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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
 

Goede keuzes maak je door ervaring,  
ervaring krijg je door verkeerde keuzes. 

 
Laatste dag van januari nog 10 mm. 

In week 5, de 1e week van februari, is er 5 mm. neerslag gemeten . 
 

Wil je iedereen snel beneden hebben:  
      zet de wifi uit. 

 
 
 
                                                                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,  
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 2022 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2022 

1 pagina € 27,50 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (kleur)            € 25,00 
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  
Actuele agenda overgenomen op 5-02-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

Februari 

Wo 16: - KBO themamiddag Kruytzer 14:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk: voedingsadvies 19:30 uur 
Do 17: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Ma 21: - Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Maart  

Ma 07: - Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - KBO jaarvergadering 14:00 uur 
Wo 09: Vrouwen samen sterk: culinaire avond 19:30 uur 
Ma 14: KBO kienen 14.00 uur 
Do 17: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Ma 21: Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 23: Vrouwen samen sterk: politie (openbare avond) 19:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

April   

Za 02: Solistenconcours Horst aan de Maas 
Zo 03: Solistenconcours Horst aan de Maas 
Ma 04: Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 06: Vrouwen samen sterk: paasstukje maken 19:30 uur 
Za 09: Concordia deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) 
Zo 10: Concordia deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) 
Ma 11: KBO kienen 14.00 uur 
Di 12: - KBO excursie 12:30 - 13:30 uur 
  - Goede Doelen Collecte 18:00 uur 
Wo 13: Goede Doelen Collecte 18:00 uur 
Ma 18: Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 20: Vrouwen samen sterk: rondje Meterik 
Do 21: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 23: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Mei   

Ma 09: KBO kienen 14.00 uur 
Za 14: MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 uur 
Do 19: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 28: - Concordia: deelname aan het Fanfare Repertoire Festival 
  - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

Juni   

Vr 10: Vrijgezellenfeest Boorebrulluft beej de Meule 20:00 uur 
Zo 12: Boorebrulluft beej de Meule 13:30 - 22:00 uur 
Ma 13: KBO kienen 14.00 uur 
Do 16: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 25: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Juli   

Ma 04-08: JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Ma 11: KBO kienen 13:30 uur 
Wo 13: KBO jaarlijkse fietstocht 09:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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OPA 
 

Zaterdag 26 februari komen we vanaf 14:00 uur oud papier ophalen. 

Zorg dat dan alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.  
Deze maand is groep 2 aan de beurt.  
Dit zijn Paul Hoeijmakers, Paul Vissers, Bram Jacobs en Bernard 
Jenniskens (of hun eventuele vervangers) 

 
 
 

 

 Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open Inloop 

 
 

Afgelopen maandag hebben maar liefst 30 personen genoten van een heerlijk diner, klaar gemaakt door 
Paulus Kookt en geserveerd door onze vaste vrijwilligers. Het was dit keer een 4-gangendiner omdat het 
kerstdiner op 20 december 2021 niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen.  
Paul en vrijwilligers bedankt! 
 

Maandag 21 februari wordt er weer een diner geserveerd, nu een 3-gangenmenu.  

U kunt zich opgeven t/m donderdag 17 februari bij de Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621 of 
dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
 
Ook de Open Inloop was weer zeer geslaagd. De dames die rummikub speelden hadden weer de grootste 
lol. 2 groepen waren gezellig aan het kaarten en ook de handwerkers waren weer van de partij.  
Dit keer heerlijke kerstkransjes bij de koffie en die smaakten nog prima. 
 
Iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur is er een Open Inloop. Lijkt jou dit ook wel wat, loop dan gerust 
eens binnen. 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.  
 
Wij vragen de bezoekers om zich te houden aan de coronamaatregelen. Bij binnenkomst een mondkapje 
op, pas als u zit mag het mondkapje af. De tafels worden zodanig gedekt dat u 1,5 meter uit elkaar kunt 
zitten. Heeft u klachten of bent u bij iemand in de buurt geweest die corona heeft, blijf dan thuis. 
 
MFC De Meulewiek is op dit moment lastig te bereiken. Vanuit de kerk is de beste manier. Hier kun je over 
de stoep, zonder obstakels, de nooduitgang bereiken aan de voorkant. Wij zullen zorgen dat u hier naar 
binnen kunt. 
Wij wensen iedereen veel plezier! 
 
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie 
 
 

 

Voedingsadvies 

 

 

De ledenavond van woensdag 16 februari wordt verzorgd door Eefje Smits. 

Eefje is diëtiste en heeft een praktijk in Horst. 
  
Eefje geeft ons voedingsadviezen zodat we fitter, sterker en 
energieker door het leven kunnen gaan. 
 
Aanvang 19.30 uur in zaal De Meulewiek 
 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Het mysterie van de dode vogels in de bladkorf 
 
In ’t Krèntje van 27 januari stond een foto van twee dode vogels in de bladkorf met als titel ‘Een natuurlijke 
dood?’ 
Het komt vaker voor dat de redactie van ‘t Krèntje op maandagavond nog geen geschikte foto heeft voor 
de voorpagina of dat we nog een stukje moeten opvullen, zeker in deze coronatijd; dan is het zoeken naar 
een stukje tekst of met het fototoestel een rondje Meterik maken!  
Zo kwam een van de redactieleden bij de bladkorf met de twee vogels. We hebben intern overlegd: wel of 
niet plaatsen??!! 
Enerzijds luguber (vogels zonder kop), anderzijds bevreemdend (ze lagen 'liefdevol neergelegd' zonder 
uiterlijke verwondingen); het riep vragen op.  
Uiteindelijk hebben we besloten om de foto toch te plaatsen.  
 
We ontvingen van Ruud Hermans onderstaande reactie, waarvoor dank. 
 
In 't Krèntje van vorige week stond een artikel over 2 dode vogels in de bladkorf. ‘Een natuurlijke dood?’ 
stond erboven. Ik kan bevestigen dat dit bij beide vogels het geval was. Hoe komen deze in de bladkorf 
zonder kop, willen jullie weten. Ik ben een verzamelaar van schedels / skeletten van dieren. In de Hallo 
van week 50 2021 stond op de voorpagina een artikel over mijn skelettenverzameling. Voor wie het niet 
gelezen heeft: je kunt het terugkijken op de site van Hallo Horst aan de Maas bij archieven. 
Dat ben ik en ik verzamel dus schedels van dieren. Zo krijg ik af en toe dode dieren en ik maak dan de 
schedel schoon. Deze dieren hebben altijd een natuurlijke dood gehad.  
De 2 in de bladkorf waren beiden tegen een raam gevlogen. De groene specht heb ik zelf gevonden bij de 
ingang van de gymzaal in Meterik. De kop haal ik eraf en maak ik schoon, de rest van het dier gaat weg. 
Meestal bij het restafval maar bij kleinere dieren (als de restafvalzak nog lang niet vol zit) gaat het soms de 
bladkorf in. Zo dus ook bij deze 2 vogels (het was geen buizerd maar een sperwer).  
Ik kan me voorstellen dat dit een gek gezicht was toen er 2 vogels zonder kop in lagen, maar de bladkorf 
was net geleegd, anders had ik het er ergens tussen gestopt, zodat er niemand van schrikt.  
Hopelijk is dit zo duidelijk en is het 'mysterie' opgelost. Ik zal ervoor zorgen dat dit zo niet meer gebeurt,  
ik wil natuurlijk niet hebben dat mensen hiervan schrikken. 
 
Een duidelijke en legitieme verklaring!  
We wensen Ruud veel succes met zijn bijzondere, maar mooie hobby en een stukje uitleg kan zorgen voor 
begrip. 
Vindt of heeft u een bijzonder dood dier waarmee Ruud zijn verzameling kan uitbreiden, neem dan contact 
met hem op om te informeren of hij er belangstelling voor heeft. 
Ruud Hermans, Donkstraat 5, ruudjehermans@hotmail.com. 

 
 
 

 

mailto:ruudjehermans@hotmail.com
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Dorpsraad Meterik, wie zijn dat allemaal? 
 
Afgelopen week hebben we jullie al kort verteld waar Dorpsraad Meterik zich zoal mee bezighoudt. 
Misschien dat het je interesse gewekt heeft. We hopen dat, want we kunnen ieders inzet gebruiken in de 
dorpsraad zelf of in één van de werkgroepen.  
Maar wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad en wie neemt deel aan welke werkgroep?  
 

• Mathieu Tacken, voorzitter van de dorpsraad, lid van de werkgroep sociaal en lid van de 
projectgroep verkeer.  
 

• Ton Hendriks, secretaris van de dorpsraad en lid van de werkgroep wonen en dorpsontwikkeling.  
 

• Paul de Koning, vicevoorzitter van de dorpsraad en lid van de projectgroep verkeer. 
 

• Martin van den Homberg, penningmeester van de dorpsraad. 
 

• Frans Janssen, lid dorpsraad, lid van de werkgroep openbare ruimte, lid van de werkgroep 
duurzaam Meterik en lid van de projectgroep verkeer. 
 

• Jolanda van Helden, lid dorpsraad, lid van de werkgroep communicatie en lid van de werkgroep 
duurzaam Meterik. 
 

• Karin Reijnders, lid dorpsraad, lid van de werkgroep communicatie en lid van de werkgroep 
duurzaam Meterik. 

Daarnaast is raadslid Sjaak Jenniskens adviseur van dorpsraad Meterik. 
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De  foto op de linker pagina is gemaakt tijdens de kennismaking van burgemeester Palmen met Meterik en 
haar inwoners (2019), staan een aantal dorpsraadleden. Herkent u ze? 
 
De komende weken zullen de leden zich persoonlijk iets uitgebreider aan u voorstellen. 
 
Wil je ook jouw talent en ervaring inzetten voor Meterik of wil je meer informatie? Neem dan contact met 
ons op. Dat kan via de mail info@dorpsraadmeterik.nl.  
 
Volg onze Facebookpagina of Instagrampagina om niets meer te missen. En kijk op 
www.dorpsraadmeterik.nl voor contactgegevens. 
 
 
 
 

Dorpsraadvergadering donderdag 17 februari 2022 
 
Op 17 februari om 19.30 uur vindt er weer een dorpsraadsvergadering plaats. Het is nog even onduidelijk 
of deze vergadering openbaar plaats kan vinden. Hou onze Facebook-pagina etc. in de gaten of meld je 
via info@dorpsraadmeterik.nl als je de vergadering wilt bezoeken. 
 
Tijdens de vergadering zal de dorpsraad onder andere over de dorpsvisie overleggen en de 
ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2 en BOW bespreken.  
 
De voortgang van de projectgroepen bij Duurzaam Meterik wordt besproken.  
 
Op de agenda staat ook de toekomst van het trafohuisje. Welke ideeën zijn er door de voorselectie?  
Wat is het beste idee?  
 
Verder zal de voortgang van de werkzaamheden in het centrum en het nieuws en de activiteiten vanuit de 
diverse werkgroepen aan bod komen.  
 
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de 
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl. Ook als je denkt op een andere 
manier een steentje bij te kunnen dragen, laat het ons weten.  
 
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en Instagram houden we jullie op de hoogte van de uitkomsten van 
de vergadering en andere nieuwsberichten en/of wetenswaardigheden van de Dorpsraad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Uitslagen competitie: Week 5        Competitie punten en stand na: Ronde 13 
 
Meterik 1  America 1   8 - 3   A    Klasse Meterik 1 76   pnt   plaats   6 
S.V.E.B. 1  Meterik 2   8 – 4    B1  Klasse Meterik 2 74   pnt   plaats   9 
Tienray 1  Meterik 3   7 - 6   B1  Klasse Meterik 3 83   pnt   plaats   5 
Meterik 4  BBC 65 1   7 - 4   B2  Klasse Meterik 4 80   pnt   plaats   5 
Wanssum 3  Meterik 5   0 - 11   B3  Klasse Meterik 5 76   pnt   plaats   5 
Meerlo 2  Meterik 6   8 - 4   C1  Klasse Meterik 6 63   pnt   plaats   8 
Meterik 7  Kemphaan 7 10 - 4   C2  Klasse Meterik 7 72   pnt   plaats   8 
Meterik 8  Valdere 5   3 - 10   C4  Klasse Meterik 8    87   pnt   plaats   4 
 
Beste speler in week 5:    PIET TACKEN van Meterik 5  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Mededelingen KBO Meterik 

Beste leden, 
 
Op woensdag 16 februari themamiddag van opticien Kruytzer. Deze middag is zowel voor leden als 
niet-leden van de KBO. De middag start om 14.00 uur in het MFC; zaal open vanaf 13.45 uur. 
Kruytzer verzorgt al ruim 47 jaar, met maar een doel voor ogen, het bieden van de beste oogzorg en niet 
te vergeten het gehoor. Ook daar krijgt u bij Kruytzer de nodige aandacht voor. 
Kom zien en horen en steek er wat van op. De entree is gratis. Na afloop hopen we allemaal met een paar 
goed afgestelde ogen en een goed luisterend oor weer naar huis terug te gaan. 
 
Het enige wat wij vragen: hou je aan de coronamaatregelen. Dat houdt in, QR code bij binnenkomst en het 
dragen van een mondkapje als u zich gaat verplaatsen. Dit is voor een ieders veiligheid en gezondheid. 
Hopelijk zien we elkaar op woensdag 16 februari om 14.00 uur in het MFC. Tot dan…. 
 
Agenda: 
Wandelen: op maandag 21 februari starten de dames om 13.30 uur vanuit het MFC met wandelen. 
Ook heren zijn hartelijk welkom om een rondje mee te lopen. 
Knutselen: heb je zin om mee te knutselen, Ans zit op donderdag 10 en op 24 februari om 13.30 
uur in het MFC op u te wachten om samen iets moois te maken. 
Kaarten: het kaarten is op donderdag 10, 17 en 24 februari in het MFC. en begint om 13.30 uur. 
Heeft u zin en tijd? Kom dan met ons een kaartje leggen. Lol en plezier staan voorop. 
Kienen: op maandagmiddag 14 maart start het kienen. Aanvang 14.00 uur. 
 
Jaarvergadering: dan als laatste, noteer de jaarvergadering van maandag 7 maart alvast in jullie 
agenda. We komen er de volgende week uitgebreid op terug. 
Groetjes, 
KBO Meterik. 
 

 

Activiteiten voor mantelzorgers 
Ligt jouw bordje te vol? Wil jij graag goed geïnformeerd blijven? Heb jij 
behoefte aan een goed gesprek met andere mantelzorgers? Het 
Steunpunt Mantelzorg organiseert diverse activiteiten.  

 

Workshop BordjeVol 

Veel mantelzorgers ervaren dat hun bordje (te) vol is. Zij kunnen niet altijd benoemen waar ‘m dat precies 
in zit. BordjeVol is een methode die mantelzorgers spelenderwijs inzicht geeft in hun energievreters en -
gevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Wil je kennis maken met BordjeVol? 
Sluit dan aan bij de onlinebijeenkomst op maandag 21 februari van 19.00 tot 20.00 uur. BordjeVol bestaat 
uit een doosje kaarten en een set werkbladen. Deze set krijg je gratis toegestuurd.  
 

Themabijeenkomst Wet Langdurige zorg    

Heeft jouw zorgvrager blijvend intensieve zorg nodig? Op dinsdag 22 februari van 19.00- 20.00 uur zal 
Marij Smedts van Centrum Indicatie Zorg (CIZ) een digitale bijeenkomst verzorgen. Zij zal antwoord geven 
op vragen zoals: 'Wanneer komt iemand in aanmerking voor zorg vanuit de WLZ? Welke soorten zorg 
vallen hieronder? Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van de juiste zorg? Hoe lang is een indicatie 
geldig? Hoe zit het met de eigen bijdrage?' De bijeenkomst wordt georganiseerd i.s.m. Steunpunten 
Mantelzorg in de regio. Na aanmelding krijg je een link toegestuurd.  
 

Wandelend in gesprek    

Behoefte aan een goed gesprek met andere mantelzorgers of met een mantelzorgondersteuner? Dat kan! 
Elke 3e donderdag van de maand gaan we met mantelzorgers wandelen in de Kasteelse Bossen in Horst. 
De start is op 17 februari. We vertrekken om 10.30 uur bij 't Boscafé, Tienrayseweg 10B. Op de 1e 
donderdag van de maand gaan we wandelen in Venray. We vertrekken daar om 10.30 uur bij 
parkeerplaats Maasheseweg 80-91 (net buiten bebouwde kom). Wandelen is gezond en gezellig! 
Voor meer informatie over bovengenoemde activiteiten kun je terecht bij Anja Damhuis, Synthese.  
Email: mantelzorghorst@synthese.nl of 06 36164919.  

mailto:mantelzorghorst@synthese.nl
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SENIOREN 
 
Afgelopen weekend zijn alle wedstrijden afgelast dus er zijn geen uitslagen. 
 
Kijk voor het aangepaste programma na de winterstop op onze website. Hier 
staan alle wedstrijden tot het einde van het seizoen al vermeld. 

 
13 feb 10:30 RKSV Meterik 3   Hegelsom 5  
13 feb 10:30 RKSV Meterik 4   Leunen 5  
13 feb 12:30 SSS'18 3    RKSV Meterik 2  
13 feb 14:00 RKSV Meterik 1  SV Oostrum 1 (oefenwedstrijd) 
    
20 feb 10:00 SV United 4    RKSV Meterik 4  
20 feb 10:30 RKSV Meterik 2   GFC'33 2  
20 feb 12:00 Sportclub Irene 10   RKSV Meterik 3  
20 feb 14:30 RKSV Meterik 1   SVEB 1  
    
27 feb 14:30 S.V. Grashoek 1   RKSV Meterik 1 
 
 

 
 

Gezamenlijke collecteweek voor Horst a/d Maas 

is dit jaar in week 15 
 
 

 
De vergunning is aangevraagd bij de Gemeente. Als alles volgens planning kan verlopen wordt er in 

Meterik gecollecteerd op dinsdag 12 en woensdag 13 april van 18.00 uur tot 20.00 uur.  

  

Elk dorp bepaalt zelf voor welke goede doelen er wordt gecollecteerd.  
In Meterik hebben we sinds 2009 negen nationale collectes gebundeld.  
Evenals vorige jaren sluit de Vastenactie zich aan bij de gezamenlijke collecte, met een eigen envelop 
waarin u uw gift à contant kunt doneren.  

 
Alle vaste collectanten en vrijwilligers worden binnenkort door iemand van de organisatie gebeld of zij ook 
dit keer weer hun medewerking willen verlenen.   

Staat u nog niet op onze lijst maar kunt u tijd vrij maken en zou u zich als collectant voor de 

Goede Doelen willen inzetten, dan bent u van harte welkom. 

U kunt contact opnemen met een van de organisatoren.  
Kent u niemand van de organisatoren persoonlijk, bel dan met Anita van Berlo, telefoon 077-398 6416 of 
stuur een mailtje naar anitaberlo@wxs.nl.  
 

Alle goede doelen zijn u bij voorbaat ontzettend dankbaar voor uw inzet en tijd. 

 
Organisatie gezamenlijke collecte Meterik 
 

• De Nederlandse brandwondenstichting Carien Tacken 

• Het Prinses Beatrix Spier Fonds  Marjan Jacobs 

• Handicap NL     Nel Jenniskens 

• KWF Kankerbestrijding   Maria van Rijswick 

• Het Prins Bernhard Cultuurfonds  Maria van Rijswick 

• Het Longfonds     Hay Versleijen 

• Het Nederlandse Rode Kruis   Martijn Hesen 

• De Nierstichting    Henny Jenniskens 

• De Nederlandse Hartstichting   Anita van Berlo en Anita Jacobs  

• Vastenactie (apart zakje)   Truus Steeghs 

mailto:anitaberlo@wxs.nl
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Seniorennieuws  
 
 
 

Programma senioren dames     

12-02 16:00 Olsredlem DS 1 VC Trivia DS 1  MFC De Zwingel, Melderslo 
12-02 16:30 Sportivo DS 1  VC Trivia DS 2  De Raayhal, Overloon 
15-02 20:45 Skunk DS 3  VC Trivia DS 2  Zwijsen College, Veghel 
11-02 20:30 Olsredlem DS 3 VC Trivia DS 4  MFC De Zwingel, Melderslo 
12-02 17:00 Hovoc DS 5  VC Trivia DS 6  Dendron Sporthal, Horst 
 
Programma senioren heren        
12-02 17:00 VCE/PSV HS 3 VC Trivia HS 2  Sporthogeschool, Eindhoven 
 
Wedstrijdverslagen: 
Dames 3 

Op een gure winteravond in februari ging dames 3 de strijd aan tegen Set-up.  
Set-up kwam ons een bezoek brengen in Hegelsom. Ook bij deze wedstrijd kregen we weer bezoek en 
steun van enkele trouwe supporters. Echte dames 3 Trivia supporters, heel leuk.  
 
De eerste set begonnen we als een diesel, as usual. Gauw namen we de leiding en stelden wij ons sterk 
op. Meerlo had ook wel last van de krappe ruimte en het lage plafond.  
De 2e set ging als een raket, einde. We knalden ze van het veld (niet te letterlijk). Ruud was blij.  
De 3e set ging in het begin moeizaam, ‘we waren even afgeleid’ laten we maar zeggen. Set up had hun 
servicedruk verbeterd en daar waren wij even verbaasd over. Na een goeie peptalk en preek van onze 
coach Ruud kwamen wij weer terug. Tot het einde bleef het spannend. Een spannende slotfase waar wij 
het gelukkig hebben afgemaakt.  
Met een 3-0 overwinning gingen we met veel plezier de 4e set tegemoet, we konden immers vroeg naar 
de kroeg. Ook de 4e set ging als een speer. Robin fakete zelf een pancake, maar daar trapten ze niet in. 
Er werd hard aangevallen en goed verdedigd. Ons enthousiasme en vreugde hebben wij verder 
voortgezet in Debije, waar wij met enige regelmaat te vinden zijn. 
Nu zitten we aan de borrel, tot volgende week trouwe lezers.  
De sterspeler van deze week is onze Sem(mie)! 
 
YOO Vamos, xoxo dames 3. 



 

11 

Jeugdnieuws 

Programma jeugd           

12-02 15:00  Avance MB 1 -   VC Trivia MB 1 Warandahal, Sambeek 
 
Programma CMV 13-02          
11:00 ActiveRooy N5 2 VC Trivia N5 1  Meterik    Hilde van Herpen (fluiten) 
          Manouk Steeghs, (tellen) 
11:30 VC Trivia N5 1  Hovoc N5 1     Clausen, Kayleigh 
12:00 ActiveRooy N5 2 Olsredlem N5 1      
12:30 Hovoc N5 1  Olsredlem N5 1      
        
13:30 ActiveRooy N5 1 VC Trivia N5 2  Baarlo LB, De Kazing 
14:30 VC Trivia N5 2  Tupos N5 1      
        
12:00 Grashoek N5 1 VC Trivia N5 3  Grashoek, De Ankerplaats 
13:00 VC Trivia N5 3  VC Maasdal N5 2      
        
09:30 ActiveRooy N4 1 AV Flash N4 2  Meterik   Meike Tacken, (fluiten)  
          Janny Cuppen, (tellen) 
10:00 AV Flash N4 2  VC Trivia N4 1      
10:30 ActiveRooy N4 1 VC Trivia N4 1      
 

Recreantennieuws 

Recreanten dames  

8-2 dinsdag 21.00 VC Trivia 1  Active Rooy 1 America Caroline Linskens (fluiten) 
9-2 woensdag 21.00 BVC Holyoke 1 VC Trivia 2 Belfeld  
4-2 vrijdag 20.30 VC Trivia 4  VC Asterix 1 Meterik  Jenny Smulders (fluiten) 
 

Recreanten heren 

6-2 zondag HVR VC Trivia HR 1 
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 Koken met ‘t Krèntje 
 

Franse Groenteschotel 
 
 

Hoofdgerecht voor 4 personen 
Bereidingstijd 15 min. 
Oventijd 1 uur 
 

Ingrediënten: 

1 courgette 
1 aubergine 
1 ui 
1 rode paprika 
1 blik tomatenblokjes 
2 teentjes knoflook 
4 eetlepels olijfolie 
2 theelepels Provencaalse kruidenmix 
2 eetlepels citroensap 
 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Snijd de courgette en aubergine in ronde plakken van een ½ cm dik. 
Snijd de ui en de paprika in dunne ringen. 
Leg de groenten om en om rechtop in een ingevette ovenschaal. 
Doe de tomatenblokjes in een schaaltje. 
Pers de knoflook erboven uit. 
Meng de olijfolie, de kruiden, zout en peper erdoor en schenk dit over de groente. 
Besprenkel met citroensap. 
Dek af met een deksel of aluminiumfolie en zet de schaal 1 uur in het midden van de oven. 
Dan haal je na 20 minuten de deksel/aluminiumfolie er van af. 
Serveer met brood en een stukje gebakken vlees of bolletjes mozzarella. 
 
Tip: 
heb je restjes over, deze zijn lekker te verwerken in een omelet, of eet ze koud als salade met wat 
rucola. 
 
Smakelijk eten. 
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Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 
Uitslagen week 5 
Oranje Wit (L) MW1 - Oxalis MW1      9 - 2 
Oxalis E2 - Sporting ST E1       2 - 3 
Oxalis E1 - Swift (V) E2       4 - 4 
Oxalis F1 - Melderslo F1     13 - 8 
Oxalis C1 - Oranje Wit (L) C2      9 - 0 
KVC 3 - Oxalis 2        2 - 6 
KVC 1 - Oxalis 1      19 - 14 
 

Ondanks goed spel komt Oxalis tekort tegen KVC 

Zondag 6 februari ging eindelijk ook voor het wedstrijdkorfbal, de zaalcompetitie weer verder. Het 
KNKV heeft een aangepaste zaalindeling gemaakt, zodat er nog een competitie gespeeld kan worden. 
De dames van Oxalis reisden af naar Hapert om te spelen tegen KVC 1 uit Hoogeloon, geen 
onbekende tegenstander. Net voor de coronastop, eind november, hadden deze teams elkaar al 
getroffen in de zaalcompetitie, toen in het voordeel van KVC. Oxalis was erop gebrand om deze keer 
de punten mee naar huis te nemen.  
 
Het was de derde competitiewedstrijd voor de dames uit Horst aan de Maas in de hoofdklasse, waar 
met schotklok gespeeld wordt. Bij het spelen met schotklok heeft de aanvallende partij bij een aanval 
25 seconden om de korf te raken. Wordt de korf geraakt, dan gaat de schotklok weer naar 25 
seconden. Als binnen de genoemde 25 seconden de korf niet wordt geraakt, krijgt de verdedigende 
partij een spelhervatting. Het geeft een extra dimensie aan het spel en de dames krijgen het steeds 
beter onder de knie. 
 
Oxalis opende de wedstrijd met een doelpunt, maar hier wist KVC snel op aan te haken. Het ging goed 
gelijk op in het begin, maar toch wisten de dames uit Hoogeloon de voorsprong te behouden. Zo 
gingen de teams met een tussenstand van 12-9 de rust in.  
 
Trainer/coach Johnny Vervoort gaf aan dat de dames van Oxalis hun felle spel moesten vasthouden en 
dat ze goed bezig waren. 
 
In de 2e helft wist Oxalis dit ook goed vol te houden, maar het was telkens KVC die de kansen beter af 
wist te ronden. Oxalis kon niet dichterbij komen. Zo werd de eindstand uiteindelijk 19-14.  
 
Zondag 13 februari speelt Oxalis 1 tegen ONA/Astrantia 1 om 13.30 uur in sporthal De Kruisweide in 
Sevenum.   
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl 
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis. 
 
 
 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 
 

 
Vanaf het weekend van 5/6 februari zijn er in Meterik weer gewoon kerkdiensten op 
zaterdagavond, 19.00 uur.  
We moeten ons wel aan de coronaregels houden: 1,5 meter afstand, dragen van mondkapjes, 
mogelijkheid bieden voor het ontsmetten van de handen. Er is ook een grens aan het aantal 
kerkbezoekers. Dat is voor Meterik per mis ca. 100 personen.  

 

19 februari: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur.  

1. Karel Alfons Jenneskens (jaardienst) 
2. Stien en Piet Hermans - Reijnders (verjaardag) 
3. Frans Verdellen (verjaardag) 
 

5 maart: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur.  

1. Leen Geurts - Smedts (jaardienst) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten  

Lector   Acoliet     Collectant 

19 -02: Jos Tielen  Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
05 -03:  Margriet Hendriks Max van Dieten    collecteschaal achter in de kerk 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel: op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 3981416 
 

Misintenties   

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
Ziekencommunies:  077-398 1416 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 
 
 
 
 
In memoriam  
 
 
Op zondag 30 januari 2022 kregen wij het bericht dat, in de leeftijd van 87 jaar, is overleden 
 
                                                            Pierre Jenniskens 
 
Pierre was, samen met zijn echtgenote Bets, 22 jaar lid van de KBO Meterik. 
 
Wij wensen Bets, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe 
om dit grote verlies te kunnen dragen. 
 
                                                                     KBO Meterik. 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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