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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Nooit is de schrikkelmaand zo fel
of ze geeft haar vijf zomerse dagen wel.
In week 7 is er 30 mm. bijgekomen.
Het totaal in februari is nu 45 mm.
Je gezicht is je eigen weerbericht,
als je in de spiegel kijkt, kun je je eigen bui zien hangen.
Tot weeres met groeten van Jos

Speelschema week 7
Meterik 1
VRIJ
S.V.E.B. 1
Meterik 2
BBC’ 65 1
Meterik 3
Meterik 4
U.V.B. 1
Meterik 5
De Kemphaan 4
Meterik 6
De Wevert 3
De Kemphaan 7
Meterik 7
Meterik 8
IJsselsteyn 4
America 4
Meterik 8

Competitie stand ronde 22
A Klasse Meterik 1 129 pnt
9 – 3 B1 Klasse Meterik 2 155 pnt
7 – 6 B2 Klasse Meterik 3 142 pnt
6 – 7 B2 Klasse Meterik 4 138 pnt
9 – 3 B3 Klasse Meterik 5 127 pnt
9 – 3 B4 Klasse Meterik 6 159 pnt
3 – 11 C1 Klasse Meterik 7 129 pnt
5 – 7 C2 Klasse Meterik 8 139 pnt
10 – 3 C2 Klasse Meterik 8 142 pnt

plaats 8
plaats 2
plaats 6
plaats 8
plaats 10
plaats 4
plaats 11
plaats 8
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.
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Meulewiekagenda vanaf 21 februari 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
Februari:
Do
21:
Vr
Za

22:
23:

Zo
Ma
Wo

24:
25:
27:

Maart:
Vr
01:
Za
02:
Ma
Di
Wo
Do
Za

04:
05:
06:
07:
09:

Ma

11:

Wo

13:

Za
Ma

16:
18:

Do

21:

Vr
Za
Zo
Ma
Di

22:
23:
24:
25:
26:

April:
Ma
01:
Do
Vr
Za
Zo
Ma

04:
05:
06:
07:
08:

Di
Wo

09:
10:

Za

13:

Zo
Ma

14:
15:

- 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
Heemkunde Meterik plenaire vergadering in het MFC 20.00 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
- PSV St. Joris potgrondactie 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
PSV St. Joris algemene ledenvergadering 20.30 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

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
Concordia feestavond 20.00 uur
Meriko Vocaal te gast bij BSUR Breda 09.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Vrouwen samen sterk Noodoproep 112 19.30 uur
- Solistenconcours Horst aan de Maas
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Concordia uitwisselingsconcert met Eendracht Nieuwenhagerheide 19.00 - 22.00 uur
- VC Trivia seizoensafsluiting 19.30 uur
Gemeentelijk muziektoernooi drumband 14.00 -18.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.15 -13.30 uur
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Aankondiging collecteweek

Van maandag 25 februari t/m 9 maart is de Jantje Beton Collecte. Geef aan de collectant,
zodat meer kinderen kunnen spelen. Er gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op
te halen, zodat meer kinderen kunnen spelen. Bovendien gaat 50% van de opbrengsten naar de
clubs waar de collectanten zich voor inzetten.

Het belang van spelen
Spelen is belangrijk, en daarom zeggen wij: stop nooit met spelen. Kinderen moeten bewegen
voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals
vrienden maken en omgaan met tegenslagen. 3 op de 10 kinderen speelt niet of slechts een keer
per week vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen
wat meer moeten spelen.

Over Jantje Beton
Daarom faciliteert Jantje Beton al bijna vijftig jaar spelen; van het begeleiden van het aanleggen
van speelplekken tot voorlichting bij gemeente en ouders.

De collecte
Eén keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote collecte. In Meterik collecteren wij van Jong
NL Meterik.
Meer informatie: Kijk op jantjebeton.nl/collecte.

Oud Papier Actie (OPA)
Aanstaande zaterdag, 23 februari, komen we oud papier bij u op halen. Deze week is groep 2
aan de beurt. Dit zijn Paul Hoeijmakers (hesjes en drank), Paul Vissers, Bram Jacobs en Bas Don.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat, want vanaf dan vertrekken
we vanaf café Ger Kleuskens.

Concert Concordia in Joriskerk te Venlo
Toehoorders hebben afgelopen zondag 17 februari mogen genieten van een prachtig concert door
de fanfare van MV Concordia in de Joriskerk te Venlo.
Tijdens de Protestantse dienst, geleid door Concordia lid ds. René Silvis, werd door alle
aanwezigen volop meegezongen en kon men genieten van een geweldige uitvoering van de
gespeelde stukken.
Door de sobere inrichting van de kerk was
de akoestiek misschien wat aan de harde
kant, maar door de vele aanwezigen werd
het geluid gelukkig gedempt tot een
aangename klank.
Het gekozen thema ‘Passie voor het leven’
kwam volop tot uitdrukking in deze dienst
door woord, muziek, sopraanzang en
orgelspel.
De enthousiaste reacties van de aanwezigen
na afloop van de dienst spraken voor zich.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 81
Om de door de Duitsers meegenomen klokken weer een plaats in de
kerktoren te kunnen geven werd er in maart 1954 gestart met een
klokkenactie. Iedere eerste zondag van de maand werd er een open
schaal collecte gehouden.
Op 29 aug. 1954 was er feest in Meterik bij het bezoek van het beeld
van Maria Sterre der zee aan onze parochie.
Op 4 september 1954 kwam er een klok aan in Meterik die op 5 september gewijd werd. De klok
kostte ƒ 4900,00, weegt 485 kilo en heeft een diameter van 916 mm. Toon dis.
Het opschrift luidt: Joseph is mijn naam, ik ben een geschenk van alle parochianen, in ’t Maria-jaar
en gewijd bij ’t bezoek van Maria, Sterre der Zee, aan de parochie, 29 aug. 1954.
In 1954 maakte Meterik zich op om het 50- jarig bestaan van de parochie te vieren.
‘Het is thans 50 jaar geleden dat wij hier in Meterik, na een lange strijd van 6 jaren, eindelijk de
beschikking kregen over een eigen priester met een eigen rectoraat. Hard is er door onze
voormannen gestreden om deze zelfstandigheid te bereiken en toen het eindelijk zover was in het
jaar 1904, waren er weer nieuwe moeilijkheden en problemen die overwonnen moesten worden.
Tenslotte werden ook deze moeilijkheden overbrugd en een woord van warme hulde aan deze
pioniers, die belangeloos hun talenten in dienst stelden van onze dorpsgemeenschap, is hier zeker
op zijn plaats’.
Het fancy-fair comité riep, middels een huis-aan-huis verspreide stencil, iedereen op om royaal te
geven en de fancy-fair te bezoeken.
‘Het doel waarvoor de fancy-fair gehouden wordt is zo edel en zo verheven, dat ieder van ons
persoonlijk het als een voorrecht moet beschouwen om hieraan alle mogelijke medewerking te
verlenen.
Huismoeders en andere vrouwelijke gezinshoofden: eerstdaags komen meisjes bij U aankloppen
om een kleinigheid. Boter, suiker, eieren, vet, witte bloem, koffie, rozijnen en krenten, fancyfairprijzen enz. zullen door hen in dankbaarheid worden aanvaard. Weest deze keer eens extra
royaal!!! Het is voor de Parochiekerk, dus voor ons allen. Deze fancy-fair moet slagen en met Uw
hulp is dat gegarandeerd. De noden zijn groot, doch de middelen beperkt’.

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK

Ruiterclub St. Joris komt op zaterdag 9 maart weer langs de deuren met
potgrond.
Vanaf 10.30 uur komen wij langs!
U steunt onze club hiermee enorm.
Alvast bedankt hiervoor!
1 zak potgrond 40 ltr € 5,00
3 zakken potgrond € 13,50
4 zakken of meer
€ 4,00 per stuk
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Bericht vaan ’t Boorebroedspaar - blog 3
Zoaterdaag 9 fibberwari is ‘t daan eindelijk bijna zoë wiet! Merge, zondaag
10 fibberwari, moge weej os bekend goan make. Al hiel veul minse sproake
os d’r al weake op aan. Zeej wiste ‘t zeker dat weej ’t zuije weare. Vural nou
noa ut leste filmke op facebook woort ‘t wal hiel duudelik. Niels mos ‘s oaves
nag met ‘t JCM noa de recepsie vaan de Melderse en America, ma zeej
heele zich gelukkig rustig en stelde ni al te vul vroage.
Ok beej Niels zien thoes dochte ze ‘t zeker te wiete. Zondaagmerge kreege we ‘n appje of wej
soep kwoame eate. Weej doar same nar toe gegoan.
Misschien daat ze nag ginge twiefele, umdaat normaal gesproake ‘t broedspaar en ‘t gezelschap
same goan eate vurdaat ’t verloëvingsbal begint. Maar daat mocht ni baate, ze ware neet van de
wiës af te brenge.
Ienmoal in de zaal waar d’r ‘n prachtige circusact! Weej stonge gewoen in de zaal toe te kieke hoe
‘t gezelschap oetkwoam. Ok werd Niels tussendoor oet de zaal gehaald in de act. Maar doar woort
gezag dat heej ‘t toch vul te druk zuij hebbe bej JCM en toen mocht heej wer de bühne afgoan.
Beej de leste act woort ‘t toch bekend gemaakt daat weej ‘t neeje boorebroedspaar van 2019 zien.
Hèhè eindelijk hofde we ’t neet meer geheim te halde!
‘t Klikte metien met ‘t ganse gezelschap en heejdoor hebbe weej d’r met zien allen en geweldig
fiëst vaan gemaakt! Weej hebbe d’r ontzettend vaan genoate!
Doarnoa ginge we natuurlijk eier eate bej os thoes. Ok daat waas nag super gezellig, met hiel veul
dank aan de organisatie die alles in goije bane hed geleid!
We woorte nag verrast door de Superhilden Eddy en René, die nog efkes un live optreeje kwame
geave. Zoe bleef ‘t gezellig tot in de late urkes!
Wej verheuge os nou al op alle andere activiteite! En hoapelik zeen weej jullie allemoal op ozze
brulluft op carnavalsdeensdaag 5 márt.
’t Boorebroedspaar Niels & Marieke

Booregezelschap 2019
Broedspaar: Niels Peeters en Marieke Ermers
Elders ván de broed: Yvonne Wijnands en Henk van Rengs
Elders ván de broedegom: Kim van der Hulst-Bastiaansen en Quin Janssen
Burgemeister: Hans Cuppen
Zoên ván Yvonne en Henk, broor ván de broed: Kevin Alards
Zoên ván Kim en Quin, broor ván de broedegom: Koen Tielen
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D’r wurdt al druk gerepeteerd vur de Brulluft
Op zondaag 17 fibberwari zien weej in alle vroegte de fotoreportage goan make met
’t kersverse gezelschap. Weej ware te gast beej ozze eige burgemeister Hans.
Ozze fotograaf Patrick Craenmehr hed wer zien best gedaon! Net als beej de reportage vaan ’t
broedspaar! Zoeaas ge kunt zeen is gelukkig iederien blieve plekke noa de vreejgezelle fiëste, dus
daat is fijn! Doarnoa hebbe we genoate vaan heerlijke bruidstaart, gemaakt doar de échte mooder
vaan os bruudje, met een lekkere tas koffie d’r beej. Toen mos d’r toch nag echt effe gerepeteerd
weare… zoedaat weej op carnavalsdinsdaag ok en schônne trouwereej kriege.
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RECEPTIE PRINS TOM I
Alweer anderhalve week geleden werd op
zaterdag 2 februari Prins Tom I uitgeroepen als
55e heerser van de Meulewiekers.
Aankomende zondag 24 februari, zal hij
samen met zijn adjudanten Jop en Dré receptie
houden in MFC de Meulewiek. Het officiële
gedeelte, waarin het trio gefeliciteerd kan
worden, zal duren van 13.11 uur tot 15.11 uur.

Na het officiële deel zal DJ Guido (Ernst) zorgen voor de muzikale omlijsting en zullen onze eigen
dansmarietjes hun gardedans opvoeren. Ook zullen de Meterikse liedjeszangers acte de présence
geven. Als klap op de vuurpijl zal La Bamba (LVK 2017 deelnemer en in 2013 LVK winnaar) het
circus op de kop zetten.

PRINS TOM I THUIS OP BEZOEK?!
Niet voor iedereen is carnaval vieren (meer) weggelegd. Ziekte, handicap of een hoge leeftijd
kunnen hierin een belemmering zijn. Als dit voor u of een familielid het geval is dan komt prins
Tom desgewenst graag een bezoekje aan u brengen. Wilt u de prins en zijn adjudanten op deze
manier ontmoeten, laat het ons dan weten. We maken dan een afspraak met u. Contactpersoon is
vorst Rick Houben (0773690516) of via jcm@demeulewiekers.nl.

KINDER- EN JEUGDCARNAVAL
Het carnavalsweekend bij de Meulewiekers start met de middag in MFC de Meulewiek voor alle
jeugdigen van de basisschool en iedereen die iets jonger of ouder is en zin heeft om mee te
hossen en springen. Maar ook papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, ooms en tantes, kortom iedereen,
is van harte welkom.
Op zaterdagmiddag 2 maart van 14.00 - 16.00 uur zorgt D.J. René (Driessen) voor gezellige
carnavalsmuziek, afgestemd op de jonge carnavalsvierders.
Natuurlijk zijn prins Tom I en adjudanten Dré en Jop er bij, samen met de Raad van 11 en de
dansmarietjes. Er zijn optredens van Meterikse liedjeszangers, de dansmarietjes zullen hun dans
van dit jaar uitvoeren en komt clown Babsie om de kinderen te vermaken met een leuke
goochelshow en met het vouwen van prachtige ballonfiguren.

CARNAVALSMAANDAG (OPTOCHT)
Carnavalsmaandag is de dag van de optocht in het Meulewiekersrijk. De optocht start om 11
minuten voor 2. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen of te komen kijken naar alle ludieke
en mooie inschrijvingen. Zin om mee te doen maar ontbreekt het nog aan inspiratie: misschien dat
het thema voor dit jaar ‘Circus’ je op ideeën brengt. Inschrijven voor deelname aan de optocht kan
via www.demeulewiekers.nl.
In het M.F.C. de Meulewiek wordt na de optocht de prijsuitreiking en feest gehouden. De muziek
wordt verzorgd door D.J. Willem (van den Munckhof). Verder zijn er optredens van enkele
Meterikse liedjeszangers en de dansmarietjes.

JUBILEUMBOEK 5X11
Naast de organisatie van de 55e carnaval, zijn ook de voorbereidingen van het 5x11
jubileumweekend in volle gang. Onderdeel van dit weekend zal zijn de presentatie van een
jubileumboek over 55 jaar carnaval in Meterik. Hiervoor zijn we op zoek naar leuke verhalen van
vroeger, foto’s van vroeger (het fotoarchief van JCM reikt op het moment niet verder dan 1987) en
oude attributen. Kortom, heb je iets dat in het jubileumboek niet mag ontbreken, neem dan contact
met ons op via jcm@demeulewiekers.nl. Alvast bedankt!
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Leve de lol!

Af en toe duikt er een mooie foto op
uit lang vervlogen tijden.
Lang voordat in Meterik carnaval
werd gevierd ging dit viertal tijdens
de carnavalsdagen wel eens naar
Venlo om daar ‘lol te maken’,
getuige het bordje ‘Leve de lol’.
Staand van links naar rechts: Bert
van Rengs (Pieten Bert) uit Meterik
en Driessen uit Hegelsom (Dooren
Jep of zijn broer?)
Zittend v.l.n.r.: Wim Litjens uit
America en Jac Litjens (de neejen
bèkker) uit Meterik.
Hebt u ook nog mooie foto’s uit een
ver (of minder ver) verleden?
Heemkunde Meterik wil ze graag
scannen, daarna krijgt u ze weer
terug.
Neem contact op met een van de
leden of mail naar
info@heemkundemeterik.nl.
Woensdag 27 februari is er een
vergadering voor alle leden in het
MFC waarbij we ook enkele nieuwe
leden mogen verwelkomen.
Aan vang 20.00 uur.
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Seniorennieuws
Uitslagen
Vocala D2 – VC Trivia D1
AV Flash H1 – VC Trivia H1
VC Trivia D3 – Revoc/VCB D1
VC Olympia H3 – VC Trivia H2
AV Flash D3 – VC Trivia D6
Hovoc D6 – VC Trivia D5
Livoc Liessel D4 – VC Trivia D4

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

Programma: zaterdag 23 februari
15:00 uur VC Trivia D2 – Vocala D5 (M)
Fluiten: Peter Hesen
Tellen: Lieke Litjens
18:00 uur SV Ludentes D1 – VC Trivia D3
15:00 uur VC Trivia D4 – Hovoc D4 (H)
Fluiten: Fenna Craenmehr
Tellen: Fleur Craenmehr
19:00 uur VC Trivia H1 – TFC H3 (H)
Fluiten: Maaike van den Bosch
Tellen: Hay van Rens
19:30 uur VC Trivia H2 – VC Olympia H3 (M)
Fluiten: Cornelis Sitaniapessy
Tellen: Danique Houben

Verslag VC Trivia H1
Vandaag mochten we aantreden tegen het altijd lastige Av Flash uit Arcen. Na een belachelijke
wachttijd konden we pas 1,5 uur later als gepland aan onze wedstrijd beginnen. De 1e set
moesten we er nog duidelijk ff inkomen na al het wachten. Helaas speelden we meer tegen ons
zelf dan tegen Arcen. We verloren deze set. De 2e set tapten we gelukkig van een ander vaatje en
wonnen we de set nipt. Door in de 3e set een goed en verzorgd spel met mooie aanvallen te
spelen, wonnen we deze set eenvoudig. De vierde set speelden we ook goed en hielden ook de
voorsprong, maar op het einde van de set vergaten we om ons zelf te belonen. Hierdoor verloren
we de set. Daardoor kreeg Av Flash dus weer de kans om aan te sluiten in deze wedstrijd. De 5e
set was geen gelukkige voor ons. Helaas trokken we aan het kortste eind. Uiteindelijk 2 punten
overgehouden en afgesloten met een bittere nasmaak. A.s. zaterdag spelen we thuis tegen de
mannen uit Sint Odiliapeel! VC Trivia HS1

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Trivia MA2 – Hornerhof/HHC MA1
VC Olympia MB2 – VC Trivia MB2
VC Trivia MA1 – Nuvo ’68 MA1
VC Trivia MB1 – Peelpush MB1
VC Trivia MC1 – VC Athos ’70 MC2
VC Trivia N41 – VC Velden N41
VC Trivia N41 – Hovoc N41
VC Athos ’70 N62 – VC Trivia N61
Brovoc/Olsredlem N61 – VC Trivia N61

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

Programma: zaterdag 23 februari
13:15 uur VC Trivia MA1 – Peelpush MA1 (H)
Fluiten: Steffie Driessen
Tellen: Gerd Buijssen
15:00 uur VC Trivia MA2 – Flamingo’s ’56 MA1 (A)
Fluiten: Sofie Kleuskens
Tellen: Loes Baltissen
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18:00 uur Pegasus JA1 – Hovoc/Trivia/Athos JA1
13:00 uur VC Trivia MC1 – Av Flash MC2 (M)
Fluiten: Julia Janssen
Tellen: Ted Janssen
14:00 uur MVC de Hangar JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB1
15:00 uur Ledub JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
14:15 uur Saturnus/Hendriks Coppelmans JB2 – Hovoc/Trivia/Athos JB3

Verslag VC Trivia N61
Beste lezer. De wedstrijd was vandaag in Meterik. Als eerste speelden we tegen Brovoc/Olsrelem.
In de eerste set liep het gelijk op tot aan het einde. De uitslag was uiteindelijk 13-14 in het
voordeel van ons. De tweede set liepen we al snel uit en kon de tegenstander niet veel meer
betekenen. De uitslag was 20-12 in ons voordeel. De tweede wedstrijd speelden we tegen Athos.
In de eerste set liepen we weer snel uit met een grote voorsprong. Athos probeerde nog bij te
komen maar eindigde met 6 punten achterstand. De stand was 24-18. Ook in de tweede set
stonden we er goed voor. Er waren meerdere mooie duels en we eindigden met een 15-25 stand
in ons voordeel. Groeten. Trivia niveau 6.1.

Recreanten
Programma
Woensdag 20 februari: 19:30 uur
VC Trivia D3 – Vokon D2
Fluiten: Marlou Bouten
Woensdag 20 februari: 21:30 uur
VC Trivia D4 – Tupos D1
Fluiten: Rian Ramaekers

Woensdag 20 februari: 20:30 uur
BVC Holyoke D1 – VC Trivia D2
Zondag 24 februari:
VC Trivia H3 – Ysselsteyn
Fluiten: Peter Willems
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Kantinediensten
21-02
23-02
24-02
28-02
02-03
07-03
09-03

Toon en Dré Peeters
Ton
Henk en Kirsten
Annie en Freek Ramaekers
Jan
Toon en Dirk v. Rengs
Geert

Senioren
Uitslagen
17-02 Montagnards 1
17-02 Leunen 3
17-02 SVEB 3
17-02 Volharding 6

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4

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

Programma
24-02 Heijen 1
24-02 Meterik 2
24-02 Meterik 3
24-02 Meterik 4

Meterik 1
Wittenhorst 6
Melderslo 3
S.V. Oostrum 4

14:30
12:00
10:30
10:00

Meterik afgetroefd door Montagnards
Zondag 17 februari speelden Montagnards en Meterik in Bergen een hele slechte wedstrijd.
Montagnards was in alle opzichten feller als Meterik en met wat hulp van de warrige leiding van de
scheidsrechter behaalden de geel-blauwe uiteindelijk zelfs een verdiende 3-2 overwinning.
Meterik begon nog wel redelijk aan de wedstrijd en kreeg in de eerste 20 minuten een drietal
goede kansen, maar telkens wist de Bergense keeper de inzetten van Dirk van Rengs te keren.
Vervolgens kreeg Montagnards uit het niets een vrije trap. Bram van Roosmalen, de boomlange
middenvelder kopte deze binnen maar maakte daarbij een overtreding en de scheidsrechter
keurde de goal af. Dit had een waarschuwing voor de groen-witten moeten zijn, maar er was
niemand die orde op zaken stelde.
Vijf minuten later een identieke situatie en nu kon dezelfde Bram ongehinderd de 1-0 binnen
koppen…… Deze goal was een geweldige stimulans voor Montagnards en zij zetten steeds meer
druk, zonder nog tot scoren te komen. Tom Verbong leek vlak voor rust de 1-1- te scoren. Hij nam
een voorzet ineens op de slof maar weer was de keeper de reddende engel voor de mannen uit
Bergen.
Na de thee kreeg Montagnards direct een vrije trap, net zoals in de eerste helft. Bram van
Roosmalen scoorde weer met het hoofd uit een identieke voorzet de 2-0. In de 50e minuut was
het weer raak, dezelfde vrije trap specialist, maar ditmaal scoorde Jesse Jaspers met een intikker
de 3-0. Groen-wit stond erbij en keek ernaar…… Vervolgens werd er een hele periode meer
gepraat dan gevoetbald en de niet sterk leidende scheidsrechter leek zelfs de wedstrijd te gaan
staken, maar waarom…….
Feit blijft dat Meterik in dit soort situaties de hand in eigen boezem moet steken en het clublied van
Feyenoord in de praktijk moet brengen: geen woorden maar daden! Dat leek ook even te lukken
door in 10 minuten tijd de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Eerst scoorde Jordy van
Rens en vervolgens Dirk van Rengs uit een corner. Maar in het slotkwartier was Montagnards
zelfs weer gevaarlijker en zij hielden de 3 punten in Bergen.
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Jeugd
Uitslagen 16-2-2019
ST America/Meterik JO19-1
Wittenhorst JO17-5
Milheezer Boys JO15-1
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
ST SV United/BVV'27 JO9-2
SVEB JO9-1G
ST Meterik/America JO8-1
SV Venray JO8-6

Wittenhorst JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
Merselo JO13-1G
Reuver JO11-1
GFC'33 JO11-2G
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
Melderslo JO8-1
ST Meterik/America JO8-2

1-0
1-6
2-5
3-1
2-2
4-0
2-4
5-6
10 - 2
10 - 2

Programma 23-2-2019
Melderslo JO19-1
Wittenhorst JO19-3
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
Melderslo JO13-1G
Baarlo JO11-1G
ST SV United/BVV'27 JO11-3
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
Baarlo JO8-1
ST Meterik/America JO8-2
----

ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
Leunen JO17-2G
Wittenhorst JO15-2
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
Kwiek Venlo JO9-2
IVO JO9-2
ST Meterik/America JO8-1
SV Venray JO8-7
ST Meterik/America JO7

14:30
15:15
14:30
13:30
10:30
10:15
08:45
10:45
10:45
09:00
09:30
10:00

Rabobank in gemeentehuis Horst aan de Maas
Rabobank Horst Venray wil dichtbij de samenleving zijn en blijven en meer zijn dan een bank. In
haar huisvesting wil Rabobank dat ontmoeten en verbinden centraal staan. Fysiek gebeurt dat
vanaf deze week op vier ontmoetingsplekken dichtbij de gemeenschap: Schouwburgplein in
Venray, Kerkeveld in Horst, het gemeentehuis in Horst en gezamenlijk met Rabobank Venlo e.o. in
Villa Flora Venlo.
De Rabobank had twee hoofdlocaties: aan het Schouwburgplein in Venray en aan de Spoorweg in
Hegelsom. Gezien de ontwikkelingen binnen de bank is vorig jaar besloten het kantoor in
Hegelsom te verkopen

Gemeentehuis Horst
De gemeente Horst aan de Maas stelt vanaf maandag 11 februari een ruimte in het gemeentehuis
beschikbaar voor de Rabobank, voor adviesgesprekken op afspraak. Gemeente en Rabobank
hebben hiervoor een tijdelijke overeenkomst gesloten. De locatie is bereikbaar via de bestaande
zijingang van het gemeentehuis, Jacob Merlostraat 4 in Horst. De Rabobank gaat op zoek naar
één definitieve locatie in Horst aan de Maas.

Kerkveld Horst
In het pand aan Kerkeveld 21 in Horst centrum wordt de dienstverlening voor alle dagelijkse
bankzaken voortgezet. De automaten blijven daar aanwezig: de geldautomaat, sealbagautomaat,
afstort- en muntrolautomaat en het is de locatie waar je contant geld bestellingen kunt ophalen.
Ook voor het Inloopspreekuur Hypotheek & Vermogen kan men voorlopig terecht op het kantoor
aan Kerkeveld 21 in Horst. Elke donderdag van 16.00 tot 18.30 uur kan men zonder afspraak
binnenlopen.
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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 door goede 1e helft
De dames van Oxalis speelden zondag 17 februari een thuiswedstrijd tegen DSV uit Diessen. De
uitwedstrijd hadden ze gewonnen, dus het plan was opnieuw om de punten mee naar huis te
nemen. Daarnaast was behoud van de derde plek belangrijk.
Oxalis begon meteen scherp en fel aan de wedstrijd. De kansen werden goed afgemaakt en de
dames begonnen zo met een mooie voorsprong. Na 9 minuten spelen stond er 3-0 op het
scorebord. De dames uit Diessen hadden moeite om het verdedigende spel van Oxalis op te
lossen en kwamen zo weinig tot scoren. Zo kon Oxalis haar voorsprong verder uitbouwen en was
de ruststand 7-3.
In de rust vertelde trainer/coach Jan Wielink dat de dames verdedigend goed stonden en dat
Oxalis in de aanval goed moest kijken op welke manier en welke speelster ze gingen uitspelen.
Oxalis weet dat DSV niet zomaar opgeeft en er tot de laatste minuut vol voor gaat. Het was dus
van belang om de tweede helft meteen sterk te beginnen.
Oxalis wist in de eerste vijf minuten van de 2e helft meteen twee keer de korf te vinden en zo
liepen ze uit naar 9-3. Toch kwam DSV ook in de tweede helft nog een aantal keren tot scoren en
zo kwamen ze langzaam dichterbij. Tien minuten voor tijd was de voorsprong van Oxalis nog maar
2 doelpunten en was het van belang om het rustig uit te spelen. Dit lukte de dames van Oxalis
goed en door twee strafworpen in de laatste minuten, wist Oxalis de voorsprong weer te vergroten
tot 12-8. Dit was uiteindelijk ook de eindstand van de wedstrijd en de twee punten waren weer
binnen!
Volgende week spelen de dames van Oxalis om 12.35 uur tegen BMC 1 in Berlicum.

Agenda

- 22/02/2019: Carnavalsavond voor verenigingen Horst bij OJC Niks Horst met als Thema:
Disneyland Horst
groep 1 t/m 5 van 18:00-19:45u en groep 6 t/m 8 van 20:00-22:00u.
- 01/03/2019: Carnavalsbal America in de Soos van 19.00-21.30u tot 12 jaar en vanaf 21.30u voor
de oudere jeugd.
- 01/03/2019: Schuimparty voor de leeftijd van 12 t/m 17 jaar in de Merthal Horst vanaf 20.00u.
Kaarten te koop bij John’s Foodstore.
- 09/03/2019: KangoeroeKlup van 10.00-11.00 uur Sporthal de Kruisweide Sevenum
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl.
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.

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 jan. en half febr. van de belastingdienst automatisch een
nieuwe machtigingscode 2018., van ons krijgen zij medio febr. bericht met daarin de datum en
tijdstip waarop zij verwacht worden. Heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op via:
tel. 06-12446049 en 077-3984788 of
belastingservice.horst@gmail.com of https://www.belastingservicehorst.nl
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 23 februari, 7e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Gerard Jenniskens en Petronella Baeten (jaardienst),
2. Frans Verdellen (verjaardag)
Vrijdag 1 maart, mis t.g.v. Carnaval, 19.00 uur
1. Ben Lemmen (verjaardag)
Zaterdag 2 maart: GEEN H. Mis
Woensdag 6 maart: GEEN H. Mis
Lectoren:
23-02: Jos Tielen
01-03: Maria v. Rijswick

Acolieten:
23-02: Jan Philipsen
01-03: Theo v. Rens

Collectanten:
23-02: Tjeu Tacken
01-03: Piet Colbers

Telefoonnummer priesternooddienst: 06-55408023

Het huis van prins Tom werd versierd..

de Meterikse molen prijkt tegen de gevel!
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