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Uitslagen competitie: week 3  Competitiepunten en stand na ronde 19 

 
Meterik 1  VOP/DWH 1 11 - 4   A     Klasse Meterik 1 117  pnt   plaats    5 
Meterik 2  Leunen 1   3 -10   B1   Klasse Meterik 2 101  pnt   plaats    8 
Meterik 3      Vrij     B1   Klasse Meterik 3 107  pnt   plaats    5 
Grubbenvorst 3 Meterik 4   9 - 3   B2   Klasse Meterik 4 102  pnt   plaats    7 
Leunen 2  Meterik 5 10 - 0   B3   Klasse Meterik 5 102  pnt   plaats    6 
Meterik 6  Oirlo 3  11 - 6   C1   Klasse Meterik 6 139  pnt   plaats    1 
Meterik 7  Wevert 4 13 - 2   C2   Klasse Meterik 7 142  pnt   plaats    1 
Ysselsteyn 3  Meterik 8   9 - 7   C4   Klasse Meterik 8 135  pnt   plaats    2 
         

Beste speler in week 3: HANS MANDERS van Meterik 7  

 
 
 

 

 

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. 
 

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 2023 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2023 

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 21-01-2023 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

JANUARI 

Vr 27: KBO: themamiddag 14.30 uur 
Za 28: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papier actie vanaf 13:00 uur 
Zo 29: Verlovingsbal 14:11 uur 
   

FEBRUARI  

Vr 03: Carnavalsavond gezamenlijke jeugdverenigingen 19:00 - 22:00 uur 
Za 04: CD en USB-stick verkoop Miëterikse carnavalsliedjes vanaf 11:00 uur  
Ma 06: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 08: Vrouwen samen sterk: Camps opticien 19:30 uur 
Vr 10  Meulewiekers: zittingsavond 19:00 - 23:30 uur 
Za 11: - Meulewiekers: zittingsavond 19:00 - 23:30 uur 

- CD en USB-stick verkoop Miëterikse carnavalsliedjes vanaf 11:00 uur 
Zo 12: Meulewiekers: receptie prins 13:00 - 23:30 uur 
Ma 13: KBO: kienen 13:30 uur 
Wo 15: KBO: excursie Océ Museum 13:30 uur 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering in de foyer van MFC de Meulewiek 19:30 - 22:00 uur 
Za 18: Kinderbal (kindercarnaval de Meulewiekers) 12:00 - 15:00 uur 
Ma 20: Meulewiekers: optocht + uitreiking '3 Vrouwen' 12:00 - 23:30 uur 
Di 21: Meulewiekers: boerenbruiloft 14:00 - 23:30 uur 
Wo 22: Grote schoonmaak De Meulewiek 09:00 - 17:00 uur 
Do 23: t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
Za 25: JongNL Meterik: oud papier actie 14:00 uur 
Zo 26: Balgooien 2023 10:30 uur 
Ma 27: Zanglust: jaarvergadering 09:30 uur 
   

MAART  

Wo 01: Vrouwen samen sterk: pasta avond 19:30 uur 
Do 02: KBO: excursie 12:30 - 16:30 uur 
Ma 06: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Za 11: - JongNL Meterik: NL Doet 08:30 - 16:30 uur 
  - Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken 14:00 - 15:00 uur 
Wo 15: Vrouwen samen sterk: avondwandeling (openbare avond) 19:30 uur 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering in de foyer van MFC de Meulewiek 19:30 - 22:00 uur 
Vr 17: Meterikse Kwis 18:00 - 23:00 uur 
Ma 20: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 22: KBO: jaarvergadering 14:00 uur 
 
 

Balletgroep ´De Barre´ 
 
Wij als dames van Taxi Muijsers merken, dat het op onze leeftijd allemaal niet zo soepeltjes meer gaat. 
We hebben het enorm druk met ons werk, de kinderen en ook nog het verenigingsleven waaraan we ons 
steentje willen bijdragen.  
 
Om wat meer tot rust te komen, het lichaam in goede conditie terug te brengen en om beter met onszelf in 
balans te zijn, hebben we besloten om ons aan te sluiten bij de Balletclub.  
 
De komende tijd zal er wekelijks een stukje te lezen zijn in “t Krèntje” waarin we de kracht en de invloed 
van ballet op ons dagelijkse leven uitéénzetten. Tot volgende week. 
De dames van Taxi Muijsers 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Oud Papier Actie (OPA) en 

Oud Metaal Actie (OMA) 
 
 
 

Aanstaande zaterdag 28 januari staat de volgende OPA en OMA in de planning. 

De OMA is van 13:00 – 15:00 uur bij de blokhut; vrijwilligers zijn Henk en Roger. 
De OPA is vanaf 14:00 uur, vertrek bij café Kleuskens; vrijwilligers zijn Sander, Kris, Jac/Cor, Tim en 
extra helpers i.v.m. extra auto Julia en Ron. 
 

Jeugdcarnaval 2023 Meterik 

Vrijdag 3 februari vanaf 19:00-22:00 uur zal deze plaats vinden in OJC knor. Dit is voor alle 

jeugdleden van de verenigingen uit Meterik. 
Met speciaal bezoek van onze Prins Teun I, zijn adjudanten Rick en Gido, prinses Isa en de raad van 
elf met dansmarietjes. Ook de schoolprins en prinses met gevolg, het boerenbruiloft gezelschap en 
onze liedjeszangers zijn aanwezig.  
Hopelijk zien we jullie allemaal op deze gezellige avond. Alaaf 
 

JongNL Meterik feliciteert 

Prins Teun I, Prinses Isa en adjudanten Rick en Gido 
van harte met deze mooie titel:  
 

          ´Heersers van het Meulewiekersriëk´ 

 
Jullie zijn een mooi kwartet. 
Geniet ervan, ALAAF 
 
 
 
 



 

5 

 
 
 
 
 

Balgooien 2023 

Gezocht: stellen die na carnaval 2022 getrouwd zijn! 

 
Balgooien is een oude traditie. Op de zondag na carnaval gaan de kinderen van de basisschool langs bij 
de pas getrouwde stellen en onder het geroep van “bal-bal-bal” worden ze door het paar getrakteerd op 
fruit en snoepgoed.  
 
Over de oorsprong van deze traditie is niet veel bekend. Men denkt dat het, net als carnaval, voortkomt uit 
heidense gebruiken van onze verre voorouders. Het balgooien zou dan een soort vruchtbaarheidsritueel 
zijn!  
 
Alle stellen die sinds carnaval 2022 jaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan 
roepen we op:  

doe mee om deze traditie in ere te houden en maak de Meterikse kinderen blij. 

Ben je sinds carnaval 2022 getrouwd of zijn jullie een geregistreerd partnerschap aangegaan, meld je dan 
aan om zondagmorgen 26 februari  een ‘balletje’ te gooien. Het tijdstip wordt in overleg vastgesteld.  
 
Aanmelden graag uiterlijk 17 februari bij Jolanda van Helden, tel. 06-3064 4335 of via 
jeugdactiviteit@dorpsraadmeterik.nl. 
Wil je eerst wat meer weten over het balgooien, dan kun je ook gerust contact opnemen.  
 
Weet je een paar dat recent getrouwd is maar dit gebruik misschien niet kent? 
Laat het ons weten, dan nemen wij daar graag contact mee op. 
 
                                             --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bericht vanuit de werkgroep Duurzaam Meterik 
 
Tips voor welk bedrijf en waarop je moet letten bij de offerte m.b.t. het verduurzamen van je 
woning? 
 
Je bent op zoek naar een isolatiebedrijf. Of naar een bedrijf dat een warmtepomp, zonneboiler, 
ventilatiesysteem of zonnepanelen kan installeren.  
Maar waar vind je een erkend en vakkundig bedrijf? En waar moet je op letten bij de offertes? Kijk hier 
voor tips: https://www.verbeterjehuis.nl/tips-voor-bedrijf-en-offerte 
 
                                             ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 januari 

Het verslag van de afgelopen dorpsraadvergadering komt volgende week in het Krèntje. 
 
 

 
 

 CD / USB-stick verkoop Miëterikse carnavalsliedjes 

 

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,  

 
volgende week zaterdag, 4 februari, komen we vanaf 11:00 uur de Miëterikse 
carnaval CD / USB-stick huis aan huis verkopen. 
 
Kosten voor dit 14de exemplaar zijn zowel voor de CD als voor de USB-stick 
€ 7,50 per stuk. 

mailto:jeugdactiviteit@dorpsraadmeterik.nl
https://www.verbeterjehuis.nl/tips-voor-bedrijf-en-offerte
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Prins Teun I 

Nieuwe heerser van de Meulewiekers 
 
 
Op zaterdag 21 januari is Teun Jakobs uitgeroepen als ‘Prins Teun d’n iërste’.  
Hij is de 57e Prins van de Meulewiekers uit Meterik. Prins Teun I wordt in zijn 
regeerperiode bijgestaan door Prinses Isa Gooren en Adjudanten Gido Vermeer 
en Rick Hesen. 
 

Met Prins Teun I hebben de Meulewiekers een sportieve en tevens actieve Prins in huis gehaald. 

Hij speelt in het eerste elftal van RKVV Volharding, bezoekt regelmatig festivals en concerten en gaat 
graag op stap met zijn vriendengroep ‘Ponyclub de dolle hoef’. 
Prins Teun I is op dit moment duaalstudent aan de opleiding tot hartfunctielaborant en werkt hierbij in 
het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. 
 

Teuns vriendin Isa staat hem deze periode bij als Prinses Isa. Isa is naast Prinses ook dansmarietje 

bij de Meulewiekers. Zij studeert geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, waar ze ook op kamers 
woont. In de weekenden werkt ze bij een verzorgingstehuis. 
 
Adjudanten Gido en Rick zijn beiden goede vrienden van de prins.  

Adjudant Gido studeert aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij aankomend jaar zal 

afstuderen aan de opleiding SET. In zijn vrije tijd voetbalt hij bij RKSV Meterik en klust hij graag. 
 

Ook Adjudant Rick voetbalt bij RKSV Meterik. Rick volgt de studie Tuinbouw en Akkerbouw aan de 

HAS Green Academy in Den Bosch. Op Aswoensdag vertrekt hij voor een stage naar Canada waar hij 
zich bezig gaat houden met verlichting in kassen. Naast voetbal houdt hij zich in zijn vrije tijd ook bezig 
met het veredelen van gerbera’s. 
 

Prins Teun I zal samen met prinses Isa en adjudanten Gido en Rick op zondag 12 februari om 13:11 

uur receptie houden in MFC ‘De Meulewiek’ aan de Sint Jansstraat te Meterik. 
Deze is wederom prachtig versierd in het thema van dit jaar ‘Leave in de Brouwereej’ en artiesten ‘Spik 
en Span’ zullen voor een lekker stukje muziek zorgen. 
 
Voor meer informatie kijk op: www.demeulewiekers.nl 
 
 

Nondezuk - GEFELICITEERD 
 
 
Weej wille Nondezuk met hun 
liedje: ‘End vaan de Nach’ vaan 
harte feliciteren met de behaalde 
1ste plaats in de categorie covers 
vaan ut CMC ALAIF waat 20 
januarie jl. heat plaats gevonge in 
Beek. 
 
Waat en schon prestatie mannen! 
ALAAF 
 
Namens de Miëterikse liedjes 
commissie en alle liedjeszangers 
en  zangeressen. 

 
 

http://www.demeulewiekers.nl/
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Verloëvingsbal Boorebroedspaar 
 
 
 
Heer oonder kunde d’n ierste blog vaan os toekomstige 
broedspaar leaze: 
 
 

Ik stond onder de douche met een lekker muziekje mee te zingen 

toen ik opeens mijn telefoon hoorde rinkelen: Twan Heuijerjans. 

Snel kwam ik de douche uit en belde hem terug. Hij kwam 

meteen ter zake: “Zouden jullie het leuk vinden om aankomend 

jaar het boerenbruidspaar van Meterik te worden?” Na een snel 

overleg met mijn vriendin waren we er uit: wat een eer dat ze ons 

hiervoor vragen. Natuurlijk willen wij het boerenbruidspaar van 

2023 in Meterik worden!  

Vlot werd er een datum geprikt om onze kleding uit te gaan zoeken. Wat fijn dat wij er eindelijk 

even openlijk over konden praten. De mannen gingen naar boven en de vrouwen begonnen 

beneden de kledingrekken door te spitten. De outfit van de bruidegom was meteen raak en niet 

veel later was de outfit van de bruid ook gekozen. Daar stonden we dan, de eerste foto werd 

gemaakt en in het geheim weer terug naar huis.  

Een aantal weken later gingen we foto’s maken. Alles werd in het diepste geheim geregeld. We 

hadden slechts drie kwartier de tijd om een heleboel plaatjes te schieten: zittend, staand, 

liggend… Alles kwam voorbij. Uiteindelijk is dit helemaal goed gekomen en zijn we erg blij met 

het resultaat.  

We zijn erg benieuwd naar de periode die ons tegemoet gaat komen. Wij hebben er vooral heel 

veel zin in! Het duurt nog even, maar is stiekem al erg dichtbij… Wij gaan er met z’n allen een 

groot feest van maken! Tot snel!  

Liefs,  

Het boerenbruidspaar van 2023.  

 
 
Ziede geej ok beneejd wie dit geschreve heat ? En wie ur femilie is, tiedes de brulluft op 
carnavalsdinsdaag ? 
 
As geej ut denkt te wiëte da kunde op de website www.demeulewiekers.nl/inschrijven/  invulle wie 
geej denkt daat dit broedspaar is. 
 
Geej ziet vá harte oetgenuujd um op zondaag (29 jannewari) um 14.11 oor in zaal de Meulewiek 
getuuge te zien vaan ut oetkome vá ut paar en ut gezelschap.  
Tot da ! 
 
Groete vá ut boorebrulluftcomité. 
 
 
 
 

http://www.demeulewiekers.nl/inschrijven/
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Let op! Pinnen voor de kaartjes is helaas niet mogelijk.  
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Mededelingen KBO 
 
Beste KBO leden 
 
Woensdag 15 februari brengen we een bezoek aan het museum van Océ van der Grinten in Venlo. 
Het Océ Museum is opgezet om de geschiedenis ‘van Apotheek naar Océ’ te bewaren voor de toekomst. 
Een commissie bewaart de historie van het bedrijf en doet het onderhoud aan de machines. 
Tijdens het bezoek kun je ontdekken hoe de innovatie Océ/Canon producten voortbouwen op het verleden 
dat teruggaat tot 1877. Van boterkleursel tot kopiëren en uiteindelijk het printen. 
 
Wat valt er te ontdekken 
In de vroege 20e eeuw is blauwdruk de belangrijkste technologie om tekeningen te kopiëren. In het Océ 
museum ontdek je de betekenis van ‘O.C.’ en hoe het tot de naam ‘Océ’ leidde. Zie hoe de technologie 
van Océ in Venlo een grote bijdrage levert aan kopieën voor iedereen! Alles op het scherm kan worden 
afgedrukt, van kantoordocumenten tot boeken, van technische tekeningen tot grote kleurrijke 
bewegwijzering. 
 
Tegenwoordig maken digitale printers op afroep prints van boeken, tijdschriften, posters en er is nog veel 
meer mogelijk, In feite is het niet alleen mogelijk om ’te printen op dingen’ maar ook om daadwerkelijk 
‘dingen te printen’. 
 
Laat je verrassen en ga gezellig mee. Er kunnen maximaal 35-40 personen deelnemen, dus reden genoeg 
om je meteen op te geven. Vertrek om 13.30 uur bij het MFC. De aanvang is om 14.00 uur en de duur van 
de rondleiding en film 1 uur en 15 min. De kosten bedragen € 5,00 (entree, koffie/thee, vlaai) en betaal je 
aan de kassa van het museum. Adresgegevens: St. Urbanusweg 17 (poort 35), 5914 CA Venlo. 
 
Aanmelden kan tot 10 februari, het liefst per mail wielvanrengs@home.nl. Bellen mag ook, maar dan 
graag ‘s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur op tel. 06-1547 2903 

 
     Agenda 

Kienen         Maandag 13 februari, aanvang 13.30 uur, de zaal is vanaf 13.00 uur geopend. 
Wandelen    Maandag 6 februari, vertrek om 13.30 uur bij het MFC. 
Knutselen    Donderdag 9 en 23 februari, aanvang 13,30 uur in de Foyer. 
Kaarten  Donderdag 2, 9, 16, 23 februari, aanvang 13.30 uur in de Foyer. 
 
Heb je zin om mee te kienen, knutselen of gezellig mee te kaarten, loop dan eens binnen, misschien is dit 
ook iets voor jou.  
 
Groetjes, KBO Meterik 
 
   

 
 
 
 
 

Contactpersoon Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas 
 
In de gemeente Horst aan de Maas zoeken wij voor de vrijwilligerszorg een contactpersoon in Horst.  
Voel je je aangesproken om vrijwilligers te ondersteunen dan kun je contact opnemen met  
email katjadaemen@proteion.nl   
GSM: 06-2925 9496 of  
 
Email: mariannenellissen@proteion.nl of   
GSM:  06-5266 9079  
 
Wij zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers die met de medemens leuke activiteiten wil gaan doen.   
 
 

mailto:wielvanrengs@home.nl
mailto:mariannenellissen@proteion.nl
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Hulp bij digitale zaken 

 
 

 
 
Onze samenleving wordt steeds digitaler. Lang niet iedereen kan meekomen in die ontwikkeling en de 
kloof tussen mensen met en zonder voldoende digitale vaardigheden wordt steeds groter. Om die laatste 
groep te helpen, bieden bibliotheken hulp aan mensen met laagdrempelige dienstverlening.  
Er zijn spreekuren, workshops en cursussen.  
Veelal gratis en ook voor niet-leden. 
 

Informatiepunt Digitale overheid 

Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Belastingzaken, toeslagen, DigiD, E-health,  
huur- en zorgtoeslag, rijbewijs aanvragen, (verkeers)boetes betalen, vragen over pensioen of uitkering, 
energietoeslag, donorregistratie coronacheck en vaccinaties en nog veel meer zaken moeten burgers 
online regelen. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk.  

Iedere donderdag van 14.00 – 15.30 uur in de Bibliotheek Horst aan de Maas.  

 

Digitaal Spreekuur Horst 

Het Digitaal spreekuur biedt hulp bij alle vragen en uitdagingen die men in de digitale wereld kan 
tegenkomen. Mensen kunnen er terecht met vragen over de tablet, iPad, laptop, smartphone of e-reader, 
apps installeren, werking van Windows of MacOs, Whatsapp enz. 

Iedere woensdag van 11.00 – 12.00 uur in de Bibliotheek Horst aan de Maas.  

Werkt op afspraak.  

Iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00 – 13.00 uur. Werkt op afspraak. 

 

Computercursus voor beginners: Klik&Tik 

In de gratis cursus Klik & Tik worden in online oefenprogramma’s de basisvaardigheden zoals websites 
bekijken, e-mailen en downloaden uitgelegd. De cursus is één keer in de week en speciaal voor diegenen 
die niet of nauwelijks met een computer hebben gewerkt. De deelnemers werken in hun eigen tempo 
onder begeleiding van een vrijwilliger.  

Iedere woensdag van 09.00 – 11.00 uur in de Bibliotheek Horst aan de Maas.   

Aanmelden via info@biblionu.nl of bel naar (0478) 58 19 70. 

 

Cursus digitaal zaken doen met de overheid: DigiSterker 

Tijdens 3 bijeenkomsten van 15:00 tot 17:00 uur, leren de deelnemers stap voor stap digitaal zaken te 
doen met de overheid: een DigiD te gebruiken en o.a. de websites van de SVB, de Belastingdienst en de 
gemeente te raadplegen. Ook de website MijnOverheid.nl wordt besproken.  
Van de deelnemers wordt wel enige kennis verwacht over het omgaan met een computer. Ook moet je 
beschikken over een DigiD.  

Bekijk de website voor actuele data in de Bibliotheek Venray en Horst aan de Maas. 

 

DigiVitaler 

In 2023 focust BiblioNu zich het hele jaar op Positieve Gezondheid. Zorg en gezondheid zijn steeds meer 
met de computer, tablet of smartphone te controleren en te regelen. Dat noemen we digitale zorg.  
 
BiblioNu gaat in 2023 starten met workshops DigiVitaler. Deelnemers maken kennis met digitale zorg en 
leren er mee te werken. Elke workshop behandelt een vorm van digitale zorg, zoals thuisarts.nl, 
apotheek.nl, gezondheidsapps, het patiëntenportaal van de huisarts en over het videoconsult. 

Bekijk de website voor actuele data in de Bibliotheek Venray en Horst aan de Maas. 

 

Meer informatie over BiblioNu en de activiteiten zijn te vinden op www.biblionu.nl/activiteiten 
 
 
 

http://www.biblionu.nl/activiteiten
https://www.biblionu.nl/
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 Een terugblik……… 

  de Boerinnen Jeugd Bond (BJB) 
 
19 december 1958 kwam er voor de jonge meisjes/vrouwen in Meterik een vereniging, 
genaamd B.J.B., wat de afkorting was van Boerinnen Jeugd Bond.  
De vereniging ontstond vanuit de Boerinnenbond (nu Vrouwen samen sterk). 
Het eerste bestuur bestond uit Doortje Tacken, voorzitster, Mien Jenniskens, 
ondervoorzitster, Trees Driessen, secretaresse, Lea Ambrosius, Gonny Hermans en Lea 
Klaassen.  
Op de foto rechts  Doortje Tacken met de voorzittershamer. 
 
Op de groepsfoto van beneden naar boven en van links naar rechts: 

 
Rij 1 Mia Bovee, Truus Jenniskens (Fleuren Handrie), Thea Craenmehr, Maria van Horck, Nellie Bouten 

( Bouten Jac), Bertha Raasens (Raasen Toën), Annie Tacken (Martens Handrie), Carla v.d. 
Munckhof (Smitte Jeu), Mien Smulders (Snejer ziene Sjeng) 

Rij 2 Zus Wijnands (Britse Gradje), Lea Klaassen (Gritjes Frenske),Riet Jenniskens (Giese Sjang), Mien 
Jenniskens (Giese Piet), Doortje Tacken (Speulhofs Sjang), Pastoor Spee, Lea Ambrosius 
(Ambrosius Bert), Mien Tacken (Speulhofs Sjang), Gonny Hermans (Hermans Grad), Nelly 
Houben (Houben Tinus) 

Rij 3 Mien van Rengs (Pieten Tinus), Ria van Asten (van Asten Driek), Gerda van Rengs (Pieten Bert), 
Tonie Baltussen (Baltussen Grad), Nellie Jenniskens (Gieres Jacob), Toos Tielen, Riek Hofmans 
(Hofmans Gier), Mariet Heldens (Heldens Handje), Maria Houben (Houben Sjang), Tiny Alards 
(Alards Handrie), Gerda Jenniskens (Giese Sjang), Gien Keijzers (Hanus Gien) 

Rij 4 May van Rengs (Pieten Tinus), Truus Verhaegh (Annekes Jeu), Mariet van den Heuvel (Trannie 
zien Jeu), Nelly van Rengs (Pieten Wumke) Mien Wijnands (Britse Gradje), Mariet van den Beuken 
(Voesten Sef), Maria Raasens (Raasen Toën), Nelly Jenniskens (Fleuren Jan) 

Rij 5 Tonny Verstappen (Hoaf Sjang), Fien Jenniskens (Kelders Ben), Truus Tacken (Speulhofs Jeu), 
Mia van Rengs (Pieten Lot), Mie Verhaegh (Kübe Jac) 

Heemkunde Meterik is op zoek naar meer gegevens over de BJB. 
Zijn er mensen die nog info hebben over de JBJ in de vorm van foto’s, programma’s, verhalen of 
anderszins dan zijn we daar erg blij mee. We scannen de materialen en daarna krijgt u ze weer terug. 
Stuur een mailtje naar info@heemkundemeterik.nl of bel 077 398 38 12. Alvast hartelijk bedankt.  

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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AGENDA 
2/3/4 juni        Jeugdtoernooi 
10 juni            VC Trivia toernooi 
17 juni            FamilieVriendenToernooi (ovb) 
 
SENIOREN 
29 jan  14:30 Kronenberg 1 (zon)  RKSV Meterik 1 (zon) 
29 jan  10:30 RKSV Meterik 2 (zon)  Melderslo 3 (zon) 
29 jan  09:30 Sporting S.T. 3 (zon)  RKSV Meterik 4 (zon) 
29 jan  11:30 Melderslo 4 (zon)  RKSV Meterik 3 (zon) 
05 feb  14:30 SVEB 1 (zon)   RKSV Meterik 1 (zon) 
05 feb  11:30 SVOC'01 2 (zon)  RKSV Meterik 2 (zon) 
05 feb  10:30 RKSV Meterik 3 (zon)  Sparta'18 4 (zon) 
05 feb  10:30 RKSV Meterik 4 (zon)  SV Venray 15 (zon) 
12 feb  14:30 RKSV Meterik 1 (zon)  EWC'46 1 (zon) 
12 feb  10:30 RKSV Meterik 2 (zon)  Vitesse'08 4 (zon) 
12 feb  09:30 Wittenhorst 8 (zon)  RKSV Meterik 3 (zon) 
12 feb  10:45 Hegelsom 4 (zon)  RKSV Meterik 4 (zon) 
 
JEUGD 

Denken jullie aan het betalen van de contributie? 

 

Thuiswedstrijden worden in het voorjaar van 2023 gespeeld in: 
 

America Meterik Hegelsom 

  JO15-1 
  JO12-1 
JO9-1 
JO8-1 
JO8-2 

JO13-1 
JO13-2 
JO7-MP 

JO19-1 
JO19-2 
JO11-1 

  
28 jan  08:45   Sparta'18 JO8-2    SJO America-Meterik JO8-2 
28 jan  09:00   SV Venray JO12-3JM    ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO12-1 
28 jan  09:00   Volharding JO9-1JM    SJO America-Meterik JO9-1 
28 jan  09:00   Wittenhorst JO8-3    SJO America-Meterik JO8-1 
28 jan  10:45   ST Hegelsom/SJO Am/Meterik JO11-1 Koningslust JO11-1 
28 jan  12:00   Reuver JO13-2     ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO13-2 
28 jan  13:30   IVO JO15-1     SJO America-Meterik JO15-1 
28 jan  14:00   Venlosche Boys JO13-2JM   SJO America-Meterik JO13-1 
28 jan  14:15   ST Excellent/SVS/Westerb Boys JO19-1 ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2 
28 jan  15:00   Vv Kessel JO19-1    ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1 
 
 
 

 
’t Gasthoês tijdelijke locatie voor de herhaalprik 
 
In het Gasthoês in Horst kunt u, zonder afspraak, op 3 en 6 februari tussen  
09.00 en 16.00 uur terecht voor het halen van een herhaalprik tegen het 
coronavirus.  
Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen bij de tijdelijke en vaste locaties voor 
een vaccinatie of meer uitleg. 
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VC Trivia boekt 10e competitiezege op rij 
Op zaterdagmiddag gingen de dames van VC Trivia op bezoek bij de rode 
lantaarndrager, Vocala uit Oeffelt. Ook in de 10e competitiewedstrijd wist VC 
Trivia te overtuigen met bij tijd en wijle fantastisch aanvalsspel, Vocala ging 
hard onderuit met 0-4.  
 

Felle start 

In een koude hal in Brabant moesten de dames van VC Trivia zelf voor de nodige lichaamswarmte zorgen, 
dit lukte vooral door fel en fanatiek aan de start te verschijnen. Door een goede servicedruk kon VC Trivia 
al snel haar eigen spel spelen, namelijk het spel van de tegenstander dusdanig ontregelen dat ze geen 
aanvalsdruk kunnen zetten en daarop meteen de eerste rallybal scoren. VC Trivia speelde snel en met 
veel beleving. Ze pakte de eerste set overtuigend met 13-25.  
 

Lust voor het oog 

Ook voor de trouwe fans van VC Trivia was het afwisselende aanvalsspel een genot om naar te kijken. 
Met name Danique Oomen was weer op dreef en ook nu pakte haar oudere zus, Laura, op de diagonaal 
het heft in handen. Doordat VC Trivia vrijwel iedere side-out wisten te scoren, kwam Vocala geen moment 
in de wedstrijd. De dames van Trivia wonnen de 2e set met gelijke cijfers.  
 

Kracht van het collectief 

En zoals zo vaak hielt de coach van VC Trivia niet 
vast aan het basisteam dat aan de start 
verscheen. Er werd weer veel gewisseld en dit had 
nauwelijks effect op het resultaat. Met momenten 
spatte het plezier van de gezichten van de 
speelsters, die zich steeds meer lijken te 
realiseren dat ze aan een pracht seizoen bezig 
zijn. De 3e set werd met 14-25 gewonnen.  
VC Trivia liet het hier niet bij en ging voor de volle 
buit en dit lukte, mede dankzij de ‘koningin van de 
netservice’ Teuntje van Rengs. Ze kreeg het voor 
elkaar om 3 keer achter elkaar een ace te scoren 
via de netband. VC Trivia won de laatste set met 
18-25, waardoor het een ruime voorsprong heeft gepakt op de concurrent voor bet kampioenschap. 
Komende zaterdag om 17.00u komt Avance op bezoek in de Dendronhal te Horst.  
 

Geweldige overwinning JC VC Trivia/HOVOC  

Vorige week zaterdag 14 januari hadden we onze eerste wedstrijd van de 2e helft van het seizoen in 
ons ‘nieuwe’ thuishonk de Dendronhal tegen onze intussen bekende tegenstander Avance. Vaak leuke 
wedstrijden, maar altijd net niet.  
 
De eerste set begon goed, we gingen lang gelijk op tot 20-20, maar helaas toch de set net afgegeven 
met 22-25.  
 
De 2e set liep niet lekker, we keken al snel tegen een grote achterstand aan van 5-18, na twee time 
outs en peptalk van onze coaches konden we de set toch niet meer ombuigen, helaas ook verloren 
met 18-25. De flow van de laatste punten moesten we zien vast te houden. En dat deden we.  
 
We begonnen goed aan de 3e set, deze hebben we dan ook gewonnen met 25-23. En jawel de 4e set 
werd ook door ons gewonnen 25-19. Nu ging het erom, zouden we weer verliezen!  
 
Met veel spanning begonnen we aan de 5e set, waardoor we al snel op 5-9 achterstonden. Time out en 
de opdracht om punt voor punt terug te komen. Dat deden we tot 11-9, maar toen kwam Avance weer 
aan service. Help 11-14, matchpoint voor Avance, maar wij kregen de service. Onze laatste kans om 
toch deze keer de winst te pakken grepen we met alles wat we konden aan, waarvoor we hebben 
gevochten en gevolleybald als leeuwinnen en we uiteindelijk de set met 16-14 hebben gewonnen. 
Yesss gewonnen!!!!!!  
 
Groetjes, Lisa, Tess, Suze, Janne, Jens, Joep, Finn en de coaches 
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Goed vertegenwoordigd VC Trivia in Maasbree 

Vandaag gingen we met maar liefst drie teams richting Maasbree. N1.1 was er ook, waardoor VC Trivia 
goed vertegenwoordigd was. Voor zeven van de twaalf dames was dit het eerste toernooitje, dus bij 
sommige meiden was de spanning van de snoetjes af te lezen. Maar wat hebben ze het goed gedaan 
allemaal en in het veld veel blije gezichtjes gezien. N1.2 en N1.4 hebben de derde plek behaald (in 
verschillende poules) en N1.3 een 4e plek. Goed gedaan dames! 12 februari mogen we weer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sportvereniging Oxalis 
   Horst aan de Maas 

 

 

Oxalis creëert veel kansen en pakt de winst 

Deze week stond Rietvogels/Eurogirls op het programma. De wedstrijd werd gespeeld in Westerhoven, 
waar Oxalis belangrijke punten kon halen.  
 
De dames van Oxalis begonnen dan ook vastberaden aan de wedstrijd. Echter Rietvogels/Eurogirls wist 
als eerste te scoren, maar daar werd al snel een antwoord op gegeven door de 1-1 te maken. Hierna ging 
het een tijdje gelijk op, maar wist Oxalis vlak voor rust de score uit te breiden tot 3-5.  
 
Na de rust werd de korf vaker gevonden en zo werd de voorsprong behouden. Na een goede tweede helft 
werd het fluitsignaal gegeven bij een score van 9-14 en gingen de punten mee naar huis. Volgende week 
staat de eerste thuiswedstrijd van 2023 op het programma om 13:30 tegen DSV. 
 

Agenda 

03-02-2023: Receptie Adjudant Rik bij Disco ‘t Trefpunt 
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl of 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  

 
 

 

Zaterdag 4 februari, 19.00 uur, 5e zondag door het jaar 
1. 1e jaardienst Pierre Jenniskens 
2. Jan Jenniskens (jaardienst) 
 

Zaterdag 18 februari, 19.00 uur, 7e zondag door het jaar 
1. Karel Alfons Jenneskens (jaardienst) 
2. Stien en Piet Hermans- Reijnders (beider verjaardag) 
3. Frans Verdellen (verjaardag) 
 

zaterdag 4 maart, 19.00 uur, 2e zondag van de Vasten 
1. Leen Geurts- Smedts (jaardienst) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten 

Lector    Acoliet     Collectant 

04-02: Henny Jenniskens  Theo v. Rens    Tjeu Tacken 
18-02: Susan Baltussen  Huub Baltussen   Jan Steeghs 
04-03: Margriet Hendriks  Max v. Dieten    Tjeu Tacken 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 398 1416 
 

Misintenties   

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u € 30,00 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
 
Telefoonnummer priesternooddienst: 06-554 08023  
 
Informatie kerkhof  
Voor alle informatie over grafrechten, grafruiming etc. kunt u zich wenden tot Jeu Tacken, 077- 464 1386. 
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 
 
 
 

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