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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Ondanks de maartse jammerklachten,
is de zomer al aan het wachten
In de eerste negen dagen van maart is er 30 mm. gemeten in Meterik.
De natuur in al zijn pracht ontwaakt
't Eind van winterdromen staakt
Het preludium van 't vieve zomerseizoen
Reïncarnatie van het eerste groen.
Tot weeres met groeten van Jos

KNUTSELEN

Donderdag 21 maart knutselmiddag met Ans. Heb je ook interesse, kom dan een kijkje nemen
en zie wat er allemaal voor mooie kaarten worden gemaakt, die jij ook kunt maken.
Heb je belangstelling, loop dan op 21 maart eens binnen in ‘De Meulewiek’.
De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 14 maart 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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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
- NL Doet Madous bosje en Donksweide 08.30 -17.00 uur
JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur
- Zanglust H. Mis opluisteren in Smakt 11.00 uur
- Oogsttijd Ploegen en zaaien 12.00 – 16.00 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 – 23.59 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
- Solistenconcours Horst aan de Maas
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Concordia uitwisselingsconcert met Eendracht Nieuwenhagerheide 19.00 - 22.00 uur
- VC Trivia seizoenafsluiting 19.30 uur
Gemeentelijk muziektoernooi Drumband 14.00 -18.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO filmmiddag Gambia 14.00 uur
KBO knutselen 13.30 uur
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
Paaswandeling Aan de Drift i.s.m. vogelwerkgroep 't Hökske 09:00 uur
Vrouwen samen sterk, Rondje Meterik
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

KBO knutselen
- t/m 5 mei VC Trivia, Kamp jeugdleden 08.00 - 17.00 uur
- KBO eetpunt 18.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
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Beste lezer,

trots kunnen wij jullie het volgende melden: de opbrengst dit jaar is de hoogste ooit in Meterik
opgehaald nl. een bedrag net boven de € 600,00.
De helft van het geld mag de meidengroep Plekband besteden voor hun kamp en de andere helft
is voor de landelijke stichting.
Namens Jantje Beton, de meiden en hun leiding BEDANKT.

Oproep helpende handjes voor NLdoet op zaterdag 16 maart
Op zaterdag 16 maart a.s. is de landelijke actie van NLdoet. Ook JongNL Meterik doet hieraan
mee. Er zullen verschillende klussen in- en rondom de blokhut plaats vinden en iedereen die zin
heeft om te komen helpen is welkom!
We beginnen om 09.00 uur.
Tot dan!

OPA
Zaterdag 23 maart komen we oud papier ophalen. Groep 3 is aan de beurt. Dit zijn: Rick van
Rengs (zorgt voor hesjes etc.), Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans. Zorg dat vanaf
14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat, want vanaf dan starten we.

OMA
Zaterdag 23 maart kunt u oud metaal in komen leveren. Dit keer zullen Jos van Ras en Pieter
Joosten (groep 2) aanwezig zijn om eventueel te helpen. Inleveren kan tussen 13:00-15:00 uur bij
de container die op de parkeerplaats van het Meteriks voetbalveld zal staan.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 84
Op 23 december 1955 kwam de derde en tevens grootste klok aan in
Meterik, de St. Jansklok. De klok werd op 27 december gewijd maar
op kerstnacht was weer voor het eerst in jaren het gebeier van drie
klokken in Meterik te horen. De klok heeft de toon f en het gewicht
van de St. Jansklok is 975 kilo. Ze draagt het opschrift: ‘Ik, Joannes,
Apostel en Evangelist, roep mijn kinderen op tot offer en gebed’. De
klok heeft een diameter van 1154 mm en kostte ƒ 8750,00.
Het is de middelste klok.
1956:
Op 1 juni 1956 nam L. Hermans ontslag als koster, omdat het werk op de Boerenleenbank hem
geheel opeiste. In zijn plaats werd Jos Kessels uit Heyen als koster benoemd, die na enkele jaren
Meterik verliet. Hij was de laatste die in Meterik het ambt van koster heeft bekleed.
In 1957 werden door Jacques Verheyen, die in Echt een atelier had, de eerste glas in lood ramen
ontworpen en gebrandschilderd voor de Meterikse kerk.
Hij verzorgde het ontwerp en het glasschilderen; de technische kant van het werk liet hij uitvoeren
bij diverse ateliers. Naast glas in lood ramen vervaardigde Verheyen mozaïeken en
muurschilderingen, vooral religieuze kunst ten behoeve van kerken en kapellen. Hij voerde
opdrachten uit in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Ghana, Gabon, Canada, USA en
Indonesië.
De brandschildering ontstaat door het schilderen van bepaalde motieven op het glasoppervlak.
Daarna worden de glasstukken verhit in een oven. Hierbij wordt het smeltpunt bereikt van het glas,
waardoor de opgebrachte schildering insmelt. Brandschilderen is een tijdrovend en secuur werk en
daardoor kostbaar.
De ramen werden in de loop van 1958 aangebracht.

Op de tekening hierboven is aangegeven waar
de glas-in-lood ramen zich in de Meterikse kerk
bevinden. Deze en volgende week ziet u de
afbeeldingen die op de ramen staan.
De foto hiernaast is nr. 1
Hierop is Mariaverschijning in Lourdes afgebeeld.
Jacques Verheijen, 1957
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Nr. 2
Mariaverschijning in Fatima.
Jacques Verheijen, 1957

Nr. 3 Raam in de kapel
Ezechiël l 37,1-14: paschamaal,

Nr. 4 Raam in de kapel
Deuteronomium 30,1-4: De Heer wijst u een
nieuw land aan. Boven: Isaias 4,1-6: De Heer
wendt het boze af - Jonas met de walvis.
Jacques Verheijen, 1957

Nr. 5 Raam in de kapel

beneden: drie jongelingen in de vuuroven.
Jacques Verheijen, 1957

Isaias. Boven: het offer van Abraham,
beneden: het dankoffer van Noah.
Jacques Verheijen, 1957
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Carnaval achter de rug

2 weken van fantastisch weer achter de rug in februari en ja, dan breekt maart aan (maart roert
zijn staart ), waar dan traditiegetrouw de ‘aftrap’ van het Krukken wegseizoen begint. Het eerste
weekend was dus carnaval en ja, er was er toch eentje die dacht het seizoen toch af te trappen.
Zielsalleen moest hij op carnavalszondag zijn kilometers maken in de miezerregen.
En of dit weer slechter kon. Deze zondag voorspelde buienradar niet veel goeds, of toch? Rond
het eerste vertrek om 08.30 uur slechts 2 diehards, El-Coyote (vorige alleen) en De Piraat. Ze
vertrokken nog zonder regenjasje, want volgens buienradar zou de regen voorbij zijn. Nou, Meterik
nog niet uit, werd de regenjas al om de ranke (lees: afgetrainde/slanke) winterschouders
getrokken. Deze regenjas werd ook niet meer uitgetrokken. Harde regen, zachte regen, droog etc.
Het zou toch niet slechter worden?
Om 09.30 uur werden de overige Krukken bij Ger opgepikt en ook deze 7 Krukken hadden
inmiddels de regenjassen al aan. Toch een niet verwacht mooi aantal en Ray Maaijers
attendeerde de rest er nog op, dat zijn schouders nog niet slank waren (lees: ongetraind). Mo Riis
had nog zware benen van zijn trainingsblok in Spanje en de vie-arts had maar zijn beste ros van
stal gehaald. “Met die andere durf ik mij niet meer te vertonen”, waren zijn woorden toen er naar
gevraagd werd.
Op de foto is te zien, dat ook bij de vervolgkilometers de regenjasjes niet meer uitgetrokken
werden. De omstandigheden werden zelfs nog slechter.

Er werd al hardop geroepen: “Welk tijdstip gaat Ger open?”, dan konden de Krukken vroegtijdig
naar de ‘werme sjokomel mit slagroom’.
Bij het kruis op de Kemp (laatste rechte lijn) werd natuurlijk de niet te vergeten stuuractie van de
Vie-arts nog efkes ingezet. Hij wou naar huis om zich eerst te douchen en sloeg pardoes links af
(hij woont rechtsaf), voor de gemiddelde Kruk niet te begrijpen deze manoeuvre; het is dat The
Rookie een uitmuntend stuurvermogen heeft, anders... tja.
Bij Ger kon de 3e helft dan druppend op de krukken ingezet worden, waarna er nog enkele
andere Krukken de gezelligheid nog wat op kwamen voeren. Hilariteit alom en ouderwets gezellig
weer..... Het seizoen is weer begonnen, weer of geen weer.
Krukken, denk aan de jaarvergadering volgende week zaterdag! Tot dan.
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Opvoedondersteuning ouders en kinderen (OOK)
Ervaring uit de praktijk:
“Ik ben met mijn gezin verhuisd naar een nieuwe gemeente. Wij kenden hier niemand en ook de
plek niet. Doordat wij niet graag om hulp vragen en ook geen vreemden in huis nemen, duurde het
even voordat ik om hulp vroeg bij Synthese. Gelukkig heb ik dat toch gedaan, mijn kinderen en ik
kregen hulp. Zo hielpen de vrijwilligers ons met het dorp te verkennen, vragen met betrekking tot
opvoeden en structuur in huis te krijgen. Ik was zeker niet zo ver gekomen als waar mijn gezin en
ik nu staan zonder hen in ons leven. Er zijn geen woorden te beschrijven wat voor een
ondersteuning wij hebben gekregen”.
Zit je even met je handen in het haar? Zou je tijdelijk wel wat ondersteuning
kunnen gebruiken om weer structuur in huis te brengen? Kun je een luisterend
oor van een andere moeder gebruiken? Of zoek je iemand die je helpt je sociale
netwerk te vergroten? Dan is OOK misschien wel iets voor jou!
OOK staat voor Opvoedondersteuning Ouders en Kinderen in
de leeftijd van 0-12 jaar.
Na een eerste gesprek met de coördinator bieden getrainde
vrijwilligers tijdelijke ondersteuning in huis bij veel zaken waar
ouders tegenaan lopen. De vrijwilligers nemen hun eigen
ervaring als ouder mee, zij nemen de tijd, hebben geen
oordeel over hoe jij het aanpakt maar staan naast je en
luisteren naar jouw verhaal.
Wil jij graag ondersteuning bij het opvoeden? Kun jij een steuntje in de rug gebruiken?
Neem dan contact op met Synthese, 0478-517300 en vraag naar Mieke Cruijsberg of stuur een
email naar m.cruijsberg@synthese.nl.

Training Blijf in balans voor mantelzorgers
Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar langdurig zorgen kan (ongemerkt) steeds
zwaarder worden. Het is niet altijd gemakkelijk om balans te houden in het dagelijks leven als je
intensief voor een naaste zorgt. Deze training maakt mantelzorgers bewust van patronen en helpt
te ontdekken hoe de balans kan worden behouden en/of hersteld. Er wordt informatie en advies
gegeven en mantelzorgers kunnen ervaringen en tips uitwisselen. De training bestaat uit drie
avonden van twee uur.
Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en
Middelaar.
Wat: Training Blijf in balans
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 in Horst
Wanneer: maandag 8 en 15 april en 13 mei 2019 van 13.30 tot 15.30 uur
Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Minimum aantal deelnemers 5, maximum aantal deelnemers 12.
Aanmelden kan tot 26 maart 2019.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja Damhuis of Annet Jeucken van het
Steunpunt Mantelzorg via 077 397 85 00.
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod &
inschrijving.
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Interview met Wim Jacobs
de oudste inwoner van Meterik
Deel 2

Met toestemming van Wim, waarvoor onze hartelijke dank, publiceren we in
meerdere delen het interview dat leden van Heemkunde Meterik in november
2018 met Wim hadden. Vandaag leest u deel 2.
“Na de oorlog, in 1945, ben ik weer terug gegaan naar Meterik naar Ben
Tacken. Hier was ik paardenknecht. Daar heb ik tot 1948 nog gewerkt. Ben toen gaan werken op
de steenoven in Tienray. Elke dag op de fiets ernaar toe, maar ik ben wel bij tante Grid in de kost
gegaan”.
Tante Grid is de oudste zus van zijn vrouw Door. “Door en Grid waren van Alards Henneske”. In
die tijd kreeg Wim verkering met Door en samen trouwden ze in 1952. Wim heeft 6 jaar aan de
steenoven gewerkt met 6 personen. Er moest een knecht stoppen met werken en toen gaf Wim
aan dat ze wilden gaan. Ze zijn toen allemaal gestopt.
“Ik ben toen voor bouwvakker gaan leren” en
intussen leerde hij Door kennen. Wim was
bevriend met Piet Alards, een broer van Door.
Toen Wim met Door getrouwd was hebben ze
2 jaar, van 1952 – 1954 ingewoond. In het
huis van nu Wilbert Deckers aan de Sint
Jansstraat. Intussen heeft Wim met Alards
Henneske een dubbele woning gebouwd op
de Speulhofsbaan ‘aan de beek’’, waar ze
gingen wonen met Kerstmis in 1954. De
oudste zoon Rinus is nog op de Sint
Jansstraat geboren. De andere kinderen in
deze woning, dochter Nelly en zonen Hans,
Erik, Geert en Paul.
Op de vraag aan Wim of hij nog verder
geleerd heeft, antwoordt hij: “We zijn naar
een avondcursus geweest en kregen les van
meester Janssen voor slimheid en van
Tacken
Gradje van de Venrayseweg kregen we les in
fruit. Van Ger Versleijen kregen we les in de
tuinbouw.
We gingen graag naar de cursussen toe, want we verveelden ons ’s avonds. Ik heb 2 diploma’s
gehaald, 1 voor landbouw en 1 voor tuinbouw. Zo heb ik een keer in het klooster een cursus
EHBO gevolgd, dat deed dokter Van de Meerendonck ons leren. We waren maar met een klein
groepje maar al gauw bleven we met 2 personen over. De Mulder ziene Sraar Hermans en ik.
Toen vertelde dokter Van de Meerendonck dat hij niet meer voor zo weinig kon komen. Dat was
toen wel erg jammer. ’s Avonds zat je in de keuken bij de boer alleen en had je niks te doen”.
(Volgende week leest u deel 3)

Heemkunde Meterik doet mee aan de PLUS-sponsoractie.
Als u boodschappen doet bij PLUS Lucassen in Horst krijgt u bij besteding van iedere 10 euro een
muntje, dat u in de winkel in een buis kunt stoppen voor de vereniging die u financieel wilt steunen.
De actie is geldig van zaterdag 2 maart t/m zaterdag 25 mei 2019. Wij zijn erg blij met ieder muntje
dat in de buis van Heemkunde Meterik belandt. Alvast hartelijk bedankt!
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Bericht vaan ’t Boorebroedspaar
– leste blog
Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,
Ondertusse is de carnaval alwer een paar daag geleeje. Waat hebbe weej enne onvergetelijke tiëd
gehad, same met os ganse gezelschap. Weej hebbe genaote ván ‘t begin wies ’t end!
Toen Twan ôs in september vraog um boorebroedspaar te waere, leek ‘t allemaol zoë ver weg.
Weej lefde d’r hiël erg nar toe. ‘t Is zoë snel umgevloage, want nou is ‘t helaas alwer gedoan.
Weej wille iederien bedanke die nar ozze brulluft is gekome en d’r same met ôs zo’n geweldig fiëst
ván hebbe gemaakt! ‘t Waas fantastisch!
‘t Boorebroedspaar
Niels en Marieke

Wát en fiëst, wát en fiëst!
Minse, minse, wát hebbe weej genaote: carnavals deensdág waas d’n groête daag.
Weej haije ál en geweldig verloëvingsfiëst gehad en nauw stong ôs brulluft ôp
’t programma.
De ganse nacht klàm geslaope, drie kiër ôp gewest en vurdát de wekker àfging, lôg ik ál klaor
wakker te kieke. Iërst ‘s mérgis nag met ’t hiële gezelschap oefene in de zaal en dao nao lekker
wát aete beej de mooder ván ’t bruudje. Want geej môt wál zurge dát geej enne goije baom
het,wa!?
Nao ’t maake ván de nuudige foto’s, stong de versierde broedswáge klaor, um oonder begeleiding
van en lekker stukske meziek, gespeuld door en aantal leeje ván de fanfaar, en rundje um de zaal
te maake. ’t Waer waas goot en weej waorte door hiëveul minse naeve de waeg toe gezwaaid.
In de stâmpvaole zaal a gekoome, kôs ’t fiëst beginne! De trouwereej is met de nuudige kwats
vûrâf, zoonder probléme verloëpe. Daornao hebbe weej gefiëst tot in de laate eurkes. Wát hebbe
weej genaote vanâf ’t begin tot ’t end en mennigiën haet nag nâ àfloep en treunke weg môte
vaege. Carnaval 2019 stiët vôrt ôp ozze hárde schiëf gedrukt.
Daorum bedanke weej iederiën, di in welke vûrm daan ôk, zien beejdraage haet geléverd, um vur
ôs en ’t hiële gezelschap d’r en fiëst ván te maake, um nooits miër te vergaete.
Nogmaals biëstig bedankt allemaol!
’t Booregezelschap en ‘t Boorebrulluft comité

Balgoëje beej ‘t Boorebroedspaar
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Balgooien 2019
Zondag hebben de kinderen van de basisschool een rondgang gemaakt langs de huizen van
stellen die afgelopen jaar getrouwd zijn. Het weer was onstuimig en bij het eerste adres regende
het nog. Desondanks waren daar toch al zo’n 20 kinderen. Gaandeweg kwamen er meer kinderen
bij. Uiteindelijk werden het er ruim 40. Het was dan ook dringen om een goede plek te
bemachtigen.
Overal werden ze rijkelijk beloond met fruit en snoep. De stellen hebben goed hun best gedaan
om de kinderen te verwennen.
Deelnemers bedankt voor jullie inzet. Jullie hebben daarmee alle geluk verdiend dat wenselijk is in
jullie huwelijk. Want volgens de overlevering is dat de opzet van deze oeroude traditie.
Het was een leuke en gezellige happening waar zowel de kinderen als hun ouders en andere
belangstellenden volop van genoten hebben. Hopelijk hebben we volgend jaar weer zoveel
deelnemende paren.
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Bal, bal, bal……… zondag 10 maart werd er door maar liefst
6 stellen ‘bal gegooid’
Enkele pittige regenbuien dreigden roet in het ‘balgooi-eten’ te gooien.
Tot enkele minuten voor half 11 regende het, maar toen John en Nicole om half 11 de sprits
afbeten en begonnen met het gooien van allerlei lekkers was het warempel even droog!

Als tweede was het de beurt aan
Koen en Tessa..
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Daarna trok de stoet naar Ruud en Fleur….

……..en vervolgens naar Ruud en Astrid.

13

14

Daarna hoefde iedereen alleen de weg over te steken en werd de jeugd door Maurice en Rian
getrakteerd op lekkers!

Als laatsten waren boerenbruidspaar Niels en Marieke aan de beurt om het balgooien af te sluiten.
De aanwezige kinderen gingen met een volle tas tevreden naar huis.

Voor alle bruidsparen: veel geluk gewenst!
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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 jan. en half febr. van de belastingdienst automatisch een
nieuwe machtigingscode 2018., van ons krijgen zij medio febr. bericht met daarin de datum en
tijdstip waarop zij verwacht worden. Heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op via: tel. 0612446049 en 077-3984788 of belastingservice.horst@gmail.com of
https://www.belastingservicehorst.nl

Over enkele weken is het 1 april!!
“1 april, kikker in je bil!”
Grappen op 1 april zijn al honderden jaren oud en komen ook in andere landen voor. Creatieve
geesten draaien de komende weken overuren om een originele en geloofwaardige grap te
bedenken en om achteraf te kunnen roepen: “1 april, kikker in je bil!” Vaak worden grappen van te
voren in de pers aangekondigd.
In 1969 meldde het Nederlandse Journaal dat op 1 april een grote landelijke actie zou worden
gehouden om zogenaamde 'zwartkijkers' op te sporen, mensen die hun kijk- en luistergeld niet
hadden betaald. Controleurs zouden met een scanner door de straten rijden om overtreders te
betrappen. "Of daar niets tegen te doen zou zijn", vroeg een journalist. "Nee", was het antwoord
van een controleur, want hij kon zich niet voorstellen dat men zijn televisietoestel in aluminiumfolie
zou wikkelen, want dan zou de voorbijrijdende controledienst met hun scanner niets kunnen
uitrichten. De volgende dag was al het aluminiumfolie in de winkels binnen enkele uren
uitverkocht.
De Gazet van Antwerpen meldde in 1973 dat de plaatselijke dierentuin wegens plaatsgebrek
dieren van de hand zou doen. Elke lezer zou één diertje kunnen krijgen. 200 goedgelovigen
kwamen langs in de hoop een gratis huisdier te krijgen.
Op 1 april 1954 verschijnt er in het Dagblad voor Noord-Limburg onderstaand bericht:
‘Vandaag, Donderdag, zal Meterik de première hebben van Noord-Limburg met het organiseren
van een vrijgezellencongres. Alle Meteriksen tussen de 25 en 50 jaar bij wie de zacht strelende
stem van Amor nog steeds tevergeefs heeft gesproken, worden om 11 uur in de Bondszaal
verwacht waar Sjah Greyn, de grondlegger van het wereldvrijgezellisme een inleiding zal houden
over de betekenis en verdere vooruitzichten van de vrijgezellenstaat.
Na deze inleiding zal door de deelneemsters-leden van de Boerinnenbond een koffietafel worden
verzorgd. Direct na afloop hiervan zal men naar de prachtige bosrijke, rustige en natuurschone
Schadijk vertrekken waar niemand minder dan Clark Gable (de bekende filmcineast) opnamen zal
maken voor zijn nieuwste film: ‘Take your Change’ (‘Grijpt uw kans’).
Voor het welslagen van deze opnamen wordt een beleefd en vriendelijk verzoek gericht tot de
bewoners van de Schadijk om deze namiddag zoveel mogelijk de arbeid neer te leggen en zeker
niet door het strooien van kunstmest e.d. wazige en onduidelijke opnamen te veroorzaken. Het
spreekt vanzelf dat door heel Meterik en in het bijzonder de Schadijk deze dag gevlagd zal
worden. Heel Meterik moet op deze wijze de deelnemers en deelneemsters aan dit congres een
warm hart toedragen.’
Hoeveel vrijgezellen er aan het congres hebben deelgenomen vermeldt de historie niet!!
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Kantinediensten
17-03 Annie, Elle, Demi en Eddy
21-03 Toon en Jordi v. Rens
23-03 Peter
24-03 Toon, Annie, Elle, Kirsten en Pieter
24-03 Niels Peeters
28-03 Annie en Piet Steeghs
30-03 Ton
04-04 Toon en Rob Verbong
Senioren
Programma
17-3-2019
17-3-2019
17-3-2019
17-3-2019
24-3-2019
24-3-2019
24-3-2019
24-3-2019
31-3-2019
31-3-2019
31-3-2019
31-3-2019

Meterik 1
Sparta'18 3
Hegelsom 4
SV United 4
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
EWC'46 1
America 2
Wittenhorst 9
BVV'27 2

-

DEV-Arcen 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
GFC'33 1
Sportclub Irene 5
Wittenhorst 9
SVOC'01 2
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4

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

Jeugd
Uitslagen 9-3-2019:
ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO11-2
MVC’19 JO8-1

Kessel VV JO19-1
Blerick JO11-4G
ST America/Meterik JO8-1

4–1
2–3
22 – 0

Programma 16-3-2019:
ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
S.V. Lottum JO17-1G
ST Volharding/Sambeek JO15-2
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
S.V. Lottum JO9-1
Wittenhorst JO9-3
ST Meterik/America JO8-1
Sparta’18 JO8-3
ST Meterik/America JO7

MVC’19 JO19-1
Reuver JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
SVOC’01 JO13-1G
Belfeldia JO11-1G
ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-2
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
S.V. Oostrum JO8-1
ST Meterik/America JO8-2
In METERIK

14:30
14:00
14:30
11:30
11:00
10:00
10:00
10:00
09:00
09:30
09:00
10:30

Vandaag, donderdag 14 maart is het Wereld Nieren Dag.
World Kidney Day wordt jaarlijks op de tweede donderdag in maart
georganiseerd en heeft als doel bewustwording te creëren over het
belang van gezonde nieren. Het streven is om de frequentie en de
impact van nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen) terug
te dringen.
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Seniorennieuws
Uitslagen
VC Trivia D1 – Peelpush D4
Set Up D2 – VC Trivia D2
VC Trivia D5 – Hovoc D6
VC Trivia H1 – VC Velden H1

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

Programma: zaterdag 16 maart
17:00 uur Livoc Liessel D2 – VC Trivia D1
17:00 uur AV Flash D2 – VC Trivia D2
14:30 uur PrismaWorx VC Weert D2 – VC Trivia D3
18:00 uur VC Kessel D3 – VC Trivia D4
18:00 uur Accretos D5 – VC Trivia D5
18:30 uur Olsredlem D3 – VC Trivia D6
19:00 uur Havoc H1 – VC Trivia H1
18:00 uur VC Fortutas H2 – VC Trivia H2

VC Trivia D1 speelt halve finale van de beker
Op zondag 17 maart mag VC Trivia D1 de halve finale van de regionale bekercompetitie spelen.
Om 13:00 uur gaan zij de strijd aan tegen VC Velden D3. De wedstrijd vindt plaats in sporthal de
Piushof te Panningen. Publiek is natuurlijk meer dan welkom om de dames naar de finale toe te
juichen! Heb je aanstaande zondag dus nog geen plannen? Kom ons eerste damesteam
aanmoedigen! Namens VC Trivia wensen wij het team heel veel succes!

VC Trivia D1 houdt één puntje thuis
Na een gezellige carnavalsweek stond er op zaterdag 9 maart toch weer een wedstrijd gepland
tegen dames 4 van Peelpush uit Meijel. In de eerste helft wist VC Trivia D1 twee verdiende punten
mee naar huis te nemen, maar ondanks de inzet kon het eerste damesteam deze dag maar één
puntje thuis houden.
De eerste set werd er vol goede moed aan de wedstrijd gestart. Het ging vervolgens gelijk op
richting de helft van de set. Vanaf dat moment zette Peelpush haar eindsprint in en haalde de
eerste set met 18-25 binnen. In de tweede set grotendeels hetzelfde verhaal, aan inzet geen
gebrek, echter hadden de persoonlijke fouten aan de kant van VC Trivia de overhand. Peelpush
D4 maakte die fouten minder tot niet, waardoor opnieuw de set aan de neus van VC Trivia voorbij
ging: 18-25. In de derde set kwam het thuisspelende team iets beter in haar spelletje. Er werd hard
gewerkt en een verzorgd volleybalspel neergezet. Aan het eind van de set kwam het geloof terug
om de set toch nog te kunnen pakken en VC Trivia kwam dichtbij de 25 punten. Toch hield
Peelpush de regie in handen en speelde de set slim uit met een stand van 22-25. VC Trivia hield
dit geloof in de vierde set vast, wat terug te zien was in haar volleybalspel. Het team bood
Peelpush tegenstand, waar de uitploeg steeds meer moeite mee kreeg. VC Trivia wist dit vol te
houden tot de 25 punten en daarmee de laatste set toch nog binnen te slepen. Daarmee staat de
teller op dit moment op 46 punten in de ranglijst met nog vier competitiewedstrijden te gaan.
Daarnaast speelt VC Trivia D1 aanstaande zondag nog de halve finale van de regionale
bekercompetitie om 13:00 uur in Panningen tegen VC Velden D3.

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Trivia MC1 – Civitas MC2
VC Trivia MA1 – VC Hero MA1
Peelpush MB1 – VC Trivia MB1

4-0
4-0
4-0

Programma: zaterdag 16 maart
14:30 uur PrismaWorx VC Weert MA2 – VC Trivia MA2
15:00 uur Hovoc/VC Trivia/Athos JA1 – Havoc/Avance JA1
13:00 uur VC Trivia MB1 – VC Athos’70 MB1 (A)
Fluiten: Peter Cuppen
Tellen: Jolanda Peeters
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16:00 uur VC Trivia MB2 – Avance MB1 (M)
Fluiten: Sandra Litjens
Tellen: Maud Gooren
12:30 uur Civitas MC2 – VC Trivia MC1
15:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB1 – Voltena JB1
14:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Jokers VC JB1 (M)
Fluiten: Sietske Thijssen
Tellen: Jin Yun Kleuskens
Programma: zondag 17 maart
Nivo 6 in Horst
10:00 uur VC Athos ’70 N64 – VC Trivia N61
11:00 uur VC Trivia N61 – Set Up N62
Nivo 4 in Horst
10:30 uur VC Trivia N41 – AV Flash N41
11:00 uur VC Trivia N41 – Set Up N42

Verslag VC Trivia MA1
Afgelopen zaterdag hadden we weer een wedstrijd gespeeld tegen Hero (Herten). Het was niet
erg spannend want we hebben met 4-0 gewonnen. Het was even stressen voor de wedstrijd, want
we zouden maar met 5 (gezonde) spelers zijn dus moesten we andere spelers vragen... en tjonge
dat was nog wel een opgave! Maar Sem heeft ons uit de brand geholpen. Dus bedankt Sem en
bedankt Hero voor de 5 punten!!!

Recreanten
Uitslagen
Set Up H1 – VC Trivia H1

3–1

Programma
Dinsdag 12 maart 21:00 uur
VC Trivia D2 – AV Flash D1
Fluiten: Gertie Jacobs
Zondag 17 maart
VC Trivia H1 – VC Kessel
Fluiten: Eric Heijligers

Zondag 17 maart
VC Trivia H2 – Asterix H2
Fluiten: Wilma Peeters

HÔRSTER WÄÖRD VA GIESSEN TOËN
DÈKSELE
Dèksele [Ned.:] van repliek dienen, spontaan reageren; [verl.t.:] ik dèkselde; [volt.verl.t.:] ik hèb
gedèkseld
Wonniër ge iemes in e gesprek âmper lat oêtpraote en ‘m geliêk de waorheid zègt en ovvertroeft,
dán dèkselde ‘m! D’r zie meense die zich dao i gespecializeerd hèbbe en duk nag ónder en
veurdrach af laezing laotem bliêke dát ze ’t erges né mèj aens ziën en zègge dát ze ’t baeter
wiëte. Iemes dèksele kónde vuraal dór ‘m vur schut te zètte ás ie wát verklaort wát gaar né klopt.
Ás geej dát dán drek verbaetert zoëdát ie mèt de moond vôl tand stiët, dán hèdde ‘m duchtig
gedèkseld..
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Kampioenschapswedstrijden D1 en F2
A.s. zaterdag 16 maart spelen de Pupillen D1 hun kampioenschapswedstrijd tegen Oxalis D2 om
12.45 uur in De Kruisweide in Sevenum. En op zaterdag 23 maart spelen de Pupillen F2 om het
kampioenschap tegen Melderslo F2 om 10.00 uur in De Kruisweide in Sevenum. Onze meiden
hopen op veel supporters die hen komen aanmoedigen.

Oxalis verlengt samenwerking met hoofdtrainer/-coach
SV Oxalis is trots om te melden dat ze de samenwerking met hun hoofdtrainer/-coach Jan Wielink
met een seizoen verlengen. Dat betekent dat Jan ook in het seizoen 2019-2020 trainer/coach zal
zijn van de Senioren 1 en trainer van de Senioren 2. Ook met Ando Steeghs wordt de
samenwerking als coach van de Senioren 2 voortgezet. Oxalis 1 komt uit in de overgangsklasse
van het dameskorfbal.

Agenda
- 16/03/2019: Kampioenschapswedstrijd Oxalis D1 om 12.45u in de Kruisweide in Sevenum
- 23/03/2019: Kampioenschapswedstrijd Oxalis F2 om 10.00u in de Kruisweide in Sevenum
- 06/04/2019: Indoor Sport Spektakel Eindhoven – B-C-jeugd
- 06/04/2019: Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven
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 16 maart, 2e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag)
Zaterdag 23 maart, 3e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
Lectoren:
16-03: Henny Bergs
23-03: Susan Baltussen

Acolieten:
16-03: Max v. Dieten
23-03: Huub Baltussen

Collectanten:
16-03: Piet Colbers
23-03: Jan Steeghs

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.

Vasten …
Waarom werd er geen vlees gegeten in de Vasten?
Het antwoord is vrij simpel: arme mensen konden zich lang niet elke dag het eten van vlees
permitteren. En dus aten zij op vrijdag en vanaf Aswoensdag tot Pasen vis, die meestal door
henzelf gevangen werd. Dat kostte niets en het was goed voedsel.
In de vroege middeleeuwen vroeg de Kerk aan de rijken om solidariteit met de armen en
verlangde dat deze op de vrijdagen en in de Vasten ook vis zouden eten.
Paus Gregorius de Grote verbood het nuttigen van vlees, melk, eieren, kaas en boter in de
Vasten al in de 6e eeuw. Niet alleen uit solidariteit met de armen overigens, maar ook om de al te
wereldse genoegens van heidense feesten in te dammen.
Dé vis van de vasten was haring. En op Aswoensdag wordt dan ook op veel plaatsen de kater van
Carnaval bestreden met het eten van die vis…
Zo’n 800 jaar leefde men in de Vasten dus op een heel karig dieet. Maar vanaf 1491 tot aan de 2e
helft van de 20e eeuw was het weer toegestaan om melk en boter te nuttigen. Voor zieken en
zwangeren kon op de vastenvoorschriften een uitzondering worden gemaakt.
Bedenk ook, dat er nu altijd melk, boter en eieren in overvloed zijn, maar dat was in het verleden in
de winter en vroege voorjaar wel anders… Het wás er soms gewoon niet.
Vasten: je wat genoegens ontzeggen, je te matigen, niet alleen aan je zelf maar ook aan een
ander denken.
In de 21e eeuw kan dat zijn: minder appen, meer een écht gesprek houden, minder snacken,
stoppen met roken … dat zou wel eens rust kunnen geven en vaak is het ook nog goed voor je lijf!
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