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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Is februari zacht,
dan brengt de lente vorst bij nacht.
In de eerste negen dagen van februari is er 15 mm. regen gevallen in Meterik.
Over het weer zal altijd worden gepraat
al is het nooit echt positief.
En ook al is het weer niet zoals het gaat
neem het nou gewoon maar voor lief.
Tot weeres met groeten van Jos

Speelschema week 6
Wanssum 1 Meterik 1
Meterik 2
America 2
Meterik 3
Ons Plezier2
BBC’ 65 2
Meterik 4
Sevenum 3 Meterik 5
Castenray 2 Meterik6
Meterik 7
De Smetenhof 4
Meterik 8
Wanssum 6

Competitie
3 – 8 A Klasse
13 – 4 B1 Klasse
2 – 13 B2 Klasse
10 – 4 B2 Klasse
10 – 4 B3 Klasse
4 – 11 B4 Klasse
3 – 10 C1 Klasse
7 – 4 C2 Klasse

stand ronde 21
Meterik 1 129 pnt
Meterik 2 152 pnt
Meterik 3 136 pnt
Meterik 4 132 pnt
Meterik 5 118 pnt
Meterik 6 150 pnt
Meterik 7 118 pnt
Meterik 8 134 pnt

plaats 5
plaats 2
plaats 6
plaats 7
plaats 11
plaats 4
plaats 11
plaats 8

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com
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’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 2019
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2019
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
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€ 8,50
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Familieberichten en gevonden / verloren
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Meulewiekagenda vanaf 14 februari 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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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 m.m.v. Heemkunde Meterik 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
Concordia feestavond 20.00 uur
Meriko Vocaal te gast bij BSUR Breda 09.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Vrouwen samen sterk Noodoproep 112 19.30 uur
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Boorebroedspaar Niels en Marieke
Afgelopen zondag werd op een ludieke manier het ‘booregezelschap’ van 2019 aan de
Meulewiekers gepresenteerd. In het voordrachtje kwam regelmatig onze vereniging naar voren,
omdat er een duidelijke link was tussen het ‘booregezelschap’ en JongNL Meterik.
Uiteindelijk werden Niels en Marieke
uitgeroepen tot ‘boorebroedspaar’.
In het ‘booregezelschap’ zitten ook nog
een aantal stafleden van onze vereniging,
onze vaste correspondent van ‘t Krèntje
Yvonne Wijnands en ons staflid Kevin
Alards.
Natuurlijk willen we het hele
‘booregezelschap’ feliciteren met deze
uitverkiezing. Maar in het bijzonder onze
stafleden, Marieke, Kevin en Yvonne.
Wij vieren carnavalsdinsdag flink met
jullie mee.
Alaaf!

Oud Papier Actie
Zaterdag 23 februari is er weer een oud papier actie. Vanaf 14.00 uur komen we bij u langs.
Groep 2 is dan aan de beurt om te helpen. Dit zijn Paul Hoeijmakers (hesjes en drank), Paul
Vissers, Bram Jacobs en Bas Don.

CONTRIBUTIE 2019

Beste leden. Er zijn nog enkele leden die de contributie voor 2019 nog niet hebben voldaan.
Daarom een vriendelijk verzoek van de penningmeester om dit alsnog te doen, zodat hij dit voor
de jaarvergadering kan afsluiten. De contributie bedraagt € 22,50 per lid, per echtpaar is het
€ 45,00. Graag overmaken op IBAN nummer: NL93RABO0133305481, met omschrijving KBO
contributie 2019. De penningmeester bedankt u voor uw medewerking.

WANDELEN
Maandag 18 februari gaan we weer wandelen en zeker nu het weerbeeld beter gaat worden,
zal het voor de deelnemers nog plezieriger zijn. Zoals gebruikelijk zal er nu ook weer de 3 en de 5
km worden gelopen. We vertrekken om 13.30 uur bij zaal ‘De Meulewiek’, met na afloop weer een
lekkere kop koffie die Gerda klaar heeft staan bij de inloopmiddag. Ben je geen lid van
seniorenvereniging KBO Meterik en wandel je graag, ook dan wordt je uitgenodigd om mee te
doen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

KNUTSELEN
Donderdag 21 februari is er weer knutselen en het is altijd heel gezellig. Heb je ook interesse,
loop dan eens binnen en kijk naar de mogelijkheden die er zijn; je staat waarschijnlijk versteld van
jezelf. De aanvang is 13.30 uur in zaal ‘De Meulewiek’.

4

Concert Concordia
in de Joriskerk te Venlo

Op zondag 17 februari a.s. luistert de fanfare van Muziekvereniging Concordia op muzikale wijze
een dienst op van de Protestantse Gemeente Venlo en omstreken. Deze samenwerking is tot
stand gekomen door toedoen van René Silvis, lid van het fanfareorkest en tevens voorganger bij
de Protestantse kerk in Venlo.
De dienst heeft als thema ‘Passie voor het leven’; dit wordt muzikaal vorm gegeven door
Muziekvereniging Concordia in samenwerking met sopraan Marian Hofstra en organist Roelof
Hamberg. Er zal een aantal prachtige muziekwerken ten gehore worden gebracht zoals ‘I shall
love but thee’ van Jan van der Roost voor sopraan en fanfare en de beroemde ‘Finale’ uit de
orgelsymfonie van Saint Saëns, dit keer door orgel en fanfare.

Muziekvereniging
Concordia uit Meterik
staat onder leiding van
Chris Derikx
De kerkdienst met het
thema ‘Passie voor het
leven’ is op zondag 17
februari a.s. in de
Joriskerk, Sint Jorisstraat
16, Venlo. Aanvang 10.00
uur. De toegang is vrij.

De voorzittershamer wisselt
van eigenaar
18 augustus 2016 plaatste Jac Tacken vanuit de werkgroep Kansrijk Meterik een oproep in ’t
Krèntje en dat leidde tot de oprichting van Heemkunde Meterik, waar Jac voorzitter van werd.
Inmiddels heeft Jac besloten om zich verder te richten op het ‘veldwerk’ en de voorzittershamer
over te dragen. Wim Steeghs, die zich in mei 2018 aansloot bij Heemkunde Meterik, wordt de
nieuwe voorzitter. We bedanken Jac voor zijn inzet en Wim voor zijn bereidheid om onze
vereniging verder te leiden.
Vandaag, donderdag14 februari, komen een aantal leden van Heemkunde Meterik om 19.30
uur bij elkaar in het MFC om documenten uit te zoeken, te archiveren en/of te scannen (ingang
biljartzaal). Heeft u nog info die voor ons van belang kan zijn? We ontvangen of scannen het
graag!
Woensdag 27 februari is er een vergadering voor alle leden in het MFC waarbij we ook enkele
nieuwe leden mogen ontvangen. Aanvang 20.00 uur.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 80
1954:
Nadat hij op 30 december 1953 tot pastoor in Meterik benoemd was,
werd pastoor Spee op 21 februari 1954 in Meterik geïnstalleerd.
Jozef M.A. Spee werd geboren op 31 oktober 1904 te Blerick en is tot
priester gewijd op 24 maart 1928. Achtereenvolgens was hij van 1928
tot 1932 kapelaan in Belfeld, van 1932 tot 1937 kapelaan in Vlodrop,
van 1937 tot 1946 kapelaan in Panningen en van 1946 tot 1954
pastoor in Mook.
Pastoor Spee verbleef eerst bij de Eerw. Zusters vanwege de desolate toestand waarin de
pastorie verkeerde.
In de Echo van Noord-Limburg van 27 februari 1954 lezen we:
Het was een lange kleurrijke die j.l. Zondag 21 Februari om half drie naar het Theresia – Klooster
trok om de nieuwbenoemde herder af te halen. Voorop ging te paard de ruiterclub in vol ornaat,
gevolgd door 3 kleine misdienaars met kruis en achtereenvolgens het vaandel der parochie, de
schoolkinderen, de congregatie, de boerinnenbond en overige vrouwen, de voetbalclub, het
bestuur van de ruiterclub, de jonge boeren en tuinders, de leden van de Heilige Familie, de
boeren- en tuindersbond, de fanfare, het knapenkoor en de zangers, de bruidjes, de acolieten en
tot slot het kerkbestuur.
Bij aankomst aldaar werd de
nieuwbenoemde herder door 2 herdertjes (op
de foto hiernaast) met een toepasselijk versje
de herdersstaf aangeboden. Na een mooie
samenspraak door enkele bruidjes die de
nieuwe herder verwelkomden, ging de stoet
in dezelfde volgorde terug naar de kerk, nu
echter met de nieuwe pastoor, de Hoogeerw.
Heer Deken uit Horst, de Edelachtbare Heer
Burgemeester Gijsen, de ZeerEerw. Heren
Pastoor Janssen uit America en Geusgens
van Hegelsom en tenslotte de familieleden
van Pastoor Spee. De prachtige versieringen
die langs de weg en bij de kerk waren
aangebracht, het milde winterse zonnetje en
de blijde tonen van de fanfare maakten deze
installatie tot een echt parochiefeest. Toen
de stoet bij de kerk was aangekomen, werd
pastoor Spee namens het gemeentebestuur
verwelkomd door Burgemeester Gijsen en
vervolgens sprak Deken Debeije enkele
welkomstwoorden. Dan werden Pastoor
Spee de sleutels van de kerkdeur
overhandigd en trok men de kerk binnen,
waar deken Debije de liturgische
installatieplechtigheden verrichtte. In een
gloedvolle toespraak die Pastoor Spee tot de
parochianen richtte, dankte hij God voor zijn
benoeming in deze parochie, vroeg hij de
gelovigen om samenwerking om middels deze de parochie Meterik tot ongekende bloei te
brengen. De ademloze stilte in de kerk was de beste getuigenis dat de woorden van de nieuwe
herder insloegen en er zal wel niemand in de kerk geweest zijn die deze woorden heeft
misverstaan.
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Laten wij, parochianen, onze vingers niet in de oren steken, onze handen niet voor de ogen
houden, maar allen spontaan gehoor geven deze bede van een pastoor, die nu onze pastoor is,
de pastoor van onze eigen Meterikse Dorpsgemeenschap, opdat wij ook eens eindelijk zonder de
geringste zweem van bitterheid op ons gelaat als één geheel kunnen opblikken naar die schone
spreuk in onze bondszaal die het daar zo eenvoudig in slechts enkele woorden vermeldt:
“Eendracht maakt Macht”! Wanneer wij aan deze woorden gehoor geven zal onze pastoor ons
dankbaar zijn, maar het allervoornaamste zal zijn dat wij ons zelf geen enkel verwijt meer
behoeven te maken, tevreden
over ons zelf kunnen zijn en
heel onze gemeenschap en
onze verenigingen zullen er
ongetwijfeld wel bij varen. Het
zou de wens zijn van iedere
rechtgeaarde Meterikse
dorpeling die het goed meent
met zijn gemeenschap. Laat ons
daarom het besluit maken om
met z’n allen onze nieuwe
herder mee te helpen bouwen
aan een bloeiende en
godsdienstige parochie.
De woordvoerder, het hoofd van
de school, die namens de hele
parochie pastoor Spee
verwelkomde na de
plechtigheden in de kerk, zegde
hem reeds alle medewerking
toe.
Uit de reactie van pastoor Spee
bleek wel duidelijk hoezeer hij
deze medewerking waardeerde.
Nadat de fanfare nog enkele
muzieknummers ten beste had
gegeven, werd gelegenheid
gegeven tot feliciteren, waarvan
door velen een dankbaar
gebruik gemaakt werd.
De dichte grauwe mist die intussen het milde zonnetje geheel onzichtbaar had gemaakt, kon
echter niet meer verhinderen dat de Meterikse parochianen met een blij en warm gevoel
huiswaarts keerden’.
Uit: Oud Horst in het nieuws deel 8.
Op de foto: v.l.n.r.: deken Debije, pastoor Spee en burgemeester Gijsen verlaten na de installatie
de kerk. Kent iemand de namen van de herdertjes, bruidjes en zusters op de foto op blz. 6?

Woensdag 20 februari hebben we
Heemkunde Meterik te gast.

Meterik is een dorp met een rijke historie en Heemkunde Meterik wil die historie in al zijn facetten
zichtbaar maken voor alle (oud)inwoners en andere belangstellenden.
Dit komt tot stand d.m.v. foto`s, artikelen, verhalen van (oud) bewoners, en nog veel meer.
Jullie zijn van harte welkom om 19.30 uur in zaal ‘De Meulewiek’.
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Mökkebal 2019 ( jubileum )
Joare geleeje, umtrint de veurberijding van carnaval 1988, woort ut idee gelanceerd vur unne
flinke teagehanger van ut truuje bal.
Na veul prakkezeere waas ut Frans Joosten († ) di mit ut idee kwaam vur het Mökkebal.
Veul meense zulle zig nag ut legendarische optreije van Mök Ton (van den beuken ) dun ierste
herinnere!
Ok ut belangeloos meijwerke vur de fiestvreugde van Sjaak Jenniskens (fotostudio )en Piet
Lemmen ( koelvoor en ut neudige streuij ) heat heer in meijgeholpe!
Tot 1994 passeerde verschillende Mökke de revue mit oavende die steeds in ut teiken stonge van
verschillende spellen, lol en plezeer.
Vanaf 1995 waas ut enne tied stil rond ut Mökkebal,maar in 2008, waas ut prins Kenny di same
mit zien adjudanten Tom en Roel, geinspireerd dor de verhalen van ut Mökkebal, dun droad wer
oppakte!
Twan ( versleijen ) waas degene di ut veurtow wer mogde neme en dat deej ie veurtreffelijk.
Heernoa volgde wederom veul neej Mökke mit hiel moeije oavende,en gebeurtenisse, zoe as unne
buutreedner di gaans ovver de roeije kwoad weg leep, of zoe as vurrig joar, de ZCD versie van
Simply the Best!!
Now in 2019, stoan we an de veuroavend van ut 11de Mökkebal sinds 2008.
Ok dit jaor heat de Mökkecommissie wer gezocht na unne echte jubileum Mök, en doavur hebbe
ze echt ni wiet hove te zeuke.
Enne Mök din eigenlijk symbool stied vur al zien veurgangers!!
Ge kunt in dees 11de editie dan ok spreake van enne echte Mökkeprins!
Deze Mök giet dan ok hiel gaer veur op in ut fiestgedruis woa meij ie ok niks te gek vingt!
Dit Mökkebal zal dan ok gevierd weare mit de bekende buutreedner Piërre van Helden en L1
finalisten, Heite Soep en zoe as gebroekelijk de neudige kwats en kwazel!!
We zeen os!!
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Laatste nieuws 52ste Zittingsavonden
van de Meulewiekers.
Afgelopen zaterdag heeft de kaartverkoop van de 52ste
zittingsavonden plaats gevonden bij café ’t Hukske. De
kaartverkoop is goed verlopen en de zaterdagavond is al helemaal
uitverkocht!
Wel willen wij bij deze kenbaar maken dat er nog enkele kaarten
te koop zijn voor de vrijdagavond. Dus niet getreurd als je niet in de
gelegenheid geweest bent om kaartjes te komen kopen. Je kunt
nog altijd kaarten bestellen bij Elbert Joosten via telefoonnummer:
06 1366 8838. Kaarten kosten 14.00 euro / stuk. Maar… wees er
snel bij want op=op natuurlijk!
Verder willen wij nog melden dat vrijdag en zaterdag de zaal al geopend is vanaf 19:30uur!
Het programma start stipt om 20:00 uur. Dus zorg dat je op tijd binnen bent, want je wilt natuurlijk
niets missen van deze avonden!
Alaaf, Carnavals Comité Meterik.

PRINS TOM I THUIS OP BEZOEK?!
Niet voor iedereen is het carnaval vieren (meer) weggelegd. Ziekte, handicap of een hoge leeftijd
kunnen hierin een belemmering zijn. Als dit voor u of een familielid het geval is dan komt prins
Tom desgewenst graag een bezoekje aan u brengen. Wilt u de prins en zijn adjudanten op deze
manier ontmoeten, laat het ons dan weten. We maken dan een afspraak met u. Contactpersoon is
vorst Rick Houben (077 369 0516) of via jcm@demeulewiekers.nl.

Carnavalsbal met Carnavalsband.nl
Net als 2 jaar geleden komen onze ‘zuiderburen’ uit Hegelsom er op 2 maart weer een knallende
start van het carnavalsweekend van maken in M.F.C. De Meulewiek. Met hun uitgebreide
repertoire van LVK-, regionale- en Duitstalige schlagers staat Carnavalsband.nl garant voor een
avond vol feest en polonaise. Kaarten zijn verkrijgbaar bij café Kleuskens en café ’t Hukske

Receptie Prins Tom I
Alweer anderhalve week geleden werd op zaterdag 2 februari Prins Tom I uitgeroepen als 55e
heerser van de Meulewiekers. Over nog eens anderhalve week, op zondag 24 februari, zal hij
samen met zijn
adjudanten Job en Dré
receptie houden in MFC
De Meulewiek. Het
officiële gedeelte,
waarin het trio
gefeliciteerd kan
worden, zal duren van
13:11 tot 15:11 uur. Na
het officiële deel zal DJ
Guido zorgen voor de
muzikale omlijsting en
zullen onze eigen
dansmarietjes hun
gardedans opvoeren.
Als klap op de vuurpijl
zal La Bamba (LVK
2017 deelnemer en in
2013 LVK winnaar) het
circus op de kop zetten.
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Verloëvingsbal Boorebrulluft:
’t waas iën groët circus!

Wát en fiëst, wát en fiëst! Minse wát hebbe weej genaote, ván ’t begin tot ’t end in ozze eige
circustent! Ôk al wiste weej ni, in wát vur circus weej terêg zuije kome en hoe weej aan de
Meulewiekers gepresenteerd zuije waere. ‘t Waas in iën waord geweldig!
Allicht hedde vur d’n tiëd allerlei vraoge. Wát is d’n roëjen draod wao weej in betrokke waere?
En blieve ôs elders beej hun standpunt dát weej straks mooge gaon trouwe? En zoê schuut d’r
meij van álles door owwe kop, beveurbiëld hoe is ’t waer?
En wát te zegge, ván de geweldige biëste die dompteur Eddy met zien knappe assistente in de
Schâkse Bös haij gevange. Zeej wist de olifant op de juuste pláts te aaie, zoedát deze gewillig met
eur meij ging. En weej zien natuurlik bliej dát weej enne burgemeister as trouwambtenaar hebbe;
ge wet noëits hoe geej zonne man in de toekomst nag nuudig hed.
Ma beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes, de sfeer wás boêtegewoen good! En weej
verheuge ôs dán ôk op d’n daag dát weej in ’t onecht waere verbònge.
Weej bedanke iederiën vur ’t aanwezig zien op ozze verloëving en wense jullie álves enne biëstig
schonne carnaval toe! Weej zeen jullie gaer terug carnavals deensdag op ozze brulluft.
Groetjes ván ôs állemaol!
Broedspaar: Niels Peeters en Marieke Ermers
Elders ván de broed: Yvonne Wijnands en Henk van Rengs
Elders ván de broedegom: Kim van der Hulst-Bastiaansen en Quin Janssen
Burgemeister: Hans Cuppen
Zoên ván Yvonne en Henk, broor ván de broed: Kevin Alards
Zoên ván Kim en Quin, broor ván de broedegom: Koen Tielen
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WEEJ FELICITEREN HET BOOREBROEDSPAAR
EN HET HIELE GEZELSCHAP.
WEEJ WENSE JULLIE ENNE SCHÔNNE CARNAVAL TOE.

Gevonden op parkeerplaats Sportpark De Vonckel.
Is deze van u? Neem dan even contact op met Leon Tacken.

Kantinediensten
14-02 Toon en Huub Kleuskens
16-02 Peter
21-02 Toon en Dré Peeters
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

23-02 Ton
24-02 Henk en Kirsten
28-02 Annie en Freek Ramaekers

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

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

Jeugd
Uitslagen 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
Leunen JO8-1
ST Meterik/America JO8-2

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

Programma 16-2-2019
ST America/Meterik JO19-1
Wittenhorst JO17-5
Milheezer Boys JO15-1
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
ST SV United/BVV'27 JO9-2
SVEB JO9-1G
ST Meterik/America JO8-1
SV Venray JO8-6
ST Meterik/America JO7

Wittenhorst JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
Merselo JO13-1G
Reuver JO11-1
GFC'33 JO11-2G
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
Melderslo JO8-1
ST Meterik/America JO8-2
-

2–0
–
0–3
3–1
1–6
2–6
5–1
6–3
8 – 12
8–2
Tijd
14:30
14:30
13:00
11:00
10:00
10:00
08:45
09:30
09:30
08:45
10:30

Sportpark
America
America
America
America
Meterik
Meterik
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Het plantseizoen is begonnen!!
Bestel nu uw nieuwe beplanting/ haag en
laat hem door ons aanplanten.
Vraag vrijblijvend een offerte aan
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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 wint van Klick’15
Op zondag 10 februari stond opnieuw een belangrijke wedstrijd voor Oxalis op het programma.
Deze wedstrijd was een strijd om plek 3 op de ranglijst. De vorige keer had Oxalis van Klick’15
verloren, dus de dames hadden iets goed te maken!
Oxalis begon meteen sterk aan de wedstrijd. In de eerste vijf minuten vielen er snel twee
doelpunten, waardoor Oxalis met een voorsprong begon. De meiden van Klick'15 hadden hier snel
een antwoord op en vijf minuten later was de stand alweer gelijk. Er werden heel veel kansen
gecreëerd bij Oxalis, maar opnieuw werden veel van deze mooie acties niet afgemaakt. Langzaam
wist Oxalis beter de korf te vinden en een voorsprong op te bouwen in de eerste helft. Dit zorgde
voor een ruststand van 10-7. Trainer/coach Jan Wielink gaf aan dat de meiden in de aanval meer
rust moesten pakken voor de kansen die ze kregen en verdedigend moesten ze de focus blijven
houden. Want Oxalis werd op momenten toch nog verrast door de snelle acties van Klick'15.
Klick'15 begon de tweede helft sterk en opeens was de voorsprong nog maar één doelpunt voor
Oxalis. Vanaf dat moment was het zaak om de regie in de wedstrijd weer over te pakken en de
kansen af te maken. Oxalis bouwde langzaam maar zeker weer een voorsprong op. Toch gaf
Klick'15 zich niet zomaar verloren. De dames van Oxalis wisten het hoofd echter koel te houden
en de wedstrijd goed uit te spelen. De eindstand werd 14-11. Door deze winst verstevigt Oxalis de
derde plek! Volgende week zondag 17 februari, speelt Oxalis om 13.30 uur tegen DSV 1 in de
Kruisweide in Sevenum.
Agenda
- 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 voor 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.
- 09/03/2019: KangoeroeKlup van 10.00-11.00 uur Sporthal de Kruisweide Sevenum

Belastingservice
Belastingservice Horst biedt ook dit jaar weer hulp bij de belastingaangifte aan alle
particulieren (geen ZZP). Zij verzorgen zowel de binnenlandse als ook de buitenlandse aangiften;
ook kunt u daar terecht voor de zorg- en huurtoeslagen.
Bij overlijden verzorgen zij ook de F biljetten en erfbelastingformulieren.

Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor elke kleine beurs.
Al onze vaste klanten krijgen tussen eind januari en half februari van de Belastingdienst
automatisch een nieuwe machtigingscode 2018. Van ons krijgen zij medio februari bericht met
daarin de datum en tijdstip waarop zij verwacht worden.
Heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op via: tel. 06-12446049 en 077-3984788 of
belastingservice.horst@gmail.com of https://www.belastingservicehorst.nl.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

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)
Zaterdag 23 februari, 7e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Gerard Jenniskens en Petronella Baeten (jaardienst)
2. Frans Verdellen (verjaardag)
Vrijdag 1 maart, mis t.g.v. Carnaval, 19.00 uur
1. Ben Lemmen (verjaardag)
Lectoren:
16-02: Margriet Hendriks
23-02: Jos Tielen
01-03: Maria v. Rijswick

Acolieten:
16-02: Max van Dieten
23-02: Jan Philipsen
01-03: Theo v. Rens

Collectanten:
16-02: Jan Steeghs
23-02: Tjeu Tacken
01-03: Piet Colbers

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.
Telefoonnummer priesternooddienst : Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het
geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is: 06-5540 8023
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