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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Wanneer je er voor kiest regen vervelend te vinden
heb je een slechte dag wanneer het regent.
In de laatste dagen van januari nog 10 mm.
Het totaal in januari is 53 mm.
Ga in de zomer op wintersport
dan zijn de hotels goedkoper.
Tot weeres met groeten van Jos

Speelschema week 5
Meterik 1
Gasthoes 1
Hegelsom 2
Meterik 2
Grubbenvorst 3
Meterik 3
Meterik 4
Oirlo 2
Oirlo 3
Meterik 5
Meterik 6
Meerlo 2
S.V.E.B. 3
Meterik 7
Meterik
Afgelast

Competitie stand
5 – 7 A Klasse
8 – 2 B1 Klasse
3 – 10 B2 Klasse
7 – 7 B2 Klasse
8 – 2 B3 Klasse
3 – 9 B4 Klasse
4 – 8 C1 Klasse
C2 Klasse
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Meterik 4 128
Meterik 5 114
Meterik 6 139
Meterik 7 115
Meterik 8 127
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Meulewiekagenda vanaf 7 februari 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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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 12.15 -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
- PSV St. Joris potgrondactie 11.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 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
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO jaarvergadering 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Concordia ledenvergadering 21.00 - 22.30 uur
PSV St. Joris algemene ledenvergadering 20.30 uur
JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur
Zanglust, H. mis opluisteren in Smakt 11.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vrouwen samen sterk ijsfabriek Clevers

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
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Prins Tom I en adjudanten Dré en Jop

Afgelopen zaterdag werd op een mooie manier onze nieuwe heerser van het
Meulewiekersriëk bekend gemaakt.
Tom Walraven met zijn adjudanten Dré Peeters en Jop Ramaekers.
Tom is oud lid en nog actief staflid bij JongNL Meterik. Ook zijn Dré en Jop
lid geweest.
Namens JongNL Meterik van harte gefeliciteerd met deze titel. Geweldig.
We hebben nu alleen een foto van prins Tom I, maar de volgende keer zullen
Dré en Jop er ook bij staan.
Jongens maak er samen enne biëstig schonne carnaval vaan. ALAAF

Morgen, vrijdag 08 februari, zijn er geen groepsavonden
(o.a. voor Sloopkogels en Kwaakers) i.v.m. carnaval
gezamenlijke verenigingen.
De carnaval gezamenlijke verenigingen is beej Os
Kruuspunt van 19:00 uur tot 22:00 uur.
Jongens en meisjes heel veel plezier.

KIENEN

Maandag 11 februari is weer de maandelijkse KIENMIDDAG die georganiseerd wordt door
seniorenvereniging KBO Meterik. Niet alleen iedereen uit Meterik is welkom, maar ook mensen
van andere dorpen, tot over de Maas, en van alle leeftijden.
De kosten zijn € 6,00 voor een hele kaart en dan maak je een grote kans om een of meerdere van
die 40 mooie prijzen mee naar huis te nemen.
De aanvang is 14.00 uur en zaal ‘’De Meulewiek’ is open om 13.30 uur.

Excursie TACO
Per abuis hebben wij vermeld dat vorige week donderdag de laatste dag zou zijn voor opgave om
deel te nemen aan deze excursie. Echter aanmelden is nog mogelijk tot vandaag
donderdag 7 februari.

Molen Eendracht Maakt Macht
Zaterdag 9 februari is de molen open van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen.
In ’t bakhuuske wordt vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur molenbrood gebakken.
Kinderen kunnen gratis hun eigen broodje maken en bakken.
Koffie, thee en warme chocomelk zijn eveneens aanwezig. Tot ziens!
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 79
Op 30 december 1953 werd pastoor Tijssen benoemd tot pastoor van
Ittervoort en werd pastoor Spee door de bisschop benoemd tot
pastoor in Meterik.
Meterik nam op zondag 24 januari 1954 afscheid van pastoor Tijssen.
In het dagblad voor Noord-Limburg van 26 januari lezen we:
‘Zondagmiddag nam Meterik officieel afscheid van pastoor Sev.
Tijssen, die na bijna acht jaar zijn beste krachten aan de parochie Meterik te hebben gegeven,
thans benoemd is te Ittervoort. Hij zal naast zijn parochiële arbeid daar gegevens moeten
verzamelen over zijn heeroom Deken Tijssen z.g. uit Sittard, die te Wessem geboren is.
In de H.H. Missen had pastoor Tijssen reeds een afscheidspredicatie gehouden en dank gebracht
voor de medewerking die hij steeds van zijn parochianen had mogen ondervinden.
Toen hij in januari 1946 als herder te Meterik benoemd werd trof hij daar een vernielde kerk en
een onbewoonbare pastorie aan. Hij bewerkte het definitieve herstel van de kerk met haar trotse
toren als een der eerste uit geheel de omtrek.
Bij het afscheid was de Bondszaal te klein om allen te bevatten. Hoofdonderwijzer M. Arts
vertolkte namens het comité en de gehele
parochie de gevoelens van dankbaarheid. In
korte bewoordingen schetste hij het grote werk
dat door de scheidende herder was tot stand
gebracht. Meterik meende het niet bij woorden
te moeten laten en bood pastoor Tijssen een
haard aan als afscheidscadeau. Ook werd hem
nog een wandelstok toegezegd. Na het
afscheidswoord van Pastoor Tijssen drukten
velen hem de hand ten afscheid’.
Hiernaast een gedeelte van een artikel uit ‘De
Echo voor Noord-Limburg’ dat verscheen bij
het afscheid van pastoor Tijssen.
In het Dagblad voor Noord-Limburg van 6
februari lezen we:
‘De nieuw benoemde parochieherder, pastoor
Spee, zal in de week van 8 t/m 13 Febr. zijn
intrede doen in deze parochie.
Op dezelfde dag dat de nieuwe pastoor zal
arriveren, zal de Weleerw. heer J. Janssen
van de paters Lazaristen uit Panningen Meterik
gaan verlaten na gedurende bijna zeven jaar
als kapelaan zijn zorgen aan Meterik te hebben
besteed. De parochie zal hem een waardig
afscheidscadeau aanbieden’.
Hij werd door zijn overheid benoemd tot
kapelaan in Leeuwen- Maasniel.
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Verloëvingsbal
Zoê beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes, nou weej wiëte
wie d’r ’t koomde jaor d’n baas is ovver de Miëterik, dao bedoele
weej meij ozze preens Tom d’n iërste, kán ’t jonge
boorebroedspaar zich knats gaon oêtlaeve na de verloëving
koomende zòndág.
En krek zoëás ieder jaor, stikke zeej ôk ván de zénuwe, ma dát
loate ze ni blieke wa! ’t Luupt d’r hun meij has dun naeve, dát kán
ik jullie wál zegge. Ma ge hóft ow gen zörg te make, weej zörge
d’r vur dát álles ôp rölkes luupt.
Ôk de elders hebbe weej genóg zelfvertrouwe kunne gaeve, dát ’t tot in de puntjes is geregeld. En
of zeej nauw getrouwd waere door enne pestoer of burgemeister, wiëte zeej ôk ni. Ze hebbe ’t
allemaol hartstikke druk, en enne geiselikke is zoê wie zoê bijna nimmer a te koome.
Ma goot, weej en de hiële familie zien d’r klaor vur! Weej hebbe begraepe , dát ’t en hiël circus
wuurt, en zoeas ’t huurt enne gezellige biëste boel.
Komt dát zi, komt dát zi, dán zeen weej ôs ôp 10 febberwari um elf ovver twië in de MFC
circustent. Tot da!
’t Boorebrulluft Comité

Bericht vaan ’t Boorebroedspaar - blog 2
Nog een paar daag en dan is het zoë ver!
Ut begint d’r nou um te spanne! Wat zal d’r allemoal op os af goan kome? Ozze kop zit nou vol
met allemoal praktische vroage ovver ut eier eate… Wie zurgt d’r vur wat? Hoeveul van alles
motte we hebbe? Ok zien weej hiel neejsgierig noa ut gezelschap dat os giet ondersteune en dat
d’r samen met os un flink fiëst vaan giët make…
Maar ‘t aller moeilijkste op dit moment is ‘t um os neet te verroaje. Want hoe dichterbeej de
carnaval kumt, hoe mier meense zich d’r mej bezig goan halde, woardoar d’r steeds mier vroage
kome…
Weej hebbe d’r ontiegelijk vul zin in en zien hiel enthousiast! Daat maakt ‘t extra moeilijk um ‘t
geheim te halde. Weej kieke d’r noa oet um os te goan verloëve en d’r met z’n alle un schon fiëstje
vaan te goan make!

Oêtnuudiging Verloëvingsbal – Geej kômt toch ôk!

6

Jubileumprins Tom I
nieuwe heerser van de
Meulewiekers

Op zaterdag 2 februari is Tom Walraven uitgeroepen als ‘Prins Tom den
iërste’; hij is de 55e prins van de Meulewiekers uit Meterik. Prins Tom I
gaat in het jubileumjaar van de Meulewiekers voorop in het carnaval,
samen met zijn adjudanten Jop Ramaekers en Dré Peeters.
Met Prins Tom I hebben de Meulewiekers een sportieve en tevens actieve prins in huis gehaald.
Hij speelt namelijk in het 4e elftal van RKSV Meterik en daarnaast is hij leider bij Jong Nederland
Meterik. Daarnaast luistert hij graag naar rockmuziek en bezoekt geregeld een festival. Maar deze
prins kent ook een serieus bestaan. Hij studeert Applied Science aan Fontys hogeschool
Eindhoven en op zaterdagen werkt hij bij Totaaltegel als weekendkracht.
Adjudanten Jop en Dré zijn beide goede vrienden van de prins. Adjudant Jop studeert
‘werktuigbouwkunde’ en heeft als hobby’s voetballen en muziekfestivals bezoeken samen met de
prins en adjudant Dré. Naast zijn studie ‘mens, techniek en biometrie’ voetbalt Dré in de selectie
van RKSV Meterik. Samen met hun prins zijn ze regelmatig te vinden bij de diverse activiteiten in
Meterik.
Prins Tom I zal samen met zijn adjudanten Jop en Dré op zondag 24 februari om 13:11 uur
receptie houden in MFC ‘De Meulewiek’ aan de Sint Jansstraat te Meterik.
Deze is wederom prachtig versierd in het thema van dit jaar ‘Circus’ en ‘La Bamba’ zal voor een
lekker stukje muziek zorgen.
Voor meer informatie kijk op: www.demeulewiekers.nl.

Wie weet iets over ‘Kloeke Wullem’?
In de jaren 70 – 80 van de vorige eeuw zijn er enkele interviews opgenomen voor de
Oudheidkamer van Horst.
Deze interviews zijn in ons bezit en worden geplaatst op de website van Heemkunde Meterik,
www.geschiedenismeterik.nl.
Er is een opname bij van ‘Kloeke Wullem’ over turf steken in Engeland. Hij woonde ten tijde van de
opname in Hegelsom maar was uit Meterik afkomstig (van de Oude Peeldijk?). Verder is er niets
over hem bekend.
Wie weet er iets over ‘Kloeke Wullem’?
Wat was zijn officiële familienaam? (Kloeke Wullem was een bijnaam)
Waar woonde hij precies?
Wat was zijn beroep?
Kunt u iets over Kloeke Wullem vertellen of hebt u misschien een foto, laat het ons dan even
weten. Neem contact op met een van de leden van Heemkunde Meterik of mail naar
info@heemkundemeterik.nl. Alvast hartelijk bedankt!
De leden van Heemkunde Meterik feliciteren prins Tom, zijn adjudanten Jop en Dré en Gerry
en Mariëlle Walraven en wensen hen ‘enne schonne carnaval’.
Donderdag 14 februari komen leden van Heemkunde Meterik om half acht bij elkaar in het MFC
(ingang biljartruimte) om info over Meterik uit te zoeken, sorteren, scannen enz.
Woensdag 27 februari is er een plenaire vergadering in het MFC. Aanvang 20.00 uur.
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Expositie ‘De kracht van 16 dorpen’
In museum De Locht wordt in het kader van 800 jaar Horst een expositie ingericht waarin de 16
dorpen van de gemeente Horst aan de Maas zich presenteren. In samenwerking met Stichting
Heemkunde Meterik hebben we een collage gemaakt, waarin een stukje geschiedenis van Meterik
wordt verteld. Het dorp waar ‘Altied wàt te belaeve’ is.
Daarnaast hebben we een tijdlijn opgesteld. Voor Meterik begint die al in het jaar 700 voor
Christus. Uit die tijd stammen de resten van een pottenbakkersoven, die in het Meteriks veld zijn
opgegraven.

Door de eeuwen heen heeft het Meteriks veld zich ontwikkeld tot een welvarend
akkerbouwgebied. Dat blijkt uit de resten van grote boerderijen die gevonden zijn. Die dateren
zowel uit de ijzertijd als uit de vroege middeleeuwen.
Deze tijdlijn wordt samengevoegd met de geschiedenis van de overige dorpen. Daardoor ontstaat
er een totaalbeeld van de ontwikkeling in onze omgeving.
De expositie wordt op 17 maart geopend en zal tot begin januari 2020 te zien zijn op de
bovenverdieping van het hoofdgebouw van De Locht.
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Nieuwe dirigent voor Meriko Vocaal
na 5 jaar weer terug
Twee maanden geleden is Hilde Ubben gestopt als dirigente van
Meriko Vocaal. Het bestuur is daarom naarstig op zoek gegaan naar
een nieuwe dirigent voor ons koor. Enkele kandidaten werden
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ook met een viertal
koorleden werd tevens een gesprek gevoerd.
Op maandag 28 januari zou met één van de kandidaten een
proefrepetitie gehouden worden. Iedereen werd om 20.00 uur
verwacht, zodat de proefrepetitie om 20.15 uur zou plaatsvinden.
Wat een grote verrassing was het toen Ron Hanssen binnenkwam
om zijn proefrepetitie te houden.
Na een uur was iedereen het er over eens dat de ‘proef’ geslaagd
was en is Ron vanaf nu weer de dirigent van Meriko Vocaal.
Op 17, 18 en 19 april wordt in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas in de Lottumse kerk de
Passion opgevoerd. Een koor bestaande uit 100 koorleden, waarvan 15 koorleden van Meriko
Vocaal zijn al wekenlang aan het repeteren voor deze grote productie.
Nog geen kaartjes? Ga naar: www.ticketcrew.nl.

Reünie 2020

Muziekvereniging Concordia viert in 2020 haar 100-jarig jubileum.
Onderdeel van het programma zal een reünie voor (oud)leden zijn. Daarom deze oproep, om in
het bezit te komen van foto- en filmmateriaal over Concordia in de afgelopen jaren.
Foto’s kunnen (met op begeleidend briefje de naam van de eigenaar en toelichting waarop de foto
betrekking heeft) ingeleverd worden bij de fam. Janssen, Houtstraat 7 in Meterik.
De foto’s zullen gescand worden en spoedig retour worden gegeven aan de eigenaar.
Digitaal kunnen foto’s verzonden worden naar mvconcordiameterik@gmail.com.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
De reüniecommissie
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FELICITEREN PRINS TOM
EN ZIEN ADJUDANTEN JOP EN DRÉ
MET HUN BENEUMING TOT PRINSELIJK TRIO.
WEEJ WENSE JULLIE ENNE SCHÔNNE CARNAVAL TOE.
Agenda
07-02 Snerttraining
Kantinediensten
07-02 Toon en Ruud Janssen
09-02 Leon
10-02 Annie, Demi, Dirkje en Pieter
10-02 Nick van Rengs
14-02 Toon en Huub Kleuskens
16-02 Peter
21-02 Toon en Dré Peeters
23-02 Ton
24-02 Henk en Kirsten
28-02 Annie en Freek Ramaekers
Senioren
Programma
10-02 Meterik 1
10-02 Meterik 3
10-02 Meterik 4
17-02 Montagnards 1
17-02 Leunen 3
17-02 SVEB 3
17-02 Volharding 6
24-02 Heijen 1
24-02 Meterik 2
24-02 Meterik 3
24-02 Meterik 4

-

America 1
S.V. Oostrum 5
SV Venray 12
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 1
Wittenhorst 6
Melderslo 3
S.V. Oostrum 4

Jeugd
Start competitie op 9-2-2019!
Programma 9-2-2019:
Venlosche Boys JO19-3
S.V. Heythuysen JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
Wittenhorst JO13-2
H.B.S.V. JO11-1
ST Sporting S.T./SVEB JO11-4
ST Meterik/America JO9-2G
ST Meterik/America JO8-1
ST Meterik/America JO8-2

-

14:30
10:30
10:00
14:30
11:30
10:30
09:45
14:30
12:00
10:30
10:00

ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
SV Venray JO17-4
ST Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1G
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
Merselo JO9-1
SV Venray JO8-7
Leunen JO8-2

15:00
15:00
14:30
13:30
10:00
09:30
09:30
10:45
09:30
09:30
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’

Maandag 18 februari is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke
maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een drie-gangenmenu en de
kosten bedragen € 12,00
Aansluitend worden er als extraatje enkele carnavalsliedjes gezongen.
I.v.m. de inloop, welke altijd na het eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ wordt georganiseerd, wordt het
tijdstip vervroegd naar 12.15 uur.
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 11 februari
op te geven bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op
06-3823 0621 of mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 21 januari al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een
keer te doen.
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Seniorennieuws
Uitslagen
Hajraa D2 – VC Trivia D1
VC Trivia D2 – VC Velden D3
VC Trivia D4 – Asterix D1
Tupos D3 – VC Trivia D5
Brovoc D2 – VC Trivia D6
VC Polaris H3 – VC Trivia H1
Livoc Liessel H3 – VC Trivia H2

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

Programma: zaterdag 9 februari
17:00 uur VC Trivia D1 – Hovoc D2 (Horst)
Fluiten: Hovoc
Tellen: Mieke Hendriks
17:00 uur VC Athos ’70 D2 – VC Trivia D2
17:00 uur Hornerhof/HHC D2 – VC Trivia D3
16:30 uur S’62 D1 – VC Trivia D4
17:00 uur VC Trivia D5 – Hovoc D5 (A)
Fluiten: Thijs Geurts
Tellen: Daisy Janssen
17:00 uur VC Trivia D6 – Peelpush D6 (H)
Fluiten: Rob Driessen
Tellen: Peter Weijs
19:00 uur VC Trivia H1 – Vocala H2 (H)
Fluiten: Maaike van den Bosch
Tellen: Marion Heijligers
19:30 uur VC Trivia H2 – VC Athos ’70 H3 (M)
Fluiten: Cornelis Sitaniapessy
Tellen: Demi van Rens (B1)

Verslag VC Trivia D6
Afgelopen zaterdag werden we verwacht in Broekhuizenvorst om een lekker potje te komen
volleyballen.
De eerste set begonnen we sterk en wisten we Brovoc lang onder de tien punten te houden.
Uiteindelijk wonnen we deze set met 17-25.
Brovoc kwam in de 2e set steeds meer in hun spel. Toch wisten wij door een aantal mooie ballen
deze set te winnen met 21-25. We zaten er lekker in en waren vastberaden om na deze wedstrijd
weer met flink wat punten op zak richting Hegelsom te vertrekken.
Helaas ging er in de 3e set een knop om die vastgeroest kwam zitten en niet meer omgedraaid
kon worden. Hierdoor verloren we de 3e set met 25-22 en de 4e set met 25-20.
Helaas mocht het in de 5e set ook niet meer lukken en verloren we deze set met 15-11. Zoals
Fenna C. het mooi verwoordde, hebben we deze wedstrijd niet van Brovoc verloren maar van
onszelf. Met een kater van de wedstrijd en toch 2 punten op zak arriveerden we weer in
Hegelsom.
We hebben heel veel zin om volgende week een lekkere thuiswedstrijd te mogen spelen tegen
Peelpush om 17:00 uur. Dus dan kunnen we alle support weer goed gebruiken! Tot dan!
HEEEEEEY BAM

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Polaris MA2 – VC Trivia MA1
Flamingo’s ’56 MA1 – VC Trivia MA2
Havoc/Avance JA1 – Hovoc/Trivia/Athos JA1
VC Athos ’70 MB2 – VC Trivia MB2
VC Heerlen JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
VC Polaris JB2 – Hovoc/Trivia/Athos JB3
Hovoc N62 – VC Trivia N61
Set Up N62 – VC Trivia N61

1-3
3-2
4-0

2-2
0-4
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Programma: zaterdag 9 februari
15:00 uur VC Trivia MA2 – ActiveRooy MA2 (A)
Fluiten: Inge Bertrams
Tellen: Lois Kleuskens
18:00 uur Pegasus JA1 – Hovoc/Trivia/Athos JA1
16:00 uur Vocala MB1 – VC Trivia MB1
16:00 uur VC Trivia MB2 – VC Athos ’70 MB2 (M)
Fluiten: Elbert Joosten
Tellen: Sanne Hesen
13:00 uur VC Athos ’70 MC2 – VC Trivia MC1
14:30 uur De Burgst Breda JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB1
17:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB3 – VV Rooi JB1
Programma: zondag 10 februari
Nivo 6 in Meterik
10:00 uur VC Trivia N61 – VC Athos ’70 N64
10:30 uur SV Aspargos N61 – VC Athos ’70 N64
11:00 uur SV Aspargos N61 – VC Trivia N61
Zaaldienst: Sanne Bergs + Pien Philipsen

Verslag VC Trivia MA1
Hallo allemaal, wij moesten zaterdag tegen Vc Polaris in Helmond spelen. We moesten er vroeg
uit want we vertrokken al om 09:20 uur.
De eerste set moesten we er een beetje inkomen en deze hebben we met 25-20 gewonnen. De
tweede set hebben we ook gewonnen met 25-9. We hadden zelf een goede serves druk. De derde
set hebben we ook gewonnen met 25-19. De vierde set hebben we helaas verloren met 23-25,
omdat we zelf veel eigen fouten maakten. Onze volgende wedstrijd is 16 februari in Hegelsom,
dus kom ons aanmoedigen!!! Groetjes van ons, Vc Trivia MA1.

Verslag VC Trivia N61
Hallo allemaal. vandaag is het weer zover, er is mij gevraagd een kort stukje te schrijven.
Wij (Bo, Ilse, Maud, Kim en Yenthe), hebben vandaag mogen spelen tegen Hovoc en Set-Up.
Vandaag kon Nicole helaas niet coachen en Anne niet mee doen. Zij waren een weekendje weg.
Jill heeft ons super goed gecoacht. Ze moedigde ons goed aan. De opstelling was goed. De eerste
wedstrijd tegen Hovoc ging best wel goed. We hadden leuke rally’s en dachten ook goed aan onze
posities. Met een stand van 20-12 voor ons hebben we de eerste set gewonnen. De tweede set
ging minder goed: 15-16 voor Hovoc. De wedstrijd tegen Hovoc hebben we met 2-2 gelijk
gespeeld, wel jammer.
De tweede wedstrijd ging tegen Set-Up. We hadden lange rally’s en we hebben best goed
gespeeld. Daar kan de coach toch best trots op zijn. De stand was de eerste set 17-14 voor ons
en de tweede set 26-10 voor ons. Set-Up raakte misschien ook in paniek, omdat we veel hadden
geroepen. Deze wedstrijd hebben we met 4-0 gewonnen!! Misschien dat we netter moeten spelen,
twee handen en meer in de hoeken. Waarschijnlijk hadden we dan wel gewonnen van Hovoc.
De volgende wedstrijden zijn op 10 februari in Meterik om 10:00 en 11:00 uur. Komen jullie ons
team ook aanmoedigen? Tot dan! Groetjes Yenthe

Recreanten
Programma
Dinsdag 5 februari 21:00 uur
VC Trivia D2 – Hovoc D2 (A)
Fluiten: Dave Houben
Zondag 10 februari
Brovoc – VC Trivia H1
Tupos – VC Trivia H2
VVT – VC Trivia H3
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Veel mensen willen heel graag eens naar Lourdes,
maar weten niet hoe ze dit moeten aanpakken.
Wellicht kan ik helpen…
Ik ben Hai van den Beuken en ik ben jaren als helper van NLZ (stichting Nederlandse
Lourdesbedevaart voor Zieken) meegegaan op bedevaart naar Lourdes. Helaas ben ik inmiddels
te oud om mee te mogen reizen als helper.
Omdat ik Lourdes een hele mooie en bijzondere
plek vind, wil ik me graag inzetten om u te
helpen met de voorbereidingen.
Daarnaast zal ik als schakel fungeren tussen u
en de organisatie en vragen die u hebt
beantwoorden.
De reis is geschikt voor iedereen. Wanneer u hulpbehoevend bent zijn er verschillende
mogelijkheden. Er zijn hotels met beperkte zorg: denk aan hulp met douchen, innemen van
medicijnen of hulp bij het verwisselen van steunkousen. De ondersteuning wordt geboden door
vrijwilligers en verpleegkundigen.
Heeft u intensievere zorg nodig, dan zijn er ook zorghotels. Hier kunt u samen met uw partner
verblijven. Vanuit Nederland werken hier verpleegkundigen en artsen.
Wilt u meer weten of heeft u interesse?
Dan hoor ik dat graag.
Hai van den Beuken, Meterik
06-52182237 / 077-3984403
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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 verliest duel om 2e plaats
Oxalis begon zondag 3 februari aan de tweede ronde van de zaalcompetitie. Ze stond opnieuw
voor een bekende tegenstander: DAW 1 uit Schaijk die 1 punt meer had in de stand dan Oxalis. In
de vorige wedstrijd wist Oxals nipt de punten thuis te houden. Om nu op een tweede plek in de
ranglijst te komen, was winst en dus twee punten pakken belangrijk deze wedstrijd.
De dames van Oxalis werden in het begin van de wedstrijd meteen wakker geschud door twee
doelpunten aan de kant van DAW. Zo stond het na 5 minuten al 2-0. Toch wist Oxalis in het begin
de aansluiting nog te houden, maar het lukte niet om de voorsprong te pakken. Opnieuw was het
creëren van kansen niet zo'n probleem, maar wilde het afmaken hiervan niet lukken. Zo kwam er
een ruststand van 7-5 voor DAW Schaijk op het scorebord te staan.
In de rust gaf trainer/coach Jan Wielink aan dat de wedstrijd nog zeker niet verloren was. Het was
belangrijk om feller de duels aan te gaan en rust in het spel te houden zodat kansen afgemaakt
konden worden. De eerste tien minuten van de tweede helft wist Oxalis de aansluiting nog aardig
te behouden en was er een verschil van twee doelpunten. Maar uiteindelijk vielen de doelpunten
aan de kant van DAW Schaijk er goed in en lukte dit aan de kant van Oxalis niet. Zo wisten de
dames uit Schaijk de voorsprong nog verder uit te bouwen en kwamen ze zo tot een eindstand van
15-9.
Zondag 10 februari speelt Oxalis thuis tegen Klick '15 om 13.30 uur in de Kruisweide in Sevenum.
Dit wordt een belangrijke wedstrijd: twee clubs die beiden op 9 punten staan op een derde plek in
de ranglijst.
KangoeroeKlup 9 februari
Op zaterdag 9 februari is er voor de allerkleinsten weer KangoeroeKlup training. Van 10.00 - 11.00
uur kunnen kinderen van 4-5 jaar in Sporthal De Kruisweide in Sevenum balspelletjes komen
doen.
Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met balsport en leren
spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse
manier met bewegen bezig. De Kangoeroes trainen 1 keer per maand. Wil je komen meedoen?
Stuur dan een mail naar info@svoxalis.nl.

Agenda
- 08/02/2019: Carnavalsbal voor de jeugdleden in Meterik van 19.00-22.00u bij
café Ôs Kruuspunt.
- 09/02/2019: KangoeroeKlup training in Sporthal Kruisweide Sevenum van 10.00-11.00 uur.
- 16/02/2019: Scharrelbal voor de jeugdleden van 19.00-22.30 uur in kantine sportpark Wienus
Hegelsom.
- 22/02/2019: Carnavalsavond voor verenigingen Horst bij OJC Niks Horst met als Thema:
Disneyland Horst, groep 1 t/m 5 van 18:00-19:45 uur en groep 6 t/m 8 van 20:00-22:00 uur.
- 01/03/2019: Carnavalsbal America in de soos van 19.00-21.30 uur tot 12 jaar en vanaf
21.30 uur voor de oudere jeugd.
- 01/03/2019: Schuimparty voor de leeftijd van 12 t/m 17 jaar in de Merthal Horst.
Kaarten te koop bij John’s Foodstore.
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl.
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 9 februari, 5e zondag door het jaar, 19.00 uur
geen misintenties
Zaterdag 16 februari, 6e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken) en overledenen v.d. fam. Tacken-Weijs (jaardienst)
2. Stien en Piet Hermans-Reijnders (verjaardag)
Lectoren:
09-02: Susan Baltussen
16-02: Margriet Hendriks

Acolieten:
09-02: Huub Baltussen
16-02: Max van Dieten

Collectanten:
09-02: Piet Colbers
16-02: Jan Steeghs

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van
naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren
in de brievenbus van de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de
misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr.
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie
door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet
administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje
kunnen plaatsen.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat,
op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416
of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunie
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden
niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen
ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter
beschikking om bij deze mensen langs te gaan.
Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit
nummer is: 06-5540 8023.
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood,
zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient
u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.
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Gezondste Regio 2025
Vijf gezonde initiatieven ontvangen Gezondheidsprikkel
Op donderdag 31 januari zijn bij horecacentrum de Sevewaeg in Sevenum door Gezondste Regio
2025 vijf projecten beloond met een Gezondheidsprikkel voor hun gezonde initiatief. Uit handen
van leden van de Raad van Gezondheid van Gezondste Regio 2025, ontvingen; Gewoon samen
gezond, Natuur & Jeugd, Beweegpark Swolgen, Tocozona en Groeten & Ontmoeten elk een
cheque ter waarde van €1.000,-.

Waardering voor een gezond initiatief
In de gemeente Horst aan de Maas worden jaarlijks veel gezonde evenementen en mooie
gezonde initiatieven ontplooid door burgers, organisaties en samenwerkingen. Gezondste Regio
2025 juicht dit soort activiteiten toe en maakt dit kenbaar door jaarlijks de Gezondheidsprikkel uit
te reiken. Met de Gezondheidsprikkel worden vijf gezonde ideeën financieel ondersteund.
De winnaars van de Gezondheidsprikkels 2019
Gewoon samen gezond Een initiatief tijdens het Pinksterweekend 2019 waarbij volwassenen
worden verbonden met kinderen van groep 3 tot en met 5 door
samen onder professionele begeleiding te koken. Zo leert de jeugd
met gezonde ingrediënten lekkere gerechten te maken.
Natuur & Jeugd
Stichting Natuur & Jeugd organiseert ieder jaar vele leerdagen voor
de jeugd in samenwerking met de bassischolen in de regio. Al 56 jaar
actief om jeugd te interesseren en bewust te maken van onze natuur.
Beweegpark Swolgen Het doel van dit initiatief is om een beweegtuin te realiseren voor
ouderen bij het sportpark en de nieuwe school in Swolgen. Ook komt
er een plek voor kinderen waardoor oud en jong met elkaar worden
verbonden.
Tocozona
Tocozona is een groep vrijwilligers die tijdens de wintermaanden
voetbaltoernooien organiseert voor jongeren uit Horst aan de Maas
en de verdere regio. Ze hebben plannen om ook toernooien in de
zomermaanden te gaan organiseren.
Groeten & ontmoeten Groeten & ontmoeten is een initiatief om eenzame jongeren/jong
volwassenen eenmaal per maand een ontmoetingsmoment te
gunnen. Een samenzijn waarbij het sociale aspect extra aandacht
heeft.

De winnaars van de
Gezondheidsprikkels
krijgen een bedrag van
€ 1000,- om hun
initiatief verder vorm te
geven.

Foto door Merijn
Manders
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