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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Geen winter duurt eeuwig,
geen lente slaat haar beurt over.
In week 3 is er 5 mm. bijgekomen in Meterik.
Het totaal in januari is nu 17 mm.
Wat een dag!
De wind giert om het huis...
maar het is niet van de lach.
Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Samen te wandelen/koffie drinken
Samen naar de dokter te gaan
Computer ondersteuning

Vervoer
Boodschappen doen
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Gewoon een praatje te maken

Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben, Mischa Vissers,
Redactieadres:
Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.

Meulewiekagenda vanaf 23 januari 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
Januari
Do
23:
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25:
Ma
Do
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30:
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Ma
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06:
09:
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Ma

11:
14:
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Do

19:

Za

21:

Zo
Ma
Wo
Vr
Za

22:
23:
25:
27:
28:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
- Proclamatie 56e Prins van de Meulewiekers 20:30 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
Presentatie project Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur

Verlovingsbal Meulewiekers 14:00 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen samen sterk Hospice 19:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Zanglust, jaarvergadering 09:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO eetpunt 18:00 uur
- Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur
Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur
Receptie Meulewiekers Prins 13:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO Rabobank middag 14:00 uur
Vrouwen samen sterk carnaval 19:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur
- Kindercarnavalsmiddag de Meulewiekers 14:00 - 16:00 uur
- Carnavalsbal de Meulewiekers 20:30 uur
Optocht de Meulewiekers + uitreiking 3 Vrouwen 13:30 uur
Boerenbruiloft de Meulewiekers 14:00 uur

- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO eetpunt 18:00 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
Vrouwen samen sterk Dementie 19:30 uur
Deelname JongNL Meterik aan NL-Doet actie
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO jaarvergadering 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur
- Potgrondactie Ruiterclub St. Joris Meterik 00:00 uur
- Bingo avond t.b.v. Alpe d'Huzes Meriko Vocaal 19:30 - 23:55 uur
Zanglust H. Mis opluisteren Smakt 11:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
Vrouwen samen sterk Culinaire avond (Indonesisch) 19:30 uur
Jaarvergadering Ruiterclub St. Joris Metereik 20:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
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Grote poets
Afgelopen zaterdag, 18 januari, was het dan zover, de ‘grote poets’ van onze blokhut.
Onze leiding was al eerder begonnen met diverse ruimtes/kasten, hierdoor konden wij volop met
het poetsen beginnen. Met hulp van een aantal moeders, vrijwilligers en leiding ziet de blokhut er
weer spik en span uit. Het was een gezellige ochtend en om 12.30 uur was alles gedaan.
Super bedankt voor jullie inzet!

OPA
Aanstaande zaterdag, 25 januari, komen we oud papier ophalen. Deze week is groep 1 aan de beurt.
Dit zijn Sander Ambrosius, Jac Ambrosius, Kris Cuppen en Frank Geurt. Er is een extra kraakwagen
ingezet, hierbij helpen Roger Muijsers en Richard Weijs.
Aanvang 14:00 uur vanaf café Kleuskens. Zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor aan de weg
staat. Bedankt!

OMA
Aanstaande zaterdag, 25 januari, kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen
leveren. Henk Ambrosius en Johan & Stan Gooren zijn als vrijwilligers aanwezig voor eventuele hulp
(groep 1).
Inleveren kan van 13:00-15:00 uur. We staan op de parkeerplaats van het voetbalveld in Meterik.

ZITTINGSAVOND
Leden van KBO Meterik kunnen weer kaartjes bestellen voor de zittingsavond op zaterdag 15 februari bij
Wiel van Rengs t/m uiterlijk woensdag 29 januari. De kaartjes kosten € 14,00 per persoon en kunnen
afgehaald worden op vrijdag 31 januari bij Wiel van Rengs, tussen 18.00 en 20.00 uur.
Verzocht wordt om de kaartjes te betalen bij het afhalen. Het tel. nummer is 077-398 5937 of 06-15472903
of per mail - wielvanrengs@home.nl. Het adres is Campagneweg 33 Meterik.

‘Schuuf gezellig aan’ op 17 februari

Maandag 17 februari om 12.15u is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Wilt u mee eten, dan
kunt u zich voor 10 februari opgeven bij de Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621.
De kosten zijn € 12,00 pp.
Wie zich op 20 januari al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer te doen.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 127
Vanaf 1898 spanden de inwoners van
Meterik zich in om een eigen kerk en
een eigen parochie te realiseren. Na
een lange en moeizame strijd werd in
1904 P.J. de Fauwe door de bisschop
benoemd tot kapelaan te Horst met als
standplaats Meterik. Vanaf toen
mochten er in het kerkje van Meterik
missen worden opgedragen.
In 2004 was dat 100 jaar geleden en
dit heuglijke feit werd in mei gevierd. De kerk werd feestelijk versierd
en er was een tentoonstelling van o.a. kerkelijke attributen.
Op zaterdag 15 mei was er een gezinsviering die muzikaal werd
opgeluisterd door kinderkoor ‘La Campanella’ Op zondag 16 mei
2004 was er een heilige mis en hiervoor werden enkele priesters
uitgenodigd die Meterik in de loop der jaren gehad heeft. De mis
werd opgedragen door Ben Janssen.

Op de foto v.l.n.r. Piet v Rengs, Rob Merkx, Ben Jansen, Gerard Maesen en Jan Jenniskens.

De mis werd muzikaal opgeluisterd
door Meriko.
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Uitslagen competitie: Week 3

Competitie stand en punten na: Ronde 18

Meterik 1
Hegelsom 2
Tienray 1
Meterik 4
Meterik 5
BBC 65 2
Meterik 7
Meterik 8

A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse
C4 Klasse

De Kemphaan 1
Meterik 2
Meterik 3
Meerlo 1
Ysselsteyn 2
Meterik 6
Blitterswijck 1
Grubbenvorst 6

8-3
8-4
1-9
9-6
7-7
7-6
2-9
10 - 3

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

Speler van Week 3: HAY TACKEN van Meterik 4

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,
Wij willen jullie bedanken voor het kopen van De Miëterikse carnaval
cd/usb-stick 2020. Bedankt!
Mocht je nog niet in het bezit zijn van een cd/usb-stick en deze graag
willen. Ze zijn te koop bij Restaria Meterik.
Muzikale groet, de liedjes zangers en -zangeressen
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119
126
100
126
96
108
114
116

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 4
plaats 5
plaats 12
plaats 4
plaats 13
plaats 8
plaats 7
plaats 4

Proclamatie 56e Prins van de Meulewiekers

De zaal in MFC de Meulewiek is afgelopen week omgebouwd tot een echt
duikersparadijs. De nieuwe prins staat te (water)trappelen om er met alle
Meulewiekers 4 weken lang een geweldig feest van te maken. Nog een paar
nachtjes slapen en dan is het eindelijk zo ver!
We nodigen alle Meulewiekers uit om op deze avond, 25 januari, aanwezig te zijn in M.F.C. de
Meulewiek. De proclamatie belooft een spectaculaire act te worden, dus zorg dat je er op tijd bij bent. De
zaal gaat open om 20.30 uur en de entree is gratis. De DJ’s van de Matinees verzorgen deze
avond de muziek waarbij een selectie van Miëterikse liedjeszangers hun nieuwe nummer ten gehore
brengen. Ook zullen onze nieuwe dansmarietjes voor de eerste keer hun gardedans opvoeren.
Vergeet je duikbril niet!
Als jij al denkt te weten wie de nieuwe prins wordt, kijk dan op www.demeulewiekers.nl en ‘Raad de Prins
en Win!’ Tijdens de receptie van de prins zal er uit alle goede inzendingen 1 persoon worden geloot en die
zal een attentie van de prins ontvangen. Je hebt nog tot zaterdagmiddag 12.00 uur om te stemmen.

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.

Carnavalsbal met feestband Promilaasj
Zaterdag 22 februari staat feestband Promilaasj op de bühne in MFC de Meulewiek. Zelf zeggen ze
hierover:
Opgericht in 2004 en inmiddels uitgegroeid tot één van Limburgs beruchtste bands. Iedere uithoek van
onze provincie heeft reeds kennisgemaakt met de denderende Alcorock-trein genaamd Promilaasj. Vele
grote podia hebben zij reeds betreden en grote massa’s feestgangers toegespeeld.
Deze mannen staan garant voor een energieke liveshow en een eigenwijze invulling op dialectmuziek met
een uitgesproken identiteit. Promilaasj speelt niet zomaar covers, dat zou te makkelijk zijn. Gedurfde
bewerkingen van de meest bekende kneiters maar ook onbekend materiaal met een ludiek verhaal.
Stampende drums en strakke baslijnen, vingerbrekende gitaarsolo’s en meeslepend pianospel. Voeg hier
nog de scheurende blaaspartijen en een ADHD-zanger aan toe en overgiet dit geheel met een eigenwijs
rockend sausje.
Kaarten kosten € 6,50 in de voorverkoop en zijn vanaf 3 februari verkrijgbaar bij Café Kleuskens.

Carnavalsoptocht
Verschillende deelnemers zullen al druk aan het brainstormen zijn of zelfs al druk in de weer zijn met hout,
staal, verf en gereedschap. Voor iedereen die dat nog niet is en wel met de carnavalsoptocht mee wil
doen, bij deze een uitnodiging om mee te doen. Opgeven voor de optocht kan na het uitkomen van de
nieuwe prins via de website www.demeulewiekers.nl.
De optocht zal dit jaar trekken op maandag 24 februari. Alvast heel veel succes en maak er iets moois
van!

Boorebroedspaar – blog 1
Half september. Ik was van huis. Ik kwam pas laat thuis. Nog even de dag samen doorspreken. Aan mijn
man merkte ik niks. Totdat ik naar boven ging. Allemaal kaarsjes op de trap. Wat een romanticus hoor ik
jullie denken. Gewoon doorlopen naar boven riep mijn partner. Het bed was in het onecht versierd met
groentes en trouwringen van beschuit. Een echt aanzoek in het onecht. Natuurlijk zei ik ‘ja’. Ik zag het
feest al voor me, want dat gaan we er zeker van maken! Daar werd er alvast een op gedronken en Twan
werd teruggebeld met een volmondig ‘ja’.
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Nu we weten dat we gaan trouwen, moeten we er ook voor zorgen dat we er piekfijn op staan tijdens de
bruiloft. Geen idee welke kleding bij ons zou passen. Gelukkig kregen we goede hulp van het
Boerenbruiloftscomité met het uitzoeken van de juiste kleding. Dit zorgde er zelfs voor dat de bruid eerder
klaar was dan de bruidegom. Tenminste, dat dachten we. De bruid kreeg haar twijfels en op het laatste
moment werd er voor een echte feestelijke outfit gekozen. Tevreden en met een fles drank van José
Duckers naar huis. Wij zijn geslaagd!
Tijdens het kleding passen werd er al aan ons gevraagd of we een mooie locatie voor het maken van de
officiële trouwfoto’s wisten. Even werd er gebrainstormd. Toen wist de bruidegom het zeker, zijn plek werd
definitief. Daar gingen we op ons paasbest op de foto. Verschillende poses werden aangenomen,
fotograaf Patrick deed erg zijn best. Dit resulteerde in meer dan 100 foto’s. Je zult het niet geloven, maar
we zijn blijven plakken.
Al met al zijn wij dus klaar voor zondag 2 februari om onze verloving in het onecht bekend te maken! Net
als jullie zijn wij erg benieuwd naar de rest van ons gezelschap. Dus laat 2 februari 2020 maar komen.
Graag tot dan!

Herinnering kaartverkoop 53ste Zittingsavonden van de Meulewiekers.
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari vinden de jaarlijkse zittingsavonden weer plaats in de zaal
van de Meulewiekers. Deze avonden worden altijd druk bezocht. Wil jij zeker zijn van een leuke avond vol
met humor, lach en gein, zorg dan dat je zaterdag 1 februari een kaartje komt bemachtigen bij Beej
Tieskes. Kaarten kosten 14.00 euro per stuk, maximaal 12 kaarten per persoon.
Wil je per se op vrijdag of per se op zaterdag naar de zittingsavond komen, zorg dan dat je er op tijd bij
bent zodat we niemand met teleurgestelde gezichten naar huis hoeven te sturen.
Beej Tieskes is om 07.00 uur al geopend voor de vroege vogels. De kaartverkoop zelf start om 10.00
uur.
LET OP: Er is geen pinautomaat aanwezig. Denk dus aan contact geld!
De zittingsavonden starten zoals vanouds weer om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30uur.
Tot dan, alaaf!

Kijk jij uit naar een afwisselende baan tussen
de planten?
Wij zijn op zoek naar energieke collega’s om
ons jonge team te versterken.
Werkzaamheden zijn divers en zowel buiten
als in de kas.

Geïnteresseerd? Laat wat van je horen op: info@plantaz.nl
of bel naar: 06 1917 7959
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Hoogtepunten uit het verslag van de openbare
dorpsraadsvergadering van donderdag 16 januari jl.
NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN
De werkgroep ‘Wonen en dorpsontwikkeling’ organiseert op vrijdag 20 maart 2020 om 19:30 uur een
informatieavond over het bouwen van levensloopbestendige woningen voor senioren op het terrein van
de oude basisschool. De gemeente zal de bestemming van het perceel wijzigen zodat woningbouw op
termijn mogelijk is. Bent u geïnteresseerd? Kom vooral naar de informatiebijeenkomst op 20 maart a.s.
Meer info volgt.

IN GESPREK MET VC TRIVIA
Dit keer zijn we in gesprek met de voorzitter van VC Trivia. VC Trivia is een samenvoeging van de
volleybalclubs uit America, Hegelsom en Meterik en heeft ongeveer 300 leden. De samenvoeging
heeft tot resultaat gehad dat de spelers meer speelplezier hebben en er een levendige en gezonde
vereniging is.

SAMEN DUURZAAM NORBERTUSWIJK
De aanpak van dit succesvolle initiatief in de Norbertuswijk om woningen te isoleren of
zonnepanelen te leggen werd toegelicht door Piet Berden en Jan Brouwers. Het project houdt in dat
inwoners van de Norbertuswijk op een laagdrempelige manier hun huis kunnen laten isoleren en/of
zonnepanelen op hun dak kunnen laten leggen. Inmiddels wordt het project uitgebreid met andere
onderwerpen.
Wilt u meepraten over zaken, kom dan naar onze volgende vergadering op donderdag 20 februari
2020 in zaal De Meulewiek.

Edwin Litjens en Giel Muijsers ontvangen de
rozen
Omdat Giel Muijsers genoot van een vakantie in Oostenrijk werd het
brengen van de rozen van ‘De Wekkerradio’ een weekje uitgesteld. Giel
nomineerde Edwin Litjens en daarom toog Louis Vullings afgelopen week
met twee bossen rozen van de fa. Van der Hulst naar Meterik.
(foto rechts Giel Muijsers,
foto beneden Edwin Litjens)
Edwin ontvangt de rozen voor
zijn inzet bij RKSV Meterik waar
hij lid is van het jeugdbestuur en
al vele jaren actief is als
jeugdtrainer. Binnen het
jeugdbestuur is Edwin
jeugdcoördinator en organiseert hij o.a. jeugdtoernooien.
Aan Edwin de taak om iemand anders te nomineren die de
rozen verdient en dat is Rick van Rengs. De ‘Bloemenketting’
blijft dus nog even in Meterik. Hulde aan alle vrijwilligers die zich elke week opnieuw inzetten en op die
manier bijdragen aan een leefbaar Meterik. Geniet van de bloemen, ze zijn verdiend!
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In 2020 viert Muziekvereniging Concordia
haar 100-jarig bestaan.
Uiteraard laten we deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij gaan en dus
staan er in 2020 diverse activiteiten gepland om stil te staan bij ons
eeuwfeest.

Première uitvoering ‘Lei’ op zaterdag 18 april
In dit jubileumjaar is speciaal voor de fanfare van Muziekvereniging Concordia een nieuw muziekwerk
gecomponeerd door Rob Goorhuis. Hij is één van de bekendste Hafa-componisten van ons land en schrijft
al meer dan 40 jaar muziek voor fanfares en harmonieën.
Concordia heeft in het verleden al vele werken van hem uitgevoerd, onder meer op concoursen.
Het concertwerk ‘Lei’ is gecomponeerd op initiatief van en met financiële ondersteuning van Geert
Giesbertz uit Blitterswijck. Geert is een groot liefhebber van hafa-muziek. Het werk gaat over de
herinneringen van Geerts vader Lei aan de bezetting door de Duitsers en zijn tewerkstelling in Duitsland
tijdens de tweede wereldoorlog.
Op zaterdagavond 18 april zal de fanfare dit werk voor het eerst uitvoeren, samen met een aantal andere
muziekwerken in aanwezigheid van Rob Goorhuis. Dit alles vindt plaats in MFC de Meulewiek in Meterik.

Concertreis Concordia begin juni
Van zaterdag 6 tot en met zondag 7 juni gaan de leden van Concordia op stap naar Duitsland. Er
staat in dit weekend een reis gepland naar Mettendorf, waar we in de laatste decennia van vorige eeuw
vaak te gast zijn geweest en waar we mooie herinneringen aan bewaren.
Dat weekend zal vooral in het teken staan van ontspanning, maar er zal ter plaatse ook een concert
gegeven worden door het slagwerk-ensemble en de fanfare van Concordia samen met Musikverein Lyra
uit Mettendorf.

Reünie-avond voor leden en oud-leden op zaterdag 3 oktober
Om oude herinneringen op te halen aan de rijke geschiedenis van Concordia wordt op zaterdag 3 oktober een
avond georganiseerd voor leden en oud-leden. Hoe de avond er precies uit komt te zien is nog een verrassing.
Aangezien bij Concordia naast het muziek maken ook gezelligheid hoog in het vaandel staat, zal dit zeker een
geslaagde avond worden.

Jublieumvoorstelling Amissa van donderdag 26 tot en met zondag 29 november
Zoals via social media al is gecommuniceerd, zal Concordia in haar jubileumjaar weer een reeks
spectaculaire voorstellingen realiseren in de Meterikse kerk. Met de uitvoeringen van Sagas in
2015 nog vers in het geheugen, proberen we ook nu weer een vernieuwend, verrassend en
wervelend programma neer te zetten.
Op dit moment zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang en het belooft een geweldig kijken luisterspektakel te worden.
Het wordt voor Concordia dus een razend druk jaar, maar we hebben er ontzettend veel zin in.
Wij nodigen alle mensen uit Meterik en omstreken van harte uit om één of meer van de
bovengenoemde activiteiten bij te wonen en om er samen met ons een onvergetelijk jubileumjaar
van te maken.
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Felicitatie voor gedecoreerde Jos Schatorjé
Traditiegetrouw werden tot nu toe alle inwoners die een
onderscheiding ontvingen in de orde van Oranje-Nassau
getrakteerd op een serenade van muziekvereniging Concordia.
Vanaf dit jaar hebben we besloten om dit in een andere vorm te
doen en degenen die in het afgelopen jaar gedecoreerd zijn als
eregast uit te nodigen voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert.
Tijdens het nieuwjaarsconcert op 4 januari jongstleden werd Jos
Schatorjé op deze wijze nog een keer extra in het zonnetje gezet.
Jos is bij zijn afscheid als directeur van het Limburgs Museum
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Naast deze
koninklijke onderscheiding ontving hij tevens de Goltziuspenning
en werd hij uitgeroepen tot Limburger van Verdienste. Dit alles voor de jarenlange bijdrage die hij geleverd
heeft aan het behoud van Limburgs cultureel erfgoed.
Met een muzikale hulde en een toepasselijk dankwoord werd Jos voor een vol MFC nogmaals
gefeliciteerd met zijn onderscheiding.
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Kantinediensten
23-01
25-01
26-01
02-02

Toon en Niels v.d. Bekerom
Jan
Annie, Kirsten en Pieter
Wiel en Elle

Senioren
Uitslagen
19-01-20

V.V. Achates 1

-

Meterik 1

2-2

Programma
26-01-20
28-01-20
02-02-20
02-02-20
02-02-20
02-02-20
09-02-20
09-02-20
09-02-20
09-02-20

Meterik 1
FCV-Venlo 3
SVEB 1
FCV-Venlo 3
Meterik 3
RESIA 3
Meterik 1
Meterik 2
FCV-Venlo 5
Meterik 4

-

America 1
Meterik 2
Meterik 1
Meterik 2
Leunen 4
Meterik 4
Hegelsom 1
Wittenhorst 5
Meterik 3
Sporting S.T. 4

14:30
19:30
14:30
13:00
10:30
11:00
14:30
10:30
10:00
10:30

Meterik beloont zijn goede spel niet met een overwinning tegen Achates
Achates en Meterik voetbalden op zondag 19 januari in Ottersum op een slechte grasmat. Meterik was
met name in de eerste helft veel beter maar uiteindelijk was alleen Achates tevreden met de 2-2
einduitslag.
Het veld was op plaatsen wel groen, maar van een biljartlaken kon men niet echt spreken. Al na vijf
minuten kwam Huub Kleuskens verkeerd terecht en moest hij het veld verlaten.
Ondanks deze aderlating speelde Meterik de eerste helft lekker fris en vol energie. In de 12e minuut kon
de Achates-keeper met zijn vingertoppen redding brengen op een afstandsschot van Piet Steeghs. Meterik
bleef sterker maar na een misverstand achterin kwam VV Achates via Bas Thijssen bij hun eerste de
beste kans op 1-0. Meterik herpakte zich snel en een minuut later schoot Brent la Crois op de paal en na
een prachtige combinatie tussen Brent en Piet schoot de laatste in kansrijke positie net naast. Meterik
combineerde er dit half uur lustig op los. Na wederom een goede actie van Rens Aerts bracht hij de bal
prachtig voor het doel waarna Teun Jakobs geweldig de zeer verdiende 1-1 binnen kopte. Tien minuten
later ging Dré Peeters goed door en via zijn inzet en die van Brent la Crois belandde de bal voor Teun zijn
voeten en deze keer schoot hij onberispelijk de 1-2 binnen. In deze fase kwam VV Achates er totaal niet
aan te pas. Enkele geweldige combinaties en mooie aanvallen van Meterik brachten dit helaas niet in de
stand tot uitdrukking. Piet, Rens en Brent waren te bescheiden of hadden pech in de afronding waardoor
1-2 de ruststand leek te worden. In de 44e minuut werd er aan Meterikzijde echter getreuzeld in de
opbouw en slordig balverlies leverde de tweede grote kans op voor Achates. Jerral Taihuttu zette dit
buitenkansje koelbloedig om in de 2-2. Hoezo effectief?
De tweede helft was wat minder dan de eerste, maar toch was de eerste kans weer voor Meterik. Teun
had een prachtige steekbal op Piet, achter wiens inzet de keeper weer net een handje kon krijgen en een
minuut later schoot Dré Peeters na een mooie actie op de paal.
Het laatste half uur ging het spel meer op en neer. Beide teams kregen nog wat kansen maar er werd niet
meer gescoord. Met de 2-2 eindstand kon, zeker gezien de eerste helft, VV Achates de handjes
dichtknijpen.

Jeugd
Programma Bekerwedstrijden jeugd 25 januari
Meterik/America JO19-1
SVOC’01 JO19-1
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14:00 uur

Programma jeugd 1 februari
SVOC’01 JO19-1
ST DEV-Arcen/RKDSO JO17-1
Meterik/America JO15-1G
Meterik/America JO13-1
SV Venray JO11-2
Belfeldia JO10-1
Montagnards JO10-1
Meterik/America JO9-1G
Meterik/America JO9-2G
Meterik/America JO8-1G

-

America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO17-1
Melderslo JO15-1G
ST SV United/BVV’27 JO13-3
America/Meterik JO11-1
America/Meterik JO10-1G
America/Meterik JO10-2G
SV Venray JO9-4
Leunen JO9-1
Melderslo JO8-1G

15:00 uur
13:00 uur
13:30 uur
11:45 uur
11:30 uur
09:30 uur
10:00 uur
09:30 uur
09:30 uur
10:45 uur

Programma jeugd 8 februari
America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO17-1
VVV’03 JO15-2
ST VIOS’38/Toxandria JO13-2
America/Meterik JO11-1
America/Meterik JO10-1G
America/Meterik JO10-2G
ST SVEB/Sporting S.T. JO9-2
Blerick JO9-2
Deurne JO8-2G

-

FCV-Venlo JO19-3
SV Venray JO17-3
Meterik/America JO15-1G
Meterik/America JO13-1
Leunen JO11-1G
Kwiek Venlo JO10-1
Vitesse’08 JO10-3
Meterik/America JO9-1G
Meterik/America JO9-2G
Meterik/America JO8-1G

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

Voor meer informatie:
Telefoon: 06 4856 6699 iedere maandag en donderdag
van 10:00 uur tot 12:00 uur
Bezoekadres: Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst
E-mail
: info@samenuitbus.nl
Website
: www.samenuitbus.nl
Indien nodig is de bus telefonisch te bereiken onder nummer 06-5060 2215
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

02 februari
04 februari
05 februari
06 februari
07 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari

TEL

13.30-18.00 uur
09.00-13.00 uur
11.45-17.00 uur
13:00-18:00 uur
11.00-15.00 uur
09.00-13.00 uur
13.30-18.00 uur
16.30-21.00 uur
13.00-17.30 uur

Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

16 februari
TEL 13.30-18.00 uur
18 februari
09.00-13.00 uur
19 februari
11.45 -17.00 uur
20 februari
13.00-18.30 uur
21, 25, 26, 27 februari
28 februari
12.30-18.00 uur
29 februari
TEL 09.30-18.00 uur

Koffie drinken
Markt Horst
Kienen Horst
Kringloopwarenhuis ‘t Goed, Venlo
Lunchen bij Graaf ter Horst, Horst
Markt Horst
Ellie van Wijlick quiltatelier, Ysselsteijn
Olympia Grieks restaurant, Horst
Plantencentrum Velden en Boerderijwinkel
het Vorst, Velden
Koffiedrinken
Markt Horst
Kienen Horst
Poppenmuseum, Kessel
geen rit i.v.m. carnaval
Winkelen in Heinsberg
Verrassings-schrikkeldagtocht

De uitstapjes waar TEL bij staat, kunt u alleen telefonisch boeken. Dus niet via mail.
Let op: Als er in het programma 09.00 – 15.00 uur staat betekent dit dat de chauffeur om 09.00 uur
vertrekt in Horst om de mensen op te halen. Bedenk wel, Horst aan de Maas is een uitgestrekte
gemeente. Het kan even duren voordat de bus bij u is. 15.00 uur betekent in dit geval dat de bus om
15.00 uur weer terug is in Horst. In overleg kan de eindtijd aangepast worden. Dan moet wel iedereen
akkoord zijn. Op kantoor weet men niet hoe laat de chauffeur bij u is. De chauffeur bepaalt zelf hoe
hij/zij rijdt.
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Seniorennieuws
Uitslagen
Olsredlem D1 – VC Trivia D1
AV Flash D2 – VC Trivia D2
Asterix D1 – VC Trivia D3
Grashoek D3 – VC Trivia D4
AV Flash H1 – VC Trivia H1
VC Athos ’70 D4 – VC Trivia D5

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

Programma: zaterdag 25 januari
17:00 uur VC Trivia D1 – Havoc D3 (Horst)
Fluiten: Roel van Rengs
Tellen: Puck Versteegen

15:00 uur VC Trivia D2 – Havoc D4 (Horst)
Fluiten: Ad Vermeer
Tellen: Dirkje Maessen

17:00 uur VC Trivia D3 – Hovoc D3 (H)
Fluiten: Rene Thielen
Tellen: Wojciech Kawka

15:00 uur VC Trivia D4 – ActiveRooy D3 (H)
Fluiten: Loes Jacobs
Tellen: Riny Keijsers

17:00 uur VC Trivia D5 – BVC Holyoke D3 (A)
Fluiten: Anouk Bouten
Tellen: Britt Linders

15:00 uur VC Trivia D6 – Olsredlem/Brovoc D5 (A)
Fluiten: Caro vd Munckhof
Tellen: Chritt Derks

19:30 uur VC Trivia H1 – VC Fortutas H1 (H)
Fluiten: Thijs Geurts
Tellen: Jannie Gielen

19:30 uur VC Trivia H2 – Peelpush H3 (M)
Fluiten: Johan Ummenthun
Tellen: Guus Tacken

Zege voor VC Trivia D1 in Melderslo
Zaterdag 18 januari speelde VC Trivia haar eerste uitwedstrijd van 2020 tegen Melderslo. Een team met
ervaren speelsters, dat in 2019 nog een zware kluif was voor de dames van Trivia. Ze wisten toen nipt een
overwinning binnen te halen. Na de overtuigende zege van vorige week was het duidelijk wat hen deze
zaterdag tegen Olsredlem D1 te doen stond. Een spannende wedstrijd die uiteindelijk door de gasten met
1-3 werd gewonnen.
De eerste set werd meteen duidelijk dat het tegen Olsredlem hard werken zou worden. Met name aan
eigen kant overheerste het aantal persoonlijke fouten, waardoor het spel niet naar behoren gespeeld kon
worden. Toch was er voldoende servicedruk om het spel van Olsredlem te kunnen ontregelen. Bijna elke
aanval scoorde direct en daarmee was VC Trivia in de eerste set de bovenliggende partij, 23-25.
In de tweede set kwam er wat meer controle in het spel van VC Trivia. De dames lieten in lange rally's zien
wat ze in huis hadden, maar Olsredlem was duidelijk niet zomaar uit het veld te slaan. Richting het eind
van de set stond er een achterstand op het telbord voor VC Trivia, maar er werd erg hard gewerkt en
opnieuw lukt het VC Trivia om de touwtjes in handen te houden. De tweede set werd met 22-25
gewonnen.
In de derde set werden de rollen omgedraaid. Het lukte Olsredlem om de verdediging van VC Trivia weg
te spelen en het lukte ons niet om de servicepass onder controle te krijgen. De achterstand werd alsmaar
groter, VC Trivia probeerde nog een eindsprint in te zetten, maar deze kwam veel te laat. De derde set
werd met 25-20 door de thuisploeg gewonnen.
De dames van VC Trivia waren nu gebrand om de wedstrijd af te gaan sluiten, dit moest echter uit de
tenen komen. Opnieuw kon er met servicedruk op de tegenstander een kleine voorsprong opgebouwd
worden, die aan het eind van de set nipt vast werd gehouden. Een alleszeggende setstand van 23-25 was
daarvan het gevolg. Na hard werken waren de vier punten dan ook verdiend binnen voor VC Trivia.

Verslag VC Trivia D4
Hallo beste mensen, hopelijk is jullie dag beter dan die van ons afgelopen zaterdag. We hadden een
uitwedstrijd tegen Grashoek dames 3 op het programma staan. Een ervaren team waar we de eerste helft
ook al tegen gespeeld hebben. In het kleedlokaal kwam al snel de vraag wie de shirts gewassen had.
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Nadat er wat nagedacht was, kwam al snel het antwoord dat niemand ze meegenomen had na de
wedstrijd van vorige week. Conclusie: ze liggen al een week te stinken in een tas in Hegelsom.... Gelukkig
hadden we inspeelshirts, dus begonnen we met inspelen. Hierbij hadden we mentale steun van
carnavalsmuziek op de achtergrond omdat de oud-prinsen van Grashoek in de halve finale van het LVK
staan.
Na een lekkere wedstrijd die we met 4-0 wisten te winnen was het tijd voor een stukje vlaai (hè Theo).
Tijdens de nabespreking werd er genoten van de verdiende vlaai. Theo dacht slim te zijn en zijn klapbord
met aantekeningen van de wedstrijd als bord te gebruiken. Hij wilde echter nog even kijken naar
belangrijke zaken die hij opgeschreven had en je raadt het al. Toen ging zijn stukje vlaai richting de
grond... Met veel pech heeft de vlaai ook zijn gymschoen geraakt. Gelukkig had hij zaterdag zelf geen
wedstrijd meer. Hopelijk zien we jullie zaterdag om 15:00 in Hegelsom voor de wedstrijd tegen ActiveRooy!
Yo Quatro!

Jeugdnieuws
Uitslagen
Flamingo’s ’56 MA2 – VC Trivia MA1
Olsredlem/Brovoc MB1 – VC Trivia MB1
Bedovo JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
AV Flash N51 – VC Trivia N51
Set Up N52 – VC Trivia N51

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

Programma: zaterdag 25 januari
13:00 uur VC Trivia MC1 – Set Up MC2 (M)
Fluiten: Lynn Hermans
Tellen: Mieke van Doremaele
15:00 uur VC Trivia MA1 – Nuvo ’68 MA1 (M)
Fluiten: Peter Weijs
Tellen: Isa Tacken
15:00 uur VC Athos ’70 MB2 – VC Trivia MB1
17:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Saturnus/Hendriks Coppelmans JB1 (M)
Fluiten: Twan Driessen
Tellen: Maud Tacken

Verslag VC Trivia N51
Zondag 19 januari hebben we onze eerste wedstrijden van dit jaar gespeeld in Grubbenvorst. De eerste
set tegen AV Flash hebben we verloren met 29-27. De tweede set hebben we gelukkig nog gewonnen met
34-31, dus gelijk spel.
De tweede wedstrijd moesten we tegen Set Up. De eerste set was spannend, maar toch hebben we
gewonnen met 30-28. De tweede set gingen we gelijk op, maar daarna kregen we een voorsprong omdat
zij niet 3 keer overspeelden en wij wel. We hebben de set gewonnen met 40-21, dus deze wedstrijd
gewonnen
Groetjes Melissa
Recreanten
Programma
Zondag 26 januari
9:30 uur
Holyoke H1 – VC Trivia H2
Zondag 26 januari
10:00 uur
VC Trivia H1 – Olsredlem H1
Fluiten: Hans Cox
Maandag 27 januari 19:30 uur
AV Flash D1 – VC Trivia D4
Maandag 27 januari 20:00 uur
SetPoint D1 – VC Trivia D2
Dinsdag 28 januari
20:00 uur
VC Olympia D2 – VC Trivia D3
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Kan iedereen voldoende meedoen in Meterik?
Dat is een belangrijke vraag, vindt de Dorpsraad. Een aantal jaren geleden zijn we gestart met de
Dorpsverbinders, er is een inloopmiddag en een eetpunt opgezet. Veel inwoners weten de
Dorpsverbinders te vinden en nemen deel aan de activiteiten. De Dorpsraad vindt dat een heel goede
ontwikkeling. De complimenten voor alle vrijwilligers die hieraan bijdragen!
Het is nu de tijd om een vervolgslag te maken. We gaan daarvoor terugkijken, maar vooral vooruit. Dat
doen we door met een groot aantal inwoners in gesprek te gaan met de focus op een aantal belangrijke
thema’s: “Kan ik meedoen met de activiteiten in Meterik”, “Kan ik doen wat ik wil” en “Ben ik tevreden met
wat ik doe en heb”. Maar natuurlijk kan alles aan bod komen, wat u belangrijk vindt.
De gesprekken worden gehouden door de Dorpsverbinders en een aantal vrijwilligers. De focus van deze
gesprekken ligt op inwoners vanaf 60 jaar. Inwoners die gebruik maken van de inloopmiddag en het
eetpunt, worden geïnterviewd. Daarnaast is er een selectie gemaakt van inwoners, die de
Dorpsverbinders representatief achten voor de Meterikse gemeenschap vanaf 60 jaar. Hoort u er niet bij
en wilt u toch iets inbrengen, laat het vooral weten aan de Dorpsverbinders. Dat kan persoonlijk,
telefonisch of per mail (06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com).
De gesprekken vinden plaats vanaf medio februari tot half april. Daarna bepalen de Dorpsverbinders op
basis van de resultaten van de gesprekken waarmee ze aan de slag gaan.
We realiseren ons dat deze gesprekken zeer persoonlijk zijn en we beloven (garanderen) om uw privacy
voor 100% te beschermen. De interviews worden anoniem verwerkt. En als u dingen wilt zeggen, die u
liever niet vastgelegd heeft, dan wordt dat gerespecteerd.
Voor de Dorpsverbinders is het belangrijk om inzicht te krijgen wat er leeft en waar behoefte aan is. Dan
kunnen zij aan de juiste zaken aandacht geven zodat iedereen mee kan doen in Meterik.
De Dorpsraad vindt dit een belangrijk onderzoek en ondersteunt het van harte. We vragen u om vooral
mee te doen. Samen werken we aan de leefbaarheid in Meterik!

Vrijwilligerspoule mfc De Meulewiek
Stichting Gemeenschapshuis Meterik is bezig met het opzetten van een vrijwilligerspoule die bereid is om
verzorgende diensten te verrichten bij veelal kleine activiteiten in De Meulewiek.
De werkzaamheden bestaan uit: koffie / thee zetten en andere drankjes verzorgen, spullen klaar zetten en
na afloop even opruimen. Dit doe je samen met enkele anderen in een gezellige omgeving.
Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met het secretariaat, tel. 077 398 5570 of stuur een
mailtje naar secretariaat@demeulewiek.nl.
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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 JES
Zondag 19 januari speelde Oxalis 1 thuis tegen JES 1. JES had nog niks gewonnen en dat wilden de
dames van Oxalis graag zo houden. Oxalis wist de eerste helft op voorsprong te komen. De dames lieten
deze voorsprong van twee doelpunten de gehele wedstrijd niet meer los.
Oxalis begon sterk aan de wedstrijd en scoorde in de eerste aanval direct een doelpunt. JES had daar
echter meteen een antwoord op en trok de stand gelijk tot 1-1. Hierna ging de wedstrijd gelijk op.
Uiteindelijk wist Oxalis net voor rust uit te lopen tot 6-4.
In de rust gaf trainer/coach Jan Wielink aan dat de dames van Oxalis feller de duels aan moesten gaan en
dat ze de kansen goed moesten blijven zoeken.
Na rust bleef het spel gelijk opgaan tussen beide ploegen. Maar Oxalis kon de voorsprong van twee
punten vasthouden, die voor de rust was gepakt. Op het einde was het nog even spannend, maar de
meiden van Oxalis bleven koel en schoten er vlak voor tijd de verlossende 14-11 in.
Volgende week speelt Oxalis 1 om 17.50 uur tegen SVOC’01 1 in Venray.

Agenda carnavalsactiviteiten
De carnavalsactiviteiten voor onze leden in de 4 dorpen Horst, Hegelsom, America en Meterik zijn bekend.
• 01-02-2020 Scharrelbal Hegelsom: 19.00-22.30 uur Kantine Wienus Hegelsom
• 07-02-2020 Carnavalsbal Meterik: 19.00-22.00 uur Zaal ‘t Kruuspunt Meterik
• 14-02-2020 Carnavalsbal Horst:
groep 1 t/m 5 18:00-19:45 uur OJC Niks
groep 6 t/m 8 20:00-22:00 uur OJC Niks
• 21-02-2020 Schuimparty Horst: 12 t/m 16 jaar vanaf 20.00 uur in de Merthal
• 21-02-2020 Carnavalsbal America: 19.00-22.30 uur Os Thoes gebouw Jong Nederland
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis.

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK
Afgelopen weekend werden de Limburgse kampioenschappen dressuur voor paarden
gehouden te Reuver.

Uitslagen
Klasse B: Lian Vermeer met Joy 4de prijs. Lian proficiat!

CITAVERDE College Horst opnieuw Superschool
Het Elsevier Weekblad heeft 2459 afdelingen onderzocht van
vmbo tot en met vwo en beoordeelt het Citaverde College in
Horst als ‘Superschool’ voor vmbo Gemengde/Theoretische
leerweg (als enige van Limburg) en ‘Goed’ voor de Basis - en
Kaderberoepsgerichte leerweg. Het blijft niet bij het maken van
plannen; aanpassingen worden ook daadwerkelijk doorgevoerd.
De school heeft hiervoor welgemeende complimenten ontvangen.
Op donderdag 6 februari (MBO) en vrijdag 7 februari (VMBO) zet
de school haar deuren open van 17.30 - 20.30 uur. Dan legt ze
bezoekers uit hoe zij haar onderwijs vormgeeft.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 25 januari, 19.00 uur, 3e zondag door het jaar
1. Pierre Peeters en Maria Peeters - Keijsers (jaardienst)
2. Echtpaar Thiessen - Janssen (jaardienst)
Zaterdag 1 februari: geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster
Zaterdag 8 februari, 5e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Bijzondere intentie,
2. Pieter-Jan van Rens en Anna, Maria, Cornelia Moorren (jaardienst)
Lectoren:
25-01: Susan Baltussen
08-02: Margriet Hendriks

Acolieten:
25-01: Huub Baltussen
08-02: Max v. Dieten

Collectanten:
25-01: Tjeu Tacken
08-02: Piet Colbe

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. 077 398 1416 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
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.

Belangrijke mededeling:
Vanwege het vertrek van kapelaan Mielnik blijkt het niet mogelijk om het gebruikelijke rooster van
eucharistieveringen te blijven hanteren. Na overleg met het priesterteam is besloten dat in onze beide
federaties voor onbepaalde tijd het vakantierooster zal gelden met ingang van 1 februari. Achter in de kerk
treft u een overzicht aan dat u mee naar huis kunt nemen.
Intenties die voor de data staan die komen te vervallen, zullen, zonder tegenbericht van uw kant,
automatisch een week verschoven worden.

Voor in de agenda:
In Meterik zal er t.g.v. het nieuwe rooster een mis zijn op:
08-02, 22-02, 07-03, 21-03, 04-04, 12-04 (Pasen), 18-04, 02-05, 16-05, 30-05, 13-06, 27-06 en 11-07.
Dit zijn allemaal even weken.
In de kerk ligt een briefje met daarop alle misdatums van de cluster tot 12 december a.s.
Er zal worden getracht op kerkelijke hoogfeesten in iedere parochie een H. Mis te doen (zoals met Pasen
en Kerstmis), maar hoe dat daadwerkelijk ingevuld gaat worden, staat nog niet vast. Het is dus zaak om
de kerkberichten goed in de gaten te houden.
Het is ook de bedoeling, en er wordt hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen, om op vrijdag 21
februari de carnavalsmis door te laten gaan. Maar nu er priesters weg zijn uit de cluster, en er meer
parochies voor diezelfde vrijdag een mis hebben gevraagd, is het nog even puzzelen hoe e.e.a. ingevuld
moet gaan worden. Iedereen doet zijn best om het geregeld te krijgen.
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