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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
Als een warme aprilwind waait, 
die zich her- en derwaarts draait, 
brengt hij zeker allerwegen:  
regen, regen, regen. 

 
In week 15 is er 5 mm. gemeten in Meterik. 
Het totaal in april is nu 8 mm. 

 
Komt Pasen in april, 
dan staat de vriezeman stil. 
 

 
.           Tot weeres met groeten van Jos    
 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 17 mei afsluiting seizoen 2018/19 en tevens huldiging persoonlijke kampioen en 

nummers 2 t/m 4 van afgelopen seizoen. 
       

12 juni a.s. jaarvergadering aanvang 14.00 uur 

      
In verband met de aan-/afmelding bij Biljart Federatie Ouderen regio Horst/Venray omstreeks 15 
juni, gelieve aan-/afmelding voor seizoen 2019/20 voor die tijd door te geven. De competitie start 
september 2019 en is tot medio/eind maart 2020. 
Dames/heren van 55+ jullie zijn van harte welkom bij Ouderenbiljart Meterik. 

Aanmelden kan bij Jan Derks, mobiel 06- 3606 1149. 

 
Indien u niet in competitieverband wilt deelnemen of alleen onderlinge wedstrijden wilt spelen, 
dat kan natuurlijk ook.    

 
 
 
 

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 2019 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 18 april 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

April: 

Do 18: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Os Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur 
Za 20: JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
Ma 22: Aan de Drift paaswandeling i.s.m. vogelwerkgroep ’t Hökske 09.00 uur 
Wo 24: Vrouwen samen sterk, Rondje Meterik 
Ma 29: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Mei: 

Do 02: KBO knutselen 
Vr 03 - t/m 5 mei VC Trivia, Kamp jeugdleden 08.00 - 17.00 uur 

- KBO eetpunt 18.00 uur 
Ma 06: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
  - KBO wandelen 13.30 uur 
Za 11: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 13: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
  - KBO kienen 13.30 uur 
Do 16: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens19.30 - 22.00 uur 
Ma 20: - 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 

Di 21: KBO excursie manage Emiel Tacken 14.00 uur 
Vr 24: Concordia Rozenactie 17.00 - 19.00 uur 
Za 25: JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
Ma 27: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Vr 31: RKSV Meterik Jeugdtoernooi 
 

Juni: 

Za 01: - RKSV Meterik Jeugdtoernooi 
- Concordia uitwisselingsconcert met Semper Unitas Sambeek 19.00 - 22.00 uur 

Zo 02: RKSV Meterik Jeugdtoernooi 
Ma 03: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur  
Wo 05; Zanglust Sr. Songfestival Kronenberg 14.00 - 17.00 uur 
Vr 07: KBO eetpunt 18.00 uur 
Zo 09: JongNL Meterik buitenfeest 2019 11:00 - 15:00 uur 
Zo 16: t/m 21 juni JongNL Meterik laatste week groepsavonden 
Ma 17: - Eetpunt “Schuuf eens aan” in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
- KBO kienen 13.30 uur 

Do 20: - KBO busuitstapje 08.00 uur 
  - VC Trivia algemene ledenvergadering 19.00 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij os Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur 
Za 22: - VC Trivia buitentoernooi 
  - JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
  - Meriko Vocaal te gast bij Zanggroep Novi Cantus Ohé en Laak 19.30 uur 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Buitenfeest: Fiëst met een twist…! 
 

 

OPA 

Aanstaande 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. Bedankt voor de medewerking. 
 

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. 
 

 

 

Miëteriks rundje 

 

Woensdag 24 april Miëteriks rundje!                 

Voordat we van de zomer gaan genieten staat 
de laatste activiteit van het voorjaar alweer op 
het programma. 

Zoals ieder jaar is dat het ‘Miëteriks rundje’.                

We hebben een paar interessante bedrijven 
gevonden die ons een kijkje achter de schermen 
geven van hun onderneming. 

We verzamelen per fiets om 18.45 uur bij de 
kerk.    

 

KWEKERIJ DE LIFRA 

ZE ZIJN ER WEER!!! 

Geraniums, perkplanten, kuipplanten 

 

KWEKERIJ DE LIFRA!!! 

 

Perkplanten   12 voor € 1,50 
(Vlijtig liesjes, Lobelia’s, Tagetes) 

Geraniums   v.a.   € 0,80. 
  Dahlia’s      € 0,50 

     Gazania’s        € 0,50 
     Zaaigeraniums        € 0,50 
     Etc. etc. etc. 200 soorten aan hang-, perk- en kuipplanten. 

 

KWEKERIJ DE LIFRA 

Lorbaan 12A VEULEN 

06-14217697. 

http://www.jnmeterik.nl/
http://www.sponsorkliks.com/
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Flarden vaan gesprekken  

op dn Zondage merge.  

 

Vandaag waore dr wir diverse groepe vaan de Krukke 
onderwaeg. En idderien haj zn eige gesprekstof. Allerierst 
natuurlik de vroege groep um ach oor. Ik koos heer waal de 
name neume, ma hoe die precies gespeld waere, wiët ik ok 
ni precies en ze staon helaas ni mier op de site.  

Um 9 oor kwaome dr 10 A Krukke beej. Vaan de Veurzitter 
kreeg ik dae morge um 13.00 oor te huure dat ik ni in ut 
stukste mogde schrieve daat heej smorges alweer te laat 
waor. Daat woj ik ok ni dô, maa umdaat iën kruklid meej de 
volgende 6 zinne haet geappt, ontkoom ik er ni a.  Ozze 
veurzitter waas wer te laat en de A's keeke mekaar is a. 
Wienimt de zwoare taak vaan de route op zich? Oeteindelijk 
fietst Hanscelara ma a in de richting vaan de Wellsche hut 
vur un rundje Duitse binnenlande. Inmiddels is de veurzitter aangesloate. As rede: op tied 
opgestoan ma te lang noa F 1 gekeke, woh eigelik niks aan waas….  

Beej de B’s 6 Krukke aan de start. Ok dao unne flinke weend, ut weïde overal vaan links en rechs 
dr tusse daor, ge kôs ni ech wegkroepe achter un brieje bôks (dr waore dr ok gen..). De 
wegkapitein, the Jollie Joker (de lollige bôks), goof onderweag a daat heej ut hiele nuttige 
trainingskilomaeters vong en daat heej gaer in ut stukste vermeld zoog staon daat heej un oproop 
woj doon aan alle Krukke, die in ut veurseizoen enkele tochten noodgedwongen mooste misse, 
um zelf ok waat extra te traine zoëdaat ut straks waat mekkeliker giët want de trein kaan ni beej 
iddere halte stoppe…?  Tjonge jonge, verstendige praot, waovaan akte!  

Dr waore ok 2 Krukke in de bös gaon fietse. Wurum det da? Wel, ze hajje allebei unne nijje 
mountainbike, ongevaer precies dezelfde, en die fietse hajje zich nog ni aan elkaar veurgesteld…? 
“Hebbe jullie un foto op jullie tillefoon vaan die neeje fietse?” vruugd unne Kruk (ff zonder 
naamsverwijzing). Ni, daat waas ni ut geval, met als wedervroag “ma hedde geej daan waal un 
foto op ówwe tillefoon vaan owwe neeje motor of beveurbild vaan ow vrouw?” Ni, ok ni waas ut 
antwoord, “want ôvveral waorop ik kaan reeje, zet ik bewust ni op de foto…”.  

Twië andere Krukke hajje de veurige waek de fietse op de Twinnylaod gelaje en waore in ut Zuuje 
de heuvels gaon bedwinge. Dr woord vandaag nog ovver naogeprôt, zô schôn. Ok de hinwaeg, 
wao de pliessie langs de kânt vaan de waeg stond te knippe veur de snelheid. “Hedde die doa 
zeen staon?” vruugd de passagier aan de chauffeur. “Jao, natuurlik! Ik heb ni veur niks de 
kroëscontrol precies op 120 ingesteld!” “En wurum staon dr steeds vaan die ronde witte borde met 
roeje cirkel met un iën en twië nulle daan langs de waeg…?”.   

En natuurlik kwaom de Truckrun um iën oor langs ut café gereeje, 
un geweldig spektakel.  

De Beul zaot al 20 minute op zien kruk op en neer te wippe en 
steeds mit unne lange nek nao boëte te gape.  “Zit toch s stil”, zaet 
Naj Kee, “ik heb ôk un groët riebewies en ik zit toch ok ni op en 
naer te wippe? En boëte schient de zon volop, die chauffeurs zeen 
ech waal iets anders um nao te kieke in plaats vaan nao waat 
manne heej in de kroeg”. 

 “Jaojoa” zaet de Beul, “ik mot al 20 minute pisse, ma 3 auto’s vaan 
mien bedrief reeje mei en taege die chauffeurs heb ik gezâg daat ik 
heej binne zit en daan nao hun zwaai”. “Daat zeg ik” zaet Naj Kee, 
“die kiëke ech ni heej nao binne”.   
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Geschiedenis van de parochie St. Jan 

Evangelist - deel 89 

Op 1 mei 1959 ging Zuster Theresia v.d. Veer met pensioen. Ze was 

van 1 april 1926 tot 21 april 1959 hoofd van de school in Meterik.  

 
 

 
 
 
In 1961 werden er maar liefst twee Meterikse jongemannen 
tot priester gewijd. Op 2 april, eerste Paasdag, droeg Harry 
Tacken zijn Eerste Heilige Mis op en op 3 april, tweede 
Paasdag gebeurde dat door Jacobinus Jenniskens. 
 
 
 
Harry Tacken (van fam. Tacken – Maes [Martens Lodje], 
toenmalig adres: Meteriksebaan 6) was op 18 maart 1961 
in Roermond door monseigneur Moors tot priester gewijd 
en hij deed zijn Eerste Plechtige Heilige Mis op 1e paasdag 
in Meterik. 
 
 
 
 
 
 
Op de foto Harry Tacken tijdens zijn Eerste Heilige Mis, de priester links is Jeu Lemmen 
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Succes voor slagwerkgroep Concordia 

bij  ‘Horst aan de Mallets’ 

 
 
Afgelopen zondag 14 april bonden zes slagwerkgroepen uit de gemeente Horst aan de Maas 
tijdens ‘Horst aan de Mallets’ in Gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst de strijd met elkaar 
aan.  
 
Eén van deze zes deelnemers was de slagwerkgroep van Muziekvereniging Concordia.  
Het programma dat zij ten gehore brachten stond in het teken van hun concoursdeelname op 7 
december van dit jaar in Etten-Leur. Afgelopen zondag werden alvast twee muziekwerken uit het 
concoursprogramma uitgevoerd.    
 
Naast Concordia namen verder ook nog deel Slagwerkgroep Slaâgveld Sevenum, 
Slagwerkensemble Sint Joseph Grubbenvorst, Drumband Eendracht Melderslo, Slagwerkgroep 
Koninklijke Harmonie Horst en Drumband Jong Nederland Horst. 
 
Er waren deze middag twee prijzen te verdelen. Vakjurylid Frank Rademakers beoordeelde de 
slagwerkgroepen op kwaliteit en presentatie. Daarnaast werd er nog een prijs beschikbaar gesteld 
door een publieksjury die de groepen beoordeelde op presentatie en showelementen. 
 
Het optreden van Concordia Meterik werd door de vakjury beoordeeld met het predicaat zeer goed 
en tot ieders vreugde bleek dat Concordia ook nog eens de beste uitvoering had laten horen deze 
dag. Daarop mocht het jongste lid van de drumband, Chris van Rengs, de bijbehorende trofee uit 
handen van wethouder Han Geurts in ontvangst nemen. 
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Pasen staat voor de deur! 

Zin om op te ruimen? 

 

Pasen staat voor de deur! Van oudsher voor veel mensen een mooie periode om ‘de grote poets’ 
te doen of eens op te ruimen. 

Heb je bijv. foto’s, bidprentjes, stambomen, feestgidsen, verenigingsnieuws, 

documenten of andere info en/of materialen, die betrekking hebben op Meterik 

(verleden of heden), gooi die dan a.u.b. niet weg, maar schenk het aan Heemkunde Meterik. 
Neem contact op met een van de leden of mail naar info@heemkundemeterik.nl.  
Alvast hartelijk bedankt!  
 
In het MFC heeft Heemkunde Meterik een eigen ruimte waar we materialen en documentatie 
kunnen uitzoeken en opslaan. Af en toe komt een aantal leden van Heemkunde Meterik bij elkaar 
om materialen die we gekregen hebben te inventariseren en/of te scannen.  

Heb je interesse om mee op zoek te gaan naar Meteriks heden en verleden, meld je dan aan bij 
Heemkunde Meterik en kom een van de werkgroepen versterken. Er is veel werk te doen van 
allerlei aard. Iedereen is van harte welkom! Doen!! 

Paasboodschappen?  

Heemkunde Meterik doet mee aan de PLUS-sponsoractie. 

Als u boodschappen doet bij PLUS Lucassen in Horst krijgt u bij besteding van iedere 10 euro een 
muntje, dat u in de winkel in een buis kunt stoppen voor de vereniging die u financieel wilt steunen. 

De actie loopt nog tot zaterdag 25 mei 2019. Wij zijn erg blij met alle muntjes die we al ontvangen 
hebben en met ieder muntje dat nog in de buis van Heemkunde Meterik belandt.  

Alvast hartelijk bedankt!                

 
 
 
 
 

Is de stap naar een heel nieuw tuinontwerp misschien nog 
te groot?  
Zou je de ergernissen in je tuin wel eens met me willen 
bespreken? 
 
Tuincoaching is een kleine eerste stap om je ergernis om te 
buigen naar meer tuinplezier.  
 

Wat gaat mijn tuinconsult je opleveren? 
 

• We bespreken de knelpunten en de mogelijke oplossingen 

• Je kunt al je tuinvragen aan me stellen 

• Je kunt meteen aan de slag met mijn tips 

• Je krijgt weer nieuwe ideeën voor je tuin 

• Je kijkt weer met plezier naar je tuin 

• Je krijgt weer zin om in je tuin bezig te zijn 
 
De kosten voor een tuinconsult van een uur zijn € 99,95 (geen reiskosten in Meterik)  
Een consult aanvragen kan op yolande@puretuinbeleving.nl  
Wil je eerst nog wat meer informatie dan mag je me bellen op 077 398 1689 
Mijn gratis tuintips kun je ook op mijn Facebookpagina ‘Pure Tuinbeleving’ lezen. 

mailto:yolande@puretuinbeleving.nl
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     WONINGBEHOEFTE IN METERIK 

 
Tijdens de dorpsraadsvergadering van 21 maart jl. presenteerden Guus Jacobs en Koen Muijsers 
namens de werkgroep ‘Wonen en dorpsontwikkeling’ de resultaten van de enquête ‘woonbehoefte 
in Meterik’. 
 
Met 200 reacties, verdeeld over de diverse leeftijdscategorieën, kunnen we stellen dat er een 
representatief beeld is ontstaan. 
 
In Meterik is duidelijk een grote voorkeur voor kopen, ook bij jongeren tot 30 jaar. Deze 
leeftijdsgroep geeft ook aan dat ze graag een woning willen kopen in de prijsklasse tot 200.000,--. 
 
Ik vraag me af of dit realistisch of haalbaar is: 

- Woningen tot € 200.000,-- zijn er niet zoveel op de markt en worden ook niet meer zoveel 
gebouwd. De afgelopen jaren zijn er wel veel starterswoningen gebouwd. Voor nieuwe 
starters liggen er misschien kansen als er (oude) starterswoningen beschikbaar komen 
omdat de huidige bewoners op zoek gaan naar een ruimere woning. 

- De starterssubsidie is afgeschaft waardoor er zelf meer geld ingebracht moet worden. Er 
zijn wel mogelijkheden voor subsidie als men een (bestaande) woning koopt en 
duurzaamheidsmaatregelen neemt.  

- Voor jongeren is het lastig om een hypotheek te krijgen om met een eigen woning te 
kunnen starten. 

 
Al met al wordt het lastig om straks een goede woning tot € 200.000,--  te kopen. Misschien 
moeten we gaan inzetten op het realiseren van meer huurhuizen met een huurprijs, die onder de 
sociale huurgrens ligt. Jongeren kunnen dan wonen en sparen om in de toekomst een iets 
duurdere woning te kunnen kopen. 
 
In het concept Masterplan Wonen van de gemeente staat dat er plannen zijn om meer 
huurwoningen in de diverse kernen te realiseren. Dit biedt ook voor Meterik kansen. 
 
Nog niet zo heel lang geleden betekende starten met zelfstandig wonen (al dan niet alleen) 
meestal eerst huren en dan… de volgende stap. Het lijkt me moeite waard voor een starter om 
deze mogelijkheid mee te nemen. 
Namens de werkgroep,  
Ton Hendriks, wonen@dorpsraadmeterik.nl. 
 

mailto:wonen@dorpsraadmeterik.nl


 

10 

Leerlingen MV Concordia zéér succesvol 

tijdens Solistenconcours Horst aan de Maas 

 

Afgelopen weekend hebben 15 leerlingen van muziekvereniging Concordia meegedaan aan het 
jaarlijkse Solistenconcours Horst aan de Maas.  
Op zaterdagmorgen werd in alle vroegte door onze slagwerkmuzikanten de spits af gebeten; Chris 
van Rengs speelde zelfs op 2 verschillende instrumenten in 2 verschillende divisies mee en vanaf 
15.00 uur ’s middags mochten de blazers hun kunnen ten gehore brengen, onder begeleiding van 
een pianist. Onze slagwerkers namen maar liefst 5 bekers (Chris zelfs 2) mee naar huis en de 
blazers 4, waaronder de Wisseltrofee van de gezamenlijke verenigingen, die Eva Janssen won 
met het hoogste aantal punten in de 4e, 5e en Jeugddivisie. 
Alle deelnemers van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat; je moet maar durven: in je 
eentje voor een volle zaal je muziekstuk te spelen! TOP! 
 

Uitslagen slagwerk: 

Jeugddivisie: 

• Luuk Huijs op multi percussion: 86 punten met promotie (2e plaats) 

• Guido Minten op multi percussion: 84 punten 

• Stef Teluij op multi percussion: 87 punten met promotie (1e plaats) 

 

4e divisie: 

• Chris van Rengs op marimba: 89 punten met promotie (1e plaats) 

• Roel Litjens op marimba: 87 punten met promotie (3e plaats) 
  

3e divisie: 

• Chris van Rengs op multi percussion: 86 punten met promotie (3e plaats) 
 

Uitslagen blazers 

Jeugddivisie: 

• Liza Hesen op trompet: 85 punten met promotie (3e plaats) 

• Max van Dieten op bugel: 83 punten 

• Anne Tacken op bugel: 82 punten 
 

5e divisie: 

• Daniëlle Arts op bugel: 83 punten 

• Meike Tacken op bugel: 82 punten 

• Eva Janssen op bugel: 93 punten met lof der jury en promotie  

(1e plaats en Wisseltrofee van de gezamenlijke verenigingen) 

• Koen Tacken op trompet: 82 punten 
 

4e divisie: 

• Isa Tacken op bugel: 84 punten  
 

3e divisie: 

• Christian Cuppen op hoorn: 87 punten met promotie (1e plaats) 

 

2e divisie: 

• Giel van Neerven op altsaxofoon: 87 punten met promotie 
 
Het bestuur van Muziekvereniging Concordia wil langs deze weg iedereen bedanken die dit 
weekend heeft mee geholpen om het solistenconcours goed te laten verlopen.  
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Agenda 

31 augustus vieren we onze 90e verjaardag.  

Hou dit weekend vrij. Meer info volgt.  
 

 

Kantinediensten 

18-04 Toon en Thijs Bouten 
20-04 Leon 
25-04 Annie en Luuk Geurts 
27-04 Peter 
02-05 Toon en Jeroen Heldens 
04-05 Ton 
09-05 Toon en Stijn Jacobs 
12-05 Annie, Elle, Demi en Pieter 
          

Senioren  

Uitslagen 

11-04-2019 18:30  Meterik 1  - America 1  4 - 0 
14-04-2019 14:30  Meterik 1  - SVEB 1  3 - 0 
14-04-2019 12:00  Meterik 2  - America 2  Uitg. 
14-04-2019 10:30  Meterik 3  - S.V. Lottum 4  1 - 2 
14-04-2019 10:00  Meterik 4  - BVV'27 2  5 - 4 
 

Programma 

20-04-2019 18:00  SVEB 1  - Meterik 1  
20-04-2019 17:00  Sparta’18 6  - Meterik 3  
22-04-2019 14:30  S.V. Oostrum 1 - Meterik 1  
28-04-2019 14:30  GFC'33 1  - Meterik 1  
28-04-2019 12:00  Sportclub Irene 5 - Meterik 2  
28-04-2019 10:00  S.V. Lottum 4  - Meterik 3  
05-05-2019 12:00  SV United 2  - Meterik 2  
05-05-2019 10:00  Sporting S.T. 3 - Meterik 3  
05-05-2019 12:00  Sporting S.T. 2 - Meterik 4  
12-05-2019 14:30  Meterik 1  - FCV-Venlo 1  
12-05-2019 12:00  Meterik 2  - FCV-Venlo 4  
12-05-2019 10:30  Meterik 3  - Venlosche Boys 5  
12-05-2019 10:00  Meterik 4  - EWC'46 3  
19-05-2019 14:30  Stormvogels'28 1 - Meterik 1  
19-05-2019 12:00  Hegelsom 2  - Meterik 2  
19-05-2019 10:30  SVOC'01 3  - Meterik 3  
19-05-2019 09:30  Wittenhorst 8  - Meterik 4  
26-05-2019 14:30  Meterik 1  - BVV'27 1  
26-05-2019 12:00  Meterik 2  - Blerick 3  
26-05-2019 10:30  Meterik 3  - Sparta'18 6  
26-05-2019 10:00  Meterik 4  - Leunen 4  
30-05-2019 12:00  Meterik 2  - SV Venray 5  
30-05-2019 10:30  Meterik 3  - S.V. Oostrum 5  
02-06-2019 10:00  Meterik 4  - SV Venray 12  
16-06-2019 10:30  Hegelsom 4  - Meterik 3  
 

Meterik te sterk voor America 

Op een koude donderdagavond won Meterik na een zwakke eerste helft uiteindelijk verdiend met 
4-0 van America. 
In de eerste helft was er pas vlak voor rust de eerste vermeldingswaardige actie. Dré Peters kon 
gemakkelijk de 1-0 scoren omdat de America verdediging bleef staan voor vermeend buitenspel, 
maar de scheids- en grensrechter gaven hun goedkeuring aan de goal! 
De thee had Meterik blijkbaar goed gedaan, ze speelden met veel meer beleving.  
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Ze forceerden een corner en Teun Jakobs kopte zeer overtuigend de 2-0 binnen. Meterik bleef 
druk zetten. Piet Steeghs stuurde de  goed spelende Rens Arts de diepte in, maar zijn inzet ging 
naast het doel. Even later schoot Dirk van Rengs vanaf de rand van de zestien op de lat. Trainer 
Bob Maas van Meterik wisselde een aantal spelers o.a. vanwege een blessure. Mede daardoor 
kreeg America in een korte fase een tweetal kansen, maar het vizier stond bij de geel-zwarten niet 
op scherp. In de slotfase nam Meterik het initiatief weer over en Piet Steeghs scoorde overtuigend 
de 3-0. Dré Peeters zette na een lange solo, met een daverend schot onderkant lat de 4-0 
eindstand op het scorebord.   
 

Meterik wint van SVEB 

Meterik behaalde op zondag 14 april op sportpark De Vonckel een verdiende 3-0 overwinning 
tegen SVEB. De blauw-zwarten hebben de punten hard nodig om zich in de vierde klasse te 
handhaven. Meterik staat op de tweede plek en kijkt vooral naar zijn achtervolgers, maar  
inmiddels ook met een schuin oog naar de gedoodverfde kampioen FCV dat in de laatste 2 
wedstrijden 5 punten verspeelde!  
Vanaf de aftrap trok Meterik het initiatief naar zich toe. Dirk van Rengs scoorde al snel de 1-0 en 
er belandde een inzet op de lat. Dré Peeters die steeds meer zijn draai vindt, testte ook nog de 
sterkte van de lat. Vervolgens werd SVEB wel sterker zonder echt gevaarlijk te worden. Vlak voor 
rust scoorde Dré Peeters de 2-0 en zette de groen-witten op een riante voorsprong. Na de thee 
bleef Meterik gevaarlijker en Dré Peeters besliste de wedstrijd na ongeveer een uur. Hij soleerde 
door de SVEB verdediging en schoot zeer gedecideerd de 3-0 binnen. 
 

Jeugd  

Uitslagen 13-4-2019:  

ST America/Meterik JO19-2  Merefeldia JO19-2     5 - 0 
FCV-Venlo JO17-5   ST Meterik/America JO17-1    0 - 7 
S.V. Oostrum JO15-1   ST Meterik/America JO15-1G   3 - 4 
ST America/Meterik JO13-1  FCV-Venlo JO13-2     8 - 2 
Hegelsom JO9-1G   ST Meterik/America JO9-2G    3 - 18 
Venlosche Boys JO8-3G  ST Meterik/America JO8-1    4 - 5 
ST Meterik/America JO8-2  FCV-Venlo JO8-3   12 - 5 
 

Programma 20-4-2019:  

ST America/Meterik JO19-2  Reuver JO19-2   14:00 
ST Meterik/America JO7-MP  Locatie Sevenum   10:00 
  

Programma 04-05-2019:  

RKSVN JO9-1    ST America/Meterik JO19-1  14:00 
H.B.S.V. JO19-2   ST America/Meterik JO19-2  14:30 
ST Meterik/America JO17-1  ST Volharding/Sambeek JO17-3 14:30 
ST Meterik/America JO15-1G - VRIJ 
Venlosche Boys JO13-2  ST America/Meterik JO13-1  12:00 
Blerick JO11-1G   ST America/Meterik JO11-1  11:45 
Hegelsom JO11-2G   ST America/Meterik JO11-2  09:30 
ST Meterik/America JO9-1G  Leunen JO9-1G   10:45 
ST Meterik/America JO9-2G  Ysselsteyn JO9-2   10:45 
ST Meterik/America JO8-1  S.V. Venray JO8-4   09:30 
ST Meterik/America JO8-2  H.B.S.V. JO8-4   09:30 
ST Meterik/America JO7-MP  Locatie Lottum   10:00 
  
  

De redactie van ‘t Krèntje wenst iedereen fijne paasdagen. 
 
Ook op tweede paasdag maken we ‘s avonds ‘t Krèntje.  
Houd hier s.v.p. rekening mee met het aanleveren van kopij. 

Zorg dat die uiterlijk maandagavond 19.00 uur bij ons binnen is. 

Alvast bedankt! 
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Seniorennieuws 

Uitslagen 

VC Trivia D1 – VC Volt D3    3 - 2 
VC Trivia D2 – ActiveRooy D2   3 - 1 
VC Trivia D4 – NVC D1   1 - 3 
VC Trivia D6 – Grashoek D4    3 - 2  
VC Trivia H1 – Hovoc H4    2 - 3 
VC Trivia H2 – Civitas H3   3 – 1 

VC Trivia D1 wint laatste wedstrijd van het seizoen 

Op zaterdag 13 april speelde VC Trivia D1 haar laatste wedstrijd van het seizoen. Ze speelden 
deze dag tegen VC Volt D3. Daarvan was bekend dat zij mogen gaan strijden voor klassebehoud. 
Een onnodig lange pot die uiteindelijk door de thuisploeg met 3-2 werd gewonnen.  

De eerste set ging VC Trivia D1 vol goede moed aan de slag. Er werd verzorgd gespeeld en VC 
Trivia wist de tegenstander onder druk te zetten. Met een overtuigende stand van 25-13 werd de 
set binnengehaald. In de tweede set ging het in eerste instantie gelijk op, maar het lukte VC Volt 
om de rollen om te draaien. Met een sterke service wisten zij VC Trivia onder druk te zetten, waar 
de dames geen antwoord op hadden. De set werd met 19-25 verloren. In de derde set was VC 
Trivia gebrand op een revanche en dat lukte dankzij een sterke servicereeks. Met 25-8 werd de 
derde set gewonnen en lag de overwinning binnen handbereik. VC Trivia wist het haarzelf echter 
weer onnodig moeilijk te maken. Er werd hard gewerkt, maar veel persoonlijke fouten, waardoor 
de set met 23-25 verlies werd afgesloten. In de vijfde set stonden alle neuzen weer dezelfde kant 
op, want verlies van de laatste wedstrijd wilden de dames zich niet laten gebeuren. Het eigen 
volleybalspel werd herpakt en de laatste set werd met 15-11 door VC Trivia gewonnen.  

Met deze drie punten erbij, eindigt VC Trivia D1 het seizoen als zevende in de eerste klasse.  
 

Jeugdnieuws 

Uitslagen 

Nuvo ’68 MA1 – VC Trivia MA1    3 - 1 
VV Vught JA1 – Hovoc/Trivia/Athos JA1   3 - 1 
VC Trivia MB1 – SV Aspargos MB1     3 - 2 
Hovoc MB2 – VC Trivia MB2     4 - 0 
VC Trivia MC1 – ActiveRooy/MVC ’64 MC1    4 - 0 
Hovoc/Trivia/Athos JB3 – VC Volt JB1   4 - 0 
VC Trivia N41 – ActiveRooy N43    4 - 0 
Set Up N42 – VC Trivia N41     0 - 4 

 

Verslag VC Trivia MA1 

Hallo allemaal, na in de eerste helft al kampioen te zijn geworden in de 1e klasse, konden wij dit 
ook weer flikken in de hoofdklasse. Dit moest gaan gebeuren in Nuenen tegen de nr. 2 Nuvo, waar 
we 1 punt voorsprong op hadden. Het was allemaal overweldigend, grote sporthal en veel publiek 
met trommels en toeters. Gelukkig waren er ook vanuit het Trivia kamp veel supporters mee 
gereisd. Door dit alles en met de nodige zenuwen begonnen we nogal bibberig aan deze 
kampioenspot.   

De 1e set werd meteen een spannende die we nipt met 25-23 verloren.  
Vol goede moed op naar de 2e set. We kwamen steeds beter in ons spel en kwamen ook op 
voorsprong maar we konden niet uitlopen. Ook in deze set kwamen we net te kort: 25-20.  
De 3e set kwamen we sterk terug en wonnen we met 25-22 door goede servicedruk en sterke 
aanvallen.  
In de laatste set was het Nuvo die vanaf het begin flink druk zette en daardoor konden we niet 
meer echt mee, 25-19. We hebben met z'n allen een super seizoen gehad; er zijn grote stappen 
gemaakt, waarmee we volgend seizoen verder kunnen. Supporters allemaal heel erg bedankt voor 
de aanmoedigingen het hele seizoen! Inge en Jill super bedankt voor de inval coach beurten. 
Coaches Chelle en Michel. 
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Verslag VC Trivia MC1 

Zaterdag hebben we de laatste wedstrijd van de competitie gespeeld tegen ActiveRooy. Ondanks 
dat we al kampioen zijn wilden we toch graag winnen. Dit is gelukt met 25-12, 25-9, 25-13 en  
25-7!!! Hierna zijn we met z'n allen naar de McDonalds gegaan. Dit was leuk, lekker en gezellig. 
Nu nog een paar buitentoernooien en op naar komend seizoen. Alle coaches bedankt voor het 
mooie seizoen!! Groetjes MC1 
 

Verslag VC Trivia N41 

Afgelopen zondag hebben wij in Venray onze laatste wedstrijdjes gespeeld. De eerste wedstrijd 
moesten wij tegen ActiveRooy. Wij wonnen de 1ste set met 28-11 en de 2de set met 26-13. Direct 
daarna speelden wij tegen Set-up. De 1ste set wonnen wij met 26-10 en de 2de set met 22-15. Op 
deze laatste dag toch maar mooi 8 punten behaald. Het zit er voor dit seizoen weer op. We 
hebben een mooie 2de plaats behaald. Super gedaan! 
 

Recreanten  

Uitslagen 

Olredlem H1 – VC Trivia H1    1 – 3 

Programma 

Woensdag 17 april 20:00 uur 

Oldtimers D1 – VC Trivia D3 

Donderdag 18 april 20:30 uur 

VC Athos ’70 D3 – VC Trivia D5 

Vrijdag 19 april 20:30 uur 

VC Trivia D1 – Accretos D4 
  Fluiten: Lian Tacken 

Dames recreanten 4 VC Trivia KAMPIOEN!  

Met gezonde spanning vertrokken  we vorige week donderdag richting Venlo. We hadden nog  
4 punten nodig om het kampioenschap binnen te halen.  
 
Tijdens de eerste set was toch wel voelbaar dat er iets op het spel stond. Na de eerste binnen 
gehaalde punten, groeide het vertrouwen en wonnen we de eerste set met 25-18.  

De tweede set ging super lekker! We speelden echt ons eigen spelletje en wonnen deze set met 
25-10. Zou het dan toch gaan lukken???? Maar goed, eerst verder met de derde set.  

 

Dit viel in beginsel toch wat 
tegen. Voordat we het wisten 
stonden we met 7 punten 
achter.. Maar gelukkig wist 
onze coach met een goede 
peptalk het tij te keren en 
wisten we deze set te winnen 
met 25-18.  

Tijdens de vierde set had 
Venlo geen schijn van kans, 
deze set wonnen we met 25-8.  

En dus....... KAMPIOENÛH! 
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       Sportvereniging Oxalis               

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

Trainingen meivakantie 

In de week van 22 april t/m 3 mei zijn er geen trainingen mits er door de trainers/coaches iets 
anders is afgesproken. 
 

Korfballen is gaaf! Kom meetrainen met de Pupillen F 

Zit je in groep 2, 3 of 4 en lijkt korfbal wel iets voor jou? Kom dan vrijblijvend een keertje kijken 
en/of meetrainen op maandag van 18.30-19.30 uur op sportpark Wienus in Hegelsom. Meer 
informatie via info@svoxalis.nl. Want korfballen is gaaf! 
 

SV Oxalis Vriendentoernooi 22 juni 

Op zaterdag 22 juni wil Oxalis weer een vriendentoernooi organiseren. Minimaal 8 spelers, 
maximaal 2 actieve korfballers per vak. Opgeven vóór 7 mei via avw@svoxalis.nl.  
Inschrijfgeld €15. 
 

Agenda 

- 17/04/2019: Schoolkorfbaltoernooi in Melderslo 
- 18/05/2019: KangoeroeKlup training van 10.00-11.00 uur op Sportpark Wienus 
- 15/06/2019 + 16/06/2019: laatste reguliere speelweekend 
- 17/06/2019 t/m 21/06/2019: ouder-dochter wedstrijden  
- 18/06/2019: Teampresentatie jeugdteams vanaf 19.30 uur 
- 19/06/2019: Regio afsluitdag voor F1 en F2 
- 22/06/2019 + 23/06/2019: inhaalweekend wedstrijden 
- 26/06/2019: Seizoenafsluiting voor alle leden 
- 28/06/2019: Kampioenschapsreceptie 
 
 

 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  

 

Op maandag 15 april hebben 19 gasten weer genoten van een heerlijke maaltijd, klaar gemaakt 
door Paulus kookt. 

Maandag 20 mei is het volgende eetpunt  ‘Schuuf gezellig aan’.  

Er zal weer een maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3 
gangenmenu en de kosten bedragen € 12,00 

Aanvang: 12.15 uur 

Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, graag voor maandag 13 mei 
opgeven  bij de dorpsverbinders persoonlijk, je kunt hen ook bellen op 06-3823 0621 of mailen 
naar dorpsverbindermeterik@gmail.com. 

De mensen die zich 15 april al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen. 

  

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
mailto:avw@svoxalis.nl
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com


 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 

Vrijdag 19 april, 15.00 uur: Kruisweg 

 

Zaterdag 20 april, Paaswake 20.00uur:   

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), 
 

Zaterdag 27 april, Beloken Pasen, 19.00 uur 

1. Pieter-Jan Craenmehr (verjaardagd.), Bertha Craenmehr-Hoeijmakers en dochter Koos  
2. Ger Martens (jaardienst), 
3. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken) (jaardienst/verjaardag) 
 

Lectoren:    Acolieten:      Collectanten: 

21-04: Henny Jenniskens 21-04: Huub Baltussen, Theo v. Rens 21-04: Tjeu Tacken 
27-04: Sophie Houben 27-04: Max v. Dieten    27-04: Piet Colbers 
    

Telefoonnummer priesternooddienst:  06 5540 8023  

Vastenactie 

Heel veel dank namens de organisatie van de Vastenactie voor het mooie bedrag van € 608,48 
dat dit jaar werd ingezameld voor het project in India, dat ondersteund wordt door leerlingen van 
het Dendroncollege in Horst. Hartelijk dank! 
 

 

De afgelopen weken waren zeer succesvol  

voor volleybalclub Trivia. 

 

3 teams werden kampioen! 

 

 
In elk kampioen team 
zat iemand van de fam. 
Frank en Nicole Tacken 
– Verheyen. 
 
                                                      
Dat is zeer bijzonder en 
een extra vermelding 
waard. 
Anne  :  team niveau 6 
Meike :  team MC 1 
Nicole :  team 
recreanten dames 4 
 
Proficiat dames  
en ook Frank natuurlijk. 
 
De fam. Tacken  
en Verheyen 
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