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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

IJsmeester van een schaatsbaan: 
"We moeten eerst dicht, voordat we open kunnen." 

  
In week 3 is er 15 mm neerslag gemeten. 
Het totaal in januari is nu 31 mm. 

 
   Het leven is net een Elfstedentocht,  
   veel klunen en aan het eind een kruisje. 
 
 
           Tot weeres met groeten van Jos    
 
 
 
 
 
 
 

Speelschema week 3   Competitie stand ronde 18 

Meterik 1  Sevenum 1   5 – 9   A    Klasse Meterik 1   107  pnt   plaats    8 
Castenray 1  Meterik 2   4 – 7   B1  Klasse Meterik 2   129  pnt   plaats    3 
Wanssum 2  Meterik 3   7 – 5    B2  Klasse Meterik 3   117  pnt   plaats    6 
Meterik 4  VIOS 1      6 – 4   B2  Klasse Meterik 4   118  pnt   plaats    5 
Gasthoes 2  Meterik 5   3 – 9   B3  Klasse Meterik 5   103  pnt   plaats  11 
Meterik 6  Wanssum 4   4 – 6   B4  Klasse Meterik 6   124  pnt   plaats    5 
Griendtveen 2  Meterik 7   7 – 5   C1  Klasse Meterik 7   103  pnt   plaats  10 
Meterik 8  Castenray 3 11 – 1   C2  Klasse Meterik 8   118  pnt   plaats    8 

 
    

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

  

 
 
 
 

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 e-mail 
melden vóór vrijdag 12.00 uur. 

 

Abonnement per 1 januari 2019 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 24 januari 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

 

 

Januari: 

Do 24: KBO knutselen 13.30 uur 
Za 26: - JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur 

- CD verkoop van de Miëterikse carnavalsliedjes 
Ma 28: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Februari: 

Vr 01: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 02: Prinsenbal de Meulewiekers 20.30 - 02.00 uur 
Ma 04: - Zanglust jaarvergadering 09.30 - 11.30 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 06: Vrouwen samen sterk ballonnenkrans maken 19.30 uur 
Do 07: KBO knutselen 13.30 uur 
Za 09: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 10: Verlovingsbal Boerenbruiloft 14.00 uur 
Ma 11: - KBO kienen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 13: KBO excursie Taco 14.00 uur 
Zo 17: Concert Concordia in de Joriskerk te Venlo 10.00 - 12.00 uur 
Ma 18: - Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.30 -13.30 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 20: Vrouwen samen sterk informatieve avond 19.30 uur 
Do 21: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Vr 22: Zittingsavond De Meulewiekers 20.00 uur 
Za 23: - JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
  - Zittingsavond De Meulewiekers 20.00 uur 
Zo 24: Receptie Prins van de Meulewiekers 13.11 uur - 20.00 uur 
Ma 25: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Maart: 

Vr 01: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 02: - Carnavalsmiddag jeugd De Meulewiekers 14.00 - 16.00 uur 
  - Carnavalsbal De Meulewiekers 20.30 uur - 02.00 uur 
Ma 04: Carnavalsoptocht De Meulewiekers 13.49 - 20.30 uur 
Di 05: Boerenbruiloft De Meulewiekers 14.00 uur 
Wo 06: MFC grote schoonmaak 09.00 -17.00 uur 
Do 07: KBO knutselen 13.30 uur 
Za 09: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 11: KBO kienen 13.30 uur 
Wo 13: - Zonnebloem gezellige middag PETC 
  - Vrouwen samen sterk medische avond (AB reflex) 19.30 uur 
Za 16: JongNL Meterik Doet 08.30 uur 
Ma 18: KBO jaarvergadering 14.00 uur 
Do 21: - KBO knutselen 13.30 uur 

- Concordia ledenvergadering 21.00 - 22.30 uur 
Za 23: JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur 
Di 26: Vrouwen samen sterk ijsfabriek Clevers 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Opa 

      

 
 

Aanstaande zaterdag 26 januari komen we voor het eerst dit jaar oud papier ophalen. Deze keer is 
groep 1 aan de beurt. Dit zijn Sander A., Jac A., Kris C. en Bernard J. Er is een extra kraakwagen 
ingezet. Hiervoor zijn Roger Muijsers en Marc Verheijen ingepland. 
We beginnen om 14:00 uur; zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. 
Bedankt. 
 

OMA 

Aanstaande zaterdag 26 januari kunt u oud metaal in komen leveren. Dit kan zoals altijd op de 
parkeerplaats van de voetbalclub tussen 13:00 -15:00 uur. Groep 1: Rik Verbong (i.p.v. Henk 
Ambrosius) en Stan en Johan Gooren zullen namens JongNL Meterik aanwezig zijn voor 
eventuele hulp. 
 

Weekendje ‘kwaakers’ en ‘sloopkogels’ 

Twee weken geleden hebben ‘de kwaakers’ en ‘de sloopkogels’ Serum onveilig gemaakt. We zijn 
begonnen met de korte fietstocht naar het ezelsdorp. Daar hebben we allerlei leuke spelletjes 
gedaan, waarna we lekker droog bij het kampvuur hebben gezeten.  
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Zaterdag hebben we gegleden, in de motors gezeten, sommigen hebben wel 5 rondjes achter 
elkaar in de boomstammetjes gezeten, mee gedanst met Toos Toverdoos en nog veel meer leuke 
dingen gedaan in Toverland.  
Zaterdag zijn er iets meer uurtjes geslapen om zondag na een ruiltocht weer richting huis te gaan.  
Het was een gezellig weekendje en dat belooft weer een erg gezellig zomerkamp te worden. 
 
Hierover binnenkort meer nieuws. Groetjes, jullie leiding. 
 

 

Geschiedenis van de parochie St. Jan 

Evangelist - deel 77 

1953 

Dankzij de verkoop van het ‘kerkebos’ (een bos dat in de beginjaren 
van de parochie aangelegd werd op gepachte gemeentegronden) kon 
men in januari 1953 overgaan tot het aanschaffen van een nieuw orgel. 
Het orgel werd geleverd en geplaatst door de fa. L. Verschueren uit 
Heythuysen voor een bedrag van ƒ 26.790,--.  

 
Het orgel heeft 20 registers en 1192 pijpen.  
Zondagmiddag 8 februari 1953 werd het orgel op plechtige wijze ingezegend door deken L. Debije 
uit Horst. Na de inzegening volgde een plechtig lof en werd het orgel bespeeld door Nico Zeyen uit 
Rolduc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevens werd er in februari een koperen doopvont gemaakt door koperslager P. van den Bekerom.  
Prijsopgave in november 1949 was ƒ 655,- 
Hierop vindt men het volgende opschrift: Euntes docete omnes gentes bantizantes eos in nomine 
Patris et Fili et Spiritus Sancti. (Mattheus  28  -19) ‘Gaat en onderwijst alle volkeren in de naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’. Het doopvont werd ook op 8 februari 1953 
ingewijd.  
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Hoofdpunten Openbare Dorpsraadvergadering 

17 januari 2019 
 
Tijdens de openbare dorpsraadvergadering op donderdag 17 januari jl. is er, naar aanleiding van 
vragen uit de buurt, gesproken over snelheidsbeperkende maatregelen op de Speulhofsbaan. Het 
gaat hierbij vooral om de snelheid bij het binnenrijden van de bebouwde kom. Er zijn diverse 
opties besproken. De werkgroep openbare ruimte gaat hier met de gemeente over in gesprek. 
 
Mocht u in uw straat of buurt overlast ervaren en lukt het niet, of weet u niet hoe dit op te lossen? 
Neem gerust contact op met de dorpsraad. Wij kijken dan of en hoe we kunnen helpen. 
 
Verder is de voortgang van diverse projecten uit de werkgroepen besproken.  
Zo zijn er een aantal opties besproken met betrekking tot het multifunctioneel speelveld.  
De werkgroep sociaal is bezig met een informatieboekje voor nieuwe inwoners in Meterik. 
De werkgroep communicatie is bezig met de voorbereidingen voor het vernieuwen van de website. 
De werkgroep openbare werken maakt plannen voor de aanplant van het Madou bosje. 
 
Wat er verder besproken is, kunt u binnenkort op de website lezen bij de verslagen van de 
vergaderingen. 
 
U bent natuurlijk altijd van harte welkom om een vergadering van de dorpsraad bij te wonen. De 
volgende vergadering is op donderdag 21 februari 2019 om 20.00 uur bij café Kleuskens. 
 
 
 

 
 

EETPUNT 

 

Vrijdag 1 februari gaan we weer gezellig en heerlijk eten bij John van ÔS KRUUSPUNT en nu 

gaan we op de Chinese toer: ‘chinees à la John’ en natuurlijk weer lekker.  
Kom op tijd want om 18.00 uur staat de soep klaar. Voor nieuwe aanmeldingen kun je bellen met 
John van Ôs Kruuspunt, tel. 3981396 of met Henk Smeets tel. 3988895 of 06-81402678 

 

EXCURSIE 

Op woensdag 13 februari gaan we op bezoek bij Sander, Jean-Paul en Frank Tacken, beter 

gezegd TACO bedrijven in Meterik. Bij deze excursie krijgen we uitleg over het ontstaan van Taco 
bedrijven tot hoe het bedrijf zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren, welke groenteproducten er 
allemaal worden verwerkt, met welke machines er wordt gewerkt en hoe het voor de verwerking 
wordt opgeslagen. Taco bedrijven is veel meer dan wat je vanaf de Donkstraat kunt zien. Het is 
dan ook zeer de moeite waard om aan deze excursie deel te nemen. I.v.m. rondleiding en koffie is 
het zeer gewenst om bij deelname je hiervoor op te geven. Bijeenkomen vanaf 13. 45 uur bij 
Donkstraat 6a in Meterik. Opgave is mogelijk t/m maandag 4 februari bij  
Jeu Litjens: tel. – 3987691 of 06-13444613 – mail: jeulitjens@kpnmail.nl,  
Henk Smeets: tel. – 3988895 of 06-81402678 – mail: hjjsmeets@onsbrabantnet.nl. 

mailto:jeulitjens@kpnmail.nl
mailto:hjjsmeets@onsbrabantnet.nl
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Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes  
 
 
’t is wer zaowiet, de trouwereej stiët d’r wer a te koome. 
’t Hiële circus dreit op volle toere. 
Keumt álles wál op tiëd klaor? 
Wie wurt d’r dit jaor ’t boorebroedspaar ván de Meulewiekers? 
Welke elders hebbe toestemming gegaeve aan eur kiender um in ’t 
onecht te mooge trouwe ôp carnavalsdeensdág? 

Is de burgemeister of pestoer wál capabel ’t officiële gediëlte tot en good end te brenge? 
En haet ’t jonge stel ôk nag breurs of zusters? 
Állemaol vroage die ôp 10 fibberwari, um vertien oor en elf minute in ’t MFC duudelik waere.  
Stress en nag ‘s stress, ge kunt d’r ow wál wát beej veurstelle. 
Achteraf ‘ne stäörm in ’n glás beer. 
Ma halt deze datum vreej vur de verloëving, want de officiële oêtnuüdiging vur dit spektakel keumt 
d’r nag a. 
Ge kunt ’t straks aoverál laeze! 
 
Groetjes, ’t Boorebrulluft Comité 
 

Bericht vaan ’t Boorebroedspaar - blog 1 

Op enne oavend in september ging d’n telefoon, Twan belde op. Heej vroag of ik allien thoes waas 
en of ik kos proate. Det waas ‘t geval en toen vroag ie toch of weej ‘t neeje boorebroedspaar van 
2019 wojje weare. Ik wis efkes neet hoe ik mos reagere en vond ’t hielemoal geweldig! Ik haj ien 
probleem, ik waas dus echt allien thoes en kos dus neet overlegge met mien vriendin. Weej 
sproake af dat ik heej oaver terug zuij belle. 
 
Mien vriendin kos ik neet bereike, dus doa zoat ik allien op de bank te prakkezere. Toen ze thoes 
kwoam loag ik al in bed. Toen ze boave kwaam, waas ‘t ierste waat ik zei: ik heb vaanoavend un 
telefoontje gehad, ze vroage of weej ‘t boorebroedspaar wille weare! D’r ierste reactie waas: echt 
waor?? Geej hed toch wal joa gezag??!! Neh dus, ik woj ‘t natuurlijk efkes ierst met ow overlegge.  
 
Maar ‘t antwoord waas natuurlijk wal duudelik, weej goan ‘t doan! Weej wer na onder en doar 
hebbe weej d’r al same enne op gedronke. Natuurlik allien nog ma doa oaver geproat. Waat zulle 
ze van os verwachte? Wie zal d’r in ‘t gezelschap zitte? Waat motte we doan um os neet te 
verroaje? ‘s Merges op ‘t werk heb ik metien gebeld dat we ‘t doon.  
 
Vervolgens krege we enne mail met datums en waat d’r allemoal stiet te gebeure. Tja, hoe godde 
zoiets op het werk regele, giet dan doar ow hin.  
 
De ierste activiteit waas de klier koepe. In november zien we noa Blierick gereeje. Doar werde 
weej ontvange met koffie, thiej en un kukske. De broedegom mos toen nar boave um klier oet te 
zeuke en de broed kos onder blieve. Noa mierdere jurkjes en pakke gepast te hebbe, alles gewikt 
en gewoage te hebbe, kieze we un rok of un jurk, unne hood of un pet en vur welke kleur goan we, 
hajje we dan toch un keuze kunne make. Unne hiele zurg veel van os af, weej zien d’r kloar vur! 
Toen we na hoes ginge, krege we un lekkere fles drank mej um same op te dreenke.  
 
Ma nou motte we toch nog effe wachte en ut good zeen te verzwiege!  
 
In december ginge we foto’s knippe. Noa os ‘s merges gedoucht en opgetut te hebbe gingen we 
noa un geheime locatie woa we Eddy en Linda ontmoette. Doa moste we os nog in os 
boorebrulluftsklier heisse, want die koste we thoes natuurlijk nog neet aandoon. D’n broedegom 
waas bijna kloar toen we d’r achter kwaame daat heej de manchetteknuup vergeate waas. 
Sloetspelde brachte de oplossing, waant det zidde toch ni op de foto. Vervolgens ginge we noa de 
locatie woar de foto’s geknipt werde. Linda zurgde d’r vur det os klier good zoate, zodat we netjes 
op de foto stonge. Af en toe kwoame d’r niks vermoedende wandelaars langs en moste weej os 
snel verstoppe of onder enne paraplu goan stoan, zodaat ze os ni herkende. Daat waas toch wal 
hiel spannend! 
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Weej zien d’r nou dus hielemoal kloar vur en kunne bijna ni wachte tot ‘t zoe wiet is!!  
Hopelijk hebbe jullie d’r ok veul zin in, zodat we d’r op os verloëvingsfiëst same un schon fiëstje 
vaan kunne make! 
 

52ste Zittingsavonden 2019 van de Meulewiekers 

Dit jaar is het een lekker lang carnavalsseizoen, want pas in maart is het ‘drie daag vasteloavend’.  
Naast een lange aanloop naar de carnavalsweek zal het ook lang nagenieten zijn, want ook dit 
jaar staat er weer een prachtig programma voor de zittingsavond klaar! 
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari worden de Meulewiekers en Meulewiekinnekes weer een 
hele avond goed vermaakt met allerlei artiesten, van zang tot dans tot buuttereedners, voor ieder 
wat wils! Dus hou je wel van gezelligheid en goed entertainment, zorg dan dat je er bij bent! Het 
programma start om 20:00 uur. 
 

Miëterikse artiesten 

Dat de Meulewiekers zelf voor goed entertainment kunnen zorgen is ook dit jaar weer te zien op 
de zittingsavond. Natuurlijk zorgt de kapel ‘Kerboêt met kroêt’ voor de nodige muzikale klanken en 
zullen ze regelmatig bij een goede grap van zich laten horen.  
De jeugd zal weer vertegenwoordigd zijn door Jong Nederland, die ieder jaar het publiek weer 
goed weten te vermaken. Na weer een geslaagde liedjesavond verwelkomen we de liedjeszangers 
ook op de zittingsavond en zullen zij de stemming er flink in zingen. 
Daarnaast is er dit jaar ook een act van ‘Bagger’. Deze groep heeft eerder al het prachtige verhaal 
van Samson en Gert gebracht. Wat zou het verhaal deze keer worden?? 
 

Hôrster artiesten 

Buiten onze eigen artiesten hebben we ook artiesten van de Dreumels. De schlagerzangers van 
Horst zullen het feest extra schwung geven met hun liedjes. 
 
Verder hebben we nog optredens van: 
 

Helga Cornelissen & Lizanne Arts 

Deze dames uit Oostrum bespreken in hun act ‘Kassa!’ als 
kassajuffrouwen allerlei hilarische zaken.  
Dat er veel talent in dit duo zit mag duidelijk zijn, want Helga heeft met 
haar eigen buut dit jaar zelfs het podium behaald bij de Limburgse 
Buuttekampioenschappen. En als duo is het natuurlijk nog dubbel zoveel 
lol. 
Lachen gegarandeerd dus! 
 
 

Koop Drost 

Dat niet alleen Limburgers en Brabanders goede grappen te vertellen 
hebben, dat bewijst deze Drent. In het Drents heeft hij onder andere 
buuts over de jaren waarin hij opgroeide, die veel ohja momenten weten 
op te wekken. Ook staat hij als voetballer of als echte Drent ‘Bartje’ op de 
bühne. Deze avond zal hij als ‘Koop Stroop’ de jaren 70 onder de loep 
nemen. 
Maak je klaar voor de nodige droge humor!  
 
 

‘t Boekels Kwartierke 

Over ‘t Boekels Kwartierke kunnen we kort zijn. Ze zijn 
namelijk een graag geziene gast op de Meterikse 
zittingsavonden en hebben al meermaals de Meulewiek plat 
gespeeld. Met hun combinatie van humor en muziek weten 
ze het publiek altijd voor zich te winnen. 
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Pierre van Helden 

Ook deze man behoeft weinig introductie. Als 14-voudig finalist 
en 5-voudig winnaar van de Limburgse Buutte-
kampioenschappen kun je wel zeggen dat Pierre altijd een 
geweldige buut neer weet te zetten. Dit heeft hij in de 
Meulewiek al meermalen gedaan en ook dit jaar zal er weer het 
nodige gelachen worden om de geweldige humor van Pierre! 
 
 

Spik en Span  

Na een prachtige humorvolle avond wordt de 
nacht ingeluid en dat kan natuurlijk het best 
met de ware ‘kampioene van de nach’! 
 
Al drie keer hebben ze het LVK weten te 
winnen, dus meer dan genoeg liedjesvoer om 
de hele zaal nog een keer flink op zijn kop te 
zetten. 
 
 
Dit feestje wil je zeker toch niet missen? Dus 
zorg dat je erbij bent!  
 

Kaartverkoop van de entreekaarten voor de zittingsavonden is op zaterdag  

9 februari om 10:00uur bij Café ’t Hukske. Kaarten kosten €14,- / stuk, 

maximaal 12 kaarten per persoon. Het café is om 07:00 uur open voor, zoals 

altijd, een ‘lekkere tas koffie’.  

 

Carnavalsoptocht  
Misschien zijn de eerste deelnemers al druk aan het brainstormen of zelfs al druk in de weer met 
hout, staal, verf en gereedschap. Voor iedereen die dat nog niet is en wel met de carnavalsoptocht 
wil meedoen, bij deze een uitnodiging om mee te doen. Opgeven voor de optocht kan na het 
uitkomen van de nieuwe prins via de website www.demeulewiekers.nl.  De optocht van de 

Meulewiekers zal dit jaar trekken op maandag 4 maart.  

 
Alvast heel veel succes en maak er iets moois van!    
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Kantinediensten 

 

 
24-01-19 Toon en Ruud v.d. Homberg   
26-01-19 Jan     
27-01-19 Annie, Elle, Kirsten en Eddy  
27-01-19 Johan Scheffer 
31-01-19 Annie en Teun Jakobs   
02-02-19 Geert     
07-02-19 Toon en Ruud Janssen 
 

Jeugd 

Afgelopen zaterdag hadden we een leuke activiteit voor de jeugd. Het was een geslaagde morgen.  
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Senioren  

Programma 

27-1-2019  Meterik 1  - VVV'03 1  14:30 
27-1-2019  Sportclub Irene 5 - Meterik 2  12:00 
27-1-2019  S.V. Lottum 4  - Meterik 3  10:00 
03-2-2019  EWC'46 1  - Meterik 1  14:30 
03-2-2019  America 2  - Meterik 2  11:00 
03-2-2019  Wittenhorst 9  - Meterik 3  09:30 
03-2-2019  BVV'27 2  - Meterik 4  11:00 
10-2-2019  Meterik 1  - America 1  14:30 
10-2-2019  Meterik 2  - SV Venray 5  12:00 
10-2-2019  Meterik 3  - S.V. Oostrum 5 10:30 
10-2-2019  Meterik 4  - SV Venray 12  10:00 

Programma:  

De komende weken genieten we van de winterstop en onze winteractiviteiten.  
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2 broers Smedts…….  

Boëmen Piet en Sejen Sraar 

  

Op de Sint Jansstraat, waar nu Vakgarage Maashorst is gevestigd, lag tot omstreeks 1970 een 
Saksische boerderij, een langgeveltype (zie foto hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op oude tranchotkaarten staat de boerderij vermeld als ‘Bomenhof’. Bewoners van een boerderij 
werden vroeger vaak vernoemd naar de naam van die boerderij. Zo kon het gebeuren dat er twee 
broers Smedts op de Sint Jansstraat woonden: Boëmen Piet (naar ‘Bomenhof’) en Sejen Sraar 
(naar ‘het Sejen’ of’ ‘Seejkeshof’). Het waren twee broers, schreven zich Smedts en waren allebei 
afkomstig uit de Boekend.  

Christien Dinghs (geboren op 1 mei 1901 in Horst) werd op 7-jarige leeftijd samen met haar 
oudere broer Wim door haar oom, Boëmen Christiaen, geadopteerd toen hun vader Jan Dinghs 
stierf. Jan Dinghs was de broer van Christiaen. Jan woonde met zijn gezin op zijn boerderij ‘De 
Gortmeule’ en die werd verkocht aan bierbrouwer Vullings uit Horst omdat de kinderen te klein 
waren om de boerderij voort te kunnen zetten. Toen Piet Smedts later met Christien Dinghs 
trouwde en op ‘Bomenhof’ ging wonen werd hij ‘Boëmen Piet’ genoemd. 

Sraar Smedts trouwde met een dochter van Hendrix die op de Sint Jansstraat op ‘het Sejen’ 
woonde en trouwde daar in; hij werd Sejen Sraar genoemd. 
(De Sint Jansstraat heette toen Meterikseweg -  op de foto vooraan links ‘Sejen’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verhaal van ‘Boëmen’, verteld door Leo Smedts, is binnenkort te lezen op de website van 
Heemkunde Meterik: www.geschiedenismeterik.nl. 
 

http://www.geschiedenismeterik.nl/
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Proeverij 800 jaar Horst voor Zonnebloemgasten 
 

 
Afgelopen dinsdag 22 januari was de eerste activiteit in het kader van de 
viering 800 jaar Horst. Speciaal voor de gasten van De Zonnebloem 
werd er een proeverij gehouden in PTEC+.  
 

 
 
 
Na het welkomstwoord werden er heerlijke 
sapjes op tafel gezet die op natuurlijke wijze 
waren bereid en het proeven was daarmee 
gestart.  
 
 
 
Er stonden diverse kolommen met 
schilderwerken over 800 jaar Horst, gemaakt 
door hobbyschilders. Deze zullen dit jaar nog 
wel vaker te bewonderen zijn. De typische 
Horster kleuren, geel, zwart en wit komen 
telkens weer terug in de kunstwerkjes. 
 
Nadat we een heerlijk pasteitje en soep 
hadden verorberd werd op een beamer de 
documentaire “De Hemel op Aarde” vertoond 
over Horst van 1200 tot nu.  

 
 
 
Vooral de Lambertuskerk heeft hierin een 
grote rol gespeeld.  
 
Een mooie onderbreking voordat de 
stamppotjes werden uitgeserveerd. 
 
 
De middag ging snel om en buiten begon 
de al eerder aangekondigde sneeuw te 
vallen en werd het langzaam wit.  
 
 
De dessertjes mochten er ook zijn, een 
heerlijke afsluiting van een leuke, 
gezellige middag. 
 
 
 
Complimenten aan de organisatie, de 
filmmakers en aan huiskok Paul voor de 
heerlijke gerechtjes. 
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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! Deze vindt plaats 

op zaterdagmorgen van 09:15-10:15 uur in de 

gymzaal van Hegelsom (Pastoor Debijestraat 8a). 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. 
 

Seniorennieuws 

Uitslagen 

VC Trivia D1 – Apollo Mill D1     1 - 3 
VC Trivia D2 – Set Up D2     3 - 2 
VC Trivia D3 – VC Maasdal D1     4 - 0 
VC Trivia D4 – Accretos D6     4 - 0  
VC Trivia D5 – Asterix D2     3 - 2 
VC Trivia D6 – Set Up D3      1 - 3 
VC Trivia H1 – VC Volt H6      3 - 1 
VC Trivia H2 – Revoc/VCB H4    3 - 1 
 

Programma: zaterdag 26 januari 

15:00 uur Somas/Activia D5 – VC Trivia D1 
14:30 uur Prismaworx VC Weert D3 – VC Trivia D2 
18:00 uur Accretos D2 – VC Trivia D3 
19:15 uur VC Velden D4 – VC Trivia D6 
14:45 uur VC Velden H1 – VC Trivia H1 
13:00 uur Somas/Activia H2 – VC Trivia H2 
 

Jeugdnieuws 

Uitslagen 

VC Trivia MA1 – Nuvo’68 MA1     2 - 3 
Havoc-Avance JA1 – Hovoc/Trivia/Athos JA1  1 - 3 
VC Trivia MB1 – Vocala MB1     0 - 4 
VC Trivia MC1 – Set Up MC3     4 - 0 
VOltena JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB1   1 - 3 
Jokers VC JB1 – Hovovc/Trivia/Athos JB2   0 - 4   
VC Trivia N61 – Hovoc N62     4 - 0 
VC Trivia N61 – VC Athos ’70 N62    4 - 0 
AV Flash N41 – VC Trivia N41    0 - 4 
Hovoc N41 – VC Trivia N41     2 - 2 
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Programma: zaterdag 26 januari 

11:00 uur VC Polaris MA2 – VC Trivia MA1 
15:00 uur Hornerhof/HHC MA1 – VC Trivia MA2 
15:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JA1 – VVC Vught JA1 
13:00 uur Hovoc MB1 – VC Trivia MB1 
16:00 uur VC Trivia MB2 – VC Olympia MB2 (M) 
  Fluiten: Fenna Jenniskens 
  Tellen: Teuntje van Rengs 
16:00 uur ActiveRooy/MVC ’64 MC1 – VC Trivia MC1 
14:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – VC Heerlen JB1 (M) 
  Fluiten: Eef Alaerds 
  Tellen: Froukje Verstappen  
17:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB3 – VC Polaris JB2 
 

Programma: zondag 27 januari 

 

Nivo 4 in America: 

13:00 uur VC Trivia N41 – SV Aspargos N41 
13:30 uur AV Flash N41 – SV Aspargos N41 
14:00 uur AV Flash N41 – VC Athos ’70 N42 
14:30 uur VC Trivia N41 – VC Athos ’70 N42 
  Zaaldienst: Mieke van Doremaele + Mirthe Cox 
 

Nivo 6 in Grubbenvorst: 

09:30 uur VC Trivia N61 – Brovoc/Olsredlem N61 
10:00 uur VC Trivia N61 – SV Aspargos N61 
 

Verslag VC Trivia MC1 

Hallo allemaal. Afgelopen zaterdag hebben we de eerste wedstijd van dit jaar gehad. We moesten 
tegen Set-up. Deze hebben we gewonnen. De eerste set met 25-17, de tweede set met 25-13, de 
derde met 25-23 en de laatste met 25-21. Groetjes MC1. 
 

Verslag VC Trivia N41 

VC Trivia N4-1 speelde 20 januari tegen AV Flash N4-1 en Hovoc N4-1 in Arcen. 
De eerste wedstrijd was tegen AV FlashN4-1. Het begon een beetje moeilijk, maar we herstelden 
ons snel en wonnen de eerste set met 20-10. De tweede set werd ondanks de gelijke tegenstand 
ook gewonnen met 20-15. Daarna moesten we tegen Hovoc N4-1. Een moeilijke tegenstander, 
maar we wonnen de eerste set met 19-16. In de tweede set ging het wat minder en daarom 
verloren we deze set met 10-23. We gingen naar huis met drie gewonnen sets.  
Goed gespeeld meiden. 
 

Recreanten  

Uitslagen 

VC Trivia H1 – Peelpush H1   0 – 4 
 

Programma 

Dinsdag 22 januari 21:00 uur 

Sportivo – VC Trivia D2 
 

Vrijdag 25 januari 20:30 uur 

VC Trivia D1 – Civitas D2 (H) 
  Fluiten: Marion Heijligers  
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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 met solide spel 

Op zondag 20 januari reisden de dames van Oxalis af naar Son en Breugel voor de wedstrijd 
tegen Corridor 1. Na het verlies tegen de koploper vorige week, was Oxalis ervan overtuigd om de 
punten mee naar huis te nemen!  
 
Oxalis begon vrij slap aan de wedstrijd, maar gelukkig werden de kansen wel goed afgemaakt 
door de dames. Zo kwamen ze na 7 minuten al op een voorsprong van 0-3. Oxalis wist het bij de 
dames van Corridor goed dicht te houden en ze kregen weinig kansen. Zo stond er een ruststand 
van 3-10 op het scorebord.  
 
In de rust gaf trainer/coach Jan Wielink aan dat het belangrijk was om de rust te bewaren en de 
kansen goed te blijven zoeken. Corridor ging er na de rust fel tegenaan en in de verdediging zaten 
ze er heel dicht op. Hierdoor werd het lastig voor Oxalis om de goede kansen te zoeken. 
Uiteindelijk wist Corridor nog een aantal keer de korf te vinden, maar gelukkig wist Oxalis wel de 
voorsprong uit te breiden. Dit leverde een eindstand op van 7-16.  
 
Volgende week speelt Oxalis thuis om 13.30 uur tegen Odisco 1 in de Kruisweide in Sevenum met 
het doel om de volgende punten te scoren! 

Vriendinnentrainingen en KangoeroeKlup   

Op maandag 28 en dinsdag 29 januari zijn er van 18.00-19.00 uur voor de Pupillen F en D 

vriendinnentrainingen. Elke speelster mag die avond een vriendinnetje/zusje meenemen naar de 
training. Dus vind je het leuk om ook een keertje korfbal uit te proberen? Vraag dan aan je 
vriendinnetje/zusje of je mee mag komen. 

Op zaterdag 9 februari is er voor de allerkleinsten weer KangoeroeKlup training. Van 10.00 - 

11.00 uur kunnen kinderen van 4-5 jaar in Sporthal De Kruisweide in Sevenum balspelletjes 
komen doen. 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. De Kangoeroes trainen 1 keer per maand. Wil je 
komen meedoen? Stuur dan een mail naar info@svoxalis.nl. 

 Agenda  

- 28/01/2019: Vriendinnentraining Pupillen F in Sporthal Kruisweide Sevenum van 18.00-19.00 uur 
- 29/01/2019: Vriendinnentraining Pupillen D in Sporthal Kruisweide Sevenum van 18.00-19.00 uur 
- 09/02/2019: KangoeroeKlup training in Sporthal Kruisweide Sevenum van 10.00-11.00 uur 
 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl. 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

 
 
 
 

Leden die op woensdag 6 februari mee willen doen met 

het maken van de ballonnenkrans kunnen zich t/m zaterdag 
25 januari aanmelden bij Mien Bouten, tel. 3971251.  

 
 

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 

 

Zaterdag 26 januari, 3e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Pierre Peeters en Maria Peeters - Keijsers (jaardienst) 
2. Echtpaar Thiessen-Janssen (jaardienst) 
 

Zaterdag 2 februari, 4e zondag door het jaar 

1. Pieter Jan v. Rens en Anna Maria Cornelia Moorren (jaardienst) 
2. Bijzondere intentie 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

26-01: Maria v. Rijswick 26-01: Theo van Rens 26-01: Jan Steeghs 
02-02: Susan Baltussen 02-02: Jan Philipsen  02-02: 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 3981416 
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  
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. 
 

Uitvaart 

Op woensdag 6 januari nam de parochie in de uitvaartmis afscheid van mevr. Narda van den 
Hurk. Narda is vele jaren lang betrokken geweest bij het verzorgen en tot stand komen van 
gezinsvieringen. Daar is de parochie haar nog steeds dankbaar voor. We wensen haar gezin veel 
troost en sterkte toe.  

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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