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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

April doet wat hij wil,  
hetzelfde doet mijn vrouw. 

 
In de laatste week van maart nog 4 mm regen. 
Het totaal in maart is op 100 mm. gekomen. 

 
De zon staat op ze gaat weer onder. 
Ze staat weer op en gaat weer onder. 
Zo kan ik nog uren doorgaan maar er is zoveel meer daartussen. 
Laten we dat dan toch niet vergeten en leven om te genieten. 
En te genieten om te leven. 
 
             Tot weeres met groeten van Jos    
 
 

HÔRSTER  WÄÖRD  VA  GIESSEN  TOËN 

VERROEPSAKKE   

Verroepsakke  [Ned.:]  in het ongerede brengen; [verl.t.:] ik verroepsakte (eur); [volt.verl.t.:] ik hèb (eur 
duchtig) verroepsakt 

Ge kómt ze wál ’s taege: kels die ur vrouw iëwig troew gezwaoren hèbbe, die ur de koont nao zöjjen 
drage en die ur dággeleks zöjje verwènne mèt schon kliër en good aete… Má in stej daova hèbbe ze ur 
‘oêtgewoënd’, hèbbe ze ur laote ‘sjoefte’ óp ’t lând en mót ze zich alde todde aantrèkke! Zo’n vrouw die 
gêlp án urren trouw begós en bläöjde ás en roës, zo’n vrouw is na enne gâs jaor dór urre kel totaal 
verroepsakt. En schand… má wao duk zédde ’t né?   

    

 

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
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 4 april 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

 

April: 

Do 04: KBO knutselen 13.30 uur 
Vr 05: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 06: Concordia feestavond 20.00 - 23.59 uur 
Zo 07: Meriko Vocaal te gast bij BSUR Breda 09.00 uur 
Ma 08: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
  - KBO kienen 13.30 uur 
Di 09: Collecte Goede Doelen 18.00 uur 
Wo 10: - Collecte Goede Doelen 18.00 uur 
  - Vrouwen samen sterk Noodoproep 112 19.30 uur 
Za 13: - 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 seizoenafsluiting 19.30 uur 
Zo 14: Gemeentelijk muziektoernooi Drumband 14.00 -18.00 uur 
‘Ma 15: - 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 

Di 16: KBO filmmiddag Gambia 14.00 uur 
Do 18: KBO knutselen 13.30 uur 
Za 20: JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
Ma 22: Aan de Drift paaswandeling i.s.m. vogelwerkgroep ’t Hökske 09.00 uur 
Wo 24: Vrouwen samen sterk, Rondje Meterik 
Ma 29: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Mei: 

Do 02: KBO knutselen 
Vr 03 - t/m 5 mei VC Trivia, Kamp jeugdleden 08.00 - 17.00 uur 

- KBO eetpunt 18.00 uur 
Ma 06: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
  - KBO wandelen 13.30 uur 
Za 11: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 13: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
  - KBO kienen 13.30 uur 
Do 16: KBO knutselen 13.30 uur 
Ma 20: - 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 

Di 21: KBO excursie manage Emiel Tacken 14.00 uur 
Vr 24: Concordia Rozenactie 17.00 - 19.00 uur 
Za 25: JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
Ma 27: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Juni: 

Za 01: Concordia uitwisselingsconcert met Semper Unitas Sambeek 19.00 - 22.00 uur 
Ma 03: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur  
Vr 07: KBO eetpunt 18.00 uur 
Zo 09: JongNL Meterik buitenfeest 2019 11:00 - 15:00 uur 
Zo 16: t/m 21 juni JongNL Meterik laatste week groepsavonden 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Reûring um ut Boêtefiëst 2019… 

 
Muntjes van de PLUS actie 

Beste mensen: gunnen jullie ons de muntjes van de PLUS actie, zodat wij nog meer leuke dingen 
met de kinderen kunnen doen? Top! 
U mag ze direct bij de PLUS inleveren of bij Rick v Rengs (Meterikse veld 60) of bij Monique 
Brueren (Donkstraat 7). Super bedankt. 
 

 

SPONSORKLIKS  SPONSORKLIKS  SPONSORKLIKS 

 
Wil je onze vereniging sponseren zonder dat het je wat kost? Dat kan vanaf nu. 
Koop je vaker iets via internet? Het enige wat je hoeft te doen is: 

- ga naar onze website (www.jnmeterik.nl), klik daar op de vermelde link en klik vervolgens 
op de webwinkel die je wilt bezoeken, of 

- ga naar www.sponsorkliks.com, zoek op Jong Nederland Meterik en klik vervolgens op 
de webwinkel die je wilt bezoeken. 

JongNL Meterik krijgt dan automatisch een klein percentage van je aankoop door sponsorkliks 
toegestuurd. 
Kleine moeite, groot plezier! 
Alvast bedankt namens JongNL Meterik.  
 

SPONSORKLIKS  SPONSORKLIKS  SPONSORKLIKS 

 

Hallo aan alle leuke leiding 

Dit jaar gaan we op stafweekend! Uiteraard een zeer leuke activiteit, waarbij het gezellig is als zo 
veel mogelijk Jong Nederlanders meegaan. Dit vindt plaats in Someren-Heide waar ook ons 
gezamenlijk kamp plaats zal vinden. We gaan in het weekend van 17-19 mei. We willen graag 
weten wie er allemaal meegaat. Dit belooft een gezellig weekend te worden, waarbij de kosten 
slechts € 20,- per persoon zijn. Dus ga mee en zet dit weekend in je agenda. Opgeven kan tot 7 
april! Groet, stafweekend commissie.  
 
 
 

Wandel naar je werk-dag 

Bent u vandaag, donderdag 4 april 2019, te voet naar het werk gegaan? 
Vandaag is de vierde editie van de 'Wandel naar je Werk-dag' die sinds 2016 op de eerste 
donderdag van april georganiseerd wordt door Wandelnet. 
Lopen werkt stressverlagend, verhoogt de creativiteit en productiviteit en is ook nog eens leuk. 
Donderdag 23 mei is de ‘Fiets naar je Werk-dag’ voor degnene voor wie wandelen wat ver is!  

http://www.jnmeterik.nl/
http://www.sponsorkliks.com/
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Geschiedenis van de parochie St. Jan 

Evangelist - deel 87 

 

In 1959 werd in Meterik het gouden priesterfeest gevierd van Jos 
Geurts; zie onderstaand krantenartikel uit 1959.  

 

‘Gouden priesterfeest te Meterik’ 

Sinds 25 juni l.l. vertoeft hier bij zijn familie de Zeer Eerw. Pater Jos Geurts Sr. Hij is voor  een 
korte vacantie vanuit Canada overgekomen om in familiekring zijn gouden priester feest te vieren. 

De jubilaris is geboren te Meterik op 13 april 1883 en gedoopt te Horst in de Sint Lambertuskerk. 
Hij ging in 1896 studeren voor priester bij de paters Montfortanen in Schimmert, trad in 1903 in het 
noviciaat te Meersen en werd er geprofest 15 aug. 1904. In oktober van dat jaar ging hij naar 
Ottawa – Canada om daar zij philosophische en theologische studies te voltooien. 

Daar werd hij op 5 juni 1909 in de kathedraal door Mgr. Duhamet tot priester gewijd. Verschillende 
functies  heeft hij in zijn 50 jaar priesterschap vervuld. Zo was hij van 1910 – 1914 directeur van  
een school voor verwaarloosde jeugd in Montfort – Canada. Van 1914 – 1919 was hij in Ottawa 
econoom van het scholasticaat der Montfortanen en teven belast met zielzorg in de parochie. 

Van 1919 – 1939 ging hij naar Vancouver eilanden waar hij rector werd van een indiaans 
jeugdopvoeding gesticht en waar hij tevens meerdere parochies moest bedienen. Deze post 
maakte het noodzakelijk dat hij Amerikaans staatsburger werd. 

Van 1939 – 1954 werkte hij in Nicolet – Canada en preekte hij missies in Franse , Engelse, 
Italiaanse, Nederlandse en Indiaanse nederzettingen.  

Sinds 1954 is hij aalmoezenier van het hospitaal en de zusters in Jonquire – Canada. 

Sinds zijn vertrek naar Canada in 1904 is hij meerdere malen over geweest in zijn geboorteplaats. 
De eerste keer was dat in 1912 om er zijn eerste H. Mis op te dragen  in de kerk van de 
toenmalige rectoraat Meterik. Toen was het een zgn. ‘stille’ H. Mis omdat Meterik nog geen 
zelfstandige parochie was. 

Thans zal de jubilaris op zondag 12 juli weer een ‘stille’ H. Mis tot dankzegging opdragen in de 
parochiekerk te Meterik. Dit gebeurt nu op uitdrukkelijk verlangen van de jubilaris, die nog pas van 
een zware ziekte hersteld is. Toch zal Meterik van deze dag een feestdag maken voor de jubilaris. 
Zo zal hij door geestelijkheid, kerkkoor, fanfare, en ruiters naar de kerk worden geleid. Het 
kerkkoor zal de H. Mis op passende wijze opluisteren. De bevolking zal gaarne in grote getalen de 
jubilaris ten huize van de fam. Geurts aan de Meteriksebaan 22 haar gelukwensen aanbieden. 
Gaarne is hij naar zijn geboorteland terug gekomen, maar het is te begrijpen dat hij na zoveel 
jaren arbeid aldaar weer met vreugde terug ging om zijn werk te hervatten. Daar wensen wij hem 
nog vele jaren’. 

 

 

Uit de Venloosche courant 
van 8 april 1899 
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“Al leg je de lat nog zo hoog, je kunt er altijd onderdoor” 

Gelukkig maar, want na het fantastische Barkrukkenverslag in ’t Krèntje van 
vorige week lag de lat voor deze auteur wel erg hoog.  
Deze week dus even niets over ‘kalkliene’ en ‘abrikoëze’ maar gewoon een 
onvervalst Nederlandstalig velosofisch verslag gebaseerd op louter 

wetenschappelijke feiten.  
 
Dat veel Nederlandse spreekwoorden vroeger ontstaan zijn tijdens het fietsen weten slechts 
weinigen. Bijgaand een vijftal onvervalste voorbeelden hiervan : 
1. ‘Beter 3x te laat dan nooit’.  2. ‘De renner valt niet ver van zijn fiets’.  3. ‘Hoge velgen vangen 
veel wind’.  4. ‘Er een plasje overheen doen’.  5. ‘Wie het eerst komt, die het eerst juicht’  
Door de jaren heen zijn de meeste van deze spreekwoorden helaas verbasterd maar daar hebben 
de tweewielerliefhebbers nooit moeilijk over gedaan. Op deze druilerige en winderige 
zondagmorgen 31 maart 2019 hadden bovengenoemde spreekwoorden zomaar geboren kunnen 
zijn. Zo was onze voorzitter, die blijkbaar nog moeite had met de zomertijd die om 02.00 uur was 
ingegaan, voor de 3e week op rij aan de late kant. 
 

Feit 1: De eerste praktische toepassing van zomertijd was door het Duitse  

Keizerrijk gedurende de Eerste Wereldoorlog, vanaf 30 april 1916.  

De voorzitter had dus beter moeten weten en Der Pirat eigentlich auch...  
In het eerste extra uurtje van deze ochtendrit ging het helaas even mis bij 
Naj Kee en Herbie. Een lelijke valpartij met als gevolg een geschaafde knie, 
kapotte kleding en wat lichte materiële schade. Herbie, net terug van een 6-
weekse hoogtestage in Spanje, had nog speciaal getraind op veilig rijden,             
maar het mocht blijkbaar niet baten.  

Feit 2: Een scherpe bocht en een natgeregend wegdek (of was het toch Vissers olie?) is geen 

goede combinatie. 
Weer bij Café Kleuskens aangekomen werd de schade nogmaals opgemeten en werden alle 
wonden gelikt. Om 09.30 uur vertrokken er uiteindelijk 16 A-Krukken en 4 B-Krukken, waarvan 
nota bene 1 gastrijder, aan hun wielertocht. 
De wind was vanaf kilometer 1 direct aan 
de felle kant en leek telkens ongunstig te 
draaien, zodat er veel ‘gestoempt’ moest 
worden. Constant werden er waaiers 
gevormd om maar zo min mogelijk wind te 
hoeven vangen. Dat carbonwielen met een 
hoge velgrand bij veel wind niet erg 
praktisch zijn werd gauw duidelijk. Ook de 
nog niet afgeworpen wintervacht (lees: 
overgewicht) van menig renner was een 
dankbare prooi voor de wind.  
      

Feit 3: Wind is een natuurlijke luchtbeweging van de atmosfeer. Deze ontstaat door horizontale 

luchtdrukverschillen, waarna de kracht en richting worden beïnvloed door de draaiing van de aarde 
en eventueel de wrijving met het aardoppervlak. 
Via veelal Brabantse wegen werd via Liessel, Vlierden, ja ja alweer Bakel, De Mortel en Elsendorp 
uiteindelijk de terugweg ingezet naar Limburg. Voor de broodnodige plaspauze werd Vredepeel 
het meest geschikt bevonden.   

 

Feit 4: Urineren met tegenwind geeft natte voeten. 

Via Merselo, Venray en Leunen ging het laatste stukje gelukkig ‘wind uit’ naar Meterik. De sprint 
werd dit keer sluw gewonnen door de Stoemper, die optimaal gebruik maakte van de waaier en er 
gewoon aan de rechterkant voorbij reed. 

Feit 5:  Als je wint mag dat uitbundig gevierd worden! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
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AFSCHEID JEU LITJENS 

 

Jeu Litjens heeft na 10 jaar afscheid 
genomen als bestuurslid en penningmeester 
van Seniorenvereniging KBO Meterik. Als 
penningmeester heeft Jeu zich voor 100% 
ingezet voor onze mooie seniorenvereniging 
KBO Meterik en heeft gezorgd voor een 
gezonde en zorgeloze financiële overdracht.  

Als dank voor de bewezen diensten werd Jeu 
de zilveren KBO speld overhandigd door de 
vicevoorzitter van de KBO regio 
Horst/Venray. Bestuur en leden van KBO 
Meterik bedanken Jeu voor zijn geweldige 
inzet en collegialiteit. Ook wensen het 
bestuur en leden Jeu het allerbeste voor de 
toekomst en veel gezondheid.  
JEU BEDANKT. 

 

 

 

EETPUNT 

Vrijdag 5 april zorgt John weer voor 

lekker eten en we weten dat het goed zal 
smaken. De rest is ditmaal een verrassing. 
Wil je ook één keer per maand heerlijk uit 
eten, dan is aanmelden nog steeds mogelijk. 
Ook voor inlichtingen kun je John bellen, tel. 
077-3981396. De aanvang is 18.00 uur, dus 
zorg dat je op tijd aanwezig bent.  
 

KIENEN 

Maandag 8 april is er weer kienen in ‘De 

Meulewiek’ met natuurlijk weer 40 leuke 
prijzen. Iedereen is welkom op deze 
spannende en gezellige middag. De 
aanvang is 14.00 uur en de zaal is open om 
13.30 uur. 
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Uitslagen Venloop 31 maart 2019 

 

 

Halve Marathon   

Joris van den Beuken  1.28.15 
Bjorn Coppers   1.38.05 
Jos van Ras    1.45.52 
Marjelle Coppers  1.48.11 
Petra van Rens  1.48.44 
Mark Janssen   1.49.42 
 
  

10 kilometer   

Niels van der Vight     42.28 
Roel Ramaekers     45.52 
Stephanie Selhorst     46.12 
Roy Bouten      46.29 
Ruud Cuijpers      47.14 
Wilbert Claessens     48.55 
Geertje Wijnen     51.23 
Loes Heuvelmans     53.42 
Hedwig van Ras      53.52 

 

kilometer   

Jet Klaver      29.02 
 

500m   

Wiesje van Lin             3.15 
Jeps van Lin          4.14 
 
 
 
Jos van Ras      53.56 
Stefan Bouten      54.43 
Kelly Couwenberg     54.46 
Lincy van Rens     57.05 
Maud Willems      57.09 
Marcel Hermans     57.48 
Sandra Keijsers  1.07.56 
Martin van den Homberg 1.10.30 
 
 

 
 

Week van de Goede Doelen 
Gezamenlijke collecte Meterik 2019 
 
Vandaag of morgen kunt u de envelop met invulformulier in uw 

brievenbus aantreffen. Dinsdagavond 9 april om 18.00 uur 

begint het collecteren. Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u de collectant 
nogmaals verwachten op woensdagavond 10 april. 
De collectanten komen met twee en kunnen zich legitimeren. 
Als u beide dagen niet thuis zou zijn, kunt u contact opnemen met 
Carien Tacken, tel.nr. 077-3982494 of u kunt de envelop in de 
brievenbus doen van St. Jansstraat 1. 
 

Wilt u ervoor zorgen dat de envelop voor de collectant 

klaarligt?  

Laten we er samen weer een succes van maken! 
 
Bij voorbaat hartelijke dank namens de Organisatie Gezamenlijke Collecte Meterik. 

 
Longfonds      Hay Versleijen 
Brandwondenstichting    Carien Tacken 
HandicapNL          Nel Jenniskens 
Hartstichting         Anita van Berlo en Anita Jacobs 
KWF Kankerbestrijding      Maria van Rijswick 
Nierstichting         Henny Jenniskens 
Prins Bernard Cultuurfonds       Maria van Rijswick 
Prinses Beatrix Spier Fonds      Marjan Jacobs 
Rode Kruis         Martijn Hesen 
Vastenactie (apart zakje)    Truus Steeghs 

http://www.google.com/imgres?hl=nl&sa=X&biw=1680&bih=955&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VUh6wFBz4aifUM:&imgrefurl=http://www.headlinez.nl/index.php?category=Atletiek&docid=uDaVKebpJjrszM&imgurl=http://www.headlinez.nl/images/atletiek.gif&w=150&h=117&ei=356qUOC3JcPE0QX2qIGIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1274&vpy=471&dur=5139&hovh=93&hovw=120&tx=85&ty=46&sig=107630542770312409473&page=2&tbnh=93&tbnw=120&start=37&ndsp=44&ved=1t:429,r:43,s:0,i:268
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Jeu de Boules Meterik 

 
Vanaf maart zijn we weer buiten aan het boulen op onze zo mooi gelegen banen. 
In clubverband doen we dit op: 
 
- dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.45 uur 
- woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur   NIEUW!!!! 
- donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur 
- zaterdagmorgen van 9.30 uur tot 11.45 uur 
 
Lijkt jeu de boules je ook wel wat, kom gerust eens op een van deze tijden kijken of liever nog, 
meedoen! Wij spelen nooit met vaste teams, altijd met de mensen die er zijn. Voor verdere 
informatie kun je terecht bij Hay Houben, wnd. voorzitter, tel 077- 464 1435 of Diny Kuenen, 
secretaris tel: 077-398 1497. 
Ook komend jaar kunnen families, vriendengroepen en verenigingen weer gebruik maken van 
onze accommodatie. We bieden de mogelijkheid om, onder begeleiding, te komen boulen. Neem 
hierover contact op met Sef v. Rens, tel: 06-2397 8137. Hij kan u informeren over de diverse 
mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 

Karting 

Karter Kris Haanen komt in 2019 uit voor het Engelse Coles Racing. Het twaalfjarige talent uit 
Meterik gaat deelnemen aan races in de sterk bezette IAME X30 Junior-klasse. Met zijn Tony Kart 
OTK gaat hij rijden in de Wintercup in Valencia, het Brits kampioenschap en het Europees 
kampioenschap. 

Afgelopen weekend was de eerste ronde van de 2019 IAME Euro Series op het circuit Karting des 
Fagnes in Mariembourg België. Hier streden de karters uit vele landen in de klassen X30 Mini, X30 
Junior, X30 Senior en de X30 Shifter voor de uiteindelijke overwinning. Bij de X30 Junior was ook 
Kris Haanen uit Meterik van de partij.  

Na alle voorraces prima doorlopen te hebben kwam hij 
op zondag uit in de finale. Na een indrukwekkende en 
spannende race wist hij de 4e plaats te bemachtigen.  
 
Echter in de melêe van rijders raakte hij in de slotronde 
een tegenstander en kreeg 5 strafseconden opgelegd. 
Hierdoor zakte hij helaas naar plaats 13. 
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Agenda 

31 augustus vieren we onze 90e verjaardag.  
Hou dit weekend vrij. Meer info volgt.  
 

Kantinediensten 

04-04 Toon en Rob Verbong 
04-04 ? 
06-04 Jan 
07-04 ? 
11-04 Annie, Kirsten en Fenne 
11-04 Toon  en Tom Verbong 
13-04 Geert 

14-04 Annie, Fenne, Elle en Eddy  
14-04 Rick Jenniskens 
18-04 Toon en Thijs Bouten 
20-04 Leon 
25-04 Annie en Luuk Geurts 
27-04 Peter 

       

Senioren  

Uitslagen 

31-3-2019 14:30 EWC'46 1  - Meterik 1  2 - 2 
31-3-2019 11:00 America 2  - Meterik 2   uitg. 
31-3-2019 09:30 Wittenhorst 9  - Meterik 3  4 - 2 
31-3-2019 11:00 BVV'27 2  - Meterik 4  3 – 2 
 

Programma 

04-04-2019 18:30 Meterik 1  - VVV'03 1  
05-04-2019 19:30 America 2  - Meterik2  
07-04-2019 14:30 Hegelsom 1  - Meterik 1  
07-04-2019 10:00 S.V. Oostrum 3 - Meterik 2  
07-04-2019 10:00 America 3  - Meterik 3  
07-04-2019 11:00 Melderslo 4  - Meterik 4  
11-04-2019 18:30 Meterik 1  - America 1  
14-04-2019 14:30 Meterik 1  - SVEB 1  
14-04-2019 12:00 Meterik 2  - America 2  
14-04-2019 10:30 Meterik 3  - S.V. Lottum 4  
14-04-2019 10:00 Meterik 4  - BVV'27 2  
20-04-2019 18:00 SVEB 1  - Meterik 1  
22-04-2019 14:30 S.V. Oostrum 1 - Meterik 1  
28-04-2019 14:30 GFC'33 1  - Meterik 1  
28-04-2019 12:00 Sportclub Irene 5 - Meterik 2  
28-04-2019 10:00 S.V. Lottum 4  - Meterik 3  
05-05-2019 12:00 SV United 2  - Meterik 2  
05-05-2019 10:00 Sporting S.T. 3 - Meterik 3  
05-05-2019 12:00 Sporting S.T. 2 - Meterik 4  
12-05-2019 14:30 Meterik 1  - FCV-Venlo 1  
12-05-2019 12:00 Meterik 2  - FCV-Venlo 4  
12-05-2019 10:30 Meterik 3  - Venlosche Boys 5  
12-05-2019 10:00 Meterik 4  - EWC'46 3  
19-05-2019 14:30 Stormvogels'28 1 - Meterik 1  
19-05-2019 12:00 Hegelsom 2  - Meterik 2  
19-05-2019 10:30 SVOC'01 3  - Meterik 3  
19-05-2019 09:30 Wittenhorst 8  - Meterik 4  
26-05-2019 14:30 Meterik 1  - BVV'27 1  
26-05-2019 12:00 Meterik 2  - Blerick 3  
26-05-2019 10:30 Meterik 3  - Sparta'18 6  
26-05-2019 10:00 Meterik 4  - Leunen 4  
30-05-2019 12:00 Meterik 2  - SV Venray 5  
30-05-2019 10:30 Meterik 3  - S.V. Oostrum 5  
02-06-2019 10:00 Meterik 4  - SV Venray 12  
16-06-2019 10:30 Hegelsom 4  - Meterik 3  
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Jeugd  

Uitslagen 30 maart   

ST America/Meterik JO19-1  MVC’19 JO19-1   4 - 1 
ST America/Meterik JO19-2  ST Panningen/Egchel JO19-2 5 - 0 
S.V. Lottum JO17-1G   ST Meterik/America JO17-1  3 - 1 
ST America/Meterik JO13-1  SVOC’01 JO13-1G   4 - 1 
ST America/Meterik JO11-1  VV Kessel JO11-1   2 - 4 
ST America/Meterik JO11-2  ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-2 6 - 2 
S.V. Lottum JO9-1   ST Meterik/America JO9-1G  2 - 8 
 

Programma 6 april    

FCV-Venlo JO19-2   ST America/Meterik JO19-1  15:00 
Sparta’18 JO19-3   ST America/Meterik JO19-2  14:30 
ST Meterik/America JO17-1  GFC’33 JO17-2G   14:30 
ST Meterik/America JO15-1G ST Fiducia/Elsendorp JO15-1G 13:30 
ST Sparta’18/Kronenberg JO13-4 ST America/Meterik JO13-1  11:30 
GFC’33 JO11-1   ST America/Meterik JO11-1  11:00 
ST SVEB/Sporting S.T. JO11-3G ST America/Meterik JO11-2  09:30 
ST Meterik/America JO9-1G  Wittenhorst JO9-2   10:45 
ST Meterik/America JO9-2G  FCV-Venlo JO9-3   10:45 
ST Meterik/America JO8-1  ST Sporting S.T./SVEB JO8-1 09:30 
Merselo JO8-1   ST Meterik/America JO8-2  10:15 
ST Meterik/America JO7-MP  Locatie Lottum   10:00 
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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 

SV Ludentes – VC Trivia D3    0 - 4    
VC Trivia D2 – VC Athos ’70 D2    3 - 1 
VC Olympia D6 – VC Trivia D4   3 - 1 
Set Up D3 – VC Trivia D6    4 - 0 
Havoc H1 – VC Trivia H1    0 - 4 
Jokers H3 – VC Trivia H2    1 - 3 

Programma: zaterdag 6 april 

17:00 uur  MVC ’64 D1   – VC Trivia D1 
16:00 uur  SV Aspargos D1  – VC Trivia D2 
18:00 uur  VC Kessel D2   – VC Trivia D3 
19:00 uur  BVC Holyoke D2  – VC Trivia D4 
16:30 uur  Tupos D3  – VC Trivia D5 
18:15 uur  Civitas D2   – VC Trivia D6 
19:00 uur  Shock ’82 H1  – VC Trivia H1 
15:00 uur  Hovoc H6   – VC Trivia H2 
 

Jeugdnieuws 

Uitslagen 

VC Trivia MA1  – VC POlaris MA2    4 - 0 
VC Trivia MB1 – Hovoc MB1    0 - 4 
Avance MB1 – VC Trivia MB2   4 - 0 
Set Up MC3 – VC Trivia MC1    0 - 4 
Hovoc/Trivia/Athos JB1 – Nuvoc JB1   4 - 0   
Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Jokers VC JB1   3 - 1  
Hovoc/Trivia/Athos JB3 – Saturnus/JB2  4 - 0 

Programma: zaterdag 6 april 

15:00 uur VC Hero MA1  – VC Trivia MA1 
18:00 uur ActiveRooy MA1     – VC Trivia MA2 
16:00 uur VC Trivia MB2  – Asterix MB1 (M) 
  Fluiten: Maddy Linskens 
  Tellen: Lina Keijsers 
14:30 uur Nuvoc JB1  – Hovoc/Trivia/Athos JB1 
16:00 uur VC Heerlen JB1  – Hovoc/Trivia/Athos JB2 
15:30 uur VV Rooi JB1  – Hovoc/Trivia/Athos JB3 
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Programma: zondag 7 april 

Nivo 4 in Sevenum: 

11:00 uur ActiveRooy N43  – VC Trivia N41 
11:30 uur VC Athos ’70 N42  – VC Trivia N41 

Nivo 6 in Sevenum: 

11:00 uur VC Trivia N61 – Brovoc/Olsredlem N61 
11:30 uur VC Trivia N61  – SV Aspargos N61 

Verslag VC Trivia MA1 

Beste lezers, afgelopen zaterdag moesten we tegen Polaris volleyen. De eerste set hadden we ze 
al goed te pakken. Deze wonnen we met 25-11. De tweede en derde set gingen ook soepel en 
deze wonnen we met 25-13 en 25-14. De vierde set hadden we onze pieken en dalen maar ook 
deze set hebben we gewonnen met 25-18. Dat brengt ons op een eindstand van 4-0 waardoor we 
dus weer 5 punten in de pocket hebben. Tot de volgende keer! Groetjes, MA1 

VC Trivia MC1 kampioen! 

Vorige week werd er door de zeven meiden van VC Trivia een belangrijke wedstrijd gewonnen 
tegen AV Flash. Hierdoor was de kans op zaterdag 31 maart erg groot dat de MC1 van VC Trivia 
kampioen kon worden in Meerlo. Zij speelden deze dag tegen Set Up MC3 en wonnen deze 
wedstrijd overtuigend met 4-0, daarmee was het kampioenschap binnen.  

Voor aanvang van de wedstrijd stroomde de tribune al vol met het publiek dat gekomen was om 
de meiden aan te moedigen. Iedereen wist deze dag wat er te bereiken was en dat was terug te 
zien in het volleybalspel. 

Er werd netjes volleybal 
gespeeld en de meiden hielden, 
ondanks de lichte spanning, het 
hoofd koel. Al snel genoeg 
waren de eerste drie sets met 
overtuigende setstanden binnen 
en konden de meiden zich 
officieel benoemen tot 
kampioenen!  

In de laatste set werd de 
concentratie wat minder, maar 
ook deze set werd winnend 
afgesloten.  

Na een vreugdedansje kwam het 
publiek naar beneden en 
mochten de meiden de felicitaties in ontvangst nemen.   

 

Recreanten  

Programma 

Woensdag 3 april 19:30 uur    Woensdag 3 april 21:30 uur 

VC Trivia D3 – Accretos D1     VC Trivia D4 – Olsredlem D1 
  Fluiten: Peter Keijsers      Fluiten: Petra Gielen 
 

 Donderdag 4 april 20:30 uur 

AV Flash D2 – VC Trivia D6 
 

Zondag 7 april      Zondag 7 april 

VC Trivia H1 – VC Arsenaal     VC Trivia H2 – VC Peelpush H2 
  Fluiten: Hans Cox      Fluiten: Betsy vd Heijden 
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  

De groep bestaat inmiddels uit ong. 18 gasten, welke al 5 maal een heerlijk 3 gangen menu 
geserveerd gekregen hebben van Paulus Kookt. Indien u nog niet bent geweest, maar toch 
nieuwsgierig bent, u bent van harte welkom! 

Maandag 15 april 2019 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 3 gangenmenu 
en de kosten bedragen € 12,00. Aanvang: 12.15 uur 

Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 8 april 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 18 maart al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een 

keer te doen. 

 
 

Uit het Venloosch weekblad
 van 19 april 1879 

 

 

 

 
     
   

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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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 verliest laatste zaalwedstrijd, maar handhaaft 3e plek 

Zondag 31 maart speelde Oxalis de laatste wedstrijd van het zaalseizoen tegen Odisco uit  
Sint-Oedenrode. Het was al de vierde keer dit seizoen dat Oxalis tegen Odisco speelde. In de 
meeste ontmoetingen had dit tot een overwinning geleid voor Oxalis, dus dit was opnieuw het 
doel.  
Oxalis begon goed aan de wedstrijd en er werden goede kansen gecreëerd. Zo stond Oxalis na 10 
minuten op een voorsprong van 0-2. Later in de eerste helft kreeg Oxalis meer moeite om kansen 
af te maken. Zo wist Odisco gelijk te komen. Toch wist Oxalis met een voorsprong van 2-4 de rust 
in te gaan.  
Trainer/coach Jan Wielink gaf aan dat het heel belangrijk was om alle slordigheden eruit te halen 
en de kansen af te maken.  
Maar Oxalis begon niet scherp aan de tweede helft. De kansen werden opnieuw niet afgemaakt en 
de dames waren niet fel genoeg. Aan de kant van Odisco groeide het vertrouwen en vielen de 
doelpunten wel. 5 minuten voor tijd stond Odisco hierdoor op een voorsprong van 9-5. Oxalis gaf 
zich niet zomaar gewonnen en de dames kwamen nog knap terug tot een eindstand van 10-8. 
Helaas geen winst bij deze laatste zaalwedstrijd, maar Oxalis handhaaft zich op een mooie derde 
plek in de overgangsklasse. Ook volgend zaalseizoen zal Oxalis in de overgangsklasse uitkomen. 
Vanaf nu gaan de dames weer buiten trainen voor de 2e helft van het veldseizoen dat 22 april 
start. 
 

KangoeroeKlup Training 13 april 

Op zaterdag 13 april is er voor de allerkleinsten weer KangoeroeKlup training. Van 10.00 - 11.00 
uur kunnen kinderen van 4-5 jaar op Sportpark Wienus in Hegelsom balspelletjes komen doen. 
Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op jonge 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. 

Start 2e helft veldtrainingen 

Vanaf week 15 (08/04/2019) starten de 2e helft veldtrainingen weer. De trainingstijden zijn als volgt: 
Maandag:  18.30 - 19.30 uur Pupillen F1 + F2 + D2  
Dinsdag:  18.30 - 19.30 uur Kombifit  

18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1 + Junioren A1  
18.45 - 20.00 uur Aspiranten B1 + B2 
20.00 - 21.30 uur Senioren 1 + 2  

Woensdag: 20.00 - 21.00 uur Midweek & Recreanten  
Donderdag:  18.30 - 19.30 uur Pupillen D1  

18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1 + B1 + B2 + Junioren A1  
20.00 - 21.30 uur Senioren 1 + 2 + 3 

De competitie start voor de jeugdteams op 13 april, voor de Senioren op 2e Paasdag! 
15/16 juni is het laatste reguliere speelweekend, 22/23 juni is nog inhaalweekend. Dat betekent dat 
26/06/2019 de seizoen afsluiting gepland staat en op 28/06/2019 de kampioenschapsreceptie. 
 

Agenda 

- 06/04/2019: Indoor Sport Spektakel Eindhoven – B-C-jeugd + Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven 
- 08/04/2019: Bloemenactie Hegelsom vanaf 18.00uur 
- 17/04/2019: Schoolkorfbaltoernooi in Melderslo 
 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl. 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst. 

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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Afgelopen vrijdag waren de finalewedstrijden voor het verenigingskampioenschap libre  
Seizoen 2018/19. Jeu Craenmehr, die vanaf het begin de koppositie innam, werd uiteindelijk de 
terechte kampioen. 
De huldiging van de nummer 1 t/m 4 zal op de feestmiddag/avond 17 mei a.s. plaatsvinden. 
Uitslagen gespeelde wedstrijden: 
 

Finale OBM Meterik 2018-2019 

Stand in Ronde 3 en in Poule 1 30-03-2019 

Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car 
% 

Moy 
W R V 

1 Craenmehr, Jeu 3 8 87 80 1,08 6 1,52 100,00 112,57 3 0 0 

2 Beuken, v/d Jan 3 5 129 97 1,32 9 1,75 87,75 82,09 2 0 1 

3 Derks, Jan 3 3 128 85 1,50 7 1,57 82,05 86,19 1 0 2 

4 
Kleuskens, 

Lucia 
3 0 46 86 0,53 4 0,00 76,66 81,29 0 0 3 

 

              
 
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 - 398 1689.  
Mijn gratis tuintips kun je ook op mijn Facebookpagina ‘Pure Tuinbeleving’ lezen, 
www.puretuinbeleving.nl. 

mailto:yolande@puretuinbeleving.nl
http://www.puretuinbeleving.nl/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 

Zaterdag 6 april, 5e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur 

1. Pieter Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst) 
2. Frans Geurts (jaardienst) 
3. Gerard Jenniskens en Petronella Baeten (jaardienst) 
4. Pieter-Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst) 
 

Zaterdag 13 april, Palmzondag, 19.00 uur 

1. Wim Steeghs en Maria Arts (jaardienst) 
2. Pieter-Jan Craenmehr (verjaardag), Bertha Craenmehr - Hoeijmakers en dochter Koos 
 

Vrijdag 19 april, 15.00 uur: Kruisweg 

 

Zaterdag 20 april:   

Gezamenlijke H. Mis i.v.m. Stille Zaterdag in de Lambertuskerk van Horst 
 

Zondag 21 april, hoogfeest van Pasen, 09.30 uur 

1. Wiel van Rens ( verjaardag) 
2. Wim Bouten en Mien Bouten-Keijsers ( jaardienst) 
 

Lectoren:    Acolieten:      Collectanten: 

30-03: Piet Kuenen  30-03: Huub Baltussen , Mirthe en Lars 30-03: Tjeu Tacken 
06-04: Susan Baltussen 06-04: Max v. Dieten, Valentijn, Lars, Iriska 
13-04: Maria v. Rijswick,        13-04: Jan Philipsen, Pim en Thomas 13-04: Piet Colbers 
           Jos Tielen 
       

Grote poets 

Iedereen van harte bedankt voor de inzet bij het poetsen van de kerk. Waar zouden we zijn zonder 
al die hulp. Heel veel dank! 

 

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  
 

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 Dendroncollege 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! 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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