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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Een droge maart is goud waard,
vochtige maart, dure haard.
In week 10 is er 25 mm. neerslag gemeten in Meterik.
De lente kijkt niet altijd op uw kalender.

Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email: dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Samen te wandelen/koffie drinken
Samen naar de dokter te gaan
Computer ondersteuning

Vervoer
Boodschappen doen
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Gewoon een praatje te maken

Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
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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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
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.

Meulewiekagenda vanaf 12 maart 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Maart
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25:
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Deelname JongNL Meterik aan NL-Doet actie
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO jaarvergadering 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur
Informatieavond realisatie levensloopbestendige woningen;
basisschool ‘Onder de Wieken’, Rector de Fauwestraat 26 Meterik 19:30 uur
- Potgrondactie Ruiterclub St. Joris Meterik
- Bingo avond t.b.v. Alpe d'Huzes Meriko Vocaal 19:30 - 23:55 uur
Zanglust H. Mis opluisteren Smakt 11:00 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen samen sterk Culinaire avond (Indonesisch) 19:30 uur
Jaarvergadering Ruiterclub St. Joris Meterik 20:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur

April
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Vr
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05:
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08:
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16:
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18:
20:

Wo
Do
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Do

22:
23:
27:
30:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO eetpunt 18:00 uur
- Seniorenweekend JN district Utopia door JongNL Meterik
- Solistenconcours Horst aan de Maas 2020 (organisatie Concordia)
- Seniorenweekend JN district Utopia door JongNL Meterik
- Solistenconcours Horst aan de Maas 2020 (organisatie Concordia)
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Collecte Goede Doelen 18:00 uur
- Collecte Goede Doelen 18:00 uur
- Vrouwen samen sterk: Paasstukje maken 19:30 uur
- KBO spellenmiddag 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Concert Concordia Meterik i.v.m. première-uitvoering compositie-opdracht 20:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
Vrouwen samen sterk Ladies Night 19:30 uur
Zonnebloem: RCC Amusementsmiddag bij ‘t Haeren in Grubbenvorst
Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Mei
Vr
Ma

01:
04:

Zo
Ma

10:
11:

Do

14:

KBO eetpunt
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Concordia drumband deelname Horst aan de Mallets (Grubbenvorst)
- Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 – 16.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur

3

2ehandsmert Fiëst In Meterik
Graag willen wij bekend maken dat dit gehouden zal worden tegelijk met de Bedrijven Beurs hier in
Meterik. Deze beurs is bij Plantencentrum van den Beuken en daar zal ook onze 2e handsmert opgesteld
worden.

De datum is zondag 30 augustus
De spullen mogen jullie zoals gebruikelijk op zaterdag komen brengen. Dit keer is het inleveren op
St. Jansstraat 43 te Meterik. We zullen t.z.t. op tijd aangeven waar u zich kunt melden met de spullen.
Dus voor degenen die al aan het verzamelen zijn, graag bewaren tot zaterdag 29 augustus dan nemen wij
ze graag in ontvangst. Handtas, fiets, boeken, kinderspeelgoed, stoelen, lampen, tuingereedschap enz.,
wij ontvangen het graag.

NLdoet op zaterdag 14 maart
Op zaterdag 14 maart a.s. is de landelijke actie van NLdoet. JongNL Meterik doet hieraan mee. Er zullen
verschillende klussen in en rondom de blokhut plaats vinden en iedereen die zin heeft om te komen helpen
is welkom!
We beginnen om 09.00 uur. Tot dan!

Mooie opbrengst Jantje Beton collecte
JongNL haalt meer dan € 600,- op zodat meer kinderen meer kunnen spelen
Vorige week ging de groep Coole JN Bende langs de deuren tijdens de Jantje Beton collecte.
Samen met 40.000 vrijwilligers haalden ze geld op zodat meer kinderen meer kunnen spelen.

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 spelen 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.
Iedereen die gecollecteerd en gedoneerd heeft:

Super dankjewel.

CONTRIBUTIE
Er zijn nog enkele leden die de contributie van 2020 nog niet hebben betaald, daarom het vriendelijke
verzoek om dit te voldoen, dan kan de penningmeester dit afronden. Bij voorbaat bedankt.

WANDELEN
I.v.m. de jaarvergadering is er op maandag 16 maart geen wandelen. Dit is verplaatst naar maandag 23
maart. De vertrektijd is zoals altijd om 13.30 uur.

KNUTSELEN
Donderdag 19 maart is er weer knutselen en worden er weer de mooiste kaarten gemaakt. Wil je ook
meedoen, kom dan een kijkje nemen op donderdag 19 maart. De aanvang is 13.30 uur in zaal
‘De Meulewiek’. KOM ER GEZELLIG BIJ.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist deel 134
Op 24 mei 2019 was Bartek Malys, de pastoor van de
Poolse parochie H. Faustyna Kowalska, 25 jaar
priester.
Hij woont in Meterik in de pastorie en in 2019 werd er
een houten kruis geplaatst in de tuin van de pastorie.

In het kader van ‘Horst aan de Maas 800’
was er 30 november 2019 in de kerk een
presentatie over de geschiedenis van de
kerk die werd verzorgd door Heemkunde
Meterik, seniorenkoor ‘Zanglust’ en de
jeugdfanfare van ‘Concordia’.
De van oorsprong Pools kapelaan Karol
Mielnik, die 12,5 jaar deel uitmaakte van
het priesterteam in de parochiefederatie
Horst-Sevenum, verliet in januari 2020 de federatie. Mielnik vertrok naar het noorden van het land.
Eind 2018 had kapelaan Terrence Ragel de Federatie Horst-Sevenum al verlaten (hij was
voornamelijk werkzaam in Sevenum en keerde terug naar Sri Lanka).
Door het vertrek van enkele priesters waren er in 2020 te weinig priester beschikbaar voor de federatie
en het dekenaat. Daarom besloot het priesterteam dat vanaf 1 februari 2020 een ‘vakantierooster’ geldt
waardoor in Meterik om de 14 dagen een Heilige Mis wordt opgedragen. Voor het priesterteam en de
parochiecoördinatoren Susan Baltussen, Jan Steeghs en Mathieu Tacken de niet gemakkelijke taak
om de kerk verder te leiden.
De daling van het aantal beschikbare priesters is groot. Telde het bisdom Roermond in 2000 nog 258
priesters, in 2018 was dat aantal gedaald tot 138. Met het aantrekken van priesters uit andere
landen/werelddelen probeert het bisdom het door vergrijzing groeiende tekort aan priesters op te
vangen. Inmiddels heeft één op de zes priesters in Limburg een niet-Nederlandse achtergrond.
Voor de Poolse gemeenschap blijft er elke zondagavond een mis in de
Poolse taal.
Zondag 30 april 1922 vierde Meterik uitbundig feest toen pastoor
Notermans werd geïnstalleerd als eerste pastoor van Meterik; daarmee
werd Meterik in 1922 een zelfstandige parochie. Over ruim 2 jaar bestaat
de parochie 100 jaar.
In 100 jaar is er veel gebeurd en veel veranderd!
Dit is het laatste deel van de geschiedenis van onze parochie.
Mocht u aanvullende informatie, foto’s, documenten etc. hebben dan zou ik
het erg fijn vinden als u die met mij wilt delen, zodat het verhaal verder kan
worden uitgebreid, aangevuld of aangepast. Alvast hartelijk bedankt. (na
scannen ontvangt u alles weer terug)
Mariet Bakker, tel. 077 398 38 12 of mariet.bakker@heemkundemeterik.nl.
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Het ‘wegseizoen’ voor de Krukken
is weer begonnen.
Een weekje verslag overgeslagen… helaas had de schrijver vorige week iets te laat de deadline in de
gaten, daarom een dubbel verslag. Een bijna kopie van vorige week is mogelijk. De weersomstandigheden
waren namelijk nagenoeg hetzelfde.
Wind, wind en nog eens wind. Waren het voorgaande jaren in de seizoen openingsetappes meestal
vrieskou, natte sneeuw of andere onaantrekkelijke weersomstandigheden, ditmaal geselde de WIND het
krukkenpeloton. Wellicht was de opkomst daardoor ook iets aan de magere kant. De routes werden er dan
ook dusdanig op aangepast: korte stukjes wind in, daarna weer korte stukjes wind op de rug, dan weer
korte stukjes van opzij enzovoorts. Allemaal pogingen om dan toch maar zo min mogelijk ‘last’ te hebben
van de wind. Nog een truc om zo min mogelijk last te hebben van die wind is het fenomeen ‘waaierrijden’
(zie foto); de voorste renners rijden met hun neus vol in de wind. De renner erachter rijdt iets schuin achter
zijn voorganger en ga zo het rijtje maar door…. Totdat de weg ophoudt in de breedte. De achterste renner
komt dan op het uiterste randje van de weg terecht en komt uiteindelijk aan de achterkant met zijn neus
vol in de wind.

Óf hij maakt een nieuwe waaier, óf hij moet
uiteindelijk zelfs ‘lossen’ uit het peloton, want de
voorste renners wisselen om beurten van de
koppositie. Daardoor kunnen ze de winderige
omstandigheden blijven trotseren.

Nu is het bij de Krukken zeker niet de bedoeling dat de achterste renners eraf waaien. Dus wordt er
meestal een 2e waaier gevormd, mits dit in veilige omstandigheden kan gebeuren. We nemen per slot van
rekening deel aan het verkeer, laat dat voorop staan! Prettig is het voor de gemiddelde Kruk meestal niet,
die winderige omstandigheden.
In de wintermaanden wordt door sommige Krukken meestal iets minder gefietst, waardoor de conditie op
een wat lager niveau terecht is gekomen. Dat dan zo`n waaierrit
met de nodige kilometers erbij een slijtageslag kan veroorzaken,
daar komt dan de minder getrainde Kruk wel achter. Nog een
mooi voorbeeld was de uitspraak van Bop de Bouwer tijdens
zo`n wind passage… Op een stuk weg waar de wind vol van
opzij kwam, probeerde Bop net te gaan eten, dit sloeg voor hem
net in het verkeerde keelgat. Door de toch al zware
omstandigheden was zijn ademhaling dusdanig hoog, dat eten
onder het fietsen niet meeviel, door de zware wind sloeg dit
helemaal in als een bom. En Bop zijn lieftallige echtgenote had
die ochtend haar pupil heel goed voorzien van proviand…..
(zie foto). Al zijn rugzakken waren volgestouwd, helaas kon hij bij
thuiskomst zijn hele proviand weer aan de kippen geven…

Tevens konden de Krukken (wellicht) twee nieuwe leden verwelkomen. Een naam mogen we ze natuurlijk
nog niet geven. Een nieuwe inwoner uit Meterik en de andere de zoon van een Kruk uit America konden
we verwelkomen in ons midden.
Heren welkom! Hopelijk smaakte het naar meer. Helaas konden we nog steeds geen dames in ons
midden verwelkomen. Dus dames, wat let jullie, kom gerust eens meefietsen en wie weet, vinden jullie het
zo fijn en gezellig dat er meerdere tochten volgen.
In de maand maart starten we nog om 09.30 uur.
Tot zondag!
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Uitslagen competitie: Week 10
Competitie
Meterik 1
De Wevert 1
9 - 4 A Klasse
Grubbenvorst 2
Meterik 2
7 - 6 B1 Klasse
Griendtsveen 1
Meterik 3
8 - 2 B1 Klasse
U.V.B. 1
Meterik 4
7 - 8 B2 Klasse
Meterik 5
Oirlo 3
13 - 3 B3 Klasse
Meterik 6
Wanssum 4 10 - 3 C1 Klasse
Meterik 7
Vrij
C2 Klasse
De Smetenhof 5
Meterik 8
1 - 13 C4 Klasse
Beste speler in week 10:

stand en punten
Meterik 1
157
Meterik 2
174
Meterik 3
129
Meterik 4
164
Meterik 5
140
Meterik 6
147
Meterik 7
150
Meterik 8
178

na:
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

Ronde 23
plaats
3
plaats
1
plaats
12
plaats
6
plaats
11
plaats
8
plaats
7
plaats
2

HAY TACKEN van Meterik 4

Tussenstand per 06-03-2020
Gespeelde
Pos. Naam
wedstrijden
1
Jan Leeuwestein
19
2
Hay Versleijen
20
3
Bert Schattevoet
20
4
Theo van den Bekerom
19
5
Sef van Rengs
19
6
Joep van den Bekerom
20
7
Jan van de Beuken
20
8
Sef van Rens
19
9
Jan Hofmans Meterik
21
10
Lucia Kleuskens
19
11
Wim Litjens
19
12
Toon van As
19
13
Piet Tacken
21
14
Jan Derks
19
15
Piet Kuenen
21
16
Jan Hofmans Horst
19
17
Wiel van Rens
21
18
Chris van Rengs
20
19
Jeu Craenmehr
19
20
Ger Bouten
20
21
Jos Smulders
19
22
Wiel Huberts
19

Punten
totaal
43
43
42
41
39
35
34
31
30
30
30
30
28
26
25
24
24
21
20
19
16
12

AGENDA:
27-03-2020 Finale clubkampioenschap
15-05-2020 Feestmiddag OBM
10-06-2020 Jaarvergadering OBM

Aanvang 13.00 uur
Aanvang 14.00 uur
Aanvang 14.00 uur

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 januari en half februari van de belastingdienst automatisch
een nieuwe machtigingscode 2019, van ons krijgen zij eind februari bericht met daarin de datum en het
tijdstip waarop zij verwacht worden.
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Heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op via tel. 06-1244 6049 en 077-398 4788 of
belastingservice.horst@gmail.com of https://www.belastingservicehorst.nl.
MFC De Meulewiek is een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Meterik: diverse
verenigingen hebben er hun onderdak gevonden. Maar het is meer: het is een plek die sociale contacten
legt en verstevigt. Het liefste in een gebouw dat comfortabel aanvoelt en sfeer ademt: dat laatste kan
beter.
Vandaar dat er een verbouwing op stapel staat: daar heeft op 4 maart de projectgroep BBB een infoavond over gehouden. De aanwezigen zijn door Chiel en Frank bijgepraat over de plannen: o.a.:
•
•
•
•
•
•

vloer- en dak- en spouwmuurisolatie,
asbestsanering,
sloop oude pinruimte voorzijde,
sloop toiletruimte voorzijde,
nieuwe kozijnen met dubbel glas, nieuwe entreedeuren
en een metamorfose van de foyer.

Thijs heeft daarna de financiële paragraaf besproken: het is een kostbaar traject, de subsidies zijn/worden
aangevraagd (en enkele zijn reeds toegezegd). Maar naast de eigen financiële bijdrage van de stichting
bestaat de inbreng ook uit vrijwilligersuren: er zijn reeds heel veel uren besteed aan de toegankelijkheidsscan, energie-maatwerkadvies, conditiemeting, meerjarig onderhoudsplan, asbestinventarisatie,
gesprekken met de gemeente / B&W / dorpsraad / provincie / gebruiksgroepen en het opstellen van de
subsidieaanvragen.
Maar…. er dient ook een eigen bijdrage te worden ingebracht in de vorm van vrijwilligersuren om de
begroting sluitend te krijgen; dat brengt een dergelijk project in een dorp nu eenmaal met zich mee, anders
krijg je niets van de grond. Dus we zijn op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen kunnen/
willen steken om de verbouwing daadwerkelijk te realiseren.
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Werkzaamheden kunnen zijn: diverse sloopwerkzaamheden, diverse metselwerk, zowel schoon als vuil,
leggen/stellen nieuwe dorpels, poeren storten en plaatsen staalconstructie foyer, klein installatiewerk,
tegels zetten/plakken, stuc- reparatiewerk, afbouw- en interieurtimmerwerk, schilderwerk en
dakwerkzaamheden. Uiteraard onder leiding van de bouwbegeleider!
In week 13 willen we gaan starten: er is geen strakke planning, maar op 6 april gaat de foyer dicht voor
activiteiten en start het sloopwerk. Eind april asbestsanering door professionals, begin mei plaatsen
staalconstructie foyer en start installatiewerk foyer, eind mei sloopwerk oude kozijnen en begin juni
plaatsen nieuwe kozijnen. De maanden juni, juli en augustus staan voor afbouw zodat we na de
zomervakantie een frisse start kunnen maken in ons frisse MFC.

Dus heb je tijd en wil je je inzetten voor de Miëterik zodat we allemaal, en ook nog de generaties na ons,
kunnen genieten van een mooi ontmoetingscentrum dat ons allen verbindt? Dan mag je een e-mail sturen
naar secretariaat@demeulewiek.nl met je naam en soort werkzaamheid waarvoor je zou willen worden
ingezet. Werkzaamheden vinden onder begeleiding plaats, voor de inwendige mens wordt gezorgd en de
gezelligheid maken we met z’n allen. Alvast hartelijk dank
Want d’r is aalt waat te belaeve, in ’t Miëteriks laeve.
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‘Schuuf gezellig aan’ op 16 maart

Maandag 16 maart om 12.15 uur is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’.
Paulus kookt verzorgt dan weer een heerlijk 3-gangen menu, voor ons.
I.v.m. de jaarvergadering van KBO Meterik is het eetpunt in de grote zaal.
Heeft u hierover vragen, stel ze gerust bij de Dorpsverbinders tel. 06-3823 0621

Molen Eendracht maakt macht
Na de wintermaanden hopen we dat komende zaterdag het zonnetje tevoorschijn komt
bij de molen.
Er wordt namelijk weer molenbrood gebakken in ’t Bakhuuske!
Zaterdag 14 maart is de molen open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Er wordt vanaf
14.00 uur tot 16.00 uur gemalen.
In ’t Bakhuuske wordt er vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur molenbrood gebakken.
Kinderen kunnen gratis hun eigen broodje maken en bakken.
Koffie, thee en warme chocomelk zijn eveneens aanwezig.
Tot ziens!

Openbare dorpsraadvergadering 19 maart a.s.
Op donderdag 19 maart is er om 20.00 uur een openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt.
Tijdens deze vergadering gaat de Dorpsraad in gesprek met Jong Nederland Meterik over hun activiteiten,
eventuele knelpunten die ze ervaren en wat de Dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen.
Verder bespreken we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de
Dorpsraad.
U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
Kunt u niet aanwezig zijn maar heeft u wel vragen of opmerkingen, stuur ons dan gerust een bericht via
info@dorpsraadmeterik.nl of onze Facebookpagina.
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Interview met Jeu Billekens
Oost-Indië-ganger - deel 2
Jeu vertrok 15 oktober 1946 op schip ‘de Kota Baroe’ naar Zuid-Celebes waar ze
op 17 november 1946 aankwamen in Makassa.
“Bij deze zeereis werden bijna alle soldaten ziek, met name in de Golf van
Biskaje. De meesten waren 3 dagen flink ziek”. Jeu vertelt dat er veel soldaten
over de reling hingen om te braken en dat de soldaten heel goed op moesten
letten voor het dek boven je. Waar deze zeeziekte vanaf kwam wist men niet,
wel werd verteld dat kinderen dit niet kregen. Ook waren de inentingen verplicht
voor de pokken; dit om over het Suezkanaal te mogen varen.
Jeu zou voor 2 jaar vertrekken maar het werden 40 maanden. Er gingen meerdere Meterikse jongens naar
Oost-Indië, alleen Jeu ging vanaf Roermond.
“De andere jongens waren 8 mei 1946 al in militaire dienst gegaan en gelegerd in Maastricht en
behoorden bij het gevechtsbataljon. Deze militairen vielen onder nummer 3-14-RI: Hay van Rens van
Hese Mien ziene Grad (hij is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland), Mooren Toon, Alme Lei, Alards Piet,
Schoester ziene Piet”.
De Meterikse soldaten werden door middel van een brief van de overheid op de hoogte gebracht dat ze
naar Oost-Indië moesten. “Dit was vanzelfsprekend; men geloofde toentertijd alles wat men zei, we wisten
niet beter”, zegt Jeu. Met 18 jarige leeftijd werd men gekeurd voor militaire dienst. Kwam je uit een groot
gezin dan was de kans groot dat er meerderen van het gezin in dienst moesten.
Bij aankomst kwam Jeu in een stenen gebouw terecht buiten de stad en niet in een tentenkamp op zuidCelebes. Daarna werd de groep verspreid, Jeu kwam op Tarakan, een klein eiland voor de kust van ZuidCelebes Hoe groot het gebied was dat Jeu moest bewaken kan Jeu niet zeggen.
Bij aankomst in Oost-Indië had het een half jaar niet geregend, dat betekende dat er een dikke laag stof
lag en de soldaten dikwijls hun schoenen moesten poetsen. Zij moesten alles zelf schoon houden en of
alles goed schoon was werd steeds gecontroleerd. Wat Jeu ook opviel was, dat de mensen zaten te
vlooien toen zij aankwamen. De een zat bij de ander tussen de benen en die zat op het hoofd de vlooien
eruit te halen.
Jeu zat bij het bewakingsbataljon, het bewaken van B.P.M. Batavaan Petroleum Maatschappij
[oliepompen, een soort jaknikkers] Dit eiland van B.P.M. lag op een eiland Tarakan, dit is een klein eiland
voor de kust van Borneo. De B.P.M. werd bewaakt en we werden maandelijks gewisseld. Deze company,
een onderdeel van een bataljon bestaande uit een korporaal, sergeant en ongeveer 10 soldaten. Het was
dan een nacht varen van het eiland naar de ligplaats.

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK

Potgrondactie, zaterdag 21 maart 2020
Zaterdag 21 maart, vanaf ongeveer 11.30 uur, komen leden van ruiterclub St. Joris, weer bij u aan huis
voor de verkoop van potgrond.
Wij hopen op uw steun te mogen rekenen!
Prijzen:
1 zak (40ltr) potgrond
€ 5,00
3 zakken potgrond
€ 13,50
4 zakken of meer
€ 4,00 per zak
Alvast bedankt!
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Kantinediensten
14-3
15-3
15-3

Geert
Wiel en Fenne
Marièl

Programma
15-03-20
15-03-20
15-03-20
22-03-20
22-03-20
22-03-20
22-03-20
29-03-20
29-03-20
29-03-20
29-03-20

SV United 1
Meterik 2
Meterik 4
Meterik 1
Meterik 2
FCV-Venlo 5
Meterik 4
GFC’33 1
Meterik 2
Meterik 3
H.B.S.V. 4

-

Meterik 1
Sparta’18 3
Ysselsteyn 5
V.V. Achates 1
Wittenhorst 5
Meterik 3
Sporting ST 4
Meterik 1
America 2
SSS’18 4
Meterik 4

14:30 uur
10:30 uur
10:30 uur
14:30 uur
10:30 uur
10:00 uur
10:30 uur
14:30 uur
10:30 uur
10:30 uur
10:00 uur

-

ST Koningslust/Grashoek JO19-1
Melderslo JO17-1
Meterik/America JO15-1G
Meterik/America JO13-1
ST Stormvogels’28/HRC’27 JO11-1
Sportclub Irene JO10-2
Odiliapeel/Braks groep JO10-1
Meterik/America JO9-1G
Meterik/America JO9-2G
Meterik/America JO8-1G

Afgelast
Afgelast
1 - 1
0 - 2
Afgelast
Afgelast
Afgelast
6 - 2
Afgelast
9 - 4

-

America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO17-1
Merselo JO15-1G
ST RKDSO /DEV-Arcen JO13-1
America/Meterik JO11-1
America/Meterik JO10-1G
America/Meterik JO10-2
ST SV United/BVV’27 JO9-2
Meterik/America JO9-2G
SV Oostrum JO8-2G
Locatie sportpark Kronenberg

15:00 uur
14:30 uur
13:30 uur
11:45 uur
11:00 uur
09:15 uur
10:30 uur
09:30 uur
10:30 uur
10:45 uur
10:00 uur

Jeugd
Uitslagen jeugd 7 maart
America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO17-1
Montagnards JO15-1G
S.V. Oostrum JO13-2
America/Meterik JO11-1
America/Meterik JO10-1G
America/Meterik JO10-2
Volharding JO9-1G
SVOC’01 JO9-1
Wittenhorst JO8-4
Programma jeugd 14 maart
Kessel VV JO19-2
Blerick JO17-2
Meterik/America JO15-1G
Meterik/America JO13-1
SV Venray JO11-3
Kessel VV JO10-1
SIOL JO10-2G
Meterik/America JO9-1G
Grashoek JO9-1
Meterik/America JO8-1G
Meterik/America JO7 MP

Berden Voorjaarsloop Venlo
Uitslagen van Meterikse deelnemers.
Allemaal de 15 km.
Joris vd Beuken
58:20
Mark Janssen
1:23:32
Linda Thielen
1:23:33
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Seniorennieuws

Uitslagen
VC Volt D5 – VC Trivia D2
Peelpush D4 – VC Trivia D1
BVC Holyoke D3 – VC Trivia D5
Hovoc D4 – VC Trivia D4
BVC Holyoke H2 – VC Trivia H1
Civitas H3 – VC Trivia H2
AV Flash D1 – VC Trivia D3
Hovoc D6 – VC Trivia D6

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

Programma: zaterdag 14 maart
17:00 uur VC Trivia D1 – VC Velden D3 (Horst)
Fluiten: Mark Ramaekers
Tellen: Josi Linskens
15:00 uur VC Trivia D2 – Avance D3 (Horst)
Fluiten: Roel van Rengs
Tellen: Sanne Bergs
17:00 uur VC Trivia D3- MVC ’64 D1 (H)
Fluiten: Rob Driessen
Tellen: Eugenie van Lin
15:00 uur VC Trivia D4 – Hovoc D4 (H)
Fluiten: Eva Ramaekers
Tellen: Yvonne vd Beuken
15:00 uur SV ASpargos D3 – VC Trivia D5
19:30 uur VC Trivia H1 – Avance H1 (H)
Fluiten: Maaike vd Bosch
Tellen: Lina Keijsers
19:30 uur VC Trivia H2 – S’62 H2 (M)
Fluiten: Johan Ummenthun
Tellen: Roel Litjens

Eerste nederlaag van 2020 voor VC Trivia D1
Op zaterdag 7 maart speelde VC Trivia dames 1 een uitwedstrijd tegen de koploper van de poule. Het tot
op heden ongeslagen team mocht laat op de avond aan de slag in Meijel om puntjes weg te snoepen van
het vierde damesteam van Peelpush. Na hard werken werd er uiteindelijk één puntje weer mee naar huis
genomen.
Vanaf het begin van de wedstrijd was duidelijk dat VC Trivia de thuisploeg voldoende tegenstand kon
bieden. Het verzorgde volleybalspelletje kwam nog niet helemaal uit de verf, maar de eerste set gingen
beide teams gelijk op richting de 25 punten. Door persoonlijke fouten, maar heel hard werken, werd de
eerste set met 25-20 verloren.
In de tweede set was er sprake van eigenlijk hetzelfde verhaal. VC Trivia gaf alles, maar mede door het
aantal servicefouten maakten ze het zichzelf moeilijk. Enkele keren wisten ze een kleine voorsprong te
nemen gedurende de set, maar aan het eind nam Peelpush het initiatief weer over. De tweede set werd
met 25-21 verloren.
De derde set begon op dezelfde manier en het binnenhalen van de overwinning leek langzaam als
sneeuw voor de zon te verdwijnen. Toch hield VC Trivia het vertrouwen in eigen kunnen vast en eindelijk
vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Hierdoor ontstond er een spannend seteinde en werden er
verschillende setpoints door beide teams weggewerkt. Het harde werken werd in deze set eindelijk
beloond en met een alleszeggende stand van 27-29 werd de derde set gewonnen door VC Trivia.
Hierdoor lagen alle opties weer open, maar Peelpush schakelde in de vierde set nog even een tandje bij.
Hier had VC Trivia zo snel geen antwoord op, waardoor het lastig werd om de tegenstand te blijven
bieden. Het puntenverschil werd alsmaar groter en voor ze het wisten stond de setstand 25-13 op het
telbord. Met één puntje keerden de dames van VC Trivia huiswaarts.
Volgende week wordt het einde van de competitie voortgezet in een thuiswedstrijd tegen VC Velden.
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Jeugdnieuws

Uitslagen
AV Flash MB2 – VC Trivia MB1
Hovoc MC2 – VC Trivia MC1
ActiveRooy N51 – VC Trivia N51
VC Trivia N51 – AV Flash N51

1-3
1-3
2-2
2-2

Programma: vrijdag 13 maart
18:30 uur VC Trivia MB1 – AV Flash MB2 (M)
Fluiten: Sandra Litjens
Tellen: Kim Peeters
Programma: zaterdag 14 maart
13:00 uur VC Trivia MC1 – Peelpush MC2 (M)
Fluiten: Ise Kersten
Tellen: Fenne vd Beuken
15:00 uur VC Trivia MA1 – Spirit MA1 (M)
Fluiten: Elbert Joosten
Tellen: Tessa Pouwels
Programma: zondag 15 maart
Nivo 5 in Meerlo:
11:00 uur VC Trivia N51 – SV Aspargos N51
11:30 uur VC Trivia N51 – Set Up N52
Nivo 4 in Meijel:
13:30 uur VC Trivia N41 – Asterix N41
14:30 uur VC Trivia N41 – Peelpush N42

Recreanten

Uitslagen
Peelpush H1 - VC Trivia H1
Programma
Vrijdag 13 maart 21:00 uur
VC Trivia D1 – Setpoint D1
Fluiten: Lion Bouten
Zondag 15 maart 10:00 uur
Olsredlem H1 – VC Trivia H1
Maandag 16 maart 19:30 uur
VC Kessel D2 – VC Trivia D4
Woensdag 18 maart 20:00 uur
Touch’80 – VC Trivia D6

1–3

Woensdag 18 maart 21:30 uur
Hovoc D3 - VC Trivia D3
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Training Blijf in balans
in Horst aan de Maas
Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar
langdurig zorgen kan (ongemerkt) steeds zwaarder
worden. Het is niet altijd gemakkelijk om balans te houden
in het dagelijks leven als je intensief voor een naaste
zorgt.
Deze training maakt mantelzorgers bewust van patronen
en helpt te ontdekken hoe de balans kan worden
behouden en/of hersteld. Er wordt informatie en advies
gegeven en mantelzorgers kunnen ervaringen en tips
uitwisselen. De training bestaat uit drie ochtenden van
twee uur.
Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Venray en Horst aan de Maas.
Wat: Training Blijf in balans.
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst.
Wanneer: Maandag 16 en 23 maart en 6 april 2020 van 10.00 - 12.00 uur.

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek.
Trainers: Anja Damhuis en Saar Bloemers.
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.

IN STILTE ZIJN
Iedere zondagmorgen van 10.30 – 11.30 uur.
Samen stil zijn en dichter bij jezelf komen.
Daarna mogelijkheid tot samen napraten met een kop koffie of thee.
Kleine vrijwillige bijdrage is welkom.
Interesse?...
Kom gerust eens langs bij Zentire, Americaanseweg 107, Meterik.

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
PALAAVERE
Palaavere [Ned:] iets met omhaal van woorden vertellen; [verl.t.:] ik palaaverde; [volt.verl.t.:] ik hèb
gepalaaverd
‘Ik hèb gepalaaverd wies ik en óns woog, doew ik dé meens mós ovvertuuge va mien geliêk!’, klágden ie.
Béj palaavere giët ’t duk ovver ’t zeuke van argumênte en die dá mèt enne stroëm va wäörd aoverbrènge,
zoëdát ennen opponênt af enne groep toewhuurders ovvertoemeld wuurdt. Duk keumt ’t d’r néet óp á, af
álles wát gezâg wuurdt wies in de peuntjes klopt, ás ge óp ’t ènd ów gehuur má stil hèt gekrege af zoë hèt
ovverdoonderd dát ze niks m’r dörve te vraoge af taege te wêrpe.
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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 belangrijke wedstrijd in strijd om plaats drie
Zondag 8 maart speelde SV Oxalis in de overgangsklasse tegen Celeritas/Avanti in Schijndel. Het
beloofde een spannende wedstrijd te worden, waarbij werd gestreden om de derde plek. De wedstrijd
ging wederom gelijk op, maar Oxalis wist de wedstrijd in haar voordeel te beslissen.
Meteen vanaf de eerste minuut ging het goed tegen elkaar op. Celeritas/Avanti opende de score, maar
Oxalis volgde snel met de aansluitende treffer. Tot een tussenstand van 7-7 bleef de score gelijk
opgaan. Maar voor de rust wist Oxalis toch op een voorsprong van 8-10 te komen.
In de rust werd verteld dat Oxalis onder alle druk rustig moest blijven spelen en dat de dames uit Horst
aan de Maas zich niet moesten laten leiden door het fysieke spel van de tegenstander.
Celeritas/Avanti kwam fel uit de rust en wist langzaam de achterstand om te buigen in een 12-11
voorsprong. Hierna bleef de wedstrijd spannend. Twee minuten voor het eindsignaal wist Oxalis de
wedstrijd te beslissen. Dit resulteerde in een knappe overwinning van 12-15! En belangrijke punten in
de strijd om de derde plek. Oxalis is Celeris/Avanti nu tot op één punt genaderd.
Volgende week speelt Oxalis 1 tegen de koploper van de poule ONA/Astrantia 1 om 13.30 uur in
sporthal De Kruisweide.

Wienus DoeDag zaterdag 28 maart

Samen met VV Hegelsom organiseert SV Oxalis op zaterdag 28 maart 2020 de Wienus Doedag.
Van 09.00 – 13.00 uur hopen we met zoveel mogelijk leden/ouders/vrijwilligers van SV Oxalis en VV
Hegelsom een aantal klusjes op onze accommodatie te kunnen uitvoeren.
Iedereen is van harte welkom om op deze dag een aantal uurtjes mee te komen helpen. Voorkomende
klusjes zijn o.a.: snoeiwerk, bladeren vegen, reparatieklusjes, opruimen en poetsen.
Want ‘vele handen maken licht werk’ én met zijn allen samen gaan voor één mooi opgeruimd en schoon
sportpark is nog leuk ook!
Wij hopen op iedereen zijn enthousiaste medewerking, zodat we met z’n allen een positieve bijdrage
leveren aan onze vereniging en onze mooie accommodatie!

KangoeroeKlup

Op zaterdag 14 maart is er weer KangoeroeKlup training. Van 10.00-11.00 uur kunnen kinderen van 4
en 5 jaar (groep 1 en 2) in zaal De Kruisweide in Sevenum leuke balspelletjes komen doen.
De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. 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. Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen,
gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen. Wil je meedoen? Meld je
dan aan via info@svoxalis.nl. Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z voor meer informatie.

Agenda
• 14-03-2020: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide Sevenum
• 28-03-2020: Doe-dag Sportpark Wienus 09.00 – 13.00 uur
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 14 maart, 3e zondag van de Vasten
Geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster
Zaterdag 21 maart, 4e zondag van de Vasten, 19.00 uur
1. Zeswekendienst Jan Jenniskens
2. Mina Tacken-Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag)
3. Ger Bouten en Thea Bouten-Baltussen (jaardienst)
4. Lei Peeters en overleden ouders Peeters-v. Wijlick (verjaardag)
Zaterdag 28 maart, 5e zondag van de Vasten
geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster
Zaterdag 4 april, Palmzondag, 19.00 uur
1. Zeswekendienst Truus van Rengs - Vullings
2. Zeswekendienst Karel Jenneskens
3. Jan Jenniskens (verjaardag)
4. Pieter Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst)
5. Pieter Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst)
6. Frans Geurts (jaardienst)
7. Wim Steeghs en Maria Arts (jaardienst)
Lectoren:
21-03: Henny Jenniskens
04-04: Henny Bergs

Acolieten:
21-03: Theo v. Rens
04-04: Jan Philipsen

Collectanten:
21-03: Jan Steeghs
04-04: Tjeu Tacken

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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.
Belangrijke mededeling:
Het priesterteam heeft besloten dat in onze beide federaties voor onbepaalde tijd het vakantierooster
zal gelden met ingang van 1 februari. Dat komt omdat er momenteel weinig priester beschikbaar zijn in
de federatie en het dekenaat. Achter in de kerk treft u een overzicht aan dat u mee naar huis kunt
nemen.
Intenties die voor de data staan die komen te vervallen, zullen, zonder tegenbericht van uw kant
automatisch een week verschoven worden.
Voor in de agenda:
In Meterik zal er een mis zijn op:
21-03, 04-04, 12-04 ( Pasen), 18-04, 02-05, 16-05, 30-05, 13-06, 27-06 en 11-07 (even weken).
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