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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Het samenspel van donker en licht
onthult de schoonheid van het leven.
In week 7 is er 41 mm. bijgekomen.
Het totaal in februari is nu 70 mm.
Na regen komt regent,
kijk maar in het woordenboek.

Tot weeres met groeten van Jos

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

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
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
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Aanleveren kopij:
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Meulewiekagenda vanaf 20 februari 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Februari
Do

20:

Za

22:

Ma
Di
Do

24:
25:
27:

- 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

22:
23:
25:

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 biljartruimte MFC 20.00 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

KINDER- EN JEUGDCARNAVAL
Aankomende zaterdagmiddag om 14uur zijn alle kinderen van Meterik, en natuurlijk
ook ouders en opa’s en oma’s, weer welkom in MFC de Meulewiek om samen met
Prins Bernard I en adjudanten Sjuul en Bart er een gezellig feest van te maken.
D.J. René zorgt voor gezellige carnavalsmuziek en er zijn optredens van Meterikse
liedjeszangers en de dansmarietjes. Daarnaast kun je geschminkt worden en worden er ballonfiguren
gevouwen. Het feest duurt tot 16.00 uur. Tot zaterdag!

CARNAVALSMAANDAG
Carnavalsmaandag is de dag van de optocht in het Meulewiekersrijk. De optocht start om 11 minuten
voor 2. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen of te komen kijken naar alle ludieke en mooie
deelnames. Inschrijven voor de optocht kan via www.demeulewiekers.nl.
In het M.F.C. de Meulewiek vindt na de optocht de uitreiking van het beeldje “3 vrouwen” aan Noud
Mooren plaats, de prijsuitreiking van de optocht en maken we er weer een leuk feestje van. De muziek
wordt verzorgd door DJ’s Mark en Erik. Verder zijn er optredens van enkele Meterikse liedjeszangers
en de dansmarietjes.
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OPA (Oud Papier Actie)
Volgende week zaterdag, 29 februari, komen we oud papier ophalen.
Groep 2 is aan de beurt.
Dit zijn Paul Hoeijmakers, Paul Vissers, Bram Jacobs en Prins Bernard I Jenniskens. Zorg dat vanaf
14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Want vanaf dan beginnen we.
Verzamelpunt is Café Ger Kleuskens.

JongNL Meterik wenst iedereen enne schonne carnaval!
In het bijzonder ozze Prins Bernard I en zien adjudanten en het
boerengezelschap.

IN MEMORIAM
Op dinsdag 11 februari ontving seniorenvereniging KBO Meterik het droevige bericht dat ons lid
Karel Jenneskens op 89-jarige leeftijd is overleden. Karel was altijd aanwezig met activiteiten als
themamiddagen, excursies, jaarvergaderingen en kerst-/adventsvieringen; ook met het koersballen en Jeu
de Boules was Karel een actief lid en een graag geziene en opgewekte speler met plezier in het spel.
Karel, KBO Meterik zal je missen na een lidmaatschap van 24 jaren.
Dat Karel mag rusten in vrede.
Bestuur en leden van seniorenvereniging KBO Meterik wenst echtgenote Anny, kinderen, kleinkinderen en
verdere familieleden, vrienden en bekenden veel sterkte met het verlies van Karel.

IN MEMORIAM
Woensdag 19 februari hebben we ook afscheid moeten nemen van een ander lid van Seniorenvereniging
KBO Meterik en wel Truus van Rengs - Vullings. Truus was lid geworden op 1 januari 2008 en heeft
samen met Hay deelgenomen aan alles wat voor Truus mogelijk was zoals themamiddagen, excursies,
jaarvergaderingen, kerst-/adventsvieringen en de jaarlijkse busuitstapjes. Dat Truus mag rusten in vrede.
Bestuur en leden van Seniorenvereniging KBO Meterik wensen echtgenoot Hay, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en andere familieleden, vrienden en bekenden veel sterkte met het verlies van Truus.
KBO Meterik zal je missen maar in herinnering blijf je bij ons.

CORRECTIE
Bij het overlijdensbericht van Jan Jenniskens in het laatste Krèntje ben ik vergeten om ook echtgenote Nel
veel sterkte te wensen met het verlies van Jan. KBO Meterik zal Jan Jenniskens niet vergeten.

’t Krèntje 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.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist
- deel 131
De leegloop in de katholieke kerk zet steeds verder door evenals de daling aan
betekenis en maatschappelijke invloed van de kerk.
De inkomsten uit gezinsbijdragen, offergelden, misintenties en schenkingen
lopen terug.
Er worden beduidend minder kinderen gedoopt, wat maar voor een beperkt
deel te verklaren is door een afname van het aantal geboortes i.v.m. de krimp.
Ook als het gaat om eerste communies, vormsels en kerkelijke uitvaarten is er een duidelijke afname te
zien.
Uit cijfers van het bisdom Roermond blijkt dat ook het aantal kerkelijke huwelijken drastisch slinkt. In 1985
werden in onze provincie nog 3850 huwelijken gesloten door een priester van de katholieke kerk.
In 2017 was dat aantal gedaald tot 380.

Op 16 augustus 2013 trouwden Agnes Baltussen en Twan Driessen en dat was vooralsnog het laatste
bruidspaar dat trouwde in de Meterikse kerk.

Uitslagen competitie: Week 7

Competitie stand en punten na: Ronde 22

Meterik 1
Griendtsveen 1
De Kemphaan 2
Hegelsom 3
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Ysselsteyn 4

4-6
2-9
6-5
3-9
7-5
10 - 4
7-7
3 - 12

De Witte Hoeve 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Tienray 2
Castenray 2
Sevenum 5
Meterik 8

A
B1
B1
B2
B3
C1
C2
C4

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

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

140
157
122
151
123
128
142
153

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 4
plaats 4
plaats 12
plaats 6
plaats 12
plaats 9
plaats 5
plaats 2

Beste speler in Week 7: HAI V/D BEUKEN van Meterik 8
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Jaarvergadering 2020

Na maanden niets te hebben gehoord, via dit Krèntje weer een teken van leven van onze mooie fietsclub:
TWC de Barkruk.
In 2020 bestaat onze club ‘officieus’ 25 jaar!! Een heel mooie mijlpaal om er weer een mooi en vooral
veilig! fietsseizoen van te maken. En zeker om verder te gaan in de toekomst.
Op zaterdag 8 februari hadden de leden van de Barkruk hun jaarlijkse vergadering. Allerlei aspecten
kwamen natuurlijk wederom voorbij. De Krukken fietsen natuurlijk ‘gewoon’ door in de wintermaanden.
(nou ja, winter hebben we niet gehad!)
Actief waren ze in de bossen met hun ATB fietsen, Cyclocross fietsen, in de sporthal op de spinning fiets
of wat dan ook. Alles wordt uit de kast gehaald om toch weer fit aan het nieuwe wegseizoen te beginnen.
Dit wegseizoen staat al spoedig voor de deur.
Net als andere jaren is de seizoenstart op de 1e zondag van maart: dit jaar dus al op 1 maart! Wat tevens
ter sprake kwam tijdens de vergadering: staan de Krukken open voor dames binnen de club om mee te
gaan fietsen. Er kwam een volmondig JA op deze vraag. Afgelopen seizoen heeft de echtgenote van
Pi Air Rebellin reeds geproefd van de gezellige sfeer binnen de club. (Helaas was dit maar eenmalig.)
Dus Meterikse dames: heb je een racefiets (in goede staat), een fietstenue en zin om eens een rondje met
ons te fietsen, waarom niet? Er zijn reeds enkele Meterikse dames in het bos en zelfs op de weg aan het
fietsen. Mocht je interesse hebben, kom gezellig met ons een ronde maken. En hoe eerder jullie aansluiten
in maart, des te gemakkelijker (dit geldt ook voor de mannen) je conditie opbouwt voor de rest van het
seizoen. Sla jullie (dames)handen ineen en komt dat zien op 1 maart. En wij helpen jullie verder.
En natuurlijk, mochten er nog meer fietsende Meterikers zich eenzaam voelen en zou je eens in
clubverband willen komen fietsen? De deur staat open.
Dan nog even ver voorruit kijken. Ieder jaar wordt er door de leden Kami Kaze en Janucula Petrovska een
afsluitingsweekend van het seizoen georganiseerd. Dit jaar gaan we dus voor de 25e keer. Bestemming
zal zijn Enschede. Dit is in het eerste volle weekend van september.
Ook kwam aan de orde dat ons trouw lid Kami Kaze afscheid neemt als secretaris van onze club. Kami
Kaze, heel erg bedankt voor alle energie die je in deze club gestopt hebt. Jij was er bij vanaf het prille
begin. (Kami Kazi stopt zeker niet als lid van de club). Een waardig opvolger hebben we ook al gevonden:
Obelix! Hij zal de taken van Kami Kaze op zich nemen. Obelix bedankt dat je voor de club klaar wilt staan!
Dan een laatste
vermelding:
Na dit seizoen
heeft de club er
weer 5 jaar
opzitten met hun
huidige tenue.
Dat houdt in,
dat er vanaf
volgend jaar
(2021) hopelijk
weer in een
nieuw tenue
gefietst kan
gaan worden.
Dit jaar zullen de
leden dus
weer op zoek
gaan naar sponsoren, om volgend seizoen weer in het nieuw de weg/bos in te kunnen.
Laten we er weer met z`n allen een veilig en mooi seizoen van gaan maken. Tot 1 maart.
Prettige carnaval, Alaaf!
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Aanmelden voor Bingoavond t.b.v. Alpe d'Huzes
Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement, waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor
onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.
We hebben vorig jaar meegedaan aan Alpe d’HuZes en zijn nog meer overtuigd geraakt van de noodzaak
van onderzoek. We doen daarom dit jaar nogmaals mee. We geloven dat wij samen kunnen werken aan
een wereld waarin je niet meer doodgaat aan kanker.
Om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit doel organiseren we samen met Meriko Vocaal op
zaterdagavond 21 maart een bingoavond in MFC de Meulewiek. We nodigen bij deze iedereen uit om
hier naartoe te komen.
De entreeprijs is € 10,-- p.p. Hiervoor krijg je een bingokaart
waarmee je de hele avond meespeelt en mooie prijzen kunt
winnen.
Geef je z.s.m. op want vol = vol.
Aanmelden kan via meterik@laurijsse.eu of via 06-1463 6247

Jan en Mariëtte Laurijsse

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK
Afgelopen weekend werden de Limburgse kampioenschappen
springen voor paarden gehouden te Helden (organisatie Kessel).
Uitslagen
Klasse B: Lian Vermeer met Joy 5de prijs
Lian proficiat!

VERLOREN
Wie heeft er op zondagavond 2 februari op het verlovingsbal in MFC de Meulewiek mijn zwarte (dunnere)
herenjas van het merk Jack en Jones meegenomen. Graag zou ik deze terug ontvangen.

Telefoon: 06 - 260 224 87
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Proficiat Noud!
Maandag 24 februari wordt Noud Mooren na de optocht door Prins
Bernard onderscheiden met het kunstwerkje ‘De Drie Vrouwen’ dat
hem wordt uitgereikt voor zijn jarenlange inzet voor de Meterikse
gemeenschap.
Noud is vanaf de oprichting betrokken bij Heemkunde Meterik en zijn
inzet en inbreng zijn voor ons van grote waarde. We feliciteren ‘Ozze
Noud’ dan ook van harte met deze onderscheiding.
Noud, geniet ervan, je hebt het verdiend!

20 maart 19.30 uur

Informatieavond realisatie Levensloopbestendige woningen
Op vrijdagavond 20 maart organiseert de werkgroep ‘Wonen en dorpsontwikkeling’ van de
Dorpsraad een informatieavond betreffende het realiseren van een achttal levensloopbestendige
woningen op het terrein van de voormalige basisschool.
Deze avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het nieuwe gebouw van basisschool ‘Onder de
Wieken’, Rector de Fauwestraat 26 Meterik.
De werkgroep heeft in nauwe samenwerking met de gemeente een bouwplan ontwikkeld voor het
realiseren van deze levensloopbestendige woningen. Het streven is om zowel koop- alsook huurwoningen
te bouwen.
Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over:
- de aanzet tot dit initiatief
- op welke wijze deze gerealiseerd gaan worden
- de prijsklasse waarbinnen de woningen gerealiseerd worden
- wie ervoor in aanmerking kan komen
- op welke wijze de interesse kenbaar kan worden gemaakt
- het globale tijdpad
- kopen of huren.

Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling
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Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,

Nà en geweldig verloevingsfiëst gaon weej ôs
òpmáke vur de brulluft.
We hebbe nag wál en paar daag d’n tiët
vurdát ’t zô wiet is, ma ge wet wàl, dit brengt
toch de nuudige stress met zich meij. Zeej
hebbe ál dugtig geoefend wát betreft de tekst
die ze met de brulluft kunnen en mooge gaon
vertelle. En d’r is wer ván álles gebeurd in de
Miëterik.
Gelukkig hebbe weej enne pestoer vur en schappelik prieske kunne strikke, deen ’t jonge stel met de
brulluft in ’t onecht wil trouwe. Enne man deen en geduchte òpleiding in Pruuse achter de rug haet, heej is
wál zien haor kwiët, ma ni zien streek.
De twie oma’s die zich nag is duchtig hebbe òpgedoft vur dit fiëst en en neej fleske 4711 odeklonje hebbe
a geschaft, want lekker ruuke dát doon ze nag gaer. Ok wál en bitje tegge de zwiët.
En de elders, tja wát kunde dao ván zegge, zeej ware ‘t d’r wàl meij ens, dát Wouter en Ellen gingen
trouwe, zeej hebbe dán ok gèn moment getwiefeld, en volmondig i gestemd met de brulluft.
’T Oetzeuke ván de klier waas vur sommige elders aoverigs wál en hiël gebeure, ma good, met ’t nuudige
geduld is álles toch goot gekoome.
En ’t jonge stel zelf, nauw ja, toen ze gevrachd woorte, waas hun antwaord, die kâns kriede ma aens en
die mótte da met twië hand a griepe. En Wouter ozze romantikes, nauw ja, romantikes, heej haij ’t deen
aovend ‘t bed vurdát zien megje toes kwaom, leuk versierd met beschuut knofloek en wát slaat. En wát
zeej daonao nag gedaon hebbe?????
Aal met aal, gaon weej d’r wer en geweldig fiëst ván maake òp carnavals deensdág.

In de Theresiastraat is het weer raak wat carnaval betreft.
Buiten het Boerenbruidspaar hebben ze nu ook een adjudant in
hun midden, namelijk Amber Schoeber van groep 8.
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Kantinediensten
20-02
27-02
29-02
01-03
05-03
07-03
08-03

Toon en Aswin Dierx
Annie en Luuk Geurts
Jan
Annie, Elle, Fenne en Eddie
Toon en Ruud v.d. Homberg
Hay
Dirk van Rengs

08-03
08-03
12-03
14-03
15-03
15-03

Annie, Pleun, Kirsten en Pieter
Hay en Geert
Toon enTom Houben
Geert
Wiel en Fenne
Marièl

Senioren
Programma
01-03-20
01-03-20
08-03-20
08-03-20
08-03-20
08-03-20
15-03-20
15-03-20
15-03-20
22-03-20
22-03-20
22-03-20
22-03-20

Meterik 1
Meterik 3
Meterik 1
Meterik 2
EWC'46 2
Meterik 4
SV United 1
Meterik 2
Meterik 4
Meterik 1
Meterik 2
FCV-Venlo 5
Meterik 4

-

Hegelsom 1
Ysselsteyn 4
Montagnards 1
GFC'33 2
Meterik 3
Leunen 5
Meterik 1
Sparta'18 3
Ysselsteyn 5
V.V. Achates 1
Wittenhorst 5
Meterik 3
Sporting S.T. 4

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

Jeugd
Uitslagen 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

-

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

1-1
3-2
1-5
2-1
16 - 1
17 - 6
4-6
1-5
6-4
5-3

America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO17-1
Melderslo JO15-1G
ST SV United/BVV’27 JO13-3
ST Stormvogels’28/HRC’27JO11-1
America/Meterik JO10-1G
SV Venray JO9-4
Leunen JO9-1
Melderslo JO8-1G
Locatie: sportpark in Lottum

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

Programma jeugd 29 februari
SVOC´01 JO19-1
STDEV-Arcen/RKDSO JO17-1
Meterik/America JO15-1G
Meterik/America JO13-1
America/Meterik JO11-1
Belfeldia JO10-1
Meterik/America JO9-1G
Meterik/America JO9-2G
Meterik/America JO8-1G
Meterik/America JO7 MP

14

-
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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 teleurgesteld na gelijkspel
Zondag 16 februari stond een spannende wedstrijd voor Oxalis op het programma. De tegenstander was
Klick’15 uit Wilbertoord, dat op de ranglijst net onder Oxalis staat. De dames van Oxalis waren erop
gebrand om te winnen. Maar het werd een teleurstellende wedstrijd voor Oxalis.
Oxalis opende direct de score in de eerste aanval. Ook de 2-0 werd snel gemaakt. Klick’15 had hier direct
antwoord op en scoorde de 2-1 waarna ook de aansluitingstreffer gevonden werd. Oxalis had moeite met
het vinden van de korf, waardoor Klick’15 uit wist te lopen tot een 2-5 voorsprong. Maar Oxalis bleef
doorgaan en kansen zoeken. De dames zorgden er vlak voor rust voor dat de stand teruggebracht werd
naar 4-5.
In de rust werd aangegeven dat Oxalis verdedigend feller moest zijn. Aanvallend moest meer worden
uitgegaan van het schot.
Na rust ging de wedstrijd gelijk op. Oxalis kreeg meer kansen, echter de doelpunten vielen niet. Dit zorgde
twaalf minuten voor het einde voor een stand van 9-9. Met nog drie minuten op de klok werd toch de 10-9
binnen geschoten door Oxalis. De dames bleven rustig aanvallen om zo de wedstrijd naar hun hand te
zetten. Helaas wist Klick’15 tien seconden voor tijd een gelukkig schot te scoren. Dit resulteerde in een
teleurstellend gelijkspel van 10-10.
Op 8 maart speelt Oxalis 1 tegen Celeritas/ Avanti 1 om 15.50 uur in Schijndel.

Maatschappelijke stage bij SV Oxalis
Speeddaten met de leukste vereniging uit Horst aan de Maas? Dit is je kans!
Wil jij je flexibele uren inzetten voor een maatschappelijke stage bij SV Oxalis?
Bespreek met ons de mogelijkheden tijdens de B-Flexmarkt op maandag 2 maart van 14.00 tot 16.00 uur
op het Dendron College.
Bepaal zelf hoe jij je uren wilt inzetten.
Voorbeelden zijn:
•Meehelpen met organiseren van een activiteit zoals schoolkorfbal of seizoensafsluiting.
•Meehelpen met trainingen van onze KangoeroeKlup of andere jeugdteams
•Meehelpen met onderhoudsklusjes op ons sportpark in Hegelsom
Kun je niet aanwezig zijn op de Flexmarkt maar heb je wel interesse? Stuur dan een mailtje naar
info@svoxalis.nl
Agenda
• 21-02-2020:
• 21-02-2020:
• 02-03-2020:
• 14-03-2020:
• 28-03-2020:

Schuimparty Horst: 12 t/m 16 jaar vanaf 20.00 uur in de Merthal
Carnavalsbal America: 19.00-22.30 uur Os Thoes gebouw Jong Nederland
B-Flexmarkt 14.00-16.00 uur Dendron College
KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide Sevenum
Doe-dag Sportpark Wienus 09.00-13.00 uur

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

Verloren:
Op zondag 16 februari verloren; blauwe jongens winterjas maat 167/172. Er hing nog wel dezelfde jas
in maat 134. Dus wellicht verkeerde jas mee naar huis genomen?
Stef Vervuurt Crommentuijnstraat 47B
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06-5112 9319

Maak een goede start met carnaval.
Zoals ieder jaar start het JCM het carnavalsweekend met een eucharistieviering.
Carnaval of vastelaovend, zoals dat in het verleden genoemd werd, is onlosmakelijk
verbonden met de kerk.
Voordat de vasten begon was er tijd om ‘nog eens lekker uit de bol te gaan’. Drie (of
vier of vijf) dolle dagen je uitleven en feesten. Daarna een tijd om tot jezelf te komen. Veertig dagen om te
ontstressen en korter bij je eigen ik te komen. Het resultaat is mogelijk dat je jezelf een update geeft of
zoals met Pasen de opstanding van Jezus wordt gevierd.
De eucharistieviering is vrijdag 21 februari om 19.00 uur en zal in het teken staan van de komende
carnaval. Hopelijk zien we jou daar.

Informatieavond verbouwing
zaal De Meulewiek
Op woensdag 4 maart wordt er een informatieavond gehouden in De Meulewiek voor verenigingen,
gebruikers, bezoekers en andere belangstellenden. Op deze avond worden de verbouwplannen
gepresenteerd en toegelicht door leden van de Werkgroep Bouwen Binden Beleven.
De avond start om 20.00 uur.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Vrijdag 21 februari, H. 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

Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer
is: 06-55408023
Uitvaarten
Op zaterdag 15 februari kwamen we bij elkaar om in een uitvaartmis afscheid te nemen van Karel
Jenneskens. Karel werd 88 jaar. We wensen zijn gezin veel troost en sterkte toe nu zij afscheid hebben
genomen van hun vader en opa. Karel was heel erg lang lid van ons Meterikse (kerk)koor en ook hem zijn
we daar heel dankbaar voor.
Op woensdag 19 februari was de uitvaartmis van Truus van Rengs - Vullings. Truus is 82 jaar
mogen worden. Ook deze moeder en oma zal worden gemist en we wensen Hay en de kinderen dan ook
veel troost, kracht en steun.
Aan de families die onlangs iemand hebben verloren, willen we zeggen:
“Je herinneren is je ontmoeten. Jou herinneren is jou weer zien. Jou herinneren is je voort laten leven.”
Zij zullen niet worden vergeten.
Belangrijke mededeling:
Het priesterteam heeft besloten dat in onze beide federaties voor onbepaalde tijd het vakantierooster zal
gelden met ingang van 1 februari. Dat komt omdat er momenteel weinig priester beschikbaar zijn in de
federatie en het dekenaat. 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.)
Op vrijdag 21 februari zal de 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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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.

DANKBETUIGING
Voor het medeleven en de belangstelling,
de vele kaarten bij het afscheid van
mijn zorgzame lieve man, os va, opa en superopa

Jan Jenniskens
danken wij jullie hartelijk.
Nel, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Meterik, februari 2020

Dankbetuiging
Graag willen we iedereen danken voor alle steun en aanwezigheid
rondom het afscheid van onze (schoon)zus

ANITA REIJNDERS
Dat heeft ons goed gedaan.
Karin Reijnders en Richard van der Goot
Meterik, februari 2020
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