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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Een dag die nog moet komen
lijkt langer dan een jaar dat voorbij is.
In de eerste week (w-14) van april is er 3 mm. gemeten in Meterik.
Soms regent het en soms schijnt de zon,
zo gaat het nou eenmaal in deze natuur.
Soms is het weer heel erg aangenaam,
en een andere keer is het weer zuur.
Tot weeres met groeten van Jos

Voorbereidingen Wandel Drie Daagse 2019 in volle gang
De Wandel Drie Daagse wordt dit jaar gehouden op 14, 15 en 16 juni.
Op zaterdag 15 juni is Meterik gastdorp in deze 52 editie. Meer informatie is te vinden op de website
https://www.wandeldriedaagse.nl.
Vanuit de ouderraad van basisschool ‘Onder de Wieken’ zal weer geprobeerd worden om zo veel
mogelijk kinderen uit de groepen 2 t/m 8 mee te laten lopen.
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Meulewiekagenda vanaf 11 april 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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- Solistenconcours Horst aan de Maas
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Concordia uitwisselingsconcert met Eendracht Nieuwenhagerheide 19.00 - 22.00 uur
- VC Trivia seizoensafsluiting 19.30 uur
- Solistenconcours Horst aan de Maas
- Gemeentelijk muziektoernooi Drumband 14.00 -18.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO filmmiddag Gambia 14.00 uur
Zonnebloem bezoek Het Brouwershuis in Broekhuizen 14.00 - 16.30 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
Aan de Drift paaswandeling i.s.m. vogelwerkgroep ’t Hökske 09.00 uur
Vrouwen samen sterk, Rondje Meterik
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

KBO knutselen
- t/m 5 mei VC Trivia, kamp jeugdleden 08.00 - 17.00 uur
- KBO eetpunt 18.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens19.30 - 22.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO excursie manage Emiel Tacken 14.00 uur
Concordia rozenactie 17.00 - 19.00 uur
JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
RKSV Meterik Jeugdtoernooi

Juni:
Za
01:
Zo
Ma
Vr
Zo
Vr
Zo

- RKSV Meterik Jeugdtoernooi
- Concordia uitwisselingsconcert met Semper Unitas Sambeek 19.00 - 22.00 uur
02:
RKSV Meterik Jeugdtoernooi
03:
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
07:
KBO eetpunt 18.00 uur
09:
JongNL Meterik buitenfeest 2019 11:00 - 15:00 uur
14,15 en16 Wandeldriedaagse
16:
t/m 21 juni JongNL Meterik laatste week groepsavonden
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BUITENFEEST 2019: WE ROEREN HET OM…!

Muntjes van de PLUS actie
De muntjes van de PLUS actie kunnen nog steeds ingeleverd worden direct bij de PLUS of bij Rick
van Rengs (Meteriks veld 60) of bij Monique Brueren (Donkstraat 7). Alvast bedankt voor de
genomen moeite.

SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS
Wil je onze vereniging sponseren zonder dat het je wat kost? Dat kan vanaf nu.
Koop je vaker iets via internet? Het enige wat je hoeft te doen is:
- ga naar onze website (www.jnmeterik.nl), klik daar op de vermelde link en klik vervolgens
op de webwinkel die je wilt bezoeken, of
- ga naar www.sponsorkliks.com, zoek op Jong Nederland Meterik en klik vervolgens op
de webwinkel die je wilt bezoeken.
JongNL Meterik krijgt dan automatisch een klein percentage van je aankoop door sponsorkliks
toegestuurd. Kleine moeite, groot plezier! Alvast bedankt namens JongNL Meterik

SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS
OPA
Volgende week zaterdag 20 april, komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 4 aan de
beurt. Dit zijn Sef van Rengs (i.p.v. Hans Alaerds), Sjuul Hegger, Theo Driessen en Yvonne
Wijnands. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld aan de weg staat.

Wist u……..
-

dat we altijd op maandagavond ’t Krèntje maken, ook op feestdagen
dat dit betekent dat kopij óók tijdens feestdagen vóór maandagavond 7 uur binnen moet
zijn
dat we trots zijn op onze bezorgers die elke week het krantje bezorgen
dat ’t Krèntje nabezorgd wordt als u geen krantje hebt ontvangen
dat dit gelukkig niet vaak voor komt, maar dat we het erg op prijs stellen als u het meldt als
er iets fout is gegaan
dat we enkele keren per jaar ’t Krèntje huis aan huis bezorgen
dat een abonnement op elk moment van het jaar kan ingaan
dat we ook cadeaubonnen hebben voor een abonnement op ’t Krèntje
dat dit een leuk cadeau kan zijn voor bijv. een verjaardag, moederdag, vaderdag,
sinterklaas etc.
dat Meterikse bedrijven gratis een keer hun bedrijf mogen presenteren in ons krantje
dat ze kopij aan mogen leveren ter grootte van een A4, liefst met foto en logo, waarin
wetenswaardigheden over het bedrijf staan vermeld
dat het niet uit maakt of dat bedrijf groot of klein is
dat we het erg op prijs stellen als mensen kopij aanleveren zodat ’t Krèntje nog meer vóór
en dóór Meterik wordt
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 88

Op 1 april 1959 werd in Meterik het 60-jarig priesterfeest van W.H.
(Willem) Muijsers gevierd. (op de foto in het midden met hoed).
Hij was pater van het Heilig Hart.
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De Dag van de hoogmis
De Vlaamse Hoogmis wel te verstaan
Iedere lente, weer of geen weer, gaat toch voor de echte
wielerliefhebber zijn hart sneller slaan. Het wielerseizoen begint bij
de profs heden ten dagen overal en nergens... : van Australië, Argentinië, Colombia, Spanje,
Italia, Portugal en Frankrijk.
Maar voor de echte wielerliefhebber begint zijn hart pas echt sneller te kloppen als het Vlaamse
(België) wielerseizoen begint. Hellingen tot wel 23 % stijgingspercentages, weggetjes waar maar 3
fietsers naast elkaar kunnen rijden (en dan moeten er 200 renners overheen) en een bochtenwerk
waar menig Formule 1 circuit bouwer jaloers op zou kunnen
worden. En tot slot: er liggen stenen in die wegen. Niet zo maar
stenen, nee kasseien. Een ‘normaal’ wielertoerist mijdt deze
wegen. Want je houdt geen zitvlak en armen meer over (zie foto).
Daar kan een tractor overheen, maar geen fiets van 6.5 kg. met
een wielrenner van 60 kg. Toch staan er dus ieder voorjaar dit
soort wedstrijden in Vlaanderen op het programma. Tal van
‘voorbereidingswedstrijden’ staan in maart op het programma. Maar de apotheose is in april. Dan
is de Ronde van Vlaanderen, oftewel de Hoogmis. En de laatste jaren zijn ‘onze’ Ollanders weer
kanshebber op zo`n Klassieke Zege van die Hoogmis (helaas liep het dit jaar anders). Een Italiaan
won.

Foto Jan Kusters
Nu kunnen we met onze eigen route verder gaan op deze toch wel prachtige eerste zondag van
april. Dat er ‘hoge’ nood heerste op deze 1e zondag van april bleek wel bij de start bij Ger. Half
Meterik had zich reeds verzameld in het centrum van ons prachtige durpke. Van zangers en
zangeressen van Meriko Vocaal, tot de voetballers en dan nog de Krukken met een mooi aantal
van meer dan 20 renners. En allemaal hadden ze ‘hoge’ nood om te vertrekken. Die drukte bleef
echter de gehele reis zo, rond het Maasgebied tot aan het Peelgebied. Om en nabij de Maas was
het gezellig druk toeven voor de toeristen en in het Peelgebied de drukte van de kasliefhebbers
(Kom in de kas). Aan drukte dus geen klagen, zelfs op het terras in Roggel, waar de koffie met
vlaai verorberd werd, werd het beste paard van stal vergeten om te serveren. "Lot mar zien", zei
het vergeten paard, “ik heb al twee keer besteld, nu hoeft het niet meer”, toen de alleraardigste
serveerster alsnog met de koffie aan kwam zetten. De juffrouw keek de Krukken een beetje
beduusd na, met de koffie in de hand, toen we vertrokken. De vervolgroute moest overal efkes
veranderd worden, door de verplichte rijrichtingen van de liefhebbers voor de kasbezichtigingen.
Toch kwam ook dat weer op zijn pootjes terecht. Eind goed al goed: mooi weer, skon route en
een hoge opkomst. Wa wilde nog mier... als wielerliefhebber die in de middaguren op de bank ploft
om de hoogmis te bekijken.
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Kent u Donksweiden?
Het blijkt dat veel inwoners van Meterik nog niet weten van het bestaan van dit mooie stukje
natuur in ontwikkeling. Daarom leek het ons goed hier eens wat aandacht aan te schenken.
Het natuureducatieterrein Donksweiden ligt langs de Kabroekse beek en is bereikbaar via
Bekkershof, of het wandelpad langs de Kabroekse beek vanaf de Donkstraat.
De naam Donksweiden is afgeleid van oude kaarten, waaruit blijkt dat het gebied tussen Meterik
en het Rotven die naam had. Een ‘donk’ is een hoger gelegen dekzandrug in of bij een moerassig
gebied. Daar werden boerderijen en woningen op gebouwd. Het moerasgebied, in ons geval het
laag gelegen dal van de Kabroeksebeek, bleef ook na ontginning te nat om akkerbouw te plegen
en was alleen geschikt als grasland om vee te laten grazen. Zo is de naam Donksweiden
ontstaan.
Het gebied is een aantal jaren geleden door de gemeente aangelegd als compensatie voor natuur
die moest wijken voor woningbouw in De Afhang. In 2017 heeft de Werkgroep Openbare ruimte
van de Dorpsraad het beheer van dit terrein overgenomen. Ons ommetje ‘Kabroekse pad’ loopt nu
door het terrein en ook de knooppuntenroutes komen er.
De poel wordt bewoond door diverse amfibieën (kikkers,
padden, salamanders). Vaak zijn er eenden te vinden,
maar ook reigers die op zoek zijn naar een lekker hapje.
Enkele dagen geleden zijn de zwaluwen en de
kwikstaarten weer terug gekomen. Scholeksters hebben al
eens in het gebied gebroed. Door extensieve begrazing (af
en toe een koppel schapen) krijgen kruidachtige planten
de kans zich te ontwikkelen. Dit bevordert de biodiversiteit.
De fruitbomen krijgen steeds meer body en het rijpe fruit
kan t.z.t. door iedereen geplukt worden.
Binnenkort zal er weer een schaapskudde komen en wordt
de doorgang tijdelijk afgesloten. Vanaf het pad langs de beek en de boomgaard heb je toch een
mooie inkijk. Kom Donksweiden eens bekijken. Het is beslist de moeite waard!

Te koop: woning
A.S ZATERDAG 13 APRIL KIJKDAG 10.00 – 16.00 uur
Grote gezinswoning te koop aangeboden aan de
Speulhofsbaan (nr. 10) in het centrum en dicht bij
diverse faciliteiten in Meterik.
Perceeloppervlak ca 550 m2
4 grote slaapkamers, grote woonkamer, leefkeuken,
kindvriendelijke tuin, grote garage van 17m lang.
Nieuwsgierig geworden? Kom een kijkje nemen.

Fam. Schoeber
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Molen Eendracht Maakt Macht
Zaterdag 13 april 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 vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur molenbrood gebakken.
Kinderen kunnen gratis hun eigen broodje maken en bakken.
Koffie, thee en warme chocomelk is eveneens aanwezig.
Tot ziens!

Wandelen
Maandag 15 april gaan we wandelen en we gaan deze keer voor
de 3 en de 5 km. Wil je ook graag wandelen, dan word je uitgenodigd om ook mee te wandelen,
ook al ben je geen lid van KBO Meterik. Je bent altijd van harte welkom. We vertrekken om 13.30
uur bij het MFC, waar we bij terugkomst gezamenlijk een kop koffie drinken bij de inloopmiddag.

THEMAMIDDAG
Dinsdag 16 april zal Ton Hendriks een presentatie houden over het vrijwilligerswerk in Gambia.
Hij heeft dat 2 maanden gedaan, heeft veel gezien over de levenswijze in Gambia en heeft veel
ervaring opgedaan. Ton zal ons vertellen over de omgang met de mensen in Gambia en geeft een
presentatie met foto en/of filmbeelden. Zeer zeker een presentatie om niet te vergeten. Dus kom
ook.
Op het einde van de middag zal Hay v.d. Beuken uitleg komen geven over een reis naar Lourdes
voor ouderen, met of zonder begeleiding. Ook dit zal zeer de moeite waard zijn om hier meer van
te weten.
De aanvang deze middag is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur. Deze middag is gratis, er
zal alleen een bijdrage van € 1,00 worden gevraagd voor een kop koffie. Ook mensen uit Meterik
die geen lid zijn van KBO Meterik, maar geïnteresseerd zijn, worden uitgenodigd voor deze
middag.

KNUTSELEN
Donderdag 18 april is er weer knutselen met Ans. Altijd gezellig en een middag waarop je veel
handvaardigheid kunt leren. Heb je ook interesse dan ben je altijd welkom.
De aanvang is 13.30 uur in het MFC.

HÔRSTER WÄÖRD VA GIESSEN TOËN
STUUTE
Stuute [Ned.:] ophemelen, aanprijzen; [verl.t.:] ik stuutte; [volt.verl.t.:] ik hèb gestuut
Iemes dé zich jaorelânk haet igezatte vur de gemeinschap, kriegt e lintje vanne koning… teminste
ás ze eum hèbbe veûrgedrage. Ás d’m burgemeister ‘m dá keumt ónderscheije wuurdt ie béj
wiêze va spraeke d’n hemel i gestuut. Zêlde huurde dá inne speech en minder góje eigenschap
vurbeej kome. Êlders stuute ok aaltiêd gaer ás ur kiênder mèt gój peunte oet schoël thoês kome,
want dát keumt de motivatie ten góje!
‘Óppentiêd stuute is noëit wèg’, waas mien oêtgangspeunt ás ik béj ’t Stadsarchief ‘miene rónde
döj’, má mènde dát ’t gebát haet?? Na zo jaor af twelf begóste ze toch ánne puët va miene stool te
zage…
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Excursie Clevers

Dinsdag 26 maart zijn we met 42 leden op excursie geweest naar ijssalon Clevers in
Grubbenvorst. We werden hartelijk ontvangen door Tom en Joris, allebei al meer dan 15 jaar
werkzaam bij Clevers.
Nadat we onze hygiënische pakjes aan
hadden getrokken kregen we een rondleiding
door de ijsmakerij.
Tom en Joris vertelden met passie over de
historie van Clevers (ze zijn begonnen met
een frietkraam), de bereiding van ijs, de vele
smaken die er zijn, hoe ze nieuwe smaken
ontwikkelen, de hygiëne, en wat er verder
nog bij komt kijken om heerlijk ambachtelijk
ijs te maken.
We kregen ook nog een demonstratie hoe ze stracciatella-ijs maken, dit was zeer interessant en
erg lekker.
Na de rondleiding gingen we naar de ijssalon om daar met zijn allen te genieten van een heerlijke
coupe ijs.
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Agenda
31 augustus vieren we onze 90e verjaardag.
Hou dit weekend vrij. Meer info volgt.

Kantinediensten
11-04
11-04
13-04
14-04
14-04
18-04
20-04
25-04
27-04

Annie, Kirsten en Fenne
Toon en Tom Verbong
Geert
Annie, Fenne, Elle en Eddy
Rick Jenniskens
Toon en Thijs Bouten
Leon
Annie en Luuk Geurts
Peter

Senioren
Uitslagen
07-04-2019
07-04-2019
07-04-2019
07-04-2019

14:30
10:00
10:00
11:00

Programma
11-04-2019 18:30
14-04-2019 14:30
14-04-2019 12:00
14-04-2019 10:30
14-04-2019 10:00
20-04-2019 18:00
20-04-2019 17:00
22-04-2019 14:30
28-04-2019 14:30
28-04-2019 12:00
28-04-2019 10:00
05-05-2019 12:00
05-05-2019 10:00
05-05-2019 12:00
12-05-2019 14:30
12-05-2019 12:00
12-05-2019 10:30
12-05-2019 10:00
19-05-2019 14:30
19-05-2019 12:00
19-05-2019 10:30
19-05-2019 09:30
26-05-2019 14:30
26-05-2019 12:00
26-05-2019 10:30
26-05-2019 10:00
30-05-2019 12:00
30-05-2019 10:30
02-06-2019 10:00
16-06-2019 10:30

Hegelsom 1
S.V. Oostrum 3
America 3
Melderslo 4

-

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4

Meterik 1
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
SVEB 1
Sparta’18 6
S.V. Oostrum 1
GFC'33 1
Sportclub Irene 5
S.V. Lottum 4
SV United 2
Sporting S.T. 3
Sporting S.T. 2
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Stormvogels'28 1
Hegelsom 2
SVOC'01 3
Wittenhorst 8
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Hegelsom 4

-

America 1
SVEB 1
America 2
S.V. Lottum 4
BVV'27 2
Meterik 1
Meterik 3
Meterik 1
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
FCV-Venlo 1
FCV-Venlo 4
Venlosche Boys 5
EWC'46 3
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
BVV'27 1
Blerick 3
Sparta'18 6
Leunen 4
SV Venray 5
S.V. Oostrum 5
SV Venray 12
Meterik 3

1-3
0-4
1-8
7-0
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Jeugd
Uitslagen 03-04-2019:
BEKER
ST America/Meterik JO19-1 Roggel JO19-1
Uitslagen 6-4-2019:
FCV-Venlo JO19-2
Sparta’18 JO19-3
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
ST Sparta’18/Kronenberg JO13-4
GFC’33 JO11-1
ST SVEB/Sporting S.T. JO11-3G
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
ST Meterik/America JO8-1
Merselo JO8-1

ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
GFC’33 JO17-2G
ST Fiducia/Elsendorp JO15-1G
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
Wittenhorst JO9-2
FCV-Venlo JO9-3
ST Sporting S.T./SVEB JO8-1
ST Meterik/America JO8-2

Programma 13-4-2019:
ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
FCV-Venlo JO17-5
S.V. Oostrum JO15-1
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
Blerick JO9-3
Hegelsom JO9-1G
Venlosche Boys JO8-3G
ST Meterik/America JO8-2
ST Meterik/America JO7

-

VRIJ
Merefeldia JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
FCV-Venlo JO13-2
VRIJ
VRIJ
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
ST Meterik/America JO8-1
FCV-Venlo JO8-3
MP Locatie Meterik

3-0

0-6
2-2
1-0
3-6
4-0
1-6
3-3
4-4
11 - 0
6-8
3-8

14:00
13:30
13:30
11:00

09:30
09:30
09:00
09:30
10:30
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Uitslagen
MVC ’64 D1
SV Aspargos D1
VC Kessel D2
BVC Holyoke D2
Tupos D3
Civitas D2
Shock ’82 H1
Hovoc H6

– VC Trivia D1
– VC Trivia D2
– VC Trivia D3
– VC Trivia D4
– VC Trivia D5
– VC Trivia D6
– VC Trivia H1
– VC Trivia H2

0-4
3-1
3-2
3-2
3-1
2-3
3-1
4-0

Programma: zaterdag 13 april
17:00 uur VC Trivia D1 – VC Volt D3 (Horst)
Fluiten: Hovoc
Tellen: Pieta Beckers
15:00 uur VC Trivia D2 – ActiveRooy D2 (M)
Fluiten: Eric Tacken
Tellen: Jennifer Heijer
15:00 uur VC Trivia D4 – NVC D1 (H)
Fluiten: René Thielen
Tellen: Marret Keijsers
17:00 uur VC Trivia D6 – Grashoek D4 (H)
Fluiten: Edward Hadam
Tellen: Joep Korsten
19:00 uur VC Trivia H1 – Hovoc H4 (H)
Fluiten: Angelique Heijligers
Tellen: Floor Janssen
19:30 uur VC Trivia H2 – Civitas H3 (M)
Fluiten: Cornelis Sitaniapessy
Tellen: Roel Litjens
VC Trivia D1 haalt volle punten in Maashees
Na een weekje rust gingen de dames van VC Trivia D1 op zaterdag 7 april op weg naar Maashees
voor de laatste uitwedstrijd van het seizoen.
Ze speelden tegen MVC ’64 1 en wisten na anderhalf uur redelijk eenvoudig de wedstrijd met een
4-0 winst af te sluiten. Vanaf het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat er vandaag geen
punten bij de tegenstander mochten blijven. Met voldoende aanvalsdruk kon MVC ’64 onder de
duim worden gehouden en dat bleek al meteen in de eerste set. VC Trivia probeerde haar eigen
volleybalspel onder controle te brengen en dat was eigenlijk al genoeg om de eerste set met 14-25
te winnen.
In de tweede set moesten met name in de verdediging de puntjes op de i worden gezet, echter
lukte dit nog niet geheel naar behoren. Toch werd ook de tweede set gewonnen dankzij slim spel
en hard werken met een stand van 19-25.
MVC ’64 mocht in de derde set ruiken aan een setwinst, dankzij onnodige fouten aan de zijde van
VC Trivia. Een achterstand in deze set was het gevolg, waarvoor VC Trivia zich het zelf even
onnodig moeilijk wist te maken. De draad werd op tijd weer opgepakt en de derde set werd met
22-25 gewonnen. In de laatste set werd er meteen goed gestart, waardoor er geen kansen meer
waren voor MVC ’64. Met een alleszeggende stand van 15-25 werd ook de laatste set gewonnen
en daarmee het bonuspuntje binnengehaald.
Volgende week speelt VC Trivia D1 haar laatste wedstrijd van het seizoen. Ze spelen thuis in de
Dendron Sporthal tegen VC Volt D3.

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Hero MA1 – VC Trivia MA1
ActiveRooy MA1 – VC Trivia MA2
VC Trivia MB2 – Asterix MB1
Nuvoc JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB1
VC Heerlen JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
VV Rooi JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB3

1-3
1-3
1-3
0-4
4-0
0-4
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Programma: zaterdag 13 april
15:00 uur Nuvo ’68 MA1 – VC Trivia MA1
15:00 uur VC Trivia MA2 – PrismaWorx VC Weert MA2 (A)
Fluiten: Michelle van der Sterren
Tellen: Mille Nijssen
12:30 uur VV Vught JA1 – Hovoc/Trivia/Athos JA1
13:00 uur VC Trivia MB1 – SV Aspargos MB1 (A)
Fluiten: Maddy Linskens
Tellen: Lina Keijsers
15:00 uur Hovoc MB2 – VC Trivia MB2
13:00 uur VC Trivia MC1 – ActiveRooy/MVC ’64 MC1 (M)
Fluiten: Evie Linskens
Tellen: Koen Tacken
13:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB3 – VC Volt JB1
Programma: zondag 14 april
Nivo 4 in Venray:
13:30 uur VC Trivia N41 – ActiveRooy N43
14:00 uur Set Up N42 – VC Trivia N41

Verslag VC Trivia N61
Zondagmorgen gingen we met volle moed naar Sevenum om daar de laatste 2 wedstrijden van
het seizoen de spelen. Ofschoon we al kampioen zijn wilden we de laatste 2 wedstrijden ook goed
afsluiten.
In de eerste set tegen Brovoc/Olsredlem N6-1 ging het tegen elkaar op en waren we aan elkaar
gewaagd. Iedere keer kwamen we met een punt voor en dan werd het weer gelijk. Aan het einde
van de eerste set konden we een kleine voorspong pakken en eindigde de eerste set met 17-15.
De tweede set liep voor ons moeizamer. We kwamen al snel op achterstand en konden moeilijk
aansluiten. Halverwege de tweede set nam Brovoc/Olsredlem een voorsprong en eindigde de
wedstrijd met 14-21.
Vanaf het begin van de wedstrijd kon SV Aspargos geen tegenstand bieden. Doordat het ons
makkelijk afging konden we de voorsprong uitbreiden en eindigde de werdstrijd met 29-11. De
tweede set verliep als de eerste set. Ondanks de tegenstand die SV Aspargos N6-1 bood konden
we gemakkelijk de tweede set naar ons toe trekken en eindigde de tweede set met 29-10.
Lekker gespeeld op zondagmorgen en verdiend kampioen!
Verslag VC Trivia N41
Vandaag speelde TriviaN4-! in Sevenum tegen Activerooy N4-3 en VC Athos 70N4-2. De eerste
wedstrijd was tegen Activerooy N4-3. Hier was de tegenstand niet zo moeilijk en daarom werd de
eerste set gewonnen met 25 - 11 en de tweede set met 27 - 10.
Daarna moesten ze tegen VC Athos 70 N4-2, hier was de tegenstand wat moeilijker en daarom
werd de eerste set gelijk gespeeld met 18 -18 en de tweede set werd ook gelijk gespeeld met 2020.

Recreanten
Uitslagen
VC Trivia 1 – VC Arsenaal

1–3

Programma
Dinsdag 9 april: 20:30 uur
Vokon D1 – VC Trivia D2
Zondag 14 april
Olsredlem H1 – VC Trivia H1
VC Athos ’70 – VC Trivia H2
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Borrelconcert Breda en Meterik
BSUR Breda meets Meriko Vocaal

Twee jaar geleden gaven BSUR Breda en Meriko Vocaal samen een concert onder het motto
‘Brabant ontmoet Limburg’. Een geweldig concert.
Op zondag 7 april waren wij te gast in Breda.
Om 09.00 uur vertrokken we vanuit Meterik met onze ‘eigen’ buschauffeur Maurice om vervolgens
om 10.30 uur aan te komen op de plaats van bestemming.
Na een rondje koffie/thee kregen we een rondleiding met gidsen door Princenhaage.
Een biermuseum en een oude begraafplaats werden bezocht. Een begraafplaats waar o.a. de opa
en oma van Vincent van Gogh begraven liggen.
Om 15.00 uur begon het concert. Voor en na de pauze werden door BSUR en Meriko Vocaal een
5-tal nummers ten gehore gebracht. Een mooi concert van beide koren met prachtige begeleiding.
Voor ons Meriko Vocaal weer het eerste concert onder leiding van Ron Hanssen.

WEEK VAN DE GOEDE DOELEN
Afgelopen dinsdag en woensdag werd in Meterik gecollecteerd voor
de volgende goede doelen:
Longfonds
Brandwondenstichting
HandicapNL
Hartstichting
KWF Kankerbestrijding

Nierstichting
Prins Bernard Cultuurfonds
Prinses Beatrix Spierfonds
Ned. Rode Kruis
Vastenactie

Meer dan 80 collectanten en brievenbezorgers hebben ervoor gezorgd dat de collecte prima is
verlopen. Hiervoor onze hartelijke dank. De organisatie hoopt ook volgend jaar weer op jullie te
kunnen rekenen.

DANK AAN ALLE GULLE GEVERS.

De opbrengst van de collecte
wordt binnenkort in ‘t Krèntje
bekend gemaakt.
Heeft u de collectant
gemist?
U kunt de envelop met uw
bijdrage nog afgeven op St.
Jansstraat nr. 1.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

KangoeroeKlup Training 13 april
Op zaterdag 13 april is er voor de allerkleinsten weer KangoeroeKlup training. Van 10.00 - 11.00
uur kunnen kinderen van 4-5 jaar op Sportpark Wienus in Hegelsom balspelletjes komen doen.
Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op vroege leeftijd in aanraking met balsport en leren
spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse
manier met bewegen bezig. De Kangoeroes trainen 1 keer per maand. Wil je komen meedoen?
Stuur dan een mail naar info@svoxalis.nl.

Start 2e helft veldtrainingen
Vanaf week 15 (08/04/2019) starten de 2e helft veldtrainingen weer.
De trainingstijden zijn als volgt:
Maandag:
Dinsdag:

Woensdag:
Donderdag:

18.30 - 19.30 uur Pupillen F1 + F2 + D2
18.30 - 19.30 uur Kombifit
18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1 + Junioren A1
18.45 - 20.00 uur Aspiranten B1 + B2
20.00 - 21.30 uur Senioren 1 + 2
20.00 - 21.00 uur Midweek & Recreanten
18.30 - 19.30 uur Pupillen D1
18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1 + B1 + B2 + Junioren A1
20.00 - 21.30 uur Senioren 1 + 2 + 3

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

Agenda
- 17/04/2019: Schoolkorfbaltoernooi in Melderslo
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.
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Zondag 14 april rijdt de Truckrun weer door Meterik
De Stichting Truckrun organiseert jaarlijks een Truckrun en ook dit jaar zal het een feestelijke
editie gaan worden. Het is meer dan 20 jaar geleden dat de eerste stoet van trucks en lachende
gezichten door de dorpen van Horst aan de Maas en Venray is getrokken. Rondom én tijdens het
evenement zijn diverse feestelijkheden gepland. Voorafgaand aan en tijdens de start in Horst zal
een muzikale happening worden georganiseerd voor het hele gezin.
De tocht bezorgt veel mensen met een functiebeperking een bijzondere dag; het talrijke publiek
langs de kant van de weg zorgt daar mede voor.
Rond 13.00 uur trekt de stoet vanaf Hegelsom over de Speulhofsbaan en de Sint Jansstraat naar
Horst.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 13 april, Palmzondag, 19.00 uur
Wim Steeghs en Maria Arts (jaardienst)
Vrijdag 19 april, 15.00 uur: Kruisweg
Zaterdag 20 april:
Gezamenlijke H. Mis i.v.m. Stille Zaterdag, in de Lambertuskerk van Horst
Zondag 21 april, hoogfeest van Pasen, 09.30 uur
1. Wiel van Rens (verjaardag)
2. Wim Bouten en Mien Bouten-Keijsers (jaardienst)
Lectoren:
13-04: Maria v. Rijswick,
Jos Tielen
21-04: Henny Jenniskens

Acolieten:
13-04: Jan Philipsen, Pim en Thomas

Collectanten:
13-04: Piet Colbers

21-04: Huub Baltussen, Theo v. Rens

21-04: Tjeu Tacken

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van
naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren
in de brievenbus van de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van
de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr.
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie
door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
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. 077 398 1416
of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunie
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden
niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen
ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter
beschikking om bij deze mensen langs te gaan.
Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit
nummer is: 06-5540 8023
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.

19

20

