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Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer 112
Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie
Tel: 0900-8844

Apotheek
Americaansewg 35a Horst
Tel: 077-3985454
www.v-a-l.nl
Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 13.00 uur

Huisartsenpraktijk Horst
M.J. Duives Tel: 077-3981122
L.H.R. Majoor Tel: 077-3985042
Spoednummer
Tel: 077-3971747
Westsingel 100 Horst aan de Maas
www.zorghoes.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
“Het Zorghoes”
Westsingel 98 Horst
Tel: 077-3981450
b.g.g
VieCurie Venray
Tel: 0478-522222

Huisartsenpraktijk Horst
O. de Groen
Tel: 077-3982333
Americaanseweg 35 Horst
www.dokterdegroen.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Gemeenschapshuis
De Meulewiek
Tel: 077-3982779
AED aanwezig

Huisartsenpost Nrd-Limburg
Tel: 0900-8818

Kerkdiensten
Tel: 077-3981617
Priester nooddienst
Tel: 077-3548888
Dekenaat Horst
www.rkhorst.nl

Medisch Centrum Nieuw Huys
Tel: 077-4658999
Americaanseweg 35 Horst
Spoedlijn: 077-4642623
Ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Gemeente Horst aan de Maas
Tel: 077-4779777
www.horstaandemaas.nl

Huisarts America
J. v. Dongen
Past jeukenstraat 6 America
Tel: 077-4641707
www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur: ma t/m/ vr
08.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 uur

Dorpsraad Meterik
Secr: Schadijkerweg 18
Tel: 077-3986910
www.dorpsraadmeterik.nl
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Bericht van de Redactie

Oproep !!
Per 1 september 2011 heeft Voetbalclub RKSV, met name de C1, de aftrap genomen om
voor ons ’t Krѐntje te gaan bezorgen. Hier waren we erg blij mee, zo konden wij een snelle
start maken. Nu hebben zij te kennen gegeven dat ze per juni gaan stoppen met de
bezorging. Daarom zoeken wij per 7 juni:

een nieuwe bezorger of zelfs nieuwe bezorgers
U kunt ’t Krѐntje alleen bezorgen of samen met een paar vrienden of vriendinnen. Of
misschien lijkt het u leuk om dit als gezin samen te doen, of u bent gepensioneerd en wilt
graag enkele uren per week in de buitenlucht zijn. Alleen of samen.
Het is de bedoeling om op de donderdag ongeveer 300 Krѐntjes te bezorgen bij de
abonnees in Meterik. De verdiensten zijn 100 euro per maand.
Is U of jullie interesse gewekt, laat het dan aan ons weten per mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com of via een briefje (voorzien van naam en telefoonnummer).
Deze kan worden ingeleverd op het redactieadres: Donkstraat 9.
De sluitingsdatum voor opgave is 15 april.

Van onze weerman uit Meterik, Jos van der Sterren

Een droge maart is goud waard,
als het in april maar regenen wil.
In week 13 geen neerslag in Meterik, het blijft bij 22 mm. in maart.
In 2011 had maart 24 mm. neerslag.
Totaal in 2012 is nu 142 mm.
In 2011 hadden we de eerste 3 maanden 174 mm.

Komt Pasen in april
dan staat de vriezeman stil.
In 2011 was Pasen laat (24-25 april) maar wat was het prachtig weer,
zon en ruim 25 graden.
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Meulewiekagenda vanaf 5 april 2012

April:
Wo
Za/zo
Do
Vr
Za
Za/zo
Wo
Za

11:
14/15:
19:
20:
21:
21/22:
25:
28:

Openbare avond verzorgd door Proteion Zorginstelling bij Zij-Actief
Solistenconcours
Vergadering Dorpsraad
Rozenactie MV Concordia
Afsluitavond VCM
Gemeentelijk muziektoernooi in De Torrekoel Kronenberg
Fietstocht en excursie naar Passie voor Vis in Sevenum Zij-Actief
Oudpapieractie Jong Nederland

Mei:
Vr
Zo
Wo
Zo
Vr
Di
Do
Za
Ma

4:
6:
9:
13:
18/20:
22:
24:
26:
28:

Sixties en seventies avond café Kleuskens
Finale bekerwedstrijden VCM
Receptie kampioenen en jaarvergadering VCM
1e Heilige Communie
Jeugdvoetbaltoernooi RKSV Meterik
Excursie KBO Nijsen Granico
Vergadering Dorpsraad
Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland
Jeugdorkestendag Overloon MV Concordia Meterik

Juni:
Za
2:
Zo

3:

Za
Zo
Do
Za
Ma
Do
Vr

16:
17:
21:
23:
25:
28:
29:

Juli:
Zo
8:
Za

28:

- Concert MV Concordia
- VCM Toernooi
- Meriko Sing-Inn Malmaaszenger Belfeld
- Familie vrienden toernooi RKSV Meterik
Peeltoernooi drumband & DJEM
Peeltoernooi fanfare
Vergadering Dorpsraad
Oudpapieractie Jong Nederland
Meriko laatste repetitie voor vakantie
Laatste repetitie fanfare voor vakantie
Barbecue MV Concordia

- Meriko optreden Floriade
- Het gezamenlijk kamp JNM
Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland

Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Foto voorpagina:
De foto van de nieuwe inwoner van Meterik, meneer of is het mevrouw ooievaar, is gemaakt
en ingestuurd door Sef van Rens.

4

Beste Ouders / verzorgers
Het komt voor dat kinderen veel te vroeg aanwezig zijn voor
een groepsavond, vandaar de vraag aan u om ervoor te zorgen
dat uw kind niet te vroeg (max. 5 min voor aanvang
groepsavond) bij de blokhut is. De leiding is dan ook aanwezig
en zorgt voor toezicht.
Anderzijds komt het ook voor dat kinderen niet direct naar de blokhut gaan maar blijven
“hangen” bij de skate baan op de parkeerplaats van de voetbalclub. Daar is geen toezicht en
daardoor kan de groepsavond niet op tijd beginnen. We willen u dan ook vragen om dit te
bespreken met uw kind. Als kinderen later dan een kwartier thuis komen na een
groepsavond, kan dit natuurlijk ook het geval zijn.
Het gezamenlijke kamp 2012
Ook dit Jong Nederlandseizoen wordt afgesloten met een geweldig kamp. Dit kamp gaat
plaatsvinden in Swalmen. De Glittertjes, de Bad-Boys, de Snelle Smileys, de Wilde Tijgers
en de Luie Doëze zullen mee gaan op kamp. Het gezamenlijke kamp van 2012 gaat
plaatsvinden van zondag 8 juli t/m zaterdag 14 juli 2012 (dit is de tweede week van de
schoolvakantie). Voor de Glittertjes is het kamp op donderdagavond 12 juli al afgelopen.
Verder informatie volgt te zijner tijd.
Inmiddels zijn de uitnodigingen uitgedeeld door de eigen leiding.
Een vriendelijk verzoek om het opgavenstrookje weer z.s.m. in te leveren
bij jullie eigen leiding, maar uiterlijk 13 april 2012
De Kampcommissie.
Plaar maar aan
In het weekend van 13, 14 en 15 april willen we met onze groep lekker gaan relaxen ergens
hier in Nederland. Hopelijk kan en wil iedereen mee, zodat het zeker weer een gezellig
weekend gaat worden. De opgaven zijn ontvangen, binnenkort horen en lezen jullie meer
vwb vertrektijd, wat mee te nemen etc.! Groetjes van Paul, Suzanne, Rick en Yvonne.

Op dinsdag 10 april gaan we naar de Floriade. We vertrekken
om 09.30 uur per fiets bij de kerk.

Op woensdag 11 april hebben we een avond over zorg in het algemeen door de
zorginstelling Proteion. Dit is een openbare avond, dus iedereen is deze avond van
harte welkom. Aanvang 20.00 uur in de Meulewiek.
Op woensdag 25 april hebben we een fietstocht en excursie naar Passie voor Vis in
Sevenum. We krijgen hier een rondleiding, enkele hapjes en een drankje. De eigen bijdrage
is € 10,--. We vertrekken om 18.00 uur per fiets bij de kerk. Opgave is mogelijk t/m 11 april
bij Ans van Lierop tel. 3982563. Graag bij opgave betalen.
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Sportvereniging RKSV Meterik

Algemeen
In het ballenhok staat een ton met gevonden voorwerpen. Deze is heel erg vol. Dus ben je
iets kwijt vraag dan aan je leider of je even in de ton mag kijken.

Kantinediensten

Jeugdvoetbal

05-04 Toon en Davy Baltussen
07-04 Jan Driessen
10-04 Saskia
12-04 Toon en Laurens Beelen
14-04 Robert Martens
15-04 Peter J. en Esther

Uitslagen zaterdag 31 maart
Leunen A1 - Meterik A1
0-1
Meterik A2 - Wittenh.A2
0-4
Meterik B1 - Venray B6
1-2
Irene C3 - Meterik C1
2-5
Meterik D1 - Venray D3
4-3
Meterik D2 - HBSV D2
0-6
Meterik E1 - Venray E10
3-4
Meterik E2 - Venray E11
8-2
Venl.B. F4 - Meterik F1
1-6
Venl.B. F11 - Meterik F2
9-0
Meterik mF - IVO mF
3-0, 5-0,
3-6, 5-3

Senioren
Uitslagen 1 april
Meterik 1 - TSC`04 1
Leunen 2 - Meterik 2
Meterik 3 - Venlose boys 11
S.V. Oostrum 4 - Meterik 4

0
4
2
3

Programma 7 april

vrij

-

5
0
2
1

Veteranen
07-04 Meterik - G.F.C.’33b
14-04 Meterik - BEVO
21-04 Irene - Meterik
28-04 Meterik - Wittenhorst

aanv./vertr.
17.00
17.00
16.00/15.00
17.00

Programma
Vrijdag 6 april
(Inhaalprogramma)
Hegelsom B1G
- Meterik B1

19:00

Zaterdag 7 april
(Inhaalprogramma)
Meterik E1
- Leunen E2
Meterik D1
- Irene D2
Meterik D2
- Venl. Boys D3
Meterik A1
- Blerick A1
Meterik A2
- Volharding A2

09:15
11:00
11:00
14:30
14:30

Verslagen
Meterik heeft geen kans tegen TSC
In de eerste helft van de competitie had Meterik nog volop kansen tegen de Tiglia Steijl
Combinatie, maar werd uiteindelijk onverdiend met 2-1 verloren. Maar op een mooie maar
kille lentedag werd Meterik vanaf de eerste minuut onder druk gezet en leed een kansloze
nederlaag tegen de gedoodverfde kampioen!
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Al na 10 minuten stond de 0-1 op het scorebord omdat de TSC voorwaartsen alle ruimte
gegund werd en Kelvin Timp simpel kon scoren. Een paar minuten later leek de wedstrijd al
beslist toen de lange spits Michel van Ooijen een strakke voorzet prachtig kon inkoppen.
Vervolgens werd er door de goed leidende scheidsrechter nog een goal op advies van
grensrechter Rick van Rengs afgekeurd. Maar na 23 minuten maakte TSC al aan alle twijfels
definitief een einde. Luuk Haenen die deze wedstrijd mocht invallen kreeg een inzet niet
klemvast en vervolgens kon Michel van Ooijen eenvoudig binnen tikken.
Meterik schraapte in de rust alle moed bij elkaar en hoopte vanaf het begin beter tegenspel
aan het overtuigende TSC te geven maar al in de eerste minuut kon Kelvin Timp alweer
scoren na twijfelend ingrijpen van de Meterikverdediging. Meterik probeert zich terug te
knokken in de wedstrijd om in ieder geval de ere-treffer te scoren. Er komen een aantal
kansjes voor Mathieu Geurts, Davy Wijnands en William Hofmans, maar uiteindelijk hoeft de
TSC keeper alleen in actie te komen bij een goede inzet van Kris Cuppen, maar de keeper
redt overtuigend. Michel van Ooijen stak in deze wedstrijd met kop en schouder boven de
Meterikverdedigers uit en scoorde wederom met een strakke kopbal de 0-5
De afwezigheid van diverse vaste basisspelers komt het spel van het team van Rick Bonten
niet ten goede, maar dit mag geen excuus zijn voor deze grote nederlaag. Overigens hebben
de 5 jeugdige invallers waaronder 3 A spelers naar behoren gepresteerd maar kwamen
fysiek en routine tekort. Het is geen schande om van de aanstaande kampioen te verliezen,
maar om klassebehoud op eigen kracht veilig te stellen zullen we de resterende wedstrijden
er allemaal met 100 procent inzet voor moeten gaan en er als team moeten staan.
Sportclub Irene C3 – Meterik C1
2–5
Voor de verdere competitie was dit een cruciale wedstrijd. Winnen is aanhaken bovenin,
verliezen wil zeggen dat we competitievulling zijn. Voor Irene C3 gold trouwens hetzelfde.
Meterik was zich ervan bewust dat niemand mocht verzaken en dat gebeurde dan ook niet.
Alle duels werden flink aangepakt en we hadden een groot veldoverwicht. Alleen bleef het
laatste zetje voor de goal uit. En omdat Irene vaak de lange bal hanteerde op hun snelle
spitsen bleef het gevaarlijk. Na 15 minuten hadden we eindelijk succes. De bal viel in het 16
gebied voor de voeten van Piet en na een behendige actie schoot hij de bal hard langs de
uitstekende keeper van Irene, 0-1. Bij de volgende kansen stond diezelfde keeper steeds in
de weg, zelfs bij een penalty van Piet. Het bleef dus spannend. Na wederom een lange haal
naar voren glipte een snelle Irene-speler door onze verdediging en scoorde beheerst 1-1.
Toch wel een klapje, maar op slag van rust speelde Teun zich vrij en scoorde de zeer
verdiende ruststand van 1-2.
Direct na rust had Nick het (net als vaak in het gewone leven) op zijn heupen. Keer op keer
snelde hij door de verdediging, maar helaas was het voor de goal net te onrustig. Na 10
minuten was het wel raak. Een hele mooie combinatie ging er aan vooraf en Nick kon zijn
denderende optreden bekronen met een belangrijk doelpunt, 1-3. Meterik bleef de betere
partij, de duels werden fanatiek aangegaan en meestal ook gewonnen en verdedigend, met
een uitblinkende Bernard, stond het als een huis. Na de knappe 1-4 van Marlon leek de
wedstrijd gespeeld, maar na een dwarrelend afstandschot kon een meegelopen Irene-speler
2-4 aantekenen. Toch nog spannend? Nee, want direct hierna was Marlon het eindstation
van de mooiste aanval van de dag, o.a. via Teun en Jeremy, en scoorde bekeken de
eindstand van 2-5.
Een zeer verdiende overwinning, geheel op basis van (naar onze maatstaven) verzorgd
voetbal en een enorme inzet van allemaal. En als klap op de vuurpijl staan we na deze
competitieronde (eventjes?) bovenaan.
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PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK

Afgelopen weekend was er een dressuurwedstrijd voor paarden in de Mortel.
Uitslagen
Klasse B; Lian Vermeer met Darwin 3de prijs
Aankomend weekend zijn de Nederlandse kampioenschappen dressuur pony’s te Brummen. Van
onze vereniging start Lizan Verbong met de pony Brillant in de klasse DM2.
Lizan start op vrijdag 6 april om 18.37 uur.
Lizan op de Limburgse kampioenschappen te Susteren.
Reserve-kampioen in de klasse DM2

Agenda:
7 april
9 april

Concours pony’s te Merselo
Concours paarden te Merselo

Ald neejs: Stoomzuivelfabriek St. Jan
Meterik – In verschillende stallen van de leden der bovengenoemde fabriek zullen demonstraties
gegeven worden in het opbinden en knippen van koeienstaarten, om hiermee te bereiken, dat ook in
de wintermaanden zuivere en zindelijk gewonnen melk kan geleverd worden.
Deze demonstraties worden gegeven door een voormelker op de volgende stallen:
Maandag 25 november, namiddag 1 uur, bij H. Geurts Hegelsom
Dinsdag 26 november, namiddag 1 uur, bij Wed. Tacken-Opheij, Meterik
Woensdag 27 november, namiddag 1 uur bij Fr. Geurts, America
Donderdag 28 november, namiddag 1 uur bij Jac. Jenniskens, Schadijk
Vrijdag 29 november, namiddag 1 uur bij Jac. Jenniskens, America
Bericht in: De Limburger Koerier, provinciaal dagblad, van 25 november 1935.
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Onze man ten Gemeentehuize
Elbert Joosten doet verslag van reilen en zeilen in de
politiek

Als raadslid uit Meterik wil ik op deze plek regelmatig iets gaan vertellen
over wat er speelt in de politiek van Horst aan de Maas. Dat kan een
algemeen stukje zijn, of iets wat recentelijk op de agenda van de
gemeenteraad heeft gestaan. Of wat binnenkort actueel wordt. En dan
met name gericht op die dingen die interessant en relevant zijn voor
Meterik. Geen kopie van het gemeentenieuws dus. Ook geen moeilijke
verhalen, gewoon kort en krachtig.
Ook wil ik iedereen uitnodigen te reageren, om mij gevraagd en ongevraagd van hun mening en
commentaar te voorzien. Dit kan via mijn email adres. Je krijgt altijd antwoord. Maar natuurlijk (en het
liefst) kun je me ook persoonlijk aanspreken. Het is niet de bedoeling dat deze rubriek een discussieplek wordt met ingezonden stukjes. Reageer dus naar mij, niet naar het ‘t Krèntje.
Via de mail en andere media (twitter, facebook enz) lijkt het erg gemakkelijk en snel communiceren.
Niets is echter minder waar denk ik soms. Hoe meer techniek, hoe minder inhoud. En hoe groter de
kans dat je iets niet begrijpt of dat je verkeerd begrepen wordt. Door anonimiteit, of beperkte
mogelijkheden (een Twitterbericht is maximaal 140 karakters), kun je niet altijd aangeven wat je
precies bedoelt. Een persoonlijk gesprek werkt meestal toch het best. Vandaar dat ik naar aanleiding
van reacties het persoonlijke contact wil opzoeken. Dus als je graag een reactie of je mening wil
geven, zet dan altijd je naam, (email)adres en/of telefoonnummer erbij.
Niet elke week zal er iets in ‘t Krèntje verschijnen. Geen ruimtevulling als er niks te melden is. Maar
wel met enige regelmaat. Dit zal mede afhangen van wat er leeft en speelt, ook bij u.
Eens kijken wat dit eerste stukje oplevert…
In ieder geval prettige paasdagen!
Elbert Joosten e.joosten@horstaandemaas.nl.

Leden van K.B.O Meterik
Na overleg met Nijsen Granico kan de excursie op dinsdag 15 mei niet
doorgaan. De nieuwe datum voor deze excursie is nu dinsdag 22 mei.
Meer hierover in de Nestor van april 2012.
De Kerst/Adventsviering die gepland stond op donderdag 13 december is verplaatst naar donderdag
20 december. Dit i.v.m. een goede groep, die ons weer een mooie middag zal komen bezorgen.
Bestuur K.B.O. Meterik
9

’T Stukske

70

Zaterdag moesten we aan de bak tegen Revoc. We hadden namelijk
nog 1 punt nodig om de 3e plek zeker te stellen. Beide teams waren aan
elkaar gewaagd en er werd goed gevochten voor de punten. Helaas
misten we aardig wat services waardoor we veel punten weg gaven,
vooral in de 2e set. We verloren met 3-1.

Seniorennieuws
Uitslagen Dames
Revoc/VCB 1 – VC Meterik 1
SV Aspargos 1 – VC Meterik 2
HVC 2 – VC Meterik 3
VC Meterik 4 – Havoc 4
VC Meterik 5 – Olsredlem 3

Uitslagen Heren
Revoc/VCB 3 – VC Meterik 1
Asterix 2 – VC Meterik 2
VC Meterik 3 – Avance 4

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

3-1
2-3
3-2

Verslag Dames 2
Jaja, we zaten binnen te wachten totdat de hegga klaar was met volleyballen. We begonnen goed.
We hebben toen ook de eerste set gewonnen. de tweede en de derde set kwamen we in een dal
terecht de pass kwam niet aan en daardoor konden we het niet gemakkelijk afmaken. De laatste set
zijn we goed teruggekomen. We hebben deze set dan ook dik gewonnen. Het was dus weer
spannend. De tegenstander van onze wedstrijd kregen de fans van een andere wedstrijd mee en
kwamen aan met een trom. Wij lieten ons niet misleiden en hebben deze set ook gewonnen. Jolijn
bedankt en volgende week hebben we een wedstrijd vrij en de week erop moeten we tegen de enige
echte eazels! Kom dus allemoal kieke IA Belangrijk: vergeet de trommeltje en de fluitjes niet uit de
doos te halen voor wat sfeer en natuurlijk ons aan te moedigen! Yoooo Tjap!
Verslag Dames 3
Meterik versus Hegelsom. Wat een wedstrijd, wat een wedstrijd. Met CMS moest het wel goed
komen. Onderschat die meiden van HVC niet. Nou, dat deden we dan ook niet. Vol goede moed, vol
energie en vol enthousiasme begonnen we aan de wedstrijd. Voor de wedstrijd stonden we op de 3e
plek in de ranglijst en dat wilden we graag zo houden. O, o, o. Wat een spanning, wat een sensatie
en wat een druk. Met Marlou weer in het veld en de mam van Jill (ooh nea, Osjill) moest het allemaal
goed komen. En dat was ook zo. Rennen, duiken, vallen, duchtig snel bewegen en het kon niet meer
mis gaan. Ooh nee, soms was het spel iets minder zodat de Hegelsom ook wat punten konden
scoren. Maar onvoldoende om ons niet met 5 punten naar huis te laten fietsen. Oftewel de 3e plek
staat nog veilig. Ik zeg: genieten van de laatste 2 wedstrijden, en een welverdiend feestje na de
laatste wedstrijd! KABOEM!

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Meterik MB1 – HVC MB2
VC Meterik MB2 – Servo MB1
VC Athos ’70 MC1 – VC Meterik MC1

4-0
3-1
2-2

Verslag MB1
2 in 1!! Zaterdag 24 maart speelden we tegen de topper Active Rooy in Venray. Voor deze wedstrijd
hadden we nog een kans om kampioen te worden als we deze wonnen. Helaas begonnen we de
wedstrijd al niet goed en verloren we de eerste set. De 2e set zaten we er goed in en wonnen deze.
Jammer genoeg konden we dit niet doorzetten in de wedstrijd en verloren we met 3-1. Ook afgelopen
week hebben we moeten spelen. Deze keer tegen Hegelsom (HVC). We speelden deze keer niet op
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zaterdag maar op vrijdag (30 maart) onder trainingstijd in onze eigen gymzaal. De wedstrijd
begonnen we goed en wonnen de set lekker met 25-5. Deze setstand konden we ook goed
doorzetten in de drie latere sets. Zo wonnen we de wedstrijd met 4-0. Volgende week zaterdag
spelen we in Broekhuizenvorst tegen Brovoc. De wedstrijd begint om 14.45 uur!!
Groetjes de zusjes van de B1.
Verslag Team 33
Hallo wij zijn team 33 en hebben vandaag 1 april ons laatste toernooitje gespeeld van deze
competitie. De eerste wedstrijd moesten we tegen HOVOC en deze hebben we helaas verloren met
3-2, meteen erna speelden we tegen AV Flash en deze hebben we gelijk gespeeld. Onze laatste
wedstrijd was tegen VC Asterix en als we deze zouden winnen kregen we van de coaches lekker
chips, dus we hebben extra ons best gedaan wat resulteerde in een 4-2 overwinning waarmee we
uiteindelijk een tweede plaats hebben behaald. Groetjes Fenne, Teuntje, Danique, Minke en Demi.
Verslag Team 11
Hallo Daan, Djim, Guus, Anouk, Meike, Rinske en Femke. Het laatste toernooitje van dit seizoen zit
erop. Er werd zondag hartstikke goed gegooid, gevangen en door gedraaid. Super. We wonnen een
wedstrijd met 3-1 helaas verloren we de andere twee met 1-0 en 2-0. We werden 3de . Proficiat. Onze
stickerkaart is vol. Dus de medaille komt eraan. Tot het volgend seizoen.
Groetjes Nicole en Cindy

Recreanten
Uitslagen Dames
VC Meterik 1 – NVC 4-0

Routeplanner
Als het ritje Hinsbeck op de rol staat schieten bij de Jolly Joker kronkelige
gedachten door zijn hoofd. Al jaren neemt hij het heft in handen om een route
uit te stippelen. Was het vroeger simpel, naar Hinsbeck, daar een plaatselijk
rondje en weer terug, hij weet in de buurt van Hinsbeck steeds nieuwe
weggetjes te vinden.
Dat we ons zo nu dan op een zandpad of erger nog, op een doodlopende weg begeven, zal hem
wurst zijn. We hadden toch mooi weer een nieuwe route, klonk het na afloop. Drie pauzes werden het
niet, iedereen had toch wel door dat het overduidelijk een 1 aprilgrap was. Eén echte pauze met
Kafee und Kuchen bij Café Kunzler was ook voldoende om de rest van de tocht zonder hongerklop te
vervolgen. Ook in dat laatste stuk bleef het een rit waar eigenlijk weinig schokkende dingen in
gebeurden, of het moet zijn dat duidelijk werd dat nog lang niet iedereen over de juiste (klim)benen
beschikt voor de Oranjetocht. Gelukkig duurt het nog een poosje eer het zover is. Na 93 kilometer
waren de sprinters dan ook dun gezaaid. De twee die wel aanstalten maakten zagen van verdere
inspanning af toen bleek dat zij de enigen waren. Na binnenkomst werd nog een hartig woordje met
de Joker gesproken, de volgende keer naar Hinsbeck voor hem een staartpositie. Op het moment dat
de Jolly Joker aanstalten maakte om naar huis te gaan maakte hij op geheel onverwachte wijze toch
nog een goede beurt. Zijn mededeling dat hij volgende week niet van de partij is werd met daverend
applaus ontvangen...
Programma:
Komende zondag fietsen we het rondje Oploo- Boekel, beter bekend als het rondje waarin de Jolly
Joker verleden jaar een fikse tuimeling maakte. Dat zal dit jaar dus zeker niet gebeuren.
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Kerkberichten H.Joannes Evangelist

Vrijdag 6 april, 15.00 uur: Kruisweg
Zaterdag 7 april: Paasnachtwake in de Lambertuskerk in Horst, 20.00uur
.
Zondag 8 april, Hoogfeest van Pasen, 11.00 uur
1. Theodoor Driessen en Petronella Kleuskens (jaardienst)
2. Gerard Jenniskens en Petronella Baeten (jaardienst)
3. Gerard Hermans, Anna Hermans-v.Rengs (jaardienst) en Martin, Jeu en Co
4. Frans Geurts (jaardienst), Leen Geurts-Smedts en overledenen v.d. familie
Maandag 09 april, tweede Paasdag om 10.30, Lambertuskerk, Horst
Zaterdag 14 april, Beloken Pasen, 19.00 uur
1. Wim Steeghs, Maria Steeghs-Arts (jaardienst)
2. Jean Jenniskens en Anna Jenniskens-Verheijen (jaardienst)
3. Pieter-Jan Craenmehr (verjaardag), Bertha Craenmehr-Heijmakers en dochter Koos
4. Wim Bouten en Mien Bouten-Keijsers (jaardienst)
5. Sef Versleijen
Lectoren:
08-04: Susan Baltussen
14-04: Piet Kuenen

Acolieten:
08-04: Cor Ambrosius en Theo v. Rens
14-04: Cor Ambrosius

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1.op het wekelijks spreekuur ( donderdagmiddag 16.00-17.00 uur)
2.door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 21,- en onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een
enveloppe deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
3.door overmaking van € 21,- op bankrekeningnr. 1333 03 497, onder vermelding van de intentie en
de datum van de intentie.
Wilt u op deze manier een H.Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd.
Attentie: uw misintenties minimaal 2 weken vantevoren opgeven. Een en ander moet administratief
worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens een keer op de website, in ‘t Krèntje en in
de Trompetter kunnen plaatsen.
Doopdata Meterik: 22-04, 10-06, 19-08, 21-10 en 15-12 2012.
Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat.
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.
In de Paasnachtwake (zaterdag 7 april) zal de parochie worden vertegenwoordigd door Piet Kuenen,
die tevens lector zal zijn van één van de lezingen
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