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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Danst het lammetje in maart,
april vat het bij de staart.
In week 9 is er 60 mm. neerslag bijgekomen in Meterik.
Het totaal komt in februari op 159 mm.
De fietser:
Onzichtbaar maar aanwezig de fietser trapt zich er door.
Hij voelt de wind hem strelen volhardt in eigen spoor.
Zijn doel ligt ergens daarachter, de hele weg vechtend met z’n twee.
Alleen de fietser weet de beloning, terug lekker het windje mee.
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
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.

Meulewiekagenda vanaf 5 maart 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Maart
Do
Vr
Ma

05:
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09:

Wo

11:
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14:
16:
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19:
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20:

Za

21:

Zo
Ma
Wo
Vr
Za
Ma

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

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 in 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
Informatieavond realisatie levensloopbestendige woningen;
basisschool ‘Onder de Wieken’, Rector de Fauwestraat 26 Meterik 19:30 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:
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05:

Ma

06:

Di
Wo

07:
08:

Ma
Wo
Do

13:
15:
16:

Za
Ma

18:
20:

Wo
Do
Ma
Do

22:
23:
27:
30:

- 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)
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Collecte Goede Doelen 18:00 uur
- Collecte Goede Doelen 18:00 uur
- Vrouwen samen sterk Paasstukje maken 19:30 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO spellenmiddag 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Concert Concordia i.v.m. premiere-uitvoering compositie-opdracht 20:00 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 wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
Vrouwen samen sterk Ladies Night 19:30 uur
Zonnebloem: RCC Amusementsmiddag bij ‘t Haeren in Grubbenvorst
Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
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EETPUNT
Vrijdag 6 maart gaan we weer lekker eten bij John van ÔS KRUUSPUNT en zal er eten op tafel
komen, welk aangepast wordt aan het weer. We laten ons weer verrassen, maar zoals altijd zal het ook nu
weer heerlijk zijn. Zoals altijd zal ook nu de soep weer om 18.00 uur op tafel staan. Voor aanmeldingen of
inlichtingen kun je bellen met John, tel. 06-5331 3142 of met Henk Smeets 398 8895 of 06-8140 2678.

KIENEN

Maandag 9 maart is ook weer het maandelijkse kienen, waarbij natuurlijk iedereen welkom is. Hiervoor
hoef je geen lid te zijn van de KBO en speelt ook de leeftijd geen rol. Ook kieners(sters) uit omliggende
dorpen zijn van harte welkom. Een hele kaart kost € 6,00 voor een hele middag plezier en heb je een grote
kans om een of meerdere van die 40 mooie prijzen te winnen.
De aanvang is 14.00 uur en zaal ‘De Meulewiek’ is open om 13.30 uur.

JAARVERGADERING

Denk er aan om je aan te melden voor de jaarvergadering op maandag 16 maart.
Opgave is mogelijk t/m dinsdag 10 MAART zoals vermeld op de uitnodiging.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist
- deel 133
Omdat de priester niet goed te verstaan was werd in 2016 de geluidsinstallatie in de
kerk vernieuwd en in 2017 werd de verwarmingsketel vervangen.
Op 28 augustus 2016 sloeg de bliksem in, in een van de twee prachtige beuken op het
kerkhof. In een poging om de monumentale boom te redden werd de boom door een
gespecialiseerd bedrijf onder handen genomen.

Deden in 2017 nog 5 kinderen hun Eerste Heilige Communie, in 2018 was er voor het eerst géén Eerste
Communieviering in Meterik. In 2019 deden een aantal kinderen van groep 4 en 5 samen de communie.

Terwijl het kerkbezoek en de beleving van het geloof onder de Meterikse bevolking steeds verder afneemt,
belijden de Poolse gelovigen hun geloof intens. Hierboven een foto van de processie die jaarlijks op
Sacramentsdag wordt gehouden.
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WELKOM bij ons koor

Zanglust is een gezellig seniorenkoor. Wij hebben een veelzijdig, meerstemmig repertoire.
Wij organiseren zelf optredens en zingen geregeld in verzorgingshuizen. Daarmee doen we veel mensen
een enorm plezier. Ook zingen wij in begrafenismissen van onze eigen dorpsgenoten.
Het afgelopen jaar zijn ons helaas diverse koorleden ontvallen wegens ziekte of overlijden.

We hebben dringend nieuwe koorleden nodig, wil ons koor blijven
voortbestaan.
Zing je graag, kom dan naar onze repetitie. Wij repeteren
elke maandagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur in MFC
de Meulewiek. In de pauze wordt er volop met elkaar
gebuurt.
Daarnaast is zingen in een groep een fantastische vorm van
dagbesteding.

‘Schuuf gezellig aan’ op 16 maart

Maandag 16 maart om 12.15 uur is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’.
Wilt u mee eten, dan kunt u zich voor 10 maart opgeven bij de Dorpsverbinders,
tel. 06-3823 0621.
De kosten zijn €12,00 p.p..
Wie zich op 16 februari al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer te doen.

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK
Potgrondactie, zaterdag 21 maart 2020
Zaterdag 21 maart, vanaf ongeveer 11.30 uur, komen leden van ruiterclub St. Joris weer bij u aan huis
voor de verkoop van potgrond.
Wij hopen op uw steun te mogen rekenen!
Prijzen:
1 zak (40ltr) potgrond
3 zakken potgrond
4 zakken of meer
Alvast bedankt!
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€ 5,00
€ 13,50
€ 4,00 per zak

Bent u op zoek naar of al soms aan het denken aan een kleinere levensloopbestendige woning?
Dan bent u van harte welkom op

20 maart in basisschool Onder de Wieken
Voor de informatieavond realisatie
levensloopbestendige woningen.
Deze avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het nieuwe gebouw van
basisschool ‘Onder de Wieken’, Rector de Fauwestraat 26, Meterik.
Tijdens deze avond worden de plannen verder toegelicht en wordt ook
aangegeven hoe u kenbaar kunt maken dat u interesse heeft.
Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling

Woensdag 11 maart

Dementie

Mia Janssen en Anja Damhuis, trainers van Samen Dementie Vriendelijk, komen de ledenavond
verzorgen.
• Wat is dementie?
• Wat zijn de verschillende signalen en hoe kun je die het
beste herkennen?
• Hoe kun je de mensen met dementie het beste
ondersteunen (GOED methode)
• De avond is praktijkgericht .Door te oefenen met
praktijksituaties kunnen deelnemers de kennis in het dagelijks leven toe passen.
Deze avond is openbaar, dus ben je geen lid van onze vereniging en wil je deze avond graag
bijwonen dan ben je van harte welkom.
Aanvang 19.30 uur in zaal De Meulewiek.

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 het
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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Balgooien 2020
Zondagmorgen hebben ruim 40 kinderen meegedaan aan het traditionele balgooien.
Na het roepen van bal-bal-bal werden ze op beide adressen volop getrakteerd op fruit, snoep, en chips.
De stellen hadden er zichtbaar plezier in en ze hebben goed hun best gedaan om de kinderen te
verwennen.
Inge en Martijn, Ellen en Wouter, bedankt voor jullie inzet. Jullie hebben daarmee alle geluk verdiend dat
wenselijk is in jullie huwelijk. Want volgens de overlevering is dat de opzet van deze oeroude traditie.
Het was weer een leuke en gezellige happening waar niet alleen de kinderen, maar ook hun (groot-)
ouders en andere belangstellenden volop van hebben genoten.

Ellen en Wouter
Inge en Martijn

Van Hai Mulders uit America, geboren in Meterik, kregen we
bovenstaande foto.
Te zien is het balgooien bij Wim en Nel Litjens in 1964.
Dezelfde woning (nr. 35) waar nu Inge en Martijn weer bal
gegooid hebben, 56 jaar later.
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Interview met Jeu Billekens Oost-Indiëganger
Jeu Billekens werd geboren op 8 april 1925 te Meterik. Sinds het
overlijden van Wim Jacobs is Jeu de oudste mannelijke inwoner van
Meterik. Jeu woont nu op St. Jansstraat 17a.
Eind 2017 mochten we een interview afnemen over zijn ervaringen in de
oorlogsjaren. We zijn Jeu hiervoor zeer erkentelijk.
Vandaag leest u het eerste deel van zijn verhaal, de komende weken
leest u het vervolg.

Op de foto: het huis op St. Jansstraat 17 in Meterik, waar Billekens Jeu geboren werd en jarenlang heeft
gewoond.
“De jongens die geboren waren in 1925 waren de eerste jongens die verplicht in militaire dienst moesten,
daarvoor ging men in vrijwillige militaire dienst”.
Op 24 maart 1942 overlijdt de vader van Jeu op 56-jarige leeftijd aan wat werd gezegd ‘natte pleuris’. Jeu
komt uit een gezin van 6 kinderen Gon, Leen, Ben, Pieter, Jeu en een kindje dat op jonge leeftijd is
overleden. De broers Ben en Pieter zijn beiden op jeugdige leeftijd overleden.
In 1945 ging de eerste lichting soldaten naar Oost-Indië.
1946: Omdat Jeu Geurts, de man van Gon Billekens [zus van Jeu Billekens], bij de familie Billekens
inwoont moet Jeu Billekens in militaire dienst op 1 juli 1946. Anders had Jeu niet in militaire dienst
gehoeven.
Jeu was gelegerd in de Ernst Casimir Kazerne in Roermond. De Ernst Casimir kazerne lag waar nu, in
2017, het Outlet centrum van Roermond ligt.
Jeu werd met ruim 800 andere soldaten uitgezonden naar Oost-Indië en vertrok 15 oktober 1946 op schip
‘de Kota Baroe’. Op 17 november 1946 kwamen ze aan in Makassa op Zuid–Celebes. Jeu zat in bataljon
3-11-RI. Iedere soldaat had zijn eigen plunjezak mee. Het hele bataljon kreeg een spoedcursus
bewakingsbataljon.
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Boorebroedspaar – blog 3
Het opruume van het oetkomen zoot d’r op. Het waas tied um nar de brulluft toe te
goan leave. Vur dat het zo wiet waas, haje we nog hiel veul andere leuke momenten
met os gezelschap te beleave. Sowiesoe alle felicitaties en reacties die we na het
oetkomen per hand, telefoon en kaart hebben mogen ontvangen, waren geweldig.
In de weak noa ‘t oetkomen gingen we ‘t stuk vaan de brulluft vur het ierst oefenen. Een humoristisch
stuk waat good in elkaar zoot dankzij Thijs en Peter. Met enne hoep gelach en getinus hebben we het
stuk enne kier of veer geoefend. Dit zurgde da ok vur gezellige oavonden met os gezelschap en
comité. Door het flauwekulle hin woort er steeds maar wer ingehukt op het stuk en flink gegrapt. Iets
waat oaverigens nou, noa de brulluft, nog steeds hiel herkenbaar blieft.
Tijdens de repetities woort der ok nog urgus anders aan gewerkt. D’n optocht. Met de geest wal te
verstoan. De handige Harries haj ‘t comité allemoal verzameld in ‘t gezelschap van 2019, getuige de
wisselbeker. We ware der snel over oet dat wej ‘t doar dit joar ni van moste hebben… Na waat
momenten brainstormen en knutselen op de Sint Jansstraat ware we ok kloar vur d’n optocht.
Oja, tussendoor hebben we ok nog foto’s gemaakt. We haje natuurlijk os eigen foto. Echter nog gen
met os ganse gezelschap. Dit hebben we bej Jac. op de Schaak gedoan. Een geweldige keus. Allien
de wind, en ‘t feit dat het zondagmerge 9 oar waar, speulde os wat parte. Ma, we zien gelukkig
allemoal blieve plekke.
Eindelijk waas het da zover, CARNAVAL! Vur meej kreeg het begin en onverwachte wending.
Carnavalsvriedag woort ik op mien werk ontvoerd door mien kammeruj – vreejgezellefieust! Niks
haaj ik in de gaten. ‘n verslaag van d’n daag kunde het beste aan die jonge vroage… Ellen, ow stiet ok
nog wal waat te wachten…
Toen woort ‘t zoaterdagmiddag en waas ‘t tied vur de kiendermiddag. Vur os allebei d’n ierste kier
dat wej doa waren. Schon um te zeen hoe alle kiender gemoedelijk met elkaar de carnaval aftrappen.
Sommige fanatiekelingen waren het nog lang ni muuj! ’s Oavunds, terug in de zaal waar ‘t ok vanaf
minuut 1 wer raak. Meugelijk doordat iederien der al enne werkdaag fieuste op haaj zitten en de
andere opgezweept door de gojje band.
’s Zoaterdag hebben we het allebei ni te laat gemaakt, want we wisten: ’s zondags is de
sleuteloverdracht. Erg vroeg, maar dat wilde ni missen. Bommetje vol en richtig fiest!
Toen waren we good opgewermd en kloar vur ‘t echte werk. Te beginnen met d’n optocht. Wat en lol
hebben we met os gezelschap en de minse langs te kant gehad. Lekker kwatse, heerlijk. Met de
oetslaag hebben we wat ruumte vur verbeatering overgeloate vur ‘t volgende joar. Doar goan we dan
ok vur! Noa de oetslaag waas ‘t nog tied vur en goj fieust. Dit hebben we d’r da ok samen met Prins
Bernard en zien gevolg va kunnen maken! Enne schonnen daag!

25 februari. Dn daag van de brulluft. Dezen daag ging vroeg vur os van start. We moste namelijk
um half 11 vur de generale repetitie in de zaal zien. Nou is dat op zich ni zo vroeg, ma we moste er wal
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good opstaon op ozzen daag… ’s Middags hebben we lekker geluncht beej de mooder van de broed.
Noa de lunch waas ‘t tied vur nog ‘n paar foto’s en woorte we opgehaald door de fanfare. Met en
prachtig versierd boorebrulluftvervoermiddel besteurd door Piet Piëters maakte we ‘n rundje um de
zaal. In de optocht slote natuurlijk os gezelschap, Prins Bernard met zien gevolg, os echte families en
kammeruj aan. Echt sjiek! Toen waar ‘t tied um os stuk in de zaal op te voeren. Noa de veule repetities,
de zoveulste ‘langzamer proate’ van Peter en de gojje oetleg van Thijs woorte de zenuwen beperkt.
Aan het einde van os stuk woort de akte geteikend en ware we GETROUWD! Onder leiding van enne
ervaren pastoer (zo dej ‘t oaverkomen) en onder toeziend oëg vaan os onechte familie en met
goodkeuring van de ganse zaal woort ‘t zaakje beklonken. Bej trouwen huurt ook ‘n receptie en det
hebben we gewiëte. Waat hebben we veul bekenden de hand mogen schudden. We zien d’r nog ‘n
bietje beduusd vaan! Ok de veule unieke cadeaus, erg leuk! Dorneave haje we nou ok good ‘n
greuntewinkel kunnen starten. De receptie zoot der op. TIED VUR FIEUST! Man, waat waas dat ruig.
De zaal gans vol en flink knallen met z’n allen. Waat waar ‘t fieust! We hebben alles gegeave samen
met os gezelschap, Prins Bernard, Sjuul, Bart, de road en dansmarietjes. Echt vet! We hoape det jullie
heer ok net zo haard van genoate hebben as det weej det hebbe gedoan! ’s Mirgens woort os nog
gezag: ’20 oar dan stiet ‘t eate kloar en dan is ‘t echt sloes. Gen minuut later!’. Ik geluuf dat we, bej
hoege oetzondering, rond 20 vur 9 de zaal oet gingen…

Man, wat hebben wej genoate van dezen tied. Vanaf het gevroagd weare tot aan ‘t bruiloftsdiner. ‘t
waar prachtig! Nou we wer aan ‘t normale leave bezig zien, wurd d’n heimwee noar dezen tied alliën
nog maar groëter.
Een speciaal woord van dank giët oet nar os gezelschap. Hiel fijn dat we, met al ozze
contactmomenten, zonne moeie band met jullie op hebben mogen bouwen. Echt sjiek!
Ok dank natuurlijk nar ‘t comité. Vur ‘t vroage van os en vur de vlekkeloze organisatie. Chapeau!
Bedankt natuurlijk aan prins Bernard, adjudanten, dansmarietjes, road van elf en bestuur vur de
geweldige tied samen. Ma boavenal ok bedankt aan alle Meulewiekers en Meulewiekinnekes, dat we
der samen zo’n prachtig fiest van hebben mogen maken. Dat zal os altied bej blieve!
We spreke os!
Wouter & Ellen

Zondag 1 maart was het balgooien !!

(Zie pag. 8)
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53ste Zittingsavonden van de Meulewiekers
De zittingsavonden waren uitverkocht en dat was ook te zien in de zaal. Twee avonden met een volle
Meulewiek! En met een goede reden, want het programma en de sfeer waren fantastisch.
De buutkampioenen van Limburg en Brabant kregen het volk goed aan het lachen. Neppie had haar
goede zin ook zeker niet thuisgelaten en bracht de sfeer er lekker in. De Meterikse acts en artiesten waren
ook lekker op dreef. Ramon Coenen maakte grappen op het scherpst van de snede. De Buurmannen
lieten zien hoe het er aan toe gaat bij de jaarlijkse Buurt BBQ.
Als afsluiter traden Bjorn en Mieke op. Ze kregen er geen genoeg van en kregen nog wat hulp van Guus
bij het zingen. Ze vonden het zo gezellig bij ons, dat ze net niet op tijd bij hun volgende optreden waren. Al
met al een prachtig weekend met een toppubliek!

We willen bij deze alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en Kerboet met Kroet voor de muzikale
begeleiding. Maar natuurlijk ook het publiek voor de zeer goede sfeer!
Wellicht nog wat vroeg, maar mocht je het, net zoals Ramon Coenen en de Buurmannen, leuk vinden om
een keer mee te doen met een act of buut dan kan dit natuurlijk! Eventueel met ondersteuning van het
Carnavals Comité. Ben er wel op tijd bij, want het programma voor volgend jaar is alweer goed gevuld.
We mochten dit jaar Elbert Joosten feliciteren met zijn 1x11 jubileum bij het Carnavalscomité. Helaas heeft
Elbert ook aangegeven dat dit zijn laatste jaar is bij het CCM. Elbert is in al die jaren zeker één van de
kartrekkers geweest om te zorgen dat alles goed op papier uitgewerkt is en ook zo uitgevoerd wordt.
Daarnaast is hij ook eigenlijk bij vrijwel alle activiteiten van het CCM aanwezig en meestal ook als één van
de laatsten nog in de zaal te vinden. Elbert, bedankt voor al je inzet en gezelligheid in deze 11 jaren!
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Kantinediensten
05-03
07-03
08-03
08-03
08-03
12-03
14-03
15-03
15-03

Toon en Ruud v.d. Homberg
Hay
Dirk van Rengs
Annie, Pleun, Kirsten en Pieter
Hay en Geert
Toon en Tom Houben
Geert
Wiel en Fenne
Marièl

Senioren
Programma
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 2
EWC'46 2
Meterik 4
SV United 1
Meterik 2
Meterik 4
Meterik 1
Meterik 2
FCV-Venlo 5
Meterik 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
11:30
10:30
14:30
10:30
10:30
14:30
10:30
10:00
10:30

Jeugd
Uitslagen jeugd 29 februari
SVOC´01 JO19-1
STDEV-Arcen/RKDSO JO17-1
Meterik/America JO15-1G
Meterik/America JO13-1
Meterik /Meterik JO11-1
Belfeldia JO10-1
Meterik/America JO9-1G
Meterik/America JO9-2G
Meterik/America JO8-1G
Programma jeugd 7 maart
America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO17-1
Montagnards JO15-1G
S.V. Oostrum JO13-2
America/Meterik JO11-1
America/Meterik JO10-1G
America/Meterik JO10-2
Volharding JO9-1G
SVOC’01 JO9-1
Wittenhorst JO8-4
Meterik/America JO7 MP

-

America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO17-1
Melderslo JO15-1G
ST SV United/BVV’27 JO13-3
Sparta´18 JO11-1
America/Meterik JO10-1G
SV Venray JO9-4
Leunen JO9-1
Melderslo JO8-1G

Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
9 -3
Afgelast
Afgelast
Afgelast

-

ST Koningslust/Grashoek JO19-1
Melderslo JO17-1
Meterik/America JO15-1G
Meterik/America JO13-1
ST Stormvogels’28/HRC’27 JO11-1
Sportclub Irene JO10-2
Odiliapeel/Braks groep JO10-1
Meterik/America JO9-1G
Meterik/America JO9-2G
Meterik/America JO8-1G

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

Programma: vrijdag 6 maart
21:00 uur VC Volt D5 – VC Trivia D2

Programma: zaterdag 7 maart
19:00 uur Peelpush D4 – VC Trivia D1
15:00 uur BVC Holyoke D3 – VC Trivia D5
17:00 uur Hovoc D4 – VC Trivia D4
17:00 uur BVC Holyoke H2 – VC Trivia H1

18:15 uur Civitas H3 – VC Trivia H2
19:15 uur AV Flash D1 – VC Trivia D3
19:30 uur Hovoc D6 – VC Trivia D6

Jeugdnieuws

Programma: zaterdag 7 maart
11:00 uur AV Flash MB2 – VC Trivia MB1
13:00 uur Hovoc MC2 – VC Trivia MC1
Programma: zondag 8 maart
Nivo 4 in Sevenum:
10:00 uur VC Trivia N41 – VC Athos ’70 N43
10:30 uur Hovoc N41 – VC Trivia N41
Nivo 5 in Venray:
14:45 uur ActiveRooy N51 – VC Trivia N51
15:15 uur VC Trivia N51 – AV Flash N51

Recreanten

Uitslagen
VC Trivia H1 – Peelpush H1

3-1

Programma
Woensdag 4 maart 19:30 uur
VC Trivia D4 – Oldtimers D1
Fluiten: Jenny Smulders
Zondag 8 maart 10:00 uur
VC Asterix H2 – VC Trivia H2

Dinsdag 10 maart 21:00 uur
VC Trivia D2 – Accretos D4
Fluiten: Ard Swinkels

Prinsentrio op bezoek bij Pleun

Op dinsdag 25 februari kreeg Pleun Baeten hoog bezoek
van het prinsentrio. Prins Bernard hield haar trots vast en
daarna kreeg ze de prinselijke onderscheiding.
Pleun werd 21 februari, vrijdags voor carnaval, geboren
en is de dochter van Nicole Bastiaansen en Geert
Baeten, wonende op Kempweg 7a.
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Training: De kinderen scheiden mee
'Het Zandkastelenprogramma'
in Horst aan de Maas
Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke en onzekere tijd. In de training ‘De Kinderen Scheiden
Mee’ werkt een erkend coach met een groepje kinderen om de
verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang te
brengen en problemen zoveel mogelijk te voorkomen.
“Wat hebben de kinderen nodig? Welke vragen hebben zij?
Wat willen ze van hun ouders? Hoe voelen zij zich? En waar
lopen zij tegenaan?”
Ouders krijgen een presentatie te zien aan het einde van de kinderbijeenkomst,
gemaakt door hun kinderen en de coach. Hierin worden de vragen op een passende
manier gepresenteerd en worden wensen uitgesproken!
In de ouderbijeenkomst krijgen ouders informatie over de training, hoe ze het gedrag van hun kinderen
kunnen snappen en hoe ze hun kinderen kunnen steunen.
Voor wie: Kinderen (basisschoolleeftijd) wiens ouders gaan scheiden of gescheiden zijn uit de gemeente
Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar.
Wat: Training De kinderen scheiden mee
Waar: Synthese Horst aan de Maas, Bemmelstraat 2 te Horst
Wanneer: Maandag 20 april 2020 van 15.00 - 18.00 uur

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.
De training bestaat uit 1 bijeenkomst van 2,5 uur en een presentatie aansluitend voor ouders van 30
minuten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica de Jong (j.dejong@synthese.nl) of
Karin Zwart (k.zwart@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 wint in laatste seconden en stijgt op ranglijst
Zondag 1 maart stond de return tegen ODIO 1 uit Millingen aan de Rijn op het programma. De vorige
competitiewedstrijd in de zaal wist Oxalis tegen ODIO helaas geen punten mee naar huis te nemen. Nu
waren de dames er dus op gebrand om te winnen en een plekje op de ranglijst te klimmen. De wedstrijd
ging gelijk op en werd pas in de laatste seconden in het voordeel van Oxalis beslist.
Oxalis begon goed aan de wedstrijd en wist uit de eerste aanval meteen te scoren. ODIO had hier snel
genoeg antwoord op en bracht de tussenstand op 1-1. Het bleef de eerste helft gelijk opgaan en aan beide
kanten werd er gescoord. Toch ging ODIO met een kleine voorsprong van 6-7 de rust in.
In de rust werd aangegeven dat Oxalis goed bezig was. Er waren nog volop kansen voor de winst. Het
was belangrijk om goede afspraken in de vakken te maken over wie op welke positie ging spelen en om fel
door te gaan.
De tweede helft begon ODIO scherper en wist ze haar voorsprong met twee doelpunten uit te breiden, 6-9.
De dames van Oxalis lieten zich echter niet uit het veld slaan en gingen gedurende de tweede helft steeds
beter spelen. De korf werd meer gevonden en zo stond Oxalis na verloop van tijd op een voorsprong van
10-9. Het bleef tot aan de laatste minuut een spannende strijd tussen de twee teams. Het bleef gelijk
opgaan. Toch was het Oxalis die in de laatste bloedstollende seconden van de wedstrijd de overwinning
binnen wist te slepen: 14-13.
Volgende week zondag 8 maart speelt Oxalis om 15.50 uur tegen Celeritas (S)/Avanti (S) 1 in Schijndel.

KangoeroeKlup
Op zaterdag 14 maart 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
• 14-03-2020: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide Sevenum
• 28-03-2020: Doe-dag Sportpark Wienus 09.00 – 13.00 uur

Uitslagen competitie: Week 8 Competitie
De Witte Hoeve 2
Meterik 1
5-8
Meterik 2
De Smetenhof 2
11 - 4
Meterik 3
S.V.E.B. 1
5-9
Meterik 4
De Witte Hoeve 3
5-7
Oostrum 1
Meterik 5
7-4
America 3
Meterik 6
3-9
Gasthoes 4
Meterik 7
6-8
Meterik 8
America 6
12 - 1

stand en punten na:
A Klasse
Meterik 1
B1 Klasse
Meterik 2
B1 Klasse
Meterik 3
B2 Klasse
Meterik 4
B3 Klasse
Meterik 5
C1 Klasse
Meterik 6
C2 Klasse
Meterik 7
C4 Klasse
Meterik 8

Beste speler in week 8: TENG VAN DIJCK van Meterik 7
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Ronde 23
148 pnt plaats
168 pnt plaats
127 pnt plaats
156 pnt plaats
127 pnt plaats
137 pnt plaats
150 pnt plaats
165 pnt plaats

3
2
12
6
12
9
5
2
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 7 maart, 2e zondag van de 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)
Zaterdag 14 maart, 3e zondag van de Vasten
Geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster
Zaterdag 21 maart, 4e zondag van de Vasten, 19.00 uur
1. Zeswekendienst Jan Jenniskens
2. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag)
3. Ger Bouten en Thea Bouten - Baltussen (jaardienst)
4. Lei Peeters en overleden. ouders Peeters - v. Wijlick (verjaardag)
Zaterdag 28 maart, 5e zondag van de Vasten
Geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster
Zaterdag 4 april, Palmzondag, 19.00 uur
1. Zeswekendienst Truus van Rengs - Vullings
2. Jan Jenniskens (verjaardag)
3. Pieter Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst)
4. Pieter Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst)
5. Frans Geurts (jaardienst)
6. Wim Steeghs en Maria Arts (jaardienst)
Lectoren:
21-03: Henny Jenniskens
04-04: Henny Bergs

Acolieten:
21-03: Theo v. Rens
04-04: Jan Philipsen

Collectanten:
21-03: Jan Steeghs
04-04: Tjeu Tacken

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. : NL36RABO0133303500.
Opgeven voor doopsel
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 398 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.
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Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
Dit nummer is: 06 5540 8023.
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van
het secretariaat te gebruiken.
Belangrijke mededeling:
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:
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.
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