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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Het is pas koud als de boeren ijs melken.
In week 5 van januari is er 17 mm. bijgekomen.
Het totaal in januari is gekomen op 34 mm.
Somber word ik van dat weer,
kan er niet meer tegen,
bomen gaan vreselijk te keer,
wanneer stopt nou toch die regen.

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 6 februari 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Februari
Ma

10:

Vr

14:

Za
Zo
Ma

15:
16:
17:

Di
Wo
Do

18:
19:
20:

Za

22:

Ma
Di
Do

24:
25:
27:

- 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 in biljartruimte MFC 20:00 - 22:00 uur
- Kinder-carnavalsmiddag 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
Huis-aan-huis verspreiding van ’t Krèntje

Maart
Zo
Ma

01:
02:

Do
Vr
Ma

05:
06:
09:

Wo
Za
Ma

11:
14:
16:

Do

19:

Za

21:

Zo
Ma
Wo
Vr
Za
Ma

22:
23:
25:
27:
28:
30:

Balgooien 11:00 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
- Heemkunde Meterik plenaire vergadering 20.00 uur biljartruimte MFC
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
- 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 Meterik 20:30 uur
JongNL Meterik oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur

April
Do

02:

Vr
Za

03:
04:

- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- KBO eetpunt 18:00 uur
KBO eetpunt 18:00 uur
- Seniorenweekend JN district Utopia door JongNL Meterik
- Solistenconcours Horst aan de Maas 2020 (organisatie Concordia)
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JongNL Meterik feliciteert het
boerengezelschap 2020.
Het was een geweldig uitkomen, geheel in thema.
Wouter Hermans en Ellen van den Munckhof.
Ze vormen een mooi gezelschap met hun ouders, hun oma’s en meneer pastoor!
Maak d’r enne schonne carnaval vaan samen! ALAAF

Ook willen we Rick van Rengs, ons
staflid, van harte feliciteren. Hij heeft
vorige week de bos rozen in
ontvangst mogen nemen van ‘de
rozenketting’ van Reindonk.

Rick je hebt hem dubbel en dwars
verdiend!

KIENEN

Maandag 10 februari is er weer kienen in ‘De Meulewiek’. Hou je ook
van een gezellige middag, dan is dit ook iets voor jou, met natuurlijk
een grote kans op één of meerdere prijzen. Een hele kaart kost € 6,00 en dan maak je
een grote kans op enkele van die 40 mooie prijzen. Iedereen is welkom, leeftijd speelt geen rol.
De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.

EETPUNT
Denk aan het eetpunt bij John van Ôs Kruuspunt op 14 februari.
THEMAMIDDAG VEILIG BANKIEREN op dinsdag 18 februari.
Mevr. Marion Vullings, adviseur van de Rabobank, komt uitleg geven over veilig bankieren en dan met
name voor ouderen. Enkele van de onderwerpen die besproken worden zijn: veilig pinnen, de babbeltruc
waarbij meestal (oudere mensen) de pincode en pinpas ontfutseld wordt en de kwetsbaarheid van
ouderen. Meerdere onderwerpen komen ter sprake en er kunnen vragen worden gesteld.
Een interessant verhaal over bankieren. Dit is niet enkel Rabobank gerelateerd, ook voor leden en mensen
die niet bij de Rabobank bankieren.
Voor deze presentatie het vriendelijke verzoek om je vóór zaterdag 15 februari aan te melden bij Wiel van
Rengs: tel. 06-1547 2903 of per mail, wielvanrengs@home.nl.
Zaal ‘De Meulewiek’ is open om 13.45 uur, de aanvang van de presentatie is 14.00 uur.
Deze middag is gratis. Er zal alleen een bijdrage van € 1,00 gevraagd worden voor de koffie.
TOT DAN.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist deel 129
Voor het eerst in 24 jaar kreeg het bisdom Roermond er op 10 september 2006
een nieuwe parochie bij. Een Poolse parochie in Meterik. De nieuwe
parochiegemeenschap richt zich op de vele in Limburg woonachtige Polen en
de Poolse seizoenarbeiders.
Ongeveer vierhonderd Polen woonden zondag
10 september 2006 in de Meterikse kerk de mis
bij ter gelegenheid van de oprichting van de
Poolse parochie in Limburg.
Hun landgenoot en priester Krzysztof Obiedzinski (37) van Societas Christi
pro Emigrationibus ging in de mis voor. Eerder had vicaris-generaal
H. Schnackers van het bisdom Roermond Obiedzinski benoemd tot
pastoor van de parochie van de Heilige Faustina van de Goddelijke
Barmhartigheid, zoals de nieuwe Poolse parochie heet.
(foto rechts: Heilige Faustina met afbeelding van de Goddelijke
Barmhartigheid)
In traditionele klederdracht
gestoken Poolse kinderen
brachten offergaven naar het
altaar, zoals ham, knoflook,
brood en bloemkool.

De Polen vierden die dag ook het Oogstdankfeest en de feestdag van de Zwarte Madonna van
Czestochowa.
De nieuwe parochie heeft ook een sociale functie voor de duizenden Poolse seizoenarbeiders in de
Limburgse regio. Zij werkt samen met een Limburgse stichting die Polen onder meer informeert over
sociale voorzieningen en wet- en regelgeving.

‘Schuuf gezellig aan’ op 17 februari
Maandag 17 februari om 12.15 uur 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.
Na het eten komt Huibertje ons alvast in carnavalsstemming brengen.
Schuuf gezellig aan op 17 februari!
Wie zich op 20 januari al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer te doen.
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Boerenbruiloftgezelschap de Meulewiekers 2020
Op zondag 2 februari werd geheel in het thema ‘Weej duike de Meulewiek in’, door
middel van het vissen in de heuse Meterikse vijver, het nieuwe
Boerenbruiloftgezelschap aan de Meulewiekers gepresenteerd.

Het gezelschap bestaat uit:
Broedspaar:
Elders ván de broed:
Elders ván de broedegom:
Pastoer:
Oma ván de broed:
Oma ván de broedegom:

Wouter Hermans en Ellen van den Munckhof
Yvonne Hesen-Verhaegh en Arjan Kelder
Esther Wijnen en Pieter Joosten
Jac Jenniskens
Petra Sitaniapessy-Hermans
Els van den Beuken-Hermans

De bruiloft vindt plaats op carnavalsdinsdag 25 februari, om 14.11 uur in MFC de Meulewiek te
Meterik. Graag tot dan!

Kaartverkoop zittingsavonden
Afgelopen zaterdag heeft de kaartverkoop van de 53ste zittingsavonden plaats gevonden bij Beej Tieskes.
De kaartverkoop is goed verlopen en beide avonden zijn al helemaal uitverkocht!
Wij zien jullie graag vrijdag 14 februari of zaterdag 15 februari in MFC de Meulewiek!
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Ook een manier om de wachttijd om te
krijgen voordat het café open ging om
07.00 uur voor de verkoop van de
kaartjes voor de zittingsavond
Beide avonden waren in een mum van
tijd uitverkocht!
Op de foto links de laatste kaartjes.
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Carnavalsavond gezamenlijke jeugdverenigingen in
Meterik
Vrijdag 7 februari is het weer zover, dan staat de carnavalsavond van de
gezamenlijke jeugdverenigingen weer voor de deur. Deze avond is voor iedereen
die lid is van een Meterikse jeugdvereniging, dus ook al ben je van de basisschool
af, jullie zijn ook nog welkom. Net als voorgaande jaren zal de avond bij
Café Ôs Kruuspunt zijn. We beginnen om 19.00 uur en het zal tot 22.00 uur duren.
De entree is gratis.
Onze prins Bernard en zijn adjudanten Sjuul en Bart zullen samen met de raad van elf en de
dansmarietjes ook een bezoek brengen. Net als de winnaars van de liedjesavond en het BB met hun
gezelschap.
Natuurlijk komen we wel allemaal verkleed! Tevens kan het zo zijn dat er foto’s gemaakt worden. Graag
willen wij van jullie als ouders de toestemming of je zoon/dochter op de foto mag. Heb jij liever niet dat
er foto’s genomen worden van je zoon of dochter, dan ontvangen wij graag een mailtje voor 4 februari;
chantal_nillesen119@hotmail.com.
Reeds enkele jaren zijn er een aantal regels en wel de volgende: spuitbussen, confetti enz. worden niet
toegestaan, geweren en zwaarden ook niet, ouders mogen de jeugd brengen maar worden geacht niet te
blijven (er is voldoende leiding aanwezig), alle kinderen blijven tijdens deze avond binnen. Natuurlijk is het
mogelijk om uw zoon/dochter eerder te komen halen, laat dit dan even weten bij de aanwezige leiding.
Voor de kinderen is van alles te krijgen, van snoepzakjes tot drank. De eigenaar van Ôs Kruuspunt
hanteert jaarlijks aangepaste prijzen voor ons, maar geef uw zoon/dochter echter niet te veel geld mee,
want dit kan alleen maar kwijtraken. Wij hopen dat we jullie weer allemaal mogen begroeten op vrijdag
7 februari a.s. op deze gezellige avond.
Heeft u verder nog vragen neem dan contact op met Chantal Nillesen tel: 06-2754 4291.

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
Stoeke
Stoeke [Ned.:] een stoot geven (met ellenboog of knie); [verl.t.:] ik stoekte; [volt.verl.t.:] ik heb gestoekt
Stoeke gebeurde óp schoël um de haverklap! Ás ge inne réj wiër na veure wod kome, móste ów èllebäög
gebroêke en ás ge mèt voetballe iemes ni naeve wod laote, zatte eum d’n ellembaog inne rubbe… af ów
knéj tègge ziem baovebiën! Dát deut ámaol gemein pien… Tèggewaorig liêke de voetbalprofs d’r en sport
van te make en stoeke vort in ’t roond béj èlke vréjen trap af corner. Enne stoek kriêge, kán ok ânders:
doew de stoekdraod waas oêtgevónge en ge ’s nâchs óp waeg na hoês wál ’s nevve de waeg mós pisse,
kós zonne stoekdraod ów arig betrèkke, want water geleidt prima zoëás ge wèt. Dá springde
gegarandeerd trug vannen draod!

Nieuwe Meterikse
carnavalsvlag
Hadde geej ok geer un neeje Meulewiekers
vlaag gewild?
Dees vlaag is vur € 20,- te koëp op ’t
Miëteriks veld 53.
Gear contant en gepast betale.
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Een bos rozen voor Angèle en Wiel Janssen
Afgelopen week was Louis Vullings van het programma ‘Wekkerradio’ op bezoek bij Angèle en Wiel
Janssen om hen een mooie bos rozen te overhandigen.

Wiel en Angèle zetten zich al jaren in voor de Meterikse gemeenschap. Of het nu bij Jong Nederland, de
voetbalclub, de Meterikse kermis, de molen, Inside the Cage, Heemkunde Meterik of een andere
Meterikse vereniging is, als er ergens hulp nodig is zijn ze present!.

Samen met enkele anderen realiseerden ze in 2014 het monument ter nagedachtenis aan de bemanning
van de Amerikaanse bommenwerper die in september 1944 achter het klooster neerstortte.
Ook buiten Meterik mogen ze op hun medewerking rekenen, zoals bij ‘Donker Horst’, de ijsbaan en het
slotconcert van Rowwen Hèze. Kortom: de rozen zijn zeer verdiend, geniet ervan! Aan Wiel en Angèle de
taak om iemand te benoemen als volgende schakel in de bloemenketting: Mieke van Rens – Verbers uit
America die zich inzet voor Stichting Verborgen Wensen.

9

Muzikaal feestje in de Meulewiek
Afgelopen donderdag heeft de tweede editie van ‘De Vriendjes van Concordia Live’ plaatsgevonden.
Dit was wederom een groot succes!
In een bomvolle zaal mochten de kinderen van groep 1 t/m 6 op het grote podium laten zien wat ze de
afgelopen weken geleerd hadden van de muziekjuffen van Concordia In de Klas (CIK).
Een gevarieerd optreden van zang, dans, blokfluit, verschillende slagwerkinstrumenten en
blaasinstrumenten werd gepresenteerd voor een groot, enthousiast publiek.
De kinderen werden ontvangen en begeleid door de fanfare en de jonge drummers van Concordia.
Daarnaast heeft Concordia met trots vier diploma’s mogen uitreiken aan de meiden van de blokfluitgroep
die ‘s middags hun examen hebben afgelegd voor dirigent Chris Derikx.
Nogmaals proficiat!
De grote ranjabar was wederom niet te missen en hier hebben de kinderen volop gebruik van gemaakt.
Met een mooi versierde zaal en het thema ‘carnaval’ was het één groot feest.
Het concert eindigde met een grote polonaise van alle kinderen op het ‘Miëteriks Leave’.
Tot slot hebben de kinderen nog alle instrumenten van de fanfare mogen uitproberen.
Van saxofoon tot bas en van pauken tot drumstel. Wat was dat leuk!
Jongens en meisjes, papa’s en mama’s, bedankt voor deze gezellige avond en tot volgend jaar!
Muzikale groetjes van Concordia en de CIK-commissie

Hoera! Ik ga muziek maken!

Ik meld me aan voor de AMV-opleiding of 3 gratis proeflessen op
AMV-opleiding
Blaasinstrument
Slagwerk
Naam:……………………………………………………………….
Groep:……………………………………………………………….
E-mailadres:………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………….
Inleveren voor 6 februari bij Miranda achten, Schadijkerweg 10 of via
email:jeugdmvconcordia@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Duurzaamheid
Bijna elke week staat er wel iets over in de krant. De ene keer gaat het over het opdoeken van een
klimaatakkoord, de andere keer over plastic soep, dan weer over het verdwijnen van natuur door de
toenemende noodzaak aan landbouwgrond, of over de zin of onzin van het gescheiden inzamelen van
plastic.
Duurzaamheid heeft veel te maken met mens, milieu en economie. Het is namelijk belangrijk dat de
huidige generatie goed zorgt voor het milieu en denkt aan de toekomstige generaties. Als alle fossiele
brandstoffen nu verbruikt worden ontstaat er een groot probleem voor de toekomstige generaties. Een
onderwerp dat op wereldniveau alle aandacht verdient en waar ook goede afspraken over gemaakt dienen
te worden en die ook nagekomen moeten worden.
In onze eigen omgeving zien we dat er al dingen gebeuren, bijvoorbeeld duurzaam bouwen.
Een van de belangrijkste maatregelen bij duurzaam bouwen is het nemen van energiebesparende
maatregelen. Daarnaast wordt er gezorgd voor gasloze verwarming van het gebouw.
We zien ook dat veel particulieren en bedrijven zonnepanelen plaatsen en zorgen voor een goede isolatie.
Op veel plaatsen zien we ook dat er initiatieven ontstaan bij inwoners om gezamenlijk energiebesparende
maatregelen te nemen.
Door samen op te trekken hoeft er waarschijnlijk minder geïnvesteerd te worden.
Op de dorpsraadsvergadering van 20 februari bespreekt de Dorpsraad of zij het initiatief wil nemen om in
Meterik gezamenlijk op te trekken bij het realiseren van energiebesparende maatregelen.

Uitslagen competitie: Week 5

Competitie stand en punten na: Ronde 20

Meterik 1
De Kemphaan 2
Hegelsom 2
Meterik 4
Meterik 5
De Kemphaan 5
Meterik 7
De Wevert 5

A
B1
B1
B2
B3
C1
C2
C4

Gasthoes 1
Meterik 2
Meterik 3
BBC 65 1
Gasthoes 2
Meterik 6
America 4
Meterik 8

8-5
4-9
3-9
4-9
9-4
5-8
0 - 12
3-9

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

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

133
144
113
134
114
118
123
131

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 4
plaats 3
plaats 11
plaats 6
plaats 11
plaats 8
plaats 7
plaats 4

Beste speler in week 5: CHRIS VAN RENGS van Meterik 5
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Kantinediensten
06-02
08-00
09-02
09-02
09-02
13-02
15-02
16-02
20-02

Toon en Christian Cuppen
Geert
Annie, Elle, Fenne en Eddie
Tom Peeters
Peter en Marièl
Toon en Kris Cuppen
Leon
Wiel en Fenne
Toon en Aswin Dierx

Senioren
Uitslagen
02-02-20
02-02-20
02-02-20
02-02-20

SVEB 1
FCV-Venlo 3
Meterik 3
RESIA 3

-

Meterik 1
Meterik 2
Leunen 4
Meterik 4

Afgelast
3-1
Afgelast
Afgelast

Programma
09-02-20
09-02-20
09-02-20
09-02-20
16-02-20
16-02-20
16-02-20
16-02-20

Meterik 1
Meterik 2
FCV-Venlo 5
Meterik 4
Heijen 1
Ysselsteyn 3
Meterik 3
Sparta'18 5

-

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

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

Jeugd
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Uitslagen 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

Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast

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

Speculaasactie
Stichting Nativitas en
CITAVERDE College
brengt € 15.000,- op
Op 30 januari werd de 20ste speculaasactie van Stichting Nativitas en het CITAVERDE College
afgesloten. Daarbij is bekend gemaakt dat leerlingen van de school ruim 7000 pakken speculaas
hebben verkocht. De 3 topverkopers Loes van Helden, Sophie Donkers en Ilse Baetsen werden extra
in het zonnetje gezet. Zij waren goed voor 15% van de totale verkoop. Samen met de opbrengst van
de actie van de Stichting Harapan uit Best kwam het totaal uit op € 15.000,-.
Theo en Lies Dinnissen van Stichting Nativitas namen de mooie cheque in ontvangst. Zij noemden de
leerlingen stuk voor stuk kanjers van een superexcellente
school of excellente superschool. Daarbij refererend aan de
predicaten die het CITAVERDE College onlangs heeft
gekregen. De school is op haar beurt blij dat de leerlingen
hun steentje bijdragen aan een betere wereld.

De opbrengst van de actie gaat naar het
project van mama België op het
Indonesische eiland Flores. Dat bestaat
uit de tijdelijke opvang van
‘probleemkinderen; kinderen van
straatarme ouders of zelfs zonder
ouders. Het geld wordt specifiek besteed
aan de zorgkosten voor kinderen met
een beperking, zoals aan operaties,
medische verzorging en protheses.
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Seniorennieuws
Uitslagen

Hovoc D2 – VC Trivia D1
Set Up D3 – VC Trivia D2
Set Up D2 – VC Trivia D3
ActiveRooy D3 – VC Trivia D4
Civitas D2 – VC Trivia D5
Havoc H2 – VC Trivia H1

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

Programma: zaterdag 8 februari
17:00 uur VC Trivia D1 – Civitas D1 (Horst)
Fluiten: Mark Ramaekers
Tellen: Danique Oomen
15:00 uur VC Trivia D2 – Vocala D3 (Horst)
Fluiten: Eric Tacken
Tellen: Femke Linders
17:00 uur VC Trivia D3 – VC Athos ’70 D2 (H)
Fluiten: Peter Hesen
Tellen: Henk Voermans
15:00 uur VC Trivia D4 – VC Velden D4 (H)
Fluiten: Eef Alaerds
Tellen: Patty Janssen
17:00 uur VC Trivia D5 – VC Athos ’70 D4 (A)
Fluiten: Pien Philipsen
Tellen: Berdien van Leendert-Mulders
15:00 uur VC Trivia D6 – Hovoc D6 (A)
Fluiten: Fenna Craenmehr
Tellen: Jennifer Heijer
19:30 uur VC Trivia H1 – Hovoc H4 (H)
Fluiten: Angelique Heijligers
Tellen: Hay van Rens

VC Trivia D1 wint derby tegen Hovoc D2
Zaterdag 1 februari speelden de dames van VC Trivia de derby tegen het tweede damesteam van de
Horster volleybalvereniging. Deze derby kent een jarenlange geschiedenis, die de laatste keren gewonnen
werd door Hovoc. VC Trivia had echter voor aanvang van deze wedstrijd een ongeslagen reeks in de
competitie neergezet en zij waren gebrand op een eindelijke revanche. Voor al het trouwe publiek van VC
Trivia werd uiteindelijk de wedstrijd met een 1-3 overwinning afgesloten.
De eerste set werd er meteen vol overgave met de wedstrijd gestart. Met servicedruk werd Hovoc onder
druk gezet en werd aan eigen zijde een verzorgd volleybalspel neergezet. Hovoc had geen reactie thuis en
de eerste set werd met 18-25 gewonnen.
In de tweede set ging VC Trivia op gelijke voet verder. Er was servicedruk en aanvallend wisten zij het spel
van de thuisploeg te ontregelen. Meteen werd een ruime voorsprong opgebouwd die tot het eind van de
set werd vastgehouden. Een alleszeggende setstand van 14-25 was hiervan het gevolg.
De derde set werd er wat meer tegenstand geboden door Hovoc en VC Trivia kreeg steeds meer moeite
om direct te scoren met haar aanval. Hierdoor ontstond er een kleine achterstand, maar toch bleven de
neuzen dezelfde kant op staan. Dit was nodig en als een team werd er gevochten aan het eind van de set.
Met deze overtuiging en wilskracht om eindelijk weer een wedstrijd van Hovoc te kunnen winnen, werd de
beslissende set met 20-25 door VC Trivia gewonnen.
In de vierde set verdween deze overtuiging gedurende de set steeds meer op de achtergrond. Hierdoor
ontstond er zowel in de verdediging als aan het net moeite met het blijven uitoefenen van druk op de
tegenstander. Dit resulteerde opnieuw in een achterstand die, in tegenstelling tot de vorige set, steeds
verder uitliep in het voordeel van Hovoc. VC Trivia probeerde nog bij te komen om ook een bonuspuntje te
verdienen, maar dat zat er deze dag helaas niet meer in.
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Met 25-22 werd deze set verloren, maar er konden toch vier punten bij worden geschreven.
Dit zorgt voor een huidige vijfde plek in de ranglijst, die hopelijk deze week tegen Civitas gewaarborgd kan
blijven.

Verslag VC Trivia D3
Op naar Meerlo. Ons doel: 5 punten en lekker vrij ballen. Het eerste is bereikt maar het tweede verliep niet
volgens plan. We hebben onze punten weten te behalen met een wisselend en soms rommelig spel.
Gelukkig hadden we een toegevoegde waarde van DS2 bij ons met veel scorend werk. Op naar volgende
week weer in ons thuishonk.
Yo Branka!

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Montagnards MA1 – VC Trivia MA1
VCE/PSV JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
Set Up MC2 – VC Trivia MC1
VC Trivia N41 – Revoc/VCB N44
VC Trivia N41- Civitas N43
VC Athos ’70 N51 – VC Trivia N51
VC Velden N51 – VC Trivia N51

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

Programma: zaterdag 8 februari
13:00 uur VC Trivia MC1 – Hovoc MC2 (M)
Fluiten: Eva Hesen
Tellen: Mirthe Cox
13:00 uur VC Trivia MB1 – Hovoc MB2 (A)
Fluiten: Frederique Jacobs
Tellen: Marjolein van Kempen
15:00 uur VC Trivia MA1 – VC Montagnards MA1 (M)
Fluiten: Michel Korstjaans
Tellen: Eva Janssen
16:00 uur MVC De Hangar JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2

Verslag VC Trivia N51
Vandaag hebben we tegen VC Athos gespeeld. De eerste set hebben we verloren met 49-33 en de
tweede ook met 36-29. Daarna moesten we tegen VC Velden en hier hebben we twee keer van gewonnen
met 35-31 en 39-27.
We hebben een leuke wedstrijd gehad.

Recreanten
Programma
Donderdag 6 februari 20:45 uur
VC Kessel D1 – VC Trivia D3
Vrijdag 7 februari 21:00 uur
VC Trivia D1 – Civitas D2
Fluiten: André Snellen
Zondag 9 februari 9:30 uur
Peelpush H2 – VC Trivia H2
Zondag 9 februari 10:00 uur
VC Trivia H1 – NVC
Fluiten: Hans Cox
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Training Tim en Flapoor

De training Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.
Kinderen vinden het soms lastig om te vragen of ze met anderen mogen spelen of worden snel boos in de
omgang met andere kinderen. Kinderen van 6 t/m 8 jaar leven nog volop in de wereld van de fantasie.
De training sluit hierbij aan door gebruik te maken van fantasiefiguren in rollenspellen. De trainers spelen
de fantasiefiguren Tim en Flapoor. Zij laten in elke training voorbeelden zien van zowel gewenste als
ongewenste gedragingen naar elkaar toe. Samen met andere kinderen leert het kind hoe het op een
goede manier kan omgaan met zichzelf en anderen.
Er wordt geoefend door middel van spelletjes, toneelstukjes en met behulp van knutselwerkjes. De training
bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond.
Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar.
Wat: Tim en Flapoor sociale vaardigheidstraining voor 6 t/m 8 jarigen
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst
Wanneer: Dinsdag 10, 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 2020 van 15.30 tot 17.00 uur.
Ouderavonden: dinsdag 10 maart en 7 april 2020 om 18.00 uur.
Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Aanmelden kan tot 25 februari 2020.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica de Jong (j.dejong@synthese.nl) of Derya
Bozok (d.bozok@synthese.nl).
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.
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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 beslist wedstrijd in laatste 5 minuten
Zondag 2 februari stond de return tegen Altior 1 in Heeswijk-Dinther op het programma. Een ploeg
waar de dames van Oxalis het de vorige keer lastig tegen hadden. Dus ze waren erg gemotiveerd om
de punten mee naar huis te nemen. Het werd een gelijk opgaande strijd die Oxalis in de laatste
5 minuten in haar voordeel besliste.
In de eerste helft duurde het aan beide kanten lang voordat de korf gevonden werd. Maar toen Altior in
de 7e minuut het eerste doelpunt van de wedstrijd scoorde, had Oxalis hier snel een antwoord op. De
eerste helft ging daarna gelijk op en met een stand van 6-6 gingen beide ploegen de rust in.
Trainer/coach Ando Steeghs gaf aan dat Oxalis een goede eerste helft had gespeeld. Het was
belangrijk om meer variatie in het aanvalsspel te brengen en het verdedigend goed door te zetten.
De tweede helft bleef spannend en gelijk opgaan. Oxalis kon steeds met één doelpunt een kleine
voorsprong pakken, maar toch wist Altior het telkens weer tot een gelijke stand te brengen. Vijf minuten
voor het einde van de wedstrijd hadden de dames uit Horst aan de Maas eindelijk een voorsprong van
twee doelpunten te pakken: 10-12. Maar het bleef tot het laatst spannend, doordat Altior nog terug
kwam tot 11-12. De laatste zenuwslopende minuten wist Oxalis heel goed uit te spelen, waardoor de
belangrijke overwinning binnen was!
Volgende week zondag 9 februari speelt Oxalis 1 tegen ODIO 1 om 13.30 uur in de Kruisweide in
Sevenum.

Agenda
• 07-02-2020 Carnavalsbal Meterik: 19.00-22.00 uur Café Ôs 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
• 15-02-2020: KangoeroeKlup vriendinnentraining 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide Sevenum
(thema Carnaval)
• 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.

Film over zaaien, oogsten en dorsen te zien in De Locht
Tijdens het zaaien op 24 maart, het oogsten op 11
augustus en het dorsen op 10 november op het
Meteriks Veld, zijn filmopnamen gemaakt.
De film de hiervan gemaakt is, wordt op
woensdag 12 februari a.s. getoond in museum
De Locht in Melderslo. De vertoning is gratis te
bezoeken en begint om 20.00 uur.
De werkgroep achter de evenementen zal de
filmpremière bijwonen en vragen van het publiek
beantwoorden.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

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)
Zaterdag 15 februari: geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster
Vrijdag 21 februari, mis t.g.v. Carnaval, 7e zondag door het jaar), 19.00 uur
1. Gertrudina (Aldegonda Tacken), en overleden fam. Tacken-Weijs (jaardienst)
2. Stien en Piet Hermans-Reijnders (verjaardag)
3. Frans Verdellen (verjaardag)
4. Ben Lemmen (verjaardag)
Zaterdag 22 februari, geen H. Mis, i.v.m. de mis op vrijdagavond
Woensdag 26-02: GEEN H. Mis t.g.v. Aswoensdag
Zaterdag 29 februari, geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster
Lectoren:
08-02: Margriet Hendriks
21-02: Maria v. Rijswick

Acolieten:
08-02: Max v. Dieten
21-02: Jan Philipsen

Collectanten:
08-02: Piet Colbers
21-02: Jan Steeghs

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, vrijdag 21-02, 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 gelukt! Op vrijdag 21 februari zal de carnavalsmis doorgaan; aanvang 19.00 uur.
Het carnavalsgezelschap en de mensen van de boerenbruiloft zijn bij deze weer van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.
Op zaterdag 22 februari is er dan GEEN H. Mis. Ook op Aswoensdag (26-02 a.s.) zal er in Meterik geen
mis zijn. Wie de vastentijd wil beginnen met een mis en een askruisje wil ‘halen’, kan daarvoor terecht in
Horst.
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Gezondheidsprikkels voor gezonde initiatieven
Vijf gezonde projecten/initiatieven in de regio ontvingen donderdag 23 januari elk € 1.000,-- van de
organisatie Gezondste Regio 2025 tijdens een spannende en gezellige avond bij restaurant Graaf ter
Horst. Het gaat om de projecten
Geluksroute Horst aan de Maas, een route langs bijzondere plekken in alle zestien kerkdorpen
waar mensen tot rust kunnen komen,
Gewoon Doen, voor de toneelgroep van acteurs met een verstandelijke beperking die ze hebben
opgezet,
de Silent Disco van zorgcentra Hof te Berkel,
Het Molenveldhuis, welke door Stichting Sport aan de Maas in het leven werd geroepen,
Landschap Horst aan de Maas, voor al 25 jaar stimulering van landschapsbeleving in de gemeente
Horst aan de Maas,
K.A.K. (Kek Actie-anders Kreatie-geluk), voor het mogelijk maken van creatieve workshops voor
kinderen die vastlopen op school.
In de gemeente worden jaarlijks door veel partijen gezonde evenementen en initiatieven ontplooid. Als
stimulans reikt de Gezondste Regio 2025 de Gezondheidsprikkel uit.
Er waren dit jaar in totaal dertien genomineerden.
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