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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Molshopen in maart gespreid,
beloont zich in de hooitijd.
De afgelopen week is er 60 mm. bijgekomen.
Het totaal in maart is nu 90 mm.
Crisis, bezuinigen, doemdenkers voorop
maar kijk om je heen, alles staat weer in knop.
En straks barst het los, in geuren en kleuren,
wie daarvoor oog heeft, geniet echt voor nop.
Laat je niet ontmoedigen door een beetje tegenslag,
de natuur geeft cadeautjes, elke dag.
Tot weeres met groeten van Jos

Speelschema week 11
Meterik 1
Grubbenvorst 1
Grubbenvorst 2
Meterik 2
V.i.o.s. 1
Meterik 3
Meterik 4
Sevenum 2
Hegelsom 3
Meterik 5
America 3
Meterik 6
Meterik 7
Tienray 3
Meterik 8
Leunen 5

9–6
7–6
1 – 13
5–8
8–7
2 – 13
2 – 12
3–9

Competitie
A Klasse
B1 Klasse
B2 Klasse
B2 Klasse
B3 Klasse
B4 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse

stand ronde 25
Meterik 1 152 pnt
Meterik 2 170 pnt
Meterik 3 172 pnt
Meterik 4 161 pnt
Meterik 5 155 pnt
Meterik 6 184 pnt
Meterik 7 139 pnt
Meterik 8 160 pnt

plaats 7
plaats 3
plaats 4
plaats 8
plaats 9
plaats 3
plaats 11
plaats 8
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Meulewiekagenda vanaf 21 maart 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Maart:
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Mei:
Do
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Za
Ma

11:
13:

Do
Ma

16:
20:

- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering café ’t Hukske 20.00 - 22.00 uur
- Concordia ledenvergadering 21.00 - 22.30 uur
- PSV St. Joris algemene ledenvergadering 20.30 uur
- NL Doet Madous bosje en Donksweide 08.30 -17.00 uur
JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur
- Zanglust H. Mis opluisteren in Smakt 11.00 uur
- Oogsttijd ploegen en zaaien 12.00 - 16.00 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 – 23.59 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
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO filmmiddag Gambia 14.00 uur
KBO knutselen 13.30 uur
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
Aan de Drift paaswandeling i.s.m. vogelwerkgroep ’t Hökske 09.00 uur
Vrouwen samen sterk, Rondje Meterik
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

KBO knutselen
- t/m 5 mei VC Trivia, kamp jeugdleden 08.00 - 17.00 uur
- KBO eetpunt 18.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
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Het was een geslaagde NLdoet

Afgelopen zaterdag hebben we geluk gehad met het weer. Er zijn nuttige
klusje in en om de blokhut gedaan, waaronder het loskoppelen van
hemelwaterafvoer. We willen iedereen die deze dag geholpen heeft
hartelijk bedanken.

OPA
Zaterdag 23 maart komen we oud papier ophalen. Groep 3 is aan de beurt.
Dit zijn: Rick van Rengs (zorgt voor hesjes etc.), Hans Alaerds (i.p.v. Sef van Rengs), Wiel van
Rengs en Els Cuijpers-Linders (i.p.v. Ruud Hermans). Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes
gebundeld voor aan de weg staat, want vanaf dan starten we.

OMA
Zaterdag 23 maart kunt u oud metaal in komen leveren. Dit keer zullen Jos van Ras en
Pieter Joosten (groep 2) aanwezig zijn om u eventueel te helpen. Inleveren kan tussen 13:0015:00 uur bij de container, die op de parkeerplaats van het Meteriks voetbalveld zal staan.

Ploegen & zaaien bij de molen
Zondag 24 maart wordt er in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas
geploegd en gezaaid in de velden rondom de molen.
De molen is open van 12:00 tot 16:00 uur en in ’t bakhuuske wordt vanaf
12:00 tot 16.00 uur molenbrood gebakken.
In de kapschuur staat koffie en gebak klaar en er worden overheerlijke
pannenkoeken gebakken.
Tot ziens!
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Krukkenweekend 2019 bekendgemaakt

Het wil nog niet echt lukken op deze 3e zondag van de maand maart. Tot nu toe hebben we niet
één keer een droge zondag gehad in maart. We kunnen natuurlijk wel blijven zeuren over dat
slechte weer, maar daar stoppen we dan maar eens mee. Maar het wordt wel voor iedereen tijd
dat de lente maar eens moet beginnen.
Zo ook dus op deze zondag. Het eerste vertrek werd uitgesteld, vertrek was nu om 09.30 uur.
Voor sommige Krukken een pijnlijke beslissing. Weer die belangrijke extra kilometers door de
weersomstandigheden door de neus geboord. Wat wel een feit is, de opkomst wordt steeds groter.
Deze zondag al meer dan 10 Krukken bij de start, voor de meesten inclusief regenjack. De start
was veelbelovend. Het zou in zuidwestelijke richting droog blijven, toch....?
El-Coyote had zich weer eens verrekend, hij was 28.5 seconde te laat aan ‘t vertrek, maar had ‘t
geluk aan zijn zijde, dat hij de Krukken tegen kwam. Zo ook The Boss, maar die besloot niet om te
draaien, maar in zijn uppie te gaan fietsen, wellicht gezelliger..? De grootste Krukkengroep die
inderdaad in die zuidwestelijke richting fietsten, kwamen toch van een koude douche thuis.
De eerste lekke band van het race seizoen was een feit: the Greyhound was ditmaal de Sjaak.
Na de snelle bandenwissel van Nai-Kee werd de zuidwesthoek nog dieper opgezocht. Bleek een
foute keuze. Een fikse hagelbui daalde op de Krukken neer. Snel de regenjasjes aan (zie foto) en
verder stoempen tegen de wind in.
Eindelijk werd het verste punt bereikt: Asten. Vanaf daar wind op de rug en snel naar ons
clublokaal, maar eerst moest the Roadrunner zijn kilometerteller nog snel uit de berm vissen.
Blijkbaar springen die tellers tegenwoordig bij het minste of geringste bultje in het wegdek pardoes
van de fiets af.
Het clublokaal werd daarna in gezwinde spoed bereikt, met het nieuwe lid, The Pitbull op kop
sleurend, denderde deze als eerste Meterik binnen. Nou een betere binnenkomer kun je je niet
bedenken.
Dan nog even terug naar afgelopen zaterdagavond: de jaarvergadering van de Krukken. Alles van
het seizoen 2018 werd even doorgenomen, maar het spannendste moment van de avond was,
zoals ieder jaar weer, waar gaan de Krukken in 2019, voor het altijd gezellige Krukkenweekend,
naartoe? De onthulling was een ingenieus in elkaar gezette puzzel door Kamikaze. Werkelijk, waar
haal je het vandaan, zo’n ver doordachte puzzel kunnen we aan geen enkele andere Kruk over
laten. Deze puzzel zat zo perfect in elkaar, dat niemand de voorspelling goed had. Obelisk kwam
nog het dichtst in de buurt, zijn antwoord, Bonn (Dld), werd getrakteerd op een halve liter bier.
Maar de Krukken gaan dit jaar naar Eschweiler, vlakbij Aachen, Deutschland. Altijd goed voor
drank en eten, dus dat kan wederom niet stuk.
Komende zondag zal de lente er dan toch wel zijn, met vele deelnemers aan het vertrek, komt dat
zien Krukken.!

WANDELEN
Maandag 25 maart is er weer wandelen en gaan we bij
terugkomst weer heerlijk koffie drinken bij de inloopmiddag. We
vertrekken om 13.30 uur bij de zaal.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 85
Vorige week zag u enkele glas-in-loodramen (nr. 1 t/m 5) die in 1957
door Jacques Verheijen waren ontworpen en die in de daarop volgende
jaren (1958/1959) in de Meterikse kerk werden geplaatst.
Nr. 11, 12 en 13 bij het priesterkoor ziet u volgende week.

Nr. 6. Raam in de kapel
Baruch 3,9-38, boven: Doortocht door de Rode
Zee, beneden: uitdrijving uit het paradijs.
Jacques Verheijen, 1957

Nr. 7 Raam in de zijbeuken, zowel links (3 x)
als rechts (2 x). Ornament.
Atelierontwerp, 1900, Antiekglas/lood

Nr. 8. Raam in de zijbeuken, zowel links (2 x)
als rechts (3 x). Ornament.
Atelierontwerp, 1900, Antiekglas/lood

Nr 9. Raam in het priesterkoor links van het
altaar. Ornament met duif en anker.
Jacques Verheijen, 1957
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Nr. 10 Raam in het priesterkoor links van het
altaar. Ornament met vis en kruis.
Jacques Verheijen, 1957

Nr. 14. Raam in het priesterkoor rechts van
het altaar. Ornament met duif en anker.
Jacques Verheijen, 1957

Nr. 15. Raam in het priesterkoor rechts van het
altaar. Ornament met vis en kruis.
Jacques Verheijen, 1957

De nummering geeft de plaatsen waar de
ramen zich in de kerk bevinden.

7

DORPSRAADVERGADERING
Donderdag 21 maart a.s. om 20.00 uur vindt de openbare dorpsraadvergadering bij café ‘t
Hukske plaats. Tijdens de vergadering worden de resultaten voor de woonenquête besproken. De
enquête is onlangs onder de Meterikse inwoners gehouden. Hebt u de enquête ook ingevuld en
bent u benieuwd naar de resultaten, kom dan naar de vergadering!
Daarnaast bespreken we de laatste ontwikkelingen uit de verschillende werkgroepen.
U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
Vragen, maar u kunt de vergadering niet bijwonen? Neem gerust contact op met de dorpsraad via
info@dorpsraadmeterik.nl.

HÔRSTER WÄÖRD VA GIESSEN TOËN
JOEKERE
Joekere [Ned.:] kermen (van een dier); [verl.t.:] (’t biës) joekerde; [volt.verl.t.:] (’t biës) haet
gejoekerd
Wie wál ’s enne jóngen hoond ópgeslaoten haet in en ruumte wao ie neet oêtkós, dé wèt precies
wát joekere is! Man, wát kónne zo’n biëskes ów daan óppe zenuwe wêrke, want ze kónne oore
bezig bliêve. Zeeke biëste joekere ok, má miëstal kónde ’t verscheel mèt ’t joekere va gezónde
biëste huure en kónde, ás ’t neet oêtscheijt, de viëárts hale. Vroeger schöpte weej aalt na Tokkie,
d’n hoond van Houben Tinus, want dé blééf ós naorenne ás we d’r mèt de fiets naeve kwaome. Ás
ge ‘m dá good rákte, joekerde heej óp hoês á.

Is de stap naar een heel nieuw tuinontwerp misschien nog te groot?
Zou je de ergernissen in je tuin wel eens met me willen bespreken?
Tuincoaching is een kleine eerste stap om je ergernis om te buigen
naar meer tuinplezier.

Wat gaat mijn tuinconsult je opleveren?
R
•
•
•
•
•
•

We bespreken de knelpunten en de mogelijke oplossingen
Je kunt al je tuinvragen aan me stellen
Je kunt meteen aan de slag met mijn tips
Je krijgt weer nieuwe ideeën voor je tuin
Je kijkt weer met plezier naar je tuin
Je krijgt weer zin om in je tuin bezig te zijn

De kosten voor een tuinconsult van een uur zijn € 99,95 (geen reiskosten in Meterik)
Een consult aanvragen kan op yolande@puretuinbeleving.nl.
Wil je eerst nog wat meer informatie dan mag je me bellen op 077-3981689.
Mijn gratis tuintips kun je gemakkelijk ook op mijn Facebookpagina ‘Pure Tuinbeleving’ lezen
www.puretuinbeleving.nl.
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Een zeer geslaagde opening van het raceseizoen in Lelystad
Afgelopen zondag 17 maart was het dan eindelijk weer zo ver. Na een winterstop van 5 maanden
weer naar Lelystad voor de eerste races van het seizoen. In de wintermaanden hebben we
natuurlijk niet stil gezeten en de raceauto’s weer netjes in orde gemaakt voor ons 2e seizoen in de
juniorenklasse.
De 1e manche was de baan
nog erg nat van de regen. Met
een paar nieuwe coureurs en
23 auto’s in de baan was het
een hele klus om van startplek
15 (Joost) en 16 (Tim) naar
voren te rijden.
In de volgende 2 manches
waren er veel gele vlaggen en
een aantal keren een herstart
omdat er veel auto’s met
elkaar in aanraking kwamen.
De baan werd ook steeds
droger en daardoor konden we
steeds harder rijden. Dat
resulteerde in mooie
eindposities.
Aan het einde van de dag werden de auto’s nog gekeurd en behaalde Tim de dagoverwinning en
Joost de 2e plek. Een mooi begin van het seizoen. Ook voor onze trouwe supporters.
En zelfs dorpsgenoten die ons nog even kwamen aanmoedigen. Wiel en Angèle, leuk dat jullie er
waren!!!
Tim Driessen en Joost Litjens
Gisteren, woensdag 20 maart
Stond de zon loodrecht boven de evenaar
en is de astronomische lente begonnen.
Deze duurt tot vrijdag 21 juni.
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Interview met Wim Jacobs
de oudste inwoner van Meterik
Deel 3
Met toestemming van Wim, waarvoor onze hartelijke dank, publiceren we in
meerdere delen het interview dat leden van Heemkunde Meterik in november
2018 met Wim hadden. Vandaag leest u deel 3.
“’s Avonds in de oorlog kwamen die vliegtuigen allemaal over en dan zaten
we met vrienden bij de kerk op de stoep. Die vrienden waren Piet en Wie Alards, Wiel en Ben
Hesen, Baltussen Pietje, Mulder ziene Sraar en Sef van de Uil van Bosse Wie. Achteraan de
Meterik waren deze jongens als boerenknechten. We hebben wat streken uitgehaald maar nooit
iets kapot gemaakt. Zondags gingen we bij Tieskes in café Bos wat drinken. Bij de razzia zijn we
bij pastoor door de tuin achter Slitjes Jeu
(Geurts) weggerend.
Bij Ben en Gridje Tacken hadden ze 3 kinderen. Leo, Elly en Pietje. Ik was paardenknecht daar,
met 3 paarden voor de ploeg en dan zo het land op. Ben is ziek geweest en jong gestorven. Bij de
beek is nooit iets gebeurd met onze kinderen. Wel is er een keer een kind ingevallen en dat heb ik
er toen uitgehaald, van Baeten.
Peter Janssen van de overburen was ook altijd bij de beek aan het spelen. Hij is er ook wel eens
ingevallen”.
“Ik ben naar de kwajongenschool geweest”,
vertelt hij. “Ik ben ook in de 8e klas geweest. We
konden in de winterdagen naar de avondschool
waar we met de fiets naar Liessel fietsten met de
kinderen. Het schoolhoofd was meester van
Rijswijck en de rooie was meester van Lierop. De
Deurnese bok was meester Hermans. Dit waren
de vaste leerkrachten van school.
Meester van Lierop gaf de meeste straf. Een
losse leraar was Van Hees. Dit was een zinnige
man. We hadden op de fiets een karbietlamp. Na
school moesten we altijd brood halen bij de
bakker. Dat was gewoon, iedere dag. Als je straf
kreeg bij meester Van Lierop moest je met beide
handen een pak papier vasthouden op
schouderhoogte. Als je de handen liet zaken dan
kregen ze een tip met de liniaal op het oor, dit
deed pijn. Er waren geen juffrouwen aanwezig,
alleen meesters”.
Het huis aan de beek, waar Wim nog steeds woont.
Op de vraag hoe Wim de feestdagen beleefde, antwoordde hij dat er niks te doen was vergeleken
met nu. “Er was veel armoede. De verjaardagen werden niet gevierd want we wisten niet wanneer
iemand jarig was.” Wim kon zich wel herinneren dat hij op de 3e klas zat. “Er was toen een feest
van het koninklijk huis. We moesten een beker meenemen van thuis en kregen daar ranja in uit
een geëmailleerde kan. Ik zal het nooit vergeten, prachtig. Verder kregen we nooit iets. We
konden wel foto’s laten maken maar we kregen ze niet”.
Volgende week leest u deel 4

Heemkunde Meterik doet mee aan de PLUS-sponsoractie.
Als u boodschappen doet bij PLUS Lucassen in Horst krijgt u bij besteding van iedere 10 euro een
muntje dat u in de winkel in een buis kunt stoppen voor de vereniging die u financieel wilt steunen.
Wij zijn erg blij met ieder muntje dat in de buis van Heemkunde Meterik belandt. Alvast hartelijk
bedankt!
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Agenda
31 augustus vieren we onze 90e verjaardag. Hou dit weekend vrij.
Meer info volgt.

Kantinediensten
21-03
23-03
24-03
24-03

Toon en Jordi v. Rens
Peter
Toon, Annie, Elle, Kirsten en Pieter
Niels Peeters

28-03 Annie en Piet Steeghs
30-03 Ton
04-04 Toon en Rob Verbong

Senioren
Uitslagen 17-03-2019
17-3-2019
Meterik 1
17-3-2019
Sparta'18 3
17-3-2019
Hegelsom 4
17-3-2019
SV United 4

-

DEV-Arcen 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4

3-1
2-1
Afg.
4-1

Programma
24-3-2019
Meterik 1
24-3-2019
Meterik 2
24-3-2019
Meterik 3
24-3-2019
Meterik 4
31-3-2019
EWC'46 1
31-3-2019
America 2
31-3-2019
Wittenhorst 9
31-3-2019
BVV'27 2
04-4-2019
Meterik 1

-

GFC'33 1
Sportclub Irene 5
Wittenhorst 9
SVOC'01 2
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
VVV’03 1

14:30
12:00
10:30
10:00
14:30
11:00
09:30
11:00
18:30

Jeugd
Uitslagen16-3-2019:
ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
S.V. Lottum JO17-1G
ST Volharding/Sambeek JO15-2
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
S.V. Lottum JO9-1
Wittenhorst JO9-3
ST Meterik/America JO8-1
Sparta’18 JO8-3

MVC’19 JO19-1
Reuver JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
SVOC’01 JO13-1G
Belfeldia JO11-1G
ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-2
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
S.V. Oostrum JO8-1
ST Meterik/America JO8-2

4-0
2-9
4-2

Programma 23-3-2019:
H.B.S.V. JO19-1
RKSVO JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
ST America/Meterik JO13-1
Wittenhorst JO11-1
FCV-Venlo JO11-3
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
SVOC’01 JO8-1
ST Meterik/America JO8-2
ST Meterik/America JO7-MP

ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
SV Venray JO17-5
Melderslo JO15-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
Baarlo JO9-2G
Melderslo JO9-2
ST Meterik/America JO8-1
Wittenhorst JO8-5
Locatie Kronenberg

14:30
15:00
14:30
13:30
09:45
08:45
10:45
10:45
10:30
09:30
10:00
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C
A
R
N
A
V
A
L
2
0
1
9
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Seniorennieuws
Uitslagen
Livoc Liessel D2 – VC Trivia D1
AV Flash D2 – VC Trivia D2
PrismaWorx VC Weert D2 – VC Trivia D3
VC Kessel D3 – VC Trivia D4
Olsredlem D3 – VC Trivia D6
VC Fortutas H2 – VC Trivia H2

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

Programma: zaterdag 23 maart
15:00 uur VC Trivia D1 – Havoc D2 (Horst)
Tellen: Lisette van de Homberg
15:00 uur VC Trivia D2 – Olsredlem D2 (M)
Fluiten: Jenny Litjens
Tellen: Lion Bouten
17:00 uur VC Trivia D3 – Grashoek D2 (M)
Fluiten: Ad Vermeer
Tellen: Meike Tacken
15:00 uur VC Trivia D4 – Tupos D2 (H)
Fluiten: Marret Keijsers
Tellen: Danique Oomen
17:00 uur VC Trivia D5 – VC Athos ’70 D3 (A)
Fluiten: Thijs Geurts
Tellen: Henry van der Heijden
17:00 uur VC Trivia D6 – VC Athos ’70 D4 (H)
Fluiten: Willem van Rengs
Tellen: Femke Linders
19:00 uur VC Trivia H1 – VC Athos ’70 H2 (H)
Fluiten: Angelique Heijligers
Tellen: Jan Cortenbach
19:30 uur VC Trivia H2 – BVC Holyoke H2 (M)
Fluiten: Elke Dierx
Tellen: Milou Verheijen

VC Trivia D1 strandt in halve finale beker
Afgelopen weekend een druk volleybalweekend voor VC Trivia D1. Op zaterdag speelden zij een
competitiewedstrijd tegen Liessel, die met 3-1 verlies werd afgesloten. Op zondag mocht het team
op weg naar Panningen voor de halve finale van de regionale beker tegen VC Velden D3. Na een
lange strijd moest VC Trivia met een nederlaag van 3-2 het bijltje erbij neerleggen.
Na een zware competitiewedstrijd was het voor velen van VC Trivia op zondag een flinke kluif.
Toch kreeg het team ontzettend veel energie van al het publiek dat speciaal voor de
bekerwedstrijd afgereisd was naar Panningen om het team aan te komen moedigen. In een
geweldige ambiance werd er dus aan de eerste set gestart. Er was inzet en enthousiasme terug te
zien in het volleybalspel van VC Trivia, er ontstond echter gedurende de set een kleine
achterstand op de tegenstander. VC Trivia bleef bij en hield aan het eind van de set het hoofd
koel, waardoor deze met 23-25 werd binnengehaald. In de tweede set kwam ook VC Velden
steeds beter in haar spel. Aan beide kanten van het net werd er hard gestreden, echter werd het
spel van VC Trivia steeds wisselvalliger. Een rommelige set werd met 25-17 gewonnen door VC
Velden. In set drie werd de inzet en het enthousiasme weer opgepakt en met vlagen werd er
prachtig volleybalspel neergezet voor alle toeschouwers. Hard werken werd beloond, 21-25 voor
VC Trivia. Toch zakte het volleybalspel van VC Trivia in de vierde set als een kaartenhuis in
elkaar. Ze werden weg geserveerd door VC Velden en al snel genoeg stond de teller op 25-13, dit
betekende dus een vijfde set. In deze laatste set begon VC Trivia slordig, waardoor ze al snel flink
achter stonden. Het laatste beetje energie werd uit de tenen gehaald en VC Trivia wist het VC
Velden toch nog even moeilijk te maken. Maar de inhaalsprint kwam te laat en de laatste set werd
met 15-13 verloren.
VC Trivia strandt dus in de halve finale van de beker, dat wil zeggen dat na de laatste
competitiewedstrijd ook voor dit team het seizoen er definitief op zit.
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Jeugdnieuws
Uitslagen
PrismaWorx VC Weert MA2 – VC Trivia MA2
Hovoc/VC Trivia/Athos JA1 – Havoc/Avance JA1
VC Trivia MB1 – VC Athos’70 MB1
VC Trivia MB2 – Avance MB1
Civitas MC2 – VC Trivia MC1
Hovoc/Trivia/Athos JB1 – Voltena JB1
Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Jokers VC JB1
VC Athos ’70 N64 – VC Trivia N61
VC Trivia N61 – Set Up N62
VC Trivia N41 – AV Flash N41
VC Trivia N41 – Set Up N42

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

Programma: zaterdag 23 maart
13:15 uur VC Trivia MA1 – Peelpush MA1 (H)
Fluiten: Steffie Driessen
Tellen: Lizzy Janssen
15:00 uur VC Trivia MA2 – SV Aspargos MA1 (A)
Fluiten: Loïs Kleuskens
Tellen: Marc Gretener
15:00 uur VC Athos ’70 MB1- VC Trivia MB1
15:00 uur Asterix MB1 – VC Trivia MB2
13:00 uur AV Flash MC2 – VC Trivia MC1
15:00 uur VCE/PSV JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB1
12:45 uur VC Volt JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
Programma: zondag 24 maart
Nivo 6 in Meterik:
10:00 uur VC Trivia N61 – Hovoc N62
10:30 uur VC Athos ’70 N64 – Hovoc N62
11:00 uur VC Athos ’70 N64 – VC Athos ’70 N62
11:30 uur VC Trivia N61 – VC Athos ’70 N62
Zaaldienst: Lonneke Keijsers + Isa Gooren
Nivo 4 in Meerlo:
10:00 uur SV Aspargos N41 – VC Trivia N41
10:30 uur VC Velden N41 – VC Trivia N41
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Recreanten
Uitslagen
VC Trivia H1 – VC Kessel H1
Programma
Maandag 18 maart 21:00 uur
VC Trivia D5 – VC Kessel D5
Fluiten: Daniëlle Mooren
Dinsdag 19 maart 20:30 uur
Ysselsteyn D1 – VC Trivia D3
Donderdag 21 maart 20:30 uur
Civitas D3 – VC Trivia D4
Vrijdag 22 maart 20:30 uur
VC Trivia D1 – Set Up D2
Fluiten: Ron Cuijpers
Zondag 24 maart
Meuleveld – VC Trivia H2

4-0
Maandag 18 maart 21:30 uur
VC Trivia D6 – Peelpush D5
Fluiten: Chritt Derks

Zondag 24 maart
VC Trivia H3 – Vokon H2
Fluiten: André Snellen

Nieuws:

Volgende week volgt
tekst en uitleg.
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OOGSTTIJD 800
PLOEGEN & ZAAIEN DOOR DE EEUWEN HEEN
Meterikse veld…
Van zaad tot brood door de eeuwen heen. Verschillende landbouwmethoden door de
geschiedenis tegelijk LIVE uitgevoerd op één locatie.
In Nederland nooit eerder vertoond!!!
Vandaag...
PLOEGEN & ZAAIEN DOOR DE EEUWEN HEEN
Zondag 24 maart
12.00 – 16.00 uur
Schadijkerweg tegenover molen ‘Eendracht maakt Macht’.
Entree gratis.
In het bakhuuske wordt die dag brood gebakken, in de kapschuur pannenkoeken..

Excursie ijssalon Clevers

Dinsdag 26 maart excursie naar ijssalon Clevers in Grubbenvorst.
IJssalon Clevers is al tientallen jaren een begrip in de regio, we gaan kijken hoe ze ijs maken en
natuurlijk gaan we ook ijs proeven.
Voor degenen die zich hebben aangemeld, we vertrekken met de auto om 19.00 uur bij de kerk.
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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 kan kampioenschap koploper niet uitstellen
Op zondag 17 maart stond de return tegen de ongeslagen koploper De Horst 1 uit Groesbeek op
het programma. De vorige keer had Oxalis veel moeite met het afmaken van de vele kansen die
ze kreeg tegen De Horst, waardoor ze de punten niet kon pakken. Dat moest anders. Daarentegen
was het voor De Horst een belangrijke wedstrijd: bij winst of gelijkspel hadden ze het
kampioenschap binnen. De uitdaging voor Oxalis was dus om dit feestje nog even uit te stellen.
Beide teams wisten in het begin van de wedstrijd kansen te creëren, maar het was lastig om de
korf te vinden. Na zeven minuten kwam De Horst op een voorsprong van 0-1. Hier had Oxalis snel
een antwoord op en het werd gelijk. Toen brak er een periode aan waarin er aan beide kanten niet
gescoord werd. Oxalis wist het verdedigend goed dicht te houden, maar de vele kansen werden
niet afgemaakt. Door slordige foutjes aan de kant van Oxalis kon De Horst op voorsprong komen.
Zo werd de ruststand 3-1.
In de rust vertelde trainer/coach Jan Wielink dat Oxalis verdedigend goed stond en de dames
genoeg goede kansen kregen in de aanval. Het was van belang om de slordige foutjes eruit te
halen en de kansen af te maken.
De Horst begon de tweede helft sterk. De kansen die aan de kant van Oxalis er niet invielen,
werden aan de kant van de thuisploeg wel afgemaakt. Zo stond Oxalis na een kwartier in de
tweede helft op een achterstand van 9-1. Maar de dames van Oxalis waren ervan overtuigd niet
zomaar weggespeeld te worden en ze wisten langzaam maar zeker vaker de korf te vinden. De
kansen vielen er in de laatste minuten goed in en zo wisten ze nog heel knap bij te komen tot een
eindstand van 10-7. Helaas niet voldoende om het kampioenschap van De Horst met een week uit
te stellen.
Volgende week speelt Oxalis om 13.30 uur tegen Corridor 1 in de Kruisweide in Sevenum.

Oxalis Pupillen D1
zaalkampioen
Afgelopen zaterdag 16 maart werden de
Pupillen D1 zaalkampioen door met 0-16
te winnen van Oxalis D2.
Gefeliciteerd meiden!

Kampioenschapswedstrijd
Pupillen F2 op 23 maart
Zaterdag 23 maart spelen de Pupillen F2
om het zaalkampioenschap tegen
Melderslo F2 om 10.00 uur in ‘De
Kruisweide’ in Sevenum. Onze meiden
hopen op veel supporters die hen komen
aanmoedigen.

Agenda
- 23/03/2019: Kampioenschapswedstrijd Oxalis F2 om 10.00 uur in ‘De Kruisweide’ in Sevenum
- 06/04/2019: Indoor Sport Spektakel Eindhoven – B-C-jeugd
- 06/04/2019: Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven
- 08/04/2019: Bloemenactie Hegelsom vanaf 18.00uur
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl.
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 23 maart, 3e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
Zondag 24 maart, 13.00 uur: doop van Jur Peeters.
De communicanten zullen hierbij aanwezig zijn. Van harte proficiat, Jur.
Zaterdag 30 maart, 4e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Door Jacobs - Alards (verjaardag)
2. Ger Bouten en Thea Bouten - Baltussen (jaardienst)
3. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - v. Wijlick (jaardienst)
Lectoren:
23-03: Margriet Hendriks
30-03: Piet Kuenen

Acolieten:
23-03: Jan Philipsen, Maik en Tom
30-03: Huub Baltussen, Mirthe en Lars

Collectanten:
23-03: Jan Steeghs
30-03: Tjeu Tacken

Op 16 maart waren de communicanten Naomi en Jans als eerste aan de beurt om de mis mee te
dienen. Dat is zo het gebruik als kinderen zich voorbereiden op de 1e Communie.
Op 23 maart zijn daarom Tom en Maik aan de beurt, op 30 maart Mirthe en Lars, op 6 april
Valentijn, Ritchie en Iriska en tot slot zullen Pim en Thomas de mis mee dienen.
Bedankt Naomi en Jans en succes voor de rest.
Grote poets
Ook zo’n goede gewoonte is het om vlak voor Pasen de ‘grote poets’ van de kerk te doen, samen
met ouders van communicanten en/of vormelingen. Zo ook dit jaar. Op maandagavond 1 april,
dinsdagmorgen en -middag 2 april en woensdag 3 april, met als uitwijkdatum, in het geval er een
uitvaart zou zijn, maandagavond 8 april, dinsdagmorgen en -middag 9 april en woensdagmorgen
10 april, zal het gaan gebeuren.
Voor vragen kunt u terecht bij mevr. Yvonne Swinkels, tel. 077- 398 82 46.
Bijbelstudie
Samen eten is fijner dan alleen eten. Samen vieren is leuker dan een feestje voor jezelf.
Zo is het ook met het lezen van de bijbel, voedsel voor onze geest. Op reis door de bijbel, dat doe
je samen. Samen lezen en samen ontdekken. Een reis met iedere keer weer nieuwe vergezichten.
Een reis om zelf te ervaren dat het Woord leeft. Deze reis willen we maandelijks met elkaar
maken. Maandag 25 maart om 10.00 uur in het Parochiehuis in Sevenum vertrekken we. We
bereiden dan de lezingen van 31 maart voor. U mag zich alvast inlezen: Joz. 5, 9a. 10-12, Ps 34, 2
Kor. 5, 17-21, Luc. 15,1-3.11-32. Onze reisleider is kapelaan Pierik. Iedereen is van harte welkom.
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.
Vastenactie
Ook dit jaar doet de parochie weer mee aan de vastenactie van de federatie ten bate van een
project in India. Dit project wordt gedragen door leerlingen van het Dendron College te Horst.
Omdat de collecte tegelijk met de Goede Doelen collecte zal plaatsvinden, zult u bij berichtgeving
daarover ook informatie vinden over het Dendron vastenactieproject. Alvast onze dank voor uw
steun!
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