stilte mij brengen?
Wij mensen, we hebben drukke levens en krijgen iedere dag duizenden prikkels te verwerken. We
nemen zelden of nooit tijd om de diepe stilte toe te laten.
Toch hebben we behoefte aan verstilling.
Als we de stilte opzoeken, als we letterlijk stil gaan zitten, dan keren we als vanzelf naar binnen.
We voelen hoe het met ons lichaam is gesteld, we merken wat er in ons hoofd omgaat en we
maken verbinding met onze kern, met ons hart, ons gevoel, met onze diepste bron van ‘zijn’.
Een uur samen In Stilte Zijn geeft je de gelegenheid om tot rust te komen, om je gedachten te
ordenen en om je diepste wezen beter te leren kennen.

Hoe en wat?
Iedere zondagochtend wordt het stilte-uur van 10.30 tot 11.30 uur gehouden in de centrale ruimte
van Zentire, het mooie centrum voor bewustwording van Britta Spreeuwenberg, gelegen aan de
Americaanseweg 107 in Meterik (www.zentire.nl).
Je hoeft niet elke week aanwezig te zijn, maar pas op… het stilte-uur werkt (prettig) verslavend!
Ben je benieuwd en wil je het stilte-uur vrijblijvend eens ervaren, of heb je aanvullende vragen?
Mail dan gerust naar info@ronbosmans.nl of bel Ron (06-25073658).
Mensen die vervolgens aangeven regelmatig te willen komen, betalen een geringe vergoeding
(24 euro voor een half jaar), waarmee we de energiekosten en de kosten voor koffie en thee
dekken.
Wij heten je van harte welkom!

Ron Bosmans
Initiatiefnemer

Britta Spreeuwenberg
eigenaar Zentire
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Gemiste kans
Krimp. met name door het woningbouwbeleid waren de dorpen het haasje. Geen woningen, de
jeugd gaat elders wonen, minder kinderen, minder leden voor de verenigingen.
De afgelopen jaren hebben de sportverenigingen veel energie gestoken in samenwerking of een
fusietraject. Voor iedereen was duidelijk dat er te weinig leden zouden zijn om de diverse teams op
oorlogssterkte te krijgen.

Verenigingen
Sommigen zijn gefuseerd (Oxalis, Trivia) of werken samen met de intentie te fuseren
(voetbalverenigingen America en Meterik). Nu blijkt dat de grootste hobbel nog genomen moet
worden. De grote hamvraag? Waar kunnen we terecht, waar (mogen) we gaan spelen.
Oxalis is na veel gesoebat in Hegelsom neergestreken, Trivia speelt en traint in de diverse
gymnastiekzalen in de dorpen en in de Dendronhal in Horst. De grote wens en nog meer
noodzaak is, dat er op korte termijn een hal komt waar Trivia terecht kan… want verspreid spelen
en als leden geen gezamenlijk plek hebben, is de doodsteek voor de vereniging.
De voetbalverenigingen hebben vooruitlopend op een eventuele fusie de werkgroep SAAM in het
leven geroepen om de meest ideale locatie te zoeken voor een toekomstig sportpark, waar ook de
tennisvereniging van America een plek kan krijgen. Diverse locaties zijn tegen het licht gehouden.
Toen ze met hun voorkeurslocatie naar buiten kwam, bleek dat dit geen applaus kreeg van het
waterschap en de gemeente. Met andere woorden: veel tijd en energie verloren.

Een gemiste kans; door vooraf aan te geven welke (on)mogelijkheden er zijn, had de
overheid (waterschap en gemeente) kunnen voorkomen dat er nu een impasse dreigt. Ik schat in
dat de verenigingen en de werkgroep met een flinke kater zitten.
Hoe zou het zijn gelopen als Hegelsom ook mee had gedaan in dit traject?
Voor iedereen zal duidelijk zijn dat een sportpark in agrarisch gebied (met of zonder zichtlijn!!) vele
malen duurder is als het renoveren van een bestaande locatie. Gemeente, maak duidelijk wat de
kosten zijn voor de aanleg, de kosten op langere termijn voor de verenigingen en de (on)mogelijkheden van het vergunningentraject. Zorg dat er echt wat te kiezen is.
Een heldere visie met goed onderbouwde kaders kan al veel duidelijkheid scheppen.
Ton Hendriks

Zaterdag 19 januari van 10.30-17.00 uur
uitverkoop van winkelinventaris van bloemenwinkel
alles 50% korting op winkelprijs
koopjeshoek
svp zoveel mogelijk gepast betalen
Fam. Van Lierop
Crommentuijnstraat 56
Meterik
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Seniorennieuws
Uitslagen
Avance D2 – VC Trivia D1
Civitas D1 – VC Trivia D2
Hyandai Peter Janssen Stravoc D3 – VC Trivia D3
SV Aspargos D2 – VC Trivia D5
Grashoek D3 – VC Trivia D6
Avance H1 – VC Trivia H1
Peelpush H4 – VC Trivia H2

2-3
4-0
3-2
3-2
3-2
0-4
0-4

Programma: zaterdag 19 januari
17:00 uur VC Trivia D1 – Apollo Mill D1 (horst)
Fluiten: Cornelis Sitaniapessy
Tellen: Kim van der Hulst
15:00 uur VC Trivia D2 – Set Up D2 (M)
Fluiten: Jenny Litjens
Tellen: Eva Janssen
17:00 uur VC Trivia D3 – VC Maasdal D1 (M)
Fluiten: Roel van Rengs
Tellen: Evie Linskens
15:00 uur VC Trivia D4 – Accretos D6 (H)
Fluiten: Marret Keijsers
Tellen: Danique Oomen
17:00 uur VC Trivia D5 – Asterix D2 (A)
Fluiten: Johan Ummenthun
Tellen: Janny Cuppen
17:00 uur VC Trivia D6 – Set Up D3 (H)
Fluiten: Ilse Kleuskens
Tellen: Wil Craenmehr
19:00 uur VC Trivia H1 – VC Volt H6 (H)
Fluiten: Maaike van den Bosch
Tellen: Marieke Sanders-Kuijpers
19:30 uur VC Trivia H2 – Revoc/VCB H4 (M)
Fluiten: Loes Jacobs
Tellen: Sem Alaerds

Bekerprogramma: zondag 20 januari
Op zondag 20 januari zal VC Trivia D1 verder strijden in de regionale bekercompetitie. Om 17:00
uur spelen zij tegen Civitas D1 in Venlo voor een plek in de halve finale. Wij wensen VC Trivia D1
veel succes!

Jeugdnieuws
Uitslagen
SV Aspargos MA1 – VC Trivia MA2
Hovoc/Trivia/Athos JA1 – Pegasus JA1
VC Trivia MB2 – Hovoc MB2
Hovoc/Trivia/Athos JB1 – MVC De Hangar JB1
Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Ledub JB1 `
Hovoc/Trivia/Athos JB3 – Saturnus/Hendriks Coppelmans JB2
VC Athos ’70 N64 – VC Trivia N61
VC Trivia N61 – Set Up N62

4-0
0-4
0-4
3-2
1-3
3-1
0-4
4-0

Programma: zaterdag 19 januari
13:15 uur VC Trivia MA1 – Nuvo’68 MA1 (H)
Fluiten: Maddy Linskens
Tellen: Lizzy Janssen
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12:30 uur Havoc-Avance JA1 – Hovoc/Trivia/Athos JA1
13:00 uur VC Trivia MB1 – Vocala MB1 (A)
Fluiten: Frederique Jacobs
Tellen: Vera Pouwels
13:00 uur VC Trivia MC1 – Set Up MC3 (M)
Fluiten: Sietske Thijssen
Tellen: Lynn Hermans
16:00 uur VOltena JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB1
12:45 uur Jokers VC JB1 – Hovovc/Trivia/Athos JB2
15:30 uur VV Rooi JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB3
Programma: zondag 20 januari
Nivo 6 in Sevenum:
12:00 uur VC Trivia N61 – Hovoc N62
12:30 uur VC Trivia N61 – VC Athos ’70 N62
Nivo 4 in Arcen:
10:30 uur AV Flash N41 – VC Trivia N41
11:00 uur Hovoc N41 – VC Trivia N41

Ouder-/kindtoernooi
Op zondag 6 januari 2019 vond het ouder-/kindtoernooi plaats in de gymzaal in Meterik. In de
ochtend kwamen de kinderen van nivo 1 t/m nivo 6 volleyballen met hun ouders. In de middag
kwam de C-jeugd volleyballen met hun ouders. Wat een lol had iedereen toch en wat leuk om te
zien dat de kinderen hun ouders zelfs nog iets kunnen leren! Iedereen bedankt voor de opkomst
en de leuke dag! Sportieve groet,

Janine Tacken en Inge Mulders. Activiteitencommissie VC Trivia

Verslag VC Trivia N61
Hallo, vandaag hebben we onze eerste wedstrijd gespeeld in het nieuwe nivo 6. Kim deed voor het
eerst mee. Dus allemaal een beetje spannend. We mochten beginnen tegen Athos. We gingen
meteen goed van start en wisten de set te winnen met 24-14.
De tweede set ging Athos beter spelen en ging het heel gelijk op. Toch wisten we deze set te
winnen met 20-19. De tweede wedstrijd speelden we tegen Set-Up. We kwamen in deze set
meteen wat puntjes achter, maar wisten ons goed te herstellen. Er werd goed samengewerkt. Het
was tot het laatste puntje spannend. Maar gelukkig wisten wij net 1 puntje meer te halen: 18-17.
De tweede set viel Yenthe helaas op haar pink en moesten we met 4 verder. Gelukkig bleven we
goed spelen en wonnen we deze set met 25-17. Groetjes Nivo 6.
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Eerste wedstrijd team 11
Afgelopen zondag speelde ons nieuwe
team, team 11, haar eerste toernooitje in
Meijel. De meiden wisten alle wedstrijden
te winnen, top gedaan!

Recreanten
Uitslagen
Vokon H1 – VC Trivia H1

4–0

Programma
Vrijdag 18 januari 20:30 uur
VC Trivia D1 – Setpoint D1 (H)
Fluiten: Wilma Willems
Zondag 20 januari
VC Trivia H1 – VC Peelpush H1
Fluiten: Marlon Mooren

Zondag 20 januari
Revoc – VC Trivia H3

Agenda
19-01-2019

Winteractiviteit jongste jeugd

Kantinediensten
17-01-2019
19-01-2019
24-01-2019
26-01-2019
27-01-2019
27-01-2019
31-01-2019
02-02-2019
07-02-2019

Toon en Rick Hesen
Ton
Toon en Ruud v.d. Homberg
Jan
Annie, Elle, Kirsten en Eddy
Johan Scheffer
Annie en Teun Jakobs
Geert
Toon en Ruud Janssen

Senioren
Programma januari
20-1-2019
14:30 GFC'33 1
20-1-2019
10:00 Sparta'18 6
27-1-2019
14:30 Meterik 1
27-1-2019
12:00 SC Irene 5
27-1-2019
10:00 S.V. Lottum 4

- Meterik 1
- Meterik 3
- VVV'03 1
- Meterik 2
- Meterik 3

Jeugd
Programma: De komende weken genieten we van de winterstop en onze winteractiviteiten.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Oxalis komt in 2e helft tekort tegen koploper
De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar stond op zondag 13 januari voor Oxalis 1 op het
programma. Deze wedstrijd werd gespeeld tegen de koploper De Horst 1 uit Groesbeek. De
dames van Oxalis gingen er vol voor en wilden de eerste punten van 2019 thuis houden.
In het begin van de wedstrijd gingen beide teams goed tegen elkaar op. De Horst kwam al in de
eerste minuut op een voorsprong van 0-1. Oxalis had hier snel antwoord op en kwam op 1-1. Aan
beide kanten bleven de kansen erin vallen, maar halverwege de eerste helft wist De Horst toch
een voorsprong te pakken. De dames van Oxalis hadden moeite met het afmaken van de mooie
kansen die ze creëerden. Dit ging De Horst beter af en zo kwamen ze op een ruststand van 5-8.
In de rust gaf trainer/coach Jan Wielink aan dat het nog lang niet verloren was en dat het
belangrijk was dat de dames van Oxalis feller de duels aan zouden gaan en voor de ballen
moesten vechten. In het begin van de tweede helft wist Oxalis meteen het zesde doelpunt te
maken en dit gaf de meiden weer meer vertrouwen. Toch was dit helaas van korte duur, want De
Horst wist steeds verder uit te lopen. Zij wisten de vele afstandsschoten goed af te maken en
hierdoor werd de voorsprong steeds verder uitgebouwd.
Dit bracht de eindstand uiteindelijk op 8-17.
Volgende week spelen de dames van Oxalis 1 tegen Corridor 1 in Son en Breugel met het doel om
hier de punten wel mee naar huis te nemen!

Agenda
- 28/01/2019: Vriendinnentraining Pupillen F in Sporthal Kruisweide Sevenum van 18.00-19.00 uur
- 29/02/2019: Vriendinnentraining Pupillen D in Sporthal Kruisweide Sevenum van 18.00-19.00 uur
- 09/02/2019: KangoeroeKlup training in Sporthal Kruisweide Sevenum van 10.00-11.00 uur

Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 19 januari, 2e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag)
2. Jacoba Baltussen-Janssen en Grad Baltussen (jaardienst)
Zaterdag 26 januari, 3e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Pierre Peeters en Maria Peeters - Keijsers (jaardienst)
2. Echtpaar Thiessen - Janssen (jaardienst)
Lectoren:
19-01: Henny Bergs
26-01: Maria v. Rijswick

Acolieten:
19-01: Max van Dieten
26-01: Theo van Rens

Collectanten:
19-01: Piet Colbers
26-01: Jan Steeghs

Lezing
Op vrijdag 25 januari zal er om 19.30 uur een lezing plaatsvinden in het parochiezaaltje van de
Lambertuskerk met als thema ‘Christenen in het Midden-Oosten’. Heel interessant, vooral ook
gezien het feit dat er diverse families uit deze landen in Horst e.o. zijn komen wonen. Ieder met
hun eigen verhaal, vaak heel indrukwekkend. Komt u ook?
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Cursus landschapsambassadeur
Leer het verhaal van de regio te vertellen
Na het eerdere succes, waarbij de eerste 70
Landschapsambassadeurs werden opgeleid, start
Stichting Landschap Horst aan de Maas dit
voorjaar met een nieuwe cursus
Landschapsambassadeur. De cursus richt zich in
eerste instantie op ondernemers en werknemers
van recreatiebedrijven, horeca,
verblijfsaccommodaties, agrarische bedrijven met
een educatieve/recreatieve nevenfunctie en op
vrijwilligers die actief zijn in musea of als gids.
Maar ook anderen die geïnteresseerd zijn in de
lokale geschiedenis en landschapsontwikkeling
zijn van harte welkom deel te nemen aan de
cursus.

Goed Gastheerschap
Met de cursus Landschapsambassadeur leert u het complete verhaal te vertellen van deze regio.
Goed gastheerschap betekent onder meer je gasten op een aantrekkelijke manier informeren over
alles wat hier de moeite waard is om te beleven, te proeven en te zien en daarbij ook nog
interessante achtergrond informatie kunnen geven. Gasten zullen het gebied intenser kunnen
beleven en door mond op mond reclame het gebied verder promoten en bovendien eerder
terugkomen.

Themabijeenkomsten
In vier avondbijeenkomsten en een dagexcursie wordt u geïnformeerd over het lokale
cultuurhistorische erfgoed, landschapsontwikkeling en natuurgebieden, ontwikkeling van de
landbouw, de typisch lokale streekgewassen en streekproducten en de toeristische hoogtepunten.
Met het doorlopen van de cursus verwerft u de titel Landschapsambassadeur van Horst aan de
Maas. Een titel die gebruikt mag worden in alle publicaties. Bovendien ontvangt u het
Landschapsambassadeur-muurschildje.

Exclusief informatiemateriaal
Na afloop van de cursus blijft alle informatie digitaal beschikbaar. Daarnaast ontvangt u
aantrekkelijk en exclusief informatiemateriaal. Voor geïnteresseerden wordt er ook een
terugkomdag georganiseerd, waarin nieuwe ontwikkelingen worden besproken. De cursus is ook
een prima gelegenheid om collega’s te ontmoeten en elkaar te inspireren tot nieuwe producten,
activiteiten en samenwerkingsverbanden.

Aanmelden en informatie
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19.30-22.00 uur op 11, 18 en 25 maart en 1 april.
Op 13 april taat een dagexcursie gepland. Hierbij trekken we, o.l.v. een gids, per bus er op uit langs
de mooie en soms onbekende plekjes die Horst aan de Maas te bieden heeft.
Kosten van de cursus zijn €100,Er is plaats voor maximaal 22 cursisten en aanmelding gebeurt op volgorde van binnenkomst.
Aanmelden/informatie via info@landschaphorstaandemaas.nl / www.landschaphorstaandemaas.nl

Schadijkse Trail Running Event
Op zaterdag 12 januari 2019 heeft Kelly Couwenberg deelgenomen aan de
eerste editie van het Schadijkse Trail Running Event in de Schadijker bossen
in Meterik en America.
Zij liep de 11,5 km in 1 uur, 11 minuten en 53 seconden.
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