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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Februari is nooit zo fel
of ze geeft drie lentedagen wel.
In week 4 is er 8 mm. neerslag gemeten.
Het totaal in januari is nu 43 mm.
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Meulewiekagenda vanaf 31 januari 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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KBO eetpunt 18.00 uur
Prinsenbal de Meulewiekers 20.30 - 02.00 uur
- Zanglust jaarvergadering 09.30 - 11.30 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vrouwen samen sterk ballonnenkrans maken 19.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
Verlovingsbal Boerenbruiloft 14.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
KBO excursie Taco 14.00 uur
Concert Concordia in de Joriskerk te Venlo 10.00 - 12.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vrouwen samen sterk informatieve avond 19.30 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
Zittingsavond De Meulewiekers 20.00 uur
- JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- Zittingsavond De Meulewiekers 20.00 uur
Receptie Prins van de Meulewiekers 13.11 uur - 20.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

KBO eetpunt 18.00 uur
- Carnavalsmiddag jeugd De Meulewiekers 14.00 - 16.00 uur
- Carnavalsbal De Meulewiekers 20.30 uur - 02.00 uur
Carnavalsoptocht De Meulewiekers 13.49 - 20.30 uur
Boerenbruiloft De Meulewiekers 14.00 uur
MFC grote schoonmaak 09.00 -17.00 uur
KBO knutselen 13.30 uur
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Ruiterclub St. Joris Meterik potgrondactie vanaf 11.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- Zonnebloem gezellige middag PETC
- Vrouwen samen sterk medische avond (AB reflex) 19.30 uur
JongNL Meterik Doet 08.30 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO jaarvergadering 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Concordia ledenvergadering 21.00 - 22.30 uur
JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur
Zanglust, H. Mis opluisteren in Smakt 11.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vrouwen samen sterk ijsfabriek Clevers
Ruiterclub St. Joris Meterik algemene ledenvergadering 20.30 uur bij ‘t Hukske
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Geslaagde avond
Woensdag 23 januari stond de jaarvergadering op het programma.
Als entertainment hadden we dit jaar voor een goochelaar gekozen,
namelijk El Magico uit Steyl.
Met vele trucjes liet hij ons in het ongewisse, echter andere trucs hadden we wel door, maar de
gezelligheid stond hoog in het vaandel.
De jubilarissen van dit jaar Truus Steeghs
en Peet Bovee, allebei 50 jaar lid van
onze vereniging, werden met een bloemetje
en cadeau verrast.
Tevens mochten Truus en Peet en nog een
aantal leden, El Magico assisteren bij zijn
trucs, want wat is een goochelaar zonder
goede assistentie. We mogen terugkijken op
een zeer geslaagde avond.

Carnavalsavond gezamenlijke jeugdverenigingen
in METERIK 2019
Vrijdag 8 februari is het weer zover, dan staat de carnavalsavond van de gezamenlijke
jeugdverenigingen weer voor de deur. Deze avond is voor iedereen die lid is van een Meterikse
jeugdvereniging, dus ook al ben je van de basisschool af, jullie zijn ook nog welkom.
Net als voorgaande jaren zal de avond bij café Ôs Kruuspunt zijn. We beginnen om 19.00 uur en
het zal tot 22.00 uur duren. De entree is gratis.
Onze prins en zijn adjudanten zullen, samen met de raad van elf en de dansmarietjes, ook een
bezoek brengen. Net als de winnaars van de liedjesavond.
Natuurlijk komen we wel allemaal verkleed! Net als voorgaande jaren zal de eigenaar van Ôs
Kruuspunt ook een prins of prinses uitkiezen. Dus misschien wordt jij wel de prins of prinses van
de jeugdverenigingen. Tevens kan het zo zijn dat er foto’s gemaakt worden. Graag willen wij van
jullie als ouders de toestemming of je zoon/dochter op de foto mag. Heb jij liever niet dat er
foto’s genomen worden van je zoon of dochter, dan ontvangen wij graag een mailtje voor 4
februari: chantal_nillesen119@hotmail.com.
Reeds enkele jaren gelden er een aantal regels en wel de volgende:
- spuitbussen, confetti enz. worden niet toegestaan,
- geweren en zwaarden ook niet,
- ouders mogen de jeugd brengen, maar worden geacht niet daar te blijven (er is voldoende
leiding aanwezig),
- alle kinderen blijven tijdens deze avond binnen. Natuurlijk is het mogelijk om uw
zoon/dochter eerder te komen halen; laat dit dan even weten bij de aanwezige leiding.
Voor de kinderen is van alles te krijgen, van snoepzakjes tot drank. De eigenaar van Ôs Kruuspunt
hanteert jaarlijks aangepaste prijzen voor ons, maar geef uw zoon/dochter echter niet te veel geld
mee, want dit kan alleen maar kwijtraken.
Wij hopen dat we jullie weer allemaal mogen begroeten vrijdag 8 februari a.s. op deze
gezellige avond.
Heeft u verder nog vragen, neem dan contact op met Chantal Nillesen tel: 06-2754 4291.
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WANDELEN
Maandag 4 februari gaan leden van seniorenvereniging KBO Meterik weer de
wandelschoenen aantrekken voor een wandeling van 3 of 5 km. Heb je ook tijd, zorg dan dat je om
13.30 uur bij zaal ‘De Meulewiek’ bent. Meedoen is altijd gezellig.

KNUTSELEN
Donderdag 7 februari is er weer knutselen met Ans; het is altijd weer een gezellige middag.
Heb je ook belangstelling, loop dan gerust eens binnen in ‘De Meulewiek’.
De aanvang is 13.30 uur.

ZITTINGSAVOND
Zaterdag 23 februari is de zittingsavond waar leden van seniorenvereniging KBO Meterik
kaartjes voor kunnen bestellen en verzekerd zijn van een goede plaats. De kaarten kosten € 14,00
per persoon en kunnen besteld worden bij:
Jeu Litjens tel. 398 7691 of 06-1344 4613. Mail: jeulitjens@kpnmail.nl.
Opgave t/m 6 februari. Bestelde kaarten afhalen op vrijdag 8 februari van 13.00 tot 14.00 uur bij
Jeu Litjens. Kaarten betalen bij het afhalen.

EXCURSIE TACO
Niet vergeten om in deze drukke periode je aan te melden voor de excursie naar TACO, zoals
vermeld in ’t Krèntje van vorige week. Dit is de laatste dag om je aan te melden.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 78
Het geven van godsdienstonderwijs op de naaischool leidde in het
begin van de vijftiger jaren tot een conflict tussen de zusters van het
klooster en kapelaan J. Janssen (lazarist en assistent kapelaan in
Meterik.) Het optreden van de kapelaan zorgde er
voor dat onder de zusters en de ouders geleidelijk
steeds meer weerstand ontstond tegen de lessen
van de kapelaan. De ergernis en het ongenoegen
over en weer leidden tot openlijk geruzie en op 22 november 1953 schreef de
overste aan de provinciaal der Lazaristen:
‘Door toedoen van de Zeereerw. Heer J. Janssen zijn wij in moeilijkheden
geraakt en om verdere ergernis voor de buitenwereld te voorkomen, zullen wij
trachten, U de ware toedracht van de zaak duidelijk uiteen te zetten.
Op 16 November 1947 vroeg de Zeereerw Heer Janssen of Z.E. godsdienstles
mocht geven op onze naaischool. Die lessen werden toen gegeven in het bijzijn
van de Zuster van de naaischool. Eén jaar geschieddde dit belangeloos, later
werd een vergoeding gevraagd van ƒ 1,50 per half uur. Nu was de manier van
lesgeven zó, dat zelfs de ouders van de kinderen zich hieraan ergerden en de
Zuster hierover aanspraken. Ter illustratie en verduidelijking enkele
voorbeelden.
Er werd b.v. openlijk aan een meisje gevraagd: “Waarom moet je van me
houden? Omdat ik zo’n mooie snoet heb?” Verder beweerde Z.E. dat die meisjes geen
doodzonden konden doen. Dit was bedoeld voor meisjes van zestien jaar. Om het aanschouwen
van God van aanschijn tot aanschijn duidelijk te maken, ging Z.E. heel dicht met zijn gezicht bij het
gezicht van het meisje, hield zijn hand ertussen om aanschouwelijk te maken, dat het zo niet was
van ‘aanschijn tot aanschijn’. Het kind zat natuurlijk met een hoogrode kleur en wist niet hoe ze
kijken moest. De ouders zeiden soms: “Als je zo godsdienstles krijgt, ga je daar maar niet meer
naar school”. De kinderen zeiden soms na afloop van de les: “Dat is geen godsdienstles meer. Dat
hoort thuis op een cursus voor het volle leven”.
Toen hierover een opmerking gemaakt werd, eiste Z.E. dat de Zuster de klas uitging tijdens de
godsdienstles. Dit werd haar door de Overste verboden, waarop Z.E. in April 1952 zelf
weggebleven is. We dachten, dat hiermede de zaak was afgedaan en er werd een Zuster
aangewezen, om de lessen in het vervolg te geven. Dit is zo ongeveer een jaar goed gegaan, tot
Z.E. plotseling door opvallend hoesten en hinderlijk voor de deur en het open raam blijven staan,
geregeld lesgeven onmogelijk ging maken. Toen werd er een briefje in de klas gedeponeerd,
waarin stond, dat bedoelde Zuster niet bevoegd was die lessen te geven en dat we elkaars
rechten moesten eerbiedigen. Dit briefje was anoniem. Daarop is geantwoord, dat degene die
wegblijft, al zijn rechten verliest.
Daarop heeft Z.E. geschreven naar de Vereniging St. Anna, waarop we bezoek kregen van de
Bisschoppelijke Inspecteur, die ook verder geen uitspraak kon doen.
Daarna werd er geschreven naar het Schoolbestuur, dat de beslissing overliet aan de Zeereerw.
Heer Pastoor der Parochie. Dit advies luidde: Laat de zaken maar zoals ze zijn, dus geen les door
Mijnheer Kapelaan. Dit werd ook door de Pastoor aan Kapelaan Janssen bekend gemaakt. Hierna
kwam Z.E. tijdens de les binnen en zei in de volle klas: “Ik ben gekomen om te protesteren, omdat
ik hier geen les mag geven, als er geen toezicht gehouden wordt enz.”
Als een laatste redmiddel heeft Z.E. toen naar de Inspecteur van het L.O. (lager onderwijs red.)
geschreven en gevraagd of die lessen door een leerkracht van het L.O. onder schooltijd mochten
gegeven worden. Hierop werd geantwoord: “Dit kan de school de subsidie kosten”. Na
ingewonnen informatie bleek, dat het inderdaad niet geoorloofd was, ook niet als een bevoegd
persoon de handwerklessen in de L.S. (lagere school red.) gaf. Met dit dreigement probeerde Z.E.
nu weer de godsdienstles te gaan geven.
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Na ons onderhoud met de Inspecteur verklaarde deze, dat het inderdaad noodlottige gevolgen zou
gehad hebben, als Z.E. rechtstreeks naar de Minister had geschreven. Nu kan de inspecteur
verklaren, dat hij van het geval niet op de hoogte is en als die overtreding zich niet herhaalt, zullen
er geen noodlottige gevolgen meer uit voortkomen.
Vanzelfsprekend hebben we het geval zo discreet mogelijk aan de inspecteur verteld, maar iets
moest er van het onaangename meegedeeld worden, omdat de subsidie van de school op het
spel stond.
Z.E. is nu voornemens nog naar de Minister van Onderwijs te schrijven, waardoor er tot zijn eigen
nadeel nog meer ruchtbaarheid aan de zaak gegeven wordt.
Nu zouden wij U beleefd willen verzoeken, te bewerken, dat er door Z.E. van verdere actie wordt
afgezien, niet in òns, maar in het algemeen belang. Hoe meer personen er nu nog in gekend
worden, hoe groter de ergernis, die gegeven wordt.”

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes
Wij willen jullie bedanken voor het kopen van ‘de Miëterikse carnaval
cd/stickie 2019’. Bedankt!
De liedjes zijn via een WAF-bestand op het stickie gezet, hierdoor is het
stickie misschien niet overal af te luisteren. Het WAF bestand kan via de
computer omgezet worden naar een MP3-bestand, zodat het wel overal
afgeluisterd kan worden. Excuses voor het ongemak.
Mocht je nog niet in het bezit zijn van een cd/stickie en deze graag willen. Neem dan contact op
met Geert Bouten: 06 25404257
Muzikale groet, de liedjeszangers en -zangeressen
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Gezocht: Stellen die na carnaval 2018 zijn getrouwd!
Het is weer bijna carnaval en dus ook weer tijd voor het traditionele balgooien op de eerste
zondag na carnaval. De kinderen van de basisschool gaan dan langs bij de pas getrouwde stellen
en onder het geroep van “bal-bal-bal” worden ze door het paar getrakteerd op sinaasappels en
snoepgoed.
Ben je sinds afgelopen carnaval getrouwd (voor de wet, voor
de kerk, of allebei) of ga je dat nog doen vóór het komende
carnaval? Dan zou het fijn zijn als je mee wilt doen om deze
mooie traditie in stand te houden en op zondagmorgen 10
maart een ‘balletje’ te gooien. Het tijdstip wordt in overleg
vastgesteld.

Aanmelden graag uiterlijk 21 februari bij Frans
Janssen, tel. 077-398 5771 b.g.g. 06 4863
6612 of via de contactpagina op de website van
de Dorpsraad: http://www.dorpsraadmeterik.nl.
Weet je een paar dat recent getrouwd is maar
dit gebruik misschien niet kent?
Laat het ons weten, dan nemen wij daar graag
contact mee op.

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’

Maandag 18 februari is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke
maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een drie gangenmenu en de
kosten bedragen € 12,00.
I.v.m. de inloop, welke altijd na het eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ wordt georganiseerd,
wordt het tijdstip vervroegd naar 12.15 uur.
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je vóór maandag 11 februari
op te geven bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op
06-3823 0621 of mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 21 januari al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
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JAN VAN OIJEN NIEUWE HOOFDTRAINER
RKSV METERIK SEIZOEN 2019-2020

Nadat de huidige trainer Bob Maas heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te stoppen
als hoofdtrainer, is de technische commissie op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdtrainer.

We zijn verheugd te
kunnen meedelen dat we
met de komst van Jan van
Oijen er in geslaagd zijn
het hoofdtrainerschap voor
het seizoen 2019-2020 in
te kunnen vullen. Jan is 60
jaar en woont in Blerick.
Wij verheugen ons op de
komst van Jan,
wensen hem veel succes
en wij zien uit naar een
prettige en succesvolle
samenwerking.
Het bestuur

Agenda
31-01 Herstart training lagere elftallen
07-02 Snerttraining

Kantinediensten
31-01 Annie en Teun Jakobs
02-02 Geert
07-02 Toon en Ruud Janssen

09-02 Leon
10-02 Annie, Demi, Dirkje en Pieter
10-02 Nick van Rengs

Senioren
Programma
03-02-2019 EWC'46 1
03-02-2019 America 2
10-02-2019 Meterik 1
10-02-2019 Meterik 2
10-02-2019 Meterik 3
10-02-2019 Meterik 4
17-02-2019 Montagnards 1
17-02-2019 Leunen 3
17-02-2019 SVEB 3
17-02-2019 Volharding 6

-

Meterik 1
Meterik 2
America 1
SV Venray 5
S.V. Oostrum 5
SV Venray 12
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4

14:30
11:00
14:30
12:00
10:30
10:00
14:30
11:30
10:30
09:45

Jeugd
Programma:
De komende weken genieten we van de winterstop en onze winteractiviteiten.

9

Herinnering kaartverkoop 52ste Zittingsavonden
van de Meulewiekers.
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari vinden de jaarlijkse zittingsavonden
weer plaats in de zaal van de Meulewiekers. Deze avonden worden altijd druk
bezocht. Wil jij zeker zijn van een leuke avond vol met humor, lach en gein, zorg
dan dat je zaterdag 9 februari een kaartje komt bemachtigen bij café ’t Hukske.
Kaarten kosten 14.00 euro / stuk, maximaal 12 kaarten per persoon.
Wil je persé op vrijdag of persé op zaterdag naar de zittingsavond komen, zorg dan dat je er op tijd bij
bent, zodat we niemand met teleurgestelde gezichten naar huis hoeven te sturen.
Het café is om 7.00 uur al geopend voor de vroege vogels. De kaartverkoop zelf start om 10.00 uur.
Geen tijd om zaterdag naar de kaartverkoop te komen? Niet getreurd. Er zijn meestal nog een aantal
kaarten beschikbaar voor een van de avonden. De kaarten kunnen ook telefonisch besteld worden
vanaf 11:00uur. Dit kan bij Elbert Joosten op telefoonnummer: 06 1366 8838.
LET OP: De zittingsavonden starten zoals vanouds weer om 20:00 uur.
De zaal is open vanaf 19:30 uur. Tot dan, alaaf!

Proclamatie 55e Prins van de Meulewiekers
De zaal in MFC de Meulewiek is afgelopen week omgebouwd tot een echte circustent. De nieuwe
prins staat te popelen om met alle Meulewiekers 4 weken lang er een geweldig feest van te maken.
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zo ver!
We nodigen alle Meulewiekers uit om aankomende zaterdagavond
aanwezig te zijn in M.F.C. de Meulewiek. De proclamatie belooft een
spectaculaire act te worden, dus zorg dat je er op tijd bij bent. De zaal is
open om 20.30 uur en de entree is gratis. De DJ’s van de Matinees
verzorgen de muziek en een selectie van de Miëterikse liedjeszangers
zullen hun nieuwe liedjes ten gehore brengen. Ook zullen onze eigen
dansmarietjes hun nieuwe showdans opvoeren. Als afsluiter zal
carnavalsband Richtig Spiêt! het dak er af knallen.
Als jij al denkt te weten wie de nieuwe Prins wordt, kijk dan op www.demeulewiekers.nl en ‘Raad de
Prins en Win!’ Uit alle goede inzendingen wordt, tijdens de receptie van de Prins, 1 persoon geloot die
een attentie krijgt van de Prins. Je hebt nog tot zaterdagmiddag 12:00 uur om te stemmen.

Geej komt toch ôk?
Alcoholbeleid
Net als vorig jaar, gaan we alle bezoekers een polsbandje geven, zorg dus dat je je legitimatie bij je
hebt.

Carnavalsbal met Carnavalsband.nl!
Zaterdag 2 maart staat feestband Carnavalsband.nl op de bühne in MFC de Meulewiek. Onze
‘zuiderburen’ uit Hegelsom gaan weer een knallende start van het carnavalsweekend maken in
M.F.C. de Meulewiek. Met hun uitgebreide repertoire van LVK-, regionale- en Duitstalige schlagers,
staat Carnavalsband.nl garant voor een avond vol feest en polonaise. Kaarten kosten € 6.50 in de
voorverkoop en zijn vanaf 3 februari verkrijgbaar bij café Kleuskens en café ’t Hukske.

Carnavalsoptocht
Verschillende deelnemers zullen al druk aan het brainstormen zijn 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 zal dit jaar trekken op
maandag 4 maart. Alvast heel veel succes en maak er iets moois van!
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Seniorennieuws
Uitslagen
Somas/Activia D5 – VC Trivia D1
Prismaworx VC Weert D3 – VC Trivia D2
Accretos D2 – VC Trivia D3
VC Velden D4 – VC Trivia D6
VC Velden H1 – VC Trivia H1
Somas/Activia H2 – VC Trivia H2

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

Programma: zaterdag 2 februari
12:00 uur Hajraa D2 – VC Trivia D1
15:00 uur VC Trivia D2 – VC Velden D3 (M)
Fluiten: Malou Theeuwen
Tellen: Isa Tacken
15:00 uur VC Trivia D4 – Asterix D1 (H)
Fluiten: Roger van de Beuken
Tellen: Puck Versteegen
16:30 uur Tupos D3 – VC Trivia D5
16:00 uur Brovoc D2 – VC Trivia D6
14:45 uur VC Polaris H3 – VC Trivia H1
15:00 uur Livoc Liessel H3 – VC Trivia H2

Verslag VC Trivia D6
Afgelopen zaterdag mochten we het op gaan nemen tegen VC Velden. Met maar 3 punten verschil
en evenveel gespeelde wedstrijden beloofde dit een spannende wedstrijd te worden. Helaas
blijken wedstrijden die na 19.00 uur beginnen niet echt onze specialiteit te zijn. Met 0 punten op
zak dropen we, zoals Marret het met een mooie metafoor verwoordde, als een stel (pitloze)
druiven af. We geven de moed natuurlijk niet op en zullen volgende week tegen Brovoc extra hard
gaan knokken. Op naar volgende week! HEEEY BAM!!!

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Polaris MA2 – VC Trivia MA1
Hornerhof/HHC MA1 – VC Trivia MA2
Hovoc/Trivia/Athos JA1 – VVC Vught JA1
Hovoc MB1 – VC Trivia MB1
VC Trivia MB2 – VC Olympia MB2
ActiveRooy/MVC ’64 MC1 – VC Trivia MC1

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

Hovoc/Trivia/Athos JB2 – VC Heerlen JB1
VC Trivia N41 – SV Aspargos N41
VC Trivia N41 – VC Athos ’70 N42
VC Trivia N61 – Brovoc/Olsredlem N61
VC Trivia N61 – SV Aspargos N61

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

Programma: zaterdag 2 februari
11:00 uur VC Polaris MA2 – VC Trivia MA1
14:00 uur Flamingo’s ’56 MA1 – VC Trivia MA2
12:30 uur Havoc/Avance JA1 – Hovoc/Trivia/Athos JA1
15:00 uur VC Athos ’70 MB2 – VC Trivia MB2
16:00 uur VC Heerlen JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
12:45 uur VC Polaris JB2 – Hovoc/Trivia/Athos JB3
Programma: zondag 3 februari
Nivo 6 in Horst: 10:30 uur Hovoc N62 – VC Trivia N61

11:00 uur Set Up N62 – VC Trivia N61

Verslag VC Trivia MA1
Hallo, zaterdag 26 januari hebben we weer een wedstrijd gehad. We moesten tegen Polaris in
Helmond. We moesten al om 11.00 uur spelen, dus we mochten al op tijd vertrekken. De eerste
set wonnen we met 25-21. De tweede set wonnen we met 25-17. De derde set wonnen we met
25-20. En ook de laatste set wonnen we met 25-21. We hebben de wedstrijd dus met 4-0
gewonnen. Iedereen heeft erg goed gespeeld. Volgende week mogen we weer tegen ze spelen.
En we gaan natuurlijk weer voor 4-0. VC Trivia A1.
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Verslag VC Trivia Team 61
Hallo allemaal. We moesten op zondag 27 januari 2019 volleyballen in Grubbenvorst. We moesten
tegen Brovoc/Olsredlem en Sv Aspargos . De eerste wedstrijd moesten we tegen
Brovoc/Olsredlem. Toen hadden we de eerste wedstrijd gelijk gespeeld met 18-18. De tweede set
stonden we met 8-0 voor maar helaas hebben we verloren men 21-12. De tweede wedstrijd
moesten we tegen Sv Aspargos, daar hebben we alles van gewonnen met 24-13 en 28-09.
Volgende week moeten we in Horst. Groetjes Vc Trivia 6.1.

Verslag VC Trivia Team 41
VC Trivia N4.1 speelde 27 januari tegen SV Aspargos N4.1 en VC Athos 4.2 in America. De
eerste wedstrijd mochten we tegen Aspargos spelen. We begonnen de eerste set super goed
maar op het einde wisten we deze toch te verliezen met 2 puntjes verschil. We hebben ons goed
hersteld want de 2de set hebben we dik gewonnen. Na een kleine pauze begonnen we onze 2de
wedstrijd tegen Athos. Beide wedstrijden hebben we gewonnen. Wederom gingen we naar huis
met 3 gewonnen sets. Super gespeeld meiden.

Recreanten
Programma
Maandag 28 januari
20:00 uur
Revoc D2 – VC Trivia D3
Maandag 28 januari
20:30 uur
Holyoke D2 – VC Trivia D4
Woensdag 30 januari
21:00 uur
VC Grashoek D2 – VC Trivia D5
Donderdag 31 januari 21:00 uur
Set Up D4 – VC Trivia D6

Zondag 3 februari
VC Trivia H2 – Holyoke H2
Fluiten: Will Berden
Zondag 3 februari
VC Trivia H3 – Naobre
Fluiten: Hans Cox
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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 en verstevigt positie op ranglijst
Op zondag 27 januari stond Odisco 1 uit Sint Oedenrode op het programma. Geen onbekende
tegenstander voor Oxalis. Ze waren elkaar al twee keer eerder tegen gekomen in de competitie.
De eerdere uitslagen waren in het voordeel van Oxalis, maar Odisco stond slechts 2 punten onder
Oxalis, dus winnen was de opdracht!
Het scoren begon meteen goed, in de eerste minuut stond Oxalis al met 1-0 voor. Er werden
verder in de eerste helft heel mooie kansen gecreëerd door de dames van Oxalis, alleen was het
afmaken hiervan erg lastig. Het spel van Odisco werd echter goed verdedigd en zij kregen dan ook
weinig kansen. Het was duidelijk dat Oxalis de beter spelende ploeg was, maar dit was jammer
genoeg niet duidelijk terug te zien in de ruststand: 4-3.
Trainer/coach Jan Wielink gaf in de rust aan dat het belangrijk was om de concentratie in de
tweede helft goed vast te houden en meteen weer fel er tegenaan te gaan. Het begin van de
tweede helft ging nog gelijk op en zo stond er na 3 minuten een gelijkspel van 5-5 op het
scorebord. Gelukkig wisten de dames van Oxalis door hun snelle en felle spel vanaf dat moment
de regie in de wedstrijd te pakken. De bal vond aan de kant van Oxalis steeds vaker de korf en
daar had Odisco nog maar weinig antwoord op. De wedstrijd werd heel goed uitgespeeld en dat
betekende een mooie eindstand en winst voor Oxalis van 12-7. Door deze winst verstevigt Oxalis
haar positie bij de bovenste vier op de ranglijst in de overgangsklasse.
Volgende week spelen de dames van Oxalis 1 om 13.20 uur tegen DAW 1 in Schaijk, een
tegenstander die één puntje meer heeft en tweede staat op de ranglijst.

KangoeroeKlup 9 februari
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
spelen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met balsport en
leren zij 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
- 08/02/2019: Carnavalsbal voor de jeugdleden in Meterik
- 09/02/2019: KangoeroeKlup training in Sporthal Kruisweide Sevenum van 10.00 -11.00 uur.
- 16/02/2019: Scharrelbal voor de jeugdleden van 19.00-22.30u in kantine sportpark Wienus
Hegelsom.
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl.
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK
Aanstaande weekend zijn de Limburgse kampioenschappen dressuur paarden
te Reuver. Voor onze vereniging zal op zondag starten:
Klasse B
Als 9de om 09.56 uur Lian Vermeer met Chellasco Z
Lian heel veel succes!

Agenda
09 maart:
22 maart:

Potgrondactie
Jaarvergadering
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 2 februari, 4e zondag door het jaar
1. Pieter Jan van Rens en Anna Maria Cornelia Moorren (jaardienst)
2. Bijzondere intentie
Zaterdag 9 februari, 5e zondag door het jaar, 19.00 uur
Geen misintenties
Lectoren:
02-02: Piet Kuenen
09-02: Susan Baltussen

Acolieten:
02-02: Jan Philipsen
09-02: Huub Baltussen

Collectanten:
02-02: Tjeu Tacken
09-02: Piet Colbers

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
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.
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