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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Unne boer en un vèrke knorren altied.
In de eerste dagen van februari is er 29 mm. neerslag gevallen.
Wind heeft iets anders dan ander weer,
wind kun je niet zien en dat maakt het meer.
Spannender dan hagel, bliksem of donder,
Wind is een mysterie een soort wonder.

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

Februari
Vr

14:

Za
Zo
Ma

15:
16:
17:

Di
Wo
Do

18:
19:
20:

Za

22:

Ma
Di
Do

24:
25:
27:

- KBO eetpunt 18:00 uur
- Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur
Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur
Receptie Prins Meulewiekers 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
- 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
Huis-aan-huis verspreiding van ’t Krèntje

Maart
Zo
Ma

01:
02:

Do
Vr
Ma

05:
06:
09:

Wo

11:

Za
Ma

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
- Zonnebloem: Kienen bij PETC+ In Hegelsom
- 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 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:

Zo

05:

- 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)
- Seniorenweekend JN district Utopia door JongNL Meterik
- Solistenconcours Horst aan de Maas 2020 (organisatie Concordia)
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’t Krèntje op 27 februari in elke Meterikse
brievenbus

Enkele keren per jaar wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.
Donderdag 27 februari (carnavalsweek) ontvangen alle Meterikse inwoners ‘t Krèntje in de brievenbus. De
Meterikse abonnees van de digitale versie ontvangen het krantje die dag gewoon in hun mailbox maar
vinden het krantje die week dus ook in hun brievenbus.

IN MEMORIAM
Op dinsdag 4 februari bereikte ons het droevige bericht dat het oudste lid van Seniorenvereniging KBO
Meterik, Wim Jacobs, stilletjes van ons is heengegaan in de leeftijd van 96 jaar. Wim stond bij KBO
Meterik bekend als een tevreden man die het liefste in zijn eigen vertrouwde omgeving vertoefde.
Bijzonder jammer is het, dat Wim op 16 maart niet meer aanwezig kan zijn op de jaarvergadering waar
Wim gehuldigd zou worden i.v.m. zijn 30-jarig lidmaatschap bij Seniorenvereniging KBO Meterik. Dat Wim
mag rusten in vrede en altijd in onze herinnering zal blijven. Seniorenvereniging KBO Meterik wenst
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familieleden en vrienden veel sterkte om het
verlies van Wim Jacobs te dragen.

IN MEMORIAM
Op woensdag 5 februari bereikte Seniorenvereniging KBO Meterik totaal onverwacht het droevige bericht
dat ons lid Jan Jenniskens van ons is heengegaan in de leeftijd van 88 jaar. We kennen Jan als een
actief lid, die aan vele soorten activiteiten, ook buiten de KBO, deelnam. Op themamiddagen,
kerstvieringen en jaarvergaderingen was Jan niet weg te denken en wist hij altijd zijn zegje te doen. Jan
was lid vanaf 1996 en was altijd nadrukkelijk aanwezig, ook voor een invalbeurt bij de KBO met zijn
geliefde kaartspel, kruisjassen. Seniorenvereniging KBO Meterik zal je missen, maar in onze herinnering
blijf je voortbestaan.
Dat Jan Jenniskens mag rusten in vrede. KBO Meterik wenst kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
en verdere familieleden vrienden en bekenden veel sterkte met het verlies van Jan Jenniskens.

EETPUNT

Vrijdag 14 februari gaan we weer heerlijk eten bij John van ‘ÔS KRUUSPUNT’. En omdat het
Valentijnsdag is zal John ons verrassen met een VALENTIJNS verrassingsmenu. Het zal ook deze keer
weer goed smaken.
Heb je ook zin om eens lekker te eten, dan ben je altijd welkom. Voor aanmelden of inlichtingen kun je
John bellen 06-5331 3142, of bij Henk Smeets 077 398 8895, mobiel 06-8140 2678.

WANDELEN

Maandag 17 februari gaan we weer de 5 of de 3 km wandelen met hopelijk mooi wandelweer.
We vertrekken om 13.30 uur bij ‘De Meulewiek’ en bij terugkomst koffie, verzorgd door Gerda.

KNUTSELEN

Donderdag 20 februari is weer de knutselmiddag met Ans, die je weer de mooiste kaarten laat
maken.
Heb je ook interesse, kom dan gerust ook meedoen en je staat er versteld van, dat JIJ dat ook kunt. De
aanvang is 13.30 uur in ‘De Meulewiek’.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist deel 130
In april 2007 moest Stien Hermans – Reijnders om
gezondheidsredenen na 23 jaar noodgedwongen
afscheid nemen als koster van Meterik. Stien was vanaf
1984 koster en deed haar werk in en voor de kerk met
grote toewijding. Vanaf dat moment werd er door de
lectoren ‘gekosterd’. Op 7 september 2007 overleed
Stien.

Op de foto, die is genomen in 1999, veegt Stien
rijstkorrels bij elkaar, die werden uitgestrooid over
een bruidspaar bij het verlaten van de kerk.

Op 1 april 2008 begon kapelaan Karol Mielnik in Horst als kapelaan en hij was ook veelvuldig werkzaam in
onze parochie.
Karol Mielnik groeide op in een klein dorpje in het zuidwesten van Polen, in de buurt van Breslau. Op zijn
18e tekende hij een profcontract bij een Poolse voetbalvereniging, maar twee jaar later gooide hij het roer
helemaal om en besloot hij voor de kerk te kiezen. In mei 2007 was hij afgestudeerd als priester en kwam
hij naar Nederland waar hij vanaf augustus Nederlands leerde op Rolduc. Het was, vooral in het begin,
wennen dat een Poolse kapelaan de mis opdroeg. Dit luidde een nieuw hoofdstuk in: i.v.m. een gebrek
aan Nederlandse priesters kwamen priesters uit het buitenland naar Nederland om hier te werken.

‘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 p.p..
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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Openbare dorpsraadvergadering donderdag 20 februari in
MFC ‘De Meulewiek’
Op donderdag 20 februari om 20:00 uur is onze openbare dorpsraadvergadering in de biljartruimte in
MFC ‘De Meulewiek’, ingang aan de linker zijkant.
Tijdens deze vergadering gaan we weer met een Meterikse vereniging in gesprek in de serie ‘In gesprek
met …’. Dit keer met korfbalclub Oxalis.
Op de agenda staat ook de procedure voor aanmelding voor het project levensloopbestendige woningen
op het terrein van de voormalige basisschool.
Ook gaan we het hebben over het accommodatiebeleid en de visie van de Dorpsraad daarop.
Verder bespreken we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de
Dorpsraad.
U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
Kunt u er niet bij zijn maar heeft u wel vragen of opmerkingen, stuur ons dan gerust een bericht via
info@dorpsraadmeterik.nl of onze Facebookpagina.

IN MEMORIAM JAN JENNISKENS
Dinsdag 11 februari hebben we tijdens de uitvaartmis afscheid genomen van ons zeer gewaardeerde
koorlid Jan Jenniskens. Plotseling is Jan er niet meer en laat hij een lege plek achter in ons koor.

In 2015 werd Jan onderscheiden omdat hij zich 60 jaar met hart en
ziel had ingezet voor de muziek ten dienste van de liturgie. Als blijk
van waardering en dank ontving Jan het erediploma van de SintGregoriusvereniging van het Bisdom Roermond met het
bijbehorende insigne.
Dit jaar zou daar het insigne van 65 jaar zijn bijgekomen. Helaas
mag dat nu niet meer zo zijn.
In 1955 werd Jan lid van het kerkkoor in Meterik en zong hij bij Meriko. Nadat Meriko geen kerkdiensten
meer opluisterde werd hij lid van de Kerkzangers en stond zodoende toch ieder weekend op het oksaal. Er
moest heel wat gebeuren voordat Jan verstek liet gaan. Later zijn de Kerkzangers opgegaan in
Seniorenkoor Zanglust waarvan Jan sinds 2002 lid was. Jan had een prachtige diepe basstem. Hij was
een bijzonder en bescheiden mens. Op alle repetities aanwezig en bij werkzaamheden kon je altijd een
beroep op hem doen. Jan werd door de koorleden erg gewaardeerd en wij zijn hem zeer erkentelijk voor
zijn inzet.
De laatste tijd werd zijn gehoor slechter. Hij had wat moeite met Engelse teksten maar met de Franse taal
kon hij goed overweg “als de lettertjes maar niet te klein zijn” zoals hij lachend zei op de laatste repetitie.
Wij zullen onze zangvriend missen maar zullen hem niet vergeten.
Nel, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wensen wij veel sterkte.
Seniorenkoor Zanglust
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Bloemen voor Stichting Verborgen Wensen
Wiel en Angèle Janssen nomineerden Miek van Rens – Verbers als volgende
schakel aan de bloemenketting van het programma ‘Wekkerradio’ en daarom
ging Louis Vullings met de rozen van de fa. Van der Hulst naar America.
Miek zet zich in voor de Stichting Verborgen Wensen maar dat doet ze niet
alleen. Miek, Annemie Craenmehr uit Horst en Petra en Jessi Korstjaans uit Meterik (moeder en
dochter) zijn de kartrekkers van deze stichting.
Verborgen Wensen organiseert kleinschalige activiteiten en ondersteunt kwetsbare medemensen in de
gemeente Horst aan de Maas. De stichting zet zich in het bijzonder in voor mensen die het niet zo breed
hebben. Er wordt op allerlei manieren geld ingezameld. Mensen die een verborgen wens hebben worden
gevraagd om die zelf zo concreet mogelijk in te dienen: www.verborgenwensen.nl.

Op de foto v.l.n.r. Petra Korstjaans, Miek van Rens – Verbers, Jessi Korstjaans en Annemie Craenmehr.
De dames hebben besloten dat Nelke van der Sterren – Craenmehr uit Horst de volgende schakel aan de
bloemenketting wordt.

Uitslagen competitie: Week 6
Hegelsom 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
De Wevert 2
Meterik 6
De Kemphaan 6
Meterik 8

Meterik 1
9-3
S.V.E.B. 1
4-8
Wanssum 2
4 - 11
Castenray 1
8-3
Meterik 5
12 - 2
Vrij
Meterik 7
2 - 12
Kemphaan 9 10 - 4

Competitie stand en punten na: Ronde 21
A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 Klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse
C4 Klasse

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

136
148
117
142
116
118
135
141

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 4
plaats 4
plaats 12
plaats 6
plaats 12
plaats 9
plaats 5
plaats 3

Beste speler in week 6: HAY HERMANS van Meterik 4
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Meterik nam afscheid…
Dinsdag 4 februari overleed Wim Jacobs. Wim was 96 jaar en daarmee de
oudste inwoner van Meterik.
Tiny Huberts en Carla Meijers mochten Wim in november 2018 interviewen; ze
werden gastvrij ontvangen en in enkele gesprekken werden ze deelgenoot
gemaakt van het leven van Wim en een stukje Meterikse geschiedenis.
Heemkunde Meterik publiceerde het interview in 4 delen in ’t Krèntje en binnenkort
is het te lezen op onze website.

Woensdag 5 februari overleed Jan Jenniskens, hij vormde samen met zijn
vrouw Nel Vorstermans het oudste echtpaar van Meterik.
Enkele maanden geleden mochten Tiny en Carla een interview afnemen bij Jan
en Nel. Ook hier waren ze welkom en vertelden Jan en Nel over hun leven in
Meterik.
Helaas is Jan onverwacht overleden voordat de gesprekken zijn gepubliceerd.
Meterik heeft in grote getale afscheid genomen van deze twee inwoners en
Heemkunde Meterik is hen dankbaar voor hun bijdrage aan het in beeld brengen
van een stukje Meterikse historie.

IN MEMORIAM JAN JENNISKENS
Afgelopen week ontvingen we het trieste bericht van het overlijden van ons trouwe lid Jan Jenniskens
(Koewe Jan). Jan overleed geheel onverwachts op woensdag 5 februari 2020 in de gezegende leeftijd van
88 jaar.
Jan was jarenlang actief competitiespeler binnen onze vereniging en vaste bezoeker bij wedstrijden in
onze biljartzaal. Wij wensen zijn vrouw Nel, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte de komende tijd.

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

Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor elke kleine beurs.
Al onze vaste klanten krijgen tussen eind januari en half februari van de belastingdienst automatisch
een nieuwe machtigingscode 2019, van ons krijgen zij eind februari bericht met daarin de datum en
tijdstip waarop zij verwacht worden. Heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op via:
tel. 06-1244 6049 en 077-398 4788 of belastingservice.horst@gmail.com of
https://www.belastingservicehorst.nl.
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Theresiastraat versierd voor ‘het broedspaar’
Afgelopen zaterdag hebben het boerenbruiloftcomité en onze (Theresia) buurt ervoor gezorgd dat ons huis
prachtig versierd is! Dankjewel allemaal!
Groetjes van ‘het broedspaar’.

9

Orde van verdienste Meulewiekers
voor Noud Mooren
Het Jeugdcomité Meterik zal dit jaar weer een persoon uit de Meterikse
gemeenschap vereren met een kunstwerk van “de drie vrouwen”.
Reeds meerdere jaren zet het Jeugdcomité iemand uit de gemeenschap in het
zonnetje voor verrichtte inspanningen m.b.t. verenigingswerk, jeugdwerk en/of
bijdrage aan gemeenschappelijke doelen in het algemeen.
Net als voorgaande keren is het beeldje ‘de drie vrouwen’ gemaakt door kunstenaar Lau Wijnhoven. Dit
maal zal het beeldje uitgereikt worden aan Noud Mooren.
Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet
bij diverse organisaties en verenigingen.
Noud heeft zich jaren ingezet voor de
jeugdafdeling van RKSV Meterik. Zo is hij 17
jaar leider geweest van diverse jeugdteams en
van enkele jeugdteams ook trainer.
Tegelijkertijd zat hij als secretaris 12 jaar in het
jeugdbestuur. In die periode heeft hij diverse
jeugdtoernooien georganiseerd en alle jaren
het nieuws verzorgd richting De Echo en later ’t
Krèntje.
Daarnaast is hij betrokken geweest bij de
opstart van de samenwerking met de
jeugdafdeling van AVV America.
Tevens heeft Noud de website van RKSV
Meterik mee opgezet en hij is hierbij op de
achtergrond nog steeds betrokken.
Ook voor andere zaken kan men nog steeds een beroep op hem doen. In zijn jongere jaren is Noud een
aantal jaren leider geweest bij Jong Nederland.
Vanuit zijn rol in het jeugdbestuur van RKSV Meterik is Noud een aantal jaren betrokken geweest bij
Kansrijk Meterik.
De laatste jaren zet hij zich, sinds de oprichting in 2016, in voor de Stichting Heemkunde Meterik. Hier is
hij vooral actief met het digitaliseren van archiefmateriaal.
Al zijn werk voor de Meterikse gemeenschap doet Noud met een enorme gedrevenheid en inzet, al blijft hij
daar zelf heel bescheiden onder. Op carnavalsmaandag 24 februari na de optocht zal Noud het beeldje
van ‘de drie vrouwen’ ontvangen uit handen van Prins Bernard I.

Laatste nieuws 53ste Zittingsavonden van de Meulewiekers.
Hebben jullie er al net zoveel zin in als wij?
Wij kunnen in ieder geval niet wachten om het prachtige programma van dit jaar te mogen meemaken.
Miëterikse artiesten, buutkampioenen uit zowel Limburg als Brabant en afsluiters Bjorn & Mieke die dit jaar
alweer de meeste stemmen van het publiek kregen op het LVK. Het kan niet anders dan dat dit een
geweldig weekend wordt!
De zaal is komende vrijdag en zaterdag al geopend vanaf 19.30uur!
Het programma start stipt om 20:00 uur. Dus zorg dat je ruim op tijd binnen bent, want je wilt natuurlijk
niets missen van deze avonden!
Alaaf, Carnavals Comité Meterik.
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Hallo Meulewiekers en Meulewiekinnekes
Wát waas ’t schon wa, ’t hiële oetkoome stông in ’t teiken ván oonder water.
We begôste met ’t filmke, laeve oonderwater, met de zwoele i gespraoke teks, ván
Jac ván d’n Bekker, oftewàl Jac Tacken. Dao nao waord op en hielariese mànneer
iën vur iën de minse ván ’t gezelschap oet ’t water gevist.
De beide vissers hebbe daovur hiël wát maeters naeve de baek motte àfstruupe. Van veur Amaerika tot
bijna in Hôrs; gelukkig koste ze nog net op de grens van de Miëterik ’t broedspaar aan d’n hôk slaon.
Maar ’t ware ni áliën kleine viskes die in ’t water
roond zwomme, ’t bárste d’r ván de Hay-en.
Man ze ware ni weg te slaon oet ’t water, tot
ozze pestoer efkes woij kiëke, of dát d’r ok en
vrouwke beej zaot. En in enne mum ván tiët
ware ze weg.
Heernao kôs ’t visse wer wier gaon en kon ’t
broedspaar bekend waere gemákt. En zoeas
aaltiët waar de broedegom wer is enne kier te
laat. Daona kôs ’t fiest beginne en waas ’t begin
gemákt vur straks de brulluft. En kôs iederien
met en geweldig goot geveul terug kiëke òp en
geslaagd oêtkoome van ’t boore gezelschap.
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Boorebroedspaar – blog 2
Eindelijk waas het zover!
Half september ging de telefoon. Twan belde. Wej zeien joa en vanaf toen wisten we:
02-02-2020 wuurd d’n daag. D’n daag van het oetkomen en dat weej os veur moge
stellen aas neje Boorebroedspaar aan de Meulewiekers.
In het begin van dees periode merkte we dat er eigenlijk nog hielemoal niemand bezig waar met het
Boorebroedspaar. Allien weej eigenlijk. Zoe moste we tussendoor op de verjeurdaag van Hay (de echte
vader van Ellen) klier goan passen in Blierick. Ellen met de smoes dat ze trainen waar en ik met de reje
dat ik een vergadering haj.
Ellen kwaam terug met druge hoar, niemand din daat in de gate haaj. Hoe dichterbeej di twedde van
februari kwaam, hoe mier de vroag gesteld woort: were jullie Boorebroedspaar? In het begin waas dit
mekkelijk te pareren. Laternoa woord dit moeilijker en moelijker… Zeker toen het laatste filmke op
Facebook kwaam. Gen hoje mier aan… Het Boorebrulluft comité haaj os afgeroje um di zoaterdag nog op
stap te goan. Maja, der woort een teamuitje van het volleyen gepland en der moste ok kaarten vur de
zittingsoavund gehaald were vur de kammeruj.
Hoewel ik er zelf gen nuudig haj vur de vriedag, umdat ik wist dat het Gezelschap altied zoaterdags giet.
Zitten da, in het hol van de leeuw… Ma waat hebben we genoten van aal din veurpret, heerlijk!
Toen d’n daag van het oetkomen. Met ceremoniemeister (caddy) Eddy het hiele logistieke plan van thoes
wegkomen en in de zaal komen, bedocht en oetgevoerd. Ienmoal in de zaal woort het verhaal, wat later in
de zaal veurgeleze zuj were, aan het Gezelschap veurgedragen. Wej stonge onder te wachten en kosten
huren hoe de rest aan het gissen ging nar namen. Ze ware allemoal benejd, maar mennn wat ware wej ok
benejd wie ozze familie waar. Snel genog haje ze beet met gissen en kosten weej de trap op rennen. Op
dat moment vur het ierst oeg in oeg met os Gezelschap. Wat een verrassing! Een geweldige familie
hebben we er beej gekregen vur de komende carnavalsdaag! Zelfs twie bonusoma’s der bej, daat makt
het compleet!
Na de lekkere lunch waas het tied um os aan de zaal te goan presenteren. Noa en spetterend tonielspel
kwaam dat moment van HOPPPAAA, HEER ZIEN WE! Eindelijk kosten we het zeggen! Een geweldig
moment woarop ok effe alle zenuwen door ‘t liëf gieren. Ma waat ‘n opluchting! Toen kosten we beginnen
aan het fiëst um ozze verloëving te vieren. Fijn um dit met alle mensen in de prachtige zaal en samen met
os Gezelschap te mogen doon! Wej hebbe er op het moment van schrieve, dinsdags na de Verloeving,
nog spierpien vaan. Dat beloft wat vur de Brulluft!
Het fiëst in de zaal waas vur de mieste nog ni zaat. We gingen bej os thoes verder, waor we met z’n allen
nog een lekker ei gegeten hebben. Heerlijk gebakken doar ’t Boorebrulluft comité. Ok heej waar het nog
duchtig fiëst en gingen de laatste rond de klok van 1 oar nar hoes. Ma good dat ozze neje bure op dit
moment in-between-huus zitten.
D’n daag na de Verloeving waar het tied um op te ruume. Het minste moment vaan allemoal, maar
gelukkig waar dit snel gefixt met de hulp vaan ozze echte pap en mams. Nou is het tied um de groepsfoto
te goan maken, het stuk te oefenen en de wagen vur de optocht te bouwen.
Gezelschap, Boorebrulluft comité, Prinselijk trio, Road van elf, Dansmarietjes en Meulewiekers bedankt!
Op naar de Brulluft! Wej kieke der nar oet!

Boorebroedspaar Ellen & Wouter
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Boerenbruiloftgezelschap Meulewiekers Meterik 2020
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

Mökkebal

De Mökke comissie heat na koortsechtig ovverleg besloate um in te goan op de opkoepregeling van Rutte
en Co vanwege de trammelant mit din stikstof.
Doa woort duchtig gestechelt ovver het te ontvange bedraag mar oeteindelijk zien we der toch oetgekome!
Ok de Mökke comissie giet het klimaat duchtig an ut hart .
Vurleupig zien weej dan ok genoedzaakt um de Mökkebal festiviteiten, totdat we der oet zien mit ut stikstof
probleem, op te schorte na unne verder te bepale datum.
We loate zeker nag enne kier va os huure !
Muh Muh Muh !!
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Volleybalspeeltuin VC Trivia

Lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken naar een volleybaltraining? Misschien wil je zelfs al heel
graag meedoen... Dat vinden wij hartstikke leuk en gezellig! Ben je tussen de 4 en 7 jaar oud? Kom dan
samen met je ouders naar de volleybalspeeltuin! De training vindt plaats op zaterdagmorgen van
09:00-10:00 uur in de gymzaal van America (Gerard Smuldersstraat 3). Je hoeft je hiervoor niet aan te
melden. Neem je sportkleren mee en zorg voor een flesje water.
Mocht je al wat ouder zijn dan 7 jaar en lijkt het je leuk om de volleybalsport te gaan beoefenen? Neem
dan even contact op met de technische commissie via tc-jeugd@vctrivia.nl. Zij zullen dan samen met jou
bekijken bij welke leeftijdsgroep en bij welk niveau je het beste aan kunt sluiten voor een proeftraining.
Hopelijk zien we je snel bij de volleybalspeeltuin!

Seniorennieuws

Uitslagen
VC Trivia D1 – Civitas D1
VC Trivia D2 – Vocala D3
VC Trivia D3 – VC Athos ’70 D2
VC Trivia D4 – VC Velden D4
VC Trivia D5 – VC Athos ’70 D4
VC Trivia D6 – Hovoc D6
VC Trivia H1 – Hovoc H4

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

Programma: donderdag 13 februari
19:15 uur VC Trivia D4 – ActiveRooy D3 (M)
Fluiten: Loes Jacobs
Tellen: Riny Keijsers
Programma: zaterdag 15 februari
19:00 uur VC Athos ’70 H4 – VC Trivia H2
19:15 uur VC Velden D5 – VC Trivia D6
19:30 uur VC Trivia H1 – BVC Holyoke H2 (H)
Fluiten: Maaike vd Bosch
Tellen: Eric Heijligers
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VC Trivia D1 viert ongeslagen carnaval
De ongeslagen reeks van VC Trivia D1 werd op zaterdag 8 februari voortgezet tegen de hekkensluiter
Civitas D1. VC Trivia speelde deze dag thuis haar laatste wedstrijd voor de carnavalsstop. Niet het meest
geweldige volleybalspel werd er neergezet door de dames, maar uiteindelijk werd er wel met overtuigende
setstanden gewonnen van het team uit Venlo met 3-1.
Vanaf het begin was het duidelijk dat het behalen van een overwinning deze dag centraal stond. Ondanks
dat moest er hard gewerkt worden om Civitas onder de duim te kunnen houden. Er was voldoende
servicedruk om snel genoeg uit te kunnen lopen. Deze voorsprong hield VC Trivia na een klein dipje
overtuigend vast en haalde de eerste set met 25-12 binnen.
In de tweede set dacht de thuisploeg achterover te kunnen leunen, maar niets was minder waar. Civitas
zette een tandje bij, waardoor VC Trivia nog harder aan het werk moest. Het duurde even voordat dit besef
er was en in combinatie met onnodige fouten en minder verzorgd spel, werd dit toch nog een lastige
opgave. Aan het eind van de set werd er op een cruciaal moment in de wedstrijd ook nog een discussie
gestart over het wisselen van de libero's. Hierna was VC Trivia haar concentratie kwijt en trokken zij
ditmaal niet aan het langste eind. De tweede set ging door eigen falen aan hun neus voorbij met 25-27.
De derde set waren zij gebrand op een revanche, maar er moest hard voor gewerkt worden. VC Trivia wist
deels haar eigen spel te herpakken en probeerde daarmee het spel in de wedstrijd te maken. Makkelijker
gezegd dan gedaan, want eenvoudig ging het deze zaterdag allemaal niet. Toch bleef VC Trivia de
bovenliggende partij in de wedstrijd en wist de laatste twee sets met 25-15 en 25-14 wel te winnen.
Niet geheel tevreden, maar toch weer vier punten binnen voor het eerste damesteam van VC Trivia. De
volgende wedstrijd staat pas weer voor 7 maart op de kalender tegen de huidige koploper uit Meijel.

Jeugdnieuws

Uitslagen
VC Trivia MC1 – Hovoc MC2
VC Trivia MA1 – VC Montagnards MA1
MVC De Hangar JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2

0-4
4-0
3-2

Programma: zaterdag 15 februari
15:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – VCE/PSV JB1 (M)
Fluiten: Willem van Rengs
Tellen: Ilse Bergs
14:30 uur SV Aspargos MB1 – VC Trivia MB1
Programma: zondag 16 februari
Nivo 4 in Venlo:
10:30 uur Peelpush N42 – VC Trivia N41
11:00 uur VC Trivia N41 – SV Aspargos N41

Recreanten

Programma
Vrijdag 14 februari 21:00 uur
VC Trivia D1 – VC Trivia D2 (H)
Fluiten: Wil Craenmehr

Zondag 16 februari 10:00 uur
VC Trivia H3 – Olsredlem H2 (H)
Fluiten: Jan Cortenbach

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
SCHUUME
Schuume [Ned.:] wegpakken, weggrissen; [verl.t.:] ik schuumde; [volt.ver.t.:] ik hèb geschuumd
Wie haet d’r i zie laeve gè fruit geschuumt? Dát döj toch iederiën, zelfs de musse! ’t Schonne waas dát ’t
stiekem mós gebeure, woj ’t schuume heite. Ás ge kêrse mógde kome plukke, waas ’t gè schuume. Ás ge
óppe mêrt na de verschillende sorte kêrse stóngt te kiêke, waas ’t toch né gek ás ge die aal stiekem
pruvde vur ge ów keus mákte. Oëit vroog ik ás braaf junkske béj ’t beechte á pestoër, af schuume zonde
waas… Heej zâg lâchend: ‘Och kelke, ‘t keumt d’r óp á wovveul ge schuumt!’
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl.

Johnny Vervoort nieuwe trainer SV Oxalis
Het bestuur van SV Oxalis is er in geslaagd een nieuwe trainer te vinden voor haar selectie. Vanaf de 2e
helft veldcompetitie, begin april, zal Johnny Vervoort als hoofdtrainer/-coach voor de groep staan.
Johnny Vervoort is een ervaren trainer op het hoogste niveau, die verder kan bouwen aan het team.
“Met Johnny Vervoort hebben we de juiste persoon gevonden, die de dames verder kan ontwikkelen in
hun groei. Daarnaast wil hij de ingezette koers van het technisch beleid verder mee vormgeven”, zegt
voorzitter Marieke van Asten. De in Milsbeek woonachtige Vervoort, die zijn roots in België heeft liggen, zal
de vacature vervullen die was ontstaan door het plotseling wegvallen van de hoofdtrainer.
SV Oxalis speelt in de overgangsklasse van het dameskorfbal. Het bestuur van SV Oxalis is blij dat
Johnny Vervoort direct kan instappen en het lopende seizoen kan afmaken en daarnaast kan gaan
bouwen richting volgend seizoen. SV Oxalis kijkt uit naar een prettige en succesvolle samenwerking.

KangoeroeKlup
Op zaterdag 15 februari is er weer KangoeroeKlup training. Van 10.00 - 11.00 uur kunnen kinderen
van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) in zaal De Kruisweide in Sevenum leuke balspelletjes komen doen.
De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. Door de
KangoeroeKlup komen kinderen al op vroege leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te
functioneren in teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen
bezig. Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen,
gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen. Wil je meedoen? Meld je
dan aan via info@svoxalis.nl. Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z voor meer informatie.

Agenda
• 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.
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Kantinediensten
13-02
15-02
16-02
20-02

Toon en Kris Cuppen
Leon
Wiel en Fenne
Toon en Aswin Dierx

Senioren
/Programma
09-02-20
Meterik 1
16-02-20
Heijen 1
16-02-20
Ysselsteyn 3
16-02-20
Meterik 3
01-03-20
SVEB 1
08-03-20
Meterik 1
08-03-20
Meterik 2
08-03-20
EWC'46 2
08-03-20
Meterik 4

-

Hegelsom 1
Meterik 1
Meterik 2
Ysselsteyn 4
Meterik 1
Montagnards 1
GFC'33 2
Meterik 3
Leunen 5

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

Jeugd
Uitslagen 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
Programma jeugd 15 februari
Wittenhorst JO19-4
Sportclub Irene JO17-3
Meterik/America JO15-1G
Meterik/America JO13-1
Deurne JO11-1
H.B.S.V. JO10-4G
Vitesse’08 JO10-2
Meterik/America JO9-1G
Meterik/America JO9-2G
Meterik/America JO8-1G
Meterik/America JO7 MP

-

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

2
0
6
2
2
2
2
4
5
1

-

0
3
3
0
14
5
6
4
4
12

-

America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO17-1
FCV-Venlo JO15-2G
Blerick JO13-2G
America/Meterik JO11-1
America/Meterik JO10-1G
America/Meterik JO10-2G
Venlosche Boys JO9-2
Wittenhorst JO9-4
SV Venray JO8-4
Locatie: sportpark in Hegelsom

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

Woensdag 19 februari Vastelaovend

Gezelligheid stiët hoëg in ut vaandel vandaag. Met diverse
Miëterikse artiesten en wât lekkers op de taffel wuurt ut zeker enne
geslaagde aovund
We beginne um 19.30 oor in de zaal.
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200 flessen voor de koala’s!
3 weken geleden startten Lyla en Milo hun actie om geld op te halen voor de koala’s in Australië die zijn
getroffen door de bosbranden.
Er werd een poster gemaakt met de vraag of jullie konden helpen om (statiegeld)flessen mee in te
zamelen. De poster ging mee naar school, naar de dansles, familie & vrienden werden ingeschakeld en
ook kwam er een stukje in ‘t Krèntje.
Samen hebben we ongeveer 200 flessen ingezameld! Wat een super resultaat! Een speciaal dankjewel
aan alle kinderen van groep 3-4 die enthousiast hebben mee verzameld, aan Teun & Lana, die op hun
vrije dag mee langs de deuren gingen om flessen op te halen, de meiden van de dansles, familie en alle
andere lieve mensen die flessen hebben gegeven!
Naast de flessen is er ook nog gedoneerd en zo mochten Lyla en Milo maar liefst € 100,25 doneren aan
de koala’s in Australië. En ze zijn niet de enigen die geld op gingen halen. Totaal is er door de
Nederlandse kinderen € 250.000,- opgehaald voor de koala’s in Australië.
Bijzonder om te zien, hoe energiek & krachtig kinderen kunnen zijn.
Droom grote dromen…
Bedankt!
(Foto op pagina hiernaast geeft een beeld van hun activiteiten)
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 15 februari: Begrafenismis Karel Jenneskens, 13.30 uur
s’avonds 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
Zaterdag 7 maart, 2e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Jac en Door Jenniskens - Croijmans (jaardienst)
2. Leen Geurts - Smedts (jaardienst)
3. Piet en Mien Alards - v. Rens en zoon Ger (jaardienst)
Lectoren:
21-02: Maria v. Rijswick
07-03: Sophie Houben

Acolieten:
21-02: Jan Philipsen
07-03: Max v. Dieten

Collectanten:
21-02: Jan Steeghs
07-03: Piet Colbers

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van
de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de
misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr.
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO 01333 03500
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.
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
22

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.
Uitvaarten
Op zaterdag 8 februari nam onze parochie in een uitvaartmis afscheid van Wim Jacobs. Wim bereikte
de gezegende leeftijd van 96 jaar en hij was daarmee de oudste inwoner van Meterik. We wensen zijn
gezin veel troost en sterkte toe nu zij afscheid hebben genomen van hun vader en opa.
Het is voor kinderen en kleinkinderen van Wim een dubbel verlies want op dinsdag 11 februari namen we
afscheid van Jan Jenniskens. Hij was ook de opa van enkele van Wims kleinkinderen. Jan werd 88
jaar. Al een mensenleeftijd lang was Jan lid van het kerkkoor. En daar zijn we hem en zijn familie heel
dankbaar voor. Ook Jans familie wensen we veel kracht en sterkte bij het dragen van dit plotseling
overlijden.
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:
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.

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van onze lieve pap, opa en superopa

WIM JACOBS
Uw aanwezigheid, de vele kaarten en lieve woorden
hebben ons goed gedaan
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Jacobs
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