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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Feit is dat we geen tijd kunnen maken,
maar we kunnen wel tijd nemen.
In week 7 is er 23 mm. neerslag bijgekomen.
Het totaal in Meterik is nu 58 mm.
Spijt is verstand wat te laat komt.

Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 19-02-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
FEBRUARI
Za
26:
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
MAART
Do
03:
Ma
07:
Wo
Ma

09:
14:

Do
Ma
Wo
Za
Di

17:
21:
23:
26:
29:

‘t Krèntje huis aan huis bezorging
- Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: jaarvergadering 14:00 uur
Vrouwen samen sterk: culinaire avond 19:30 uur
- Zanglust: jaarvergadering 09:30 uur
- KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vrouwen samen sterk: politie (openbare avond) 19:30 uur
JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Heemkunde Meterik plenaire vergadering MFC 19.30 uur

APRIL
Za
02-03:
Ma
04:
Wo
06:
Za
09-10:
Ma
11:
Di
12:
12-13:
Wo
20:
Do
21:
Za
23:

Solistenconcours Horst aan de Maas
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vrouwen samen sterk: paasstukje maken 19:30 uur
Concordia: deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK)
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: excursie 12:30 - 13:30 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Vrouwen samen sterk: rondje Meterik
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur

MEI
Ma
Vr
Ma
Za
Ma
Do
Vr

Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
VC Trivia: aardbeien verkoop 16:30 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
VC Trivia: volleybalkamp

02:
06:
09:
14:
16:
19:
20-22:

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open Inloop
Maandag 7 maart wordt er weer een 3 gangendiner geserveerd. U kunt zich
opgeven t/m donderdag 3 maart bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of
dorpsverbindermeterik@gmail.com.
We starten om 12.15 u, de kosten zijn € 12,00 per persoon.
Carnavalsmaandag 28 februari is er gewoon een Open Inloop van 13.30 u tot 16.00 uur.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis. Kosten vervoer € 1,00 per
enkele rit. De Meulewiek is nog steeds lastig te bereiken. Vanuit de kerk is de beste manier.
Hier kun je over de stoep, zonder obstakels, de nooduitgang bereiken aan de voorkant. Wij zullen zorgen
dat u hier naar binnen kunt.
Wij wensen iedereen veel plezier!
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie

3

OPA
Aanstaande zaterdag 26 februari komen we vanaf 14:00 uur oud
papier ophalen. Zorg dat dan alles netjes gebundeld voor aan de
weg staat. Deze maand is groep 2 aan de beurt.
Dit zijn Paul Hoeijmakers, Paul Vissers, Dave Scherpenzeel (i.p.v. Bram
Jacobs) en Cor Ambrosius (i.p.v. Bernard Jenniskens).

Verder wenst JongNL Meterik iedereen een fijne carnaval toe. Alaaf

Mededelingen KBO
Woensdag jl. was er de themamiddag ‘optiek en optometrie’ door
Margo Kruytzer en medewerker Maarten.
Margo en Maarten gaven een presentatie over de werking van onze ogen en het gehoor; wat er zoal mis
kan gaan en wat we er aan kunnen laten doen. Het was een interessante themamiddag.
De jaarvergadering zal gehouden worden op maandag 7 maart in het MFC.
In het jaarprogramma staat aanvang 13.00 uur, dit moet zijn: aanvang 14.00 uur.
Alle leden krijgen in week 8 de agenda voor de jaarvergadering in hun brievenbus.
Schrijf deze datum maandag 7 maart maar alvast in jullie agenda, of nog beter geef je meteen op, de
uiterste datum van opgave is 1 maart.
Dat kan per mail: kbometerik@gmail.com; telefonisch kan ook maar dan ‘s avonds tussen 18.00 en 20.00
uur op nr. 06-4035 5580
Waarschijnlijk, door begrijpelijke omstandigheden, zijn enkele leden tot op dit moment nog niet in de
gelegenheid geweest om de contributie voor 2022 over te maken.
Wij willen deze leden vriendelijk vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen.
Rekeningnummer NL93RABO 0133 3054 81 t.n.v. KBO afd. Meterik, onder vermelding van je voor- en
achternaam, alvast bedankt.
Als er leden zijn, die hulp nodig hebben bij het invullen van de belastingformulieren kunnen ze voor
informatie terecht bij de secretaris.

Agenda:

Kienen
We beginnen weer met kienen op maandag 14 maart om 14.00 uur in het MFC.
Wandelen
Onze eerstvolgende wandelmiddag is i.v.m. de carnaval op maandag 21 maart, vertrek 13.30 uur.
Knutselen
Het knutselen kan op donderdag 24 februari en daarna op donderdag 10 maart, van 13.30 t/m 16.30
uur.
Kaarten
De kaartmiddagen zijn op donderdag 24 februari, daarna op 03, 10,17, 24 en 31 maart.
Groetjes,
KBO Meterik.
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Meense kom op, we gaon beginne
Vastenoavend stiët wer vur de deur!
♫♪ Twie hand op ien proek, Horst 2017 ♪♫
Meulewiekers en Meulewiekinnekes,

Het aftellen is begonnen… want de vastenoavend stiët wer vur de deur!

Begin álwèr spontaan te swingen, ’t kriebelt meej ván âchter nao veur
Iederiën is oêtgedost, de spanning heer die bouwt zich op
Tijdens het kindermatinee zal Clown Erico zorgen voor extra vermaak van de jongste Meulewiekers.
De ranja, chips en snoepzakken worden ook dit jaar niet vergeten.
De volgende Miëterikse liedjeszangers zullen hun hits ten gehore brengen:
De Pannekeuk, De Vêrkeskôp, Nog Neet Bekend, De Bankehangers en Nondesôk.
Gedurende de dag gaan diverse Miëterikse DJ’s de leukste carnavalsmuziek draaien:
Om 11:11 zullen DJ’s Huub en Chris starten, om 13:11 zetten DJ Mark & DJ Erik het feestgedruis
voort, daarna zijn om 16:11 DJ Davy en MC Whitehammer aan de beurt en als afsluiter zal vanaf 18:11
DJ Bearke de tent verder op de kop zetten.

Nag efkes en dá giët ’t los, de joeks di stijgt ós nao de kop
Jóng en ald, weej ziên heer binne, gâns Limburg in ’n top-humeur
Via deze weg de oproep aan iedereen om de Meulewiekersvlag te hijsen, zodat de straten mooi groenwit kleuren. Heb je nog geen vlag? Deze is verkrijgbaar voor € 20,- per stuk. Bestel jouw exemplaar
via: www.demeulewiekers.nl (kopje inschrijven).

En dao, doa is fibberwari, beginne weej wer met din bombari
Ik wil ’t állemaol vandaag, ik goj heer los ik hijs de vlaag
Tijdens carnaval is de ingang van het MFC via de soos OJC Knor. Ook dit jaar werken we weer met
18- en met 18+ polsbandjes, dus denk aan het legitimatiebewijs.
Er geldt een rookverbod voor openbare gebouwen én de speeltuin achter het MFC is rookvrij.
Roken kan aan de voorzijde/straatkant van het MFC.
Tot carnavalszondag! Alaaf!

Ik wil d’n tralala, d’n hoempapa, ziggezagge zegge,
Wil alle dage, drinke same, lekker danse, hosse, sjanse
Zinge door de straote met z’n álle: en maerge wèr!

Blog 2 – Boorebroedspaar
Ga naar de website: www.demeulewiekers.nl (kopje inschrijven) en raad wie het Bruidspaar wordt. Win
jij die 10 consumptiebonnen? Stemmen kan t/m 26 februari 9.00 uur.
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Een tijdje geleden
Het is alweer even geleden dat jullie iets van ons hebben gehoord. In blog 1 kon je lezen hoe we de
kleren hebben uitgekozen en de foto's hebben gemaakt. We eindigden met de wens om er op 13
november een groot feest van te maken. Tot ieders teleurstelling kon het feest niet doorgaan. Voor ons
natuurlijk ook flink balen, want we waren er helemaal klaar voor!

Onzekere tijd
We hebben lange tijd moeten wachten en veel onzekerheid gehad. Kan carnaval dit jaar wel
doorgaan? Hoe gaat het eruit zien? Dit zijn vragen die we onszelf vaak gesteld hebben. Gelukkig
hebben we veel contact gehad met het comité, dat goed voor ons bleef zorgen.

Save the date
Toen kwam er eindelijk een goed bericht. We kregen te horen dat de
bruiloft dit jaar sowieso gaat plaatsvinden, namelijk op zondag 12 juni.
Hierbij krijgen we op vrijdag 10 juni zelfs een vrijgezellenfeest. Dit zal
allebei plaatsvinden beej de meule ‘Eendracht maakt macht’. Voor ons
een extra moment om met jullie samen carnaval te mogen vieren.

Blijven hopen
De hoop dat er dit jaar iets mogelijk zou zijn tijdens het carnaval
hadden we misschien al een beetje opgegeven. Misschien ook wel om
teleurstelling te voorkomen.

Het verlossende nieuws
Maar daar kwamen de verlossende woorden: het carnaval gaat door! Wel wat anders dan dat we
gewend zijn, maar beter iets dan niets. Wij kunnen niet wachten om jullie allemaal te zien op
zondag 27 februari in De Meulewiek. Dan maken we er samen een knallend feest van! Tot snel!
Liefs, het Boerenbruidspaar

Button
Bij carnaval bij de Meulewiekers hoort een button. Normaal ontvangt iedere deelnemer aan de
Meulewiekersoptocht zo’n button. Dit jaar doen we het anders! Iedereen die carnavalszondag feest komt
vieren in MFC De Meulewiek krijgt een button.
Net als afgelopen jaar is
de button ontworpen
door één van de
leerlingen van groep 8
van basisschool Onder
de Wieken.
We ontvingen 15 mooie,
originele en echte
Meterikse ontwerpen.
Een pakkende tekst die
vaker gebruikt werd, is:
‘Er is geen mooiere val
dan Carnaval’.
Door loting is bepaald
dat het ontwerp van
Lars op de button komt.

Alle ontwerpers en kunstenaars SUPER bedankt!
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Informatieavond Meteriks veld 2
Vrijdagavond 11 februari organiseerde de werkgroep ‘Wonen’ van de Dorpsraad een informatieavond
betreffende de mogelijkheden van particuliere woningbouw in Meteriks veld 2.
De komende jaren worden er in Meteriks veld 2 (projectnaam) 100 woningen gerealiseerd.
In het plan is opgenomen dat er 30 woningen bestemd zijn voor sociale huur, 30 woningen voor de
middenhuur en 40 koopwoningen.

Uit de woonenquête van de gemeente bleek dat de behoefte aan middenhuur beduidend lager is. De
verwachting is dat de verdeling wordt aangepast ten gunste van koopwoningen zodat we een verdeling
krijgen van 30 sociale huur, 10 middenhuur en 60 particulier/koop.
De werkgroep vindt het belangrijk dat er goede spreiding komt van de verschillende woontypes waarbij
huur en particulier ook naast elkaar kunnen staan, dus geen straat met alleen huur of koop.
De sociale huurwoningen worden gerealiseerd door de woningcorporatie, de middenhuur door
particulieren/projectontwikkelaars en de vrije sector door particulieren en projectontwikkelaars.
De gemeente wil vooraf een beeld hebben hoeveel interesse er is in particuliere bouw.
Eén van de mogelijkheden om zelf te bouwen is een CPO- (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
project op te starten.
De gemeente heeft aangegeven dat ze open staan voor CPO-projecten en dat hier bij de gronduitgave
rekening mee wordt gehouden.
De uitgave van bouwpercelen voor individuen zal straks door een bureau gebeuren in opdracht van de
gemeente. De grootte van de percelen ligt niet vast maar de verwachting is dat deze variëren van 120m2 –
max 500m2..
Momenteel vinden er in het veld diverse onderzoeken plaats: liggen er nog restanten (munitie) van WO2,
zijn er historische elementen waar rekening mee moet worden gehouden en onderzoek naar natuur en
fauna (o.a. de dassenburcht). De verwachting is dat medio november het bestemmingsplan ter
goedkeuring bij de raad komt te liggen. Vanaf januari 2023 kan dan het eerste gedeelte van het plan
bouwrijp worden gemaakt. Dit zou betekenen dat vanaf maart/april 2023 de eerste bouwactiviteiten plaats
kunnen vinden.
Werkgroep ‘Wonen en Dorpsontwikkeling’
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Dorpsraden Horst en Meterik en Wijkcomité Norbertus spreken
zich samen uit tegen een nieuwe biomassacentrale in Horst-Noord
Brief aan gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders
De dorpsraden van Horst en Meterik en het Wijkcomité Norbertus vertegenwoordigen samen de belangen
van 15.000 inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas. In een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad
en het college van burgemeester en wethouders hebben zij zich uitgesproken tegen de komst van een
nieuwe grote biomassacentrale in Horst-Noord. Bovendien dringen ze er in hun brief op aan om zo snel
mogelijk met de werkgroep Luchtkwaliteit Horst in gesprek te gaan om ellende en een situatie met alleen
maar verliezers te voorkomen.
De dorpsraden van Horst en Meterik en Wijkcomité Norbertus maken zich zorgen om de plannen van
Paprikakwekerij Litjens om een nieuwe biomassacentrale in het gebied Veld-Oostenrijk te bouwen. De
dorpsraden en het wijkcomité vinden net als de werkgroep Luchtkwaliteit Horst dat de nieuwe
biomassacentrale gevaarlijke luchtvervuiling oplevert die de gezondheid van inwoners uit het vlakbij
gelegen Horst en Meterik schaadt.
Onderzoek door het RIVM uit 2021 wijst dat uit. Bovendien zijn hout gestookte biomassacentrales zoals
die in Horst-Noord moet verschijnen niet duurzaam. Ze stoten tweemaal zoveel CO2 uit als de huidige
gasinstallatie van Litjens.
De gemeente Horst aan de Maas liet uitrekenen dat er nu al veel meer biomassa in Horst aan de Maas
wordt verstookt dan dat er regionaal voorhanden is. Voor de biomassacentrale is straks elk jaar een
hoeveelheid hout nodig gelijk aan de complete Kasteelse Bossen. Biomassa voor de nieuwe centrale moet
worden aangevoerd uit landen als Canada, de VS, Rusland of de Baltische staten.
Daarom maken de dorpsraden en het
wijkcomité zich ook zorgen om geur-,
geluid- en verkeersoverlast. De smalle
landweggetjes rond de Schengweg en
kwekerij Litjens zijn ongeschikt voor de
vele vrachtwagens die al dat hout moeten
aanvoeren en ook weer terugrijden.
In de brief vragen de drie partijen de
gemeenteraad en het college ook om zo
snel mogelijk met de werkgroep
Luchtkwaliteit Horst in gesprek te gaan.
Deze werkgroep is een burgerinitiatief
van bezorgde buurtbewoners uit VeldOostenrijk, de Norbertuswijk en Meterik.

De dorpsraden en het wijkcomité laten in de brief weten de werkgroep Luchtkwaliteit Horst te steunen en
veel succes te wensen.

9

Op maandag 21 februari 2022 werd het prinselijk kwartet van Basisschool
Onder de Wieken uitgeroepen. Ze hebben dit jaar een belangrijke rol tijdens onze
carnaval, maar dit is helemaal voor ze weggelegd!
Graag stellen wij aan jullie voor:

PRINS FER BOUTEN & PRINSES MEGAN BROUWERS
MET HUN ADJUDANTEN JOEP TACKEN EN
MIRTHE JANSSEN.
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Jongens en meiden maak er samen met jullie hele gezelschap
een onwijs leuke carnaval van!

ALAAF !
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Verslag dorpsraadvergadering 17 februari jl.
De werkgroep ‘Sociaal’ wil in de tweede helft van dit jaar een kennismakingsdag/-avond organiseren
met Meterik voor nieuwe inwoners. Ook wordt nagedacht over hoe nieuwe inwoners zichzelf kunnen
voorstellen aan Meterik.
De werkgroep ‘Openbare ruimte’ gaat verder met enkele ideeën voor het trafohuisje en informeert bij
de gemeente. Binnenkort een uitgebreide terugkoppeling hierover in ‘t Krèntje en social media.
De werkgroep ‘Wonen en dorpsontwikkeling’ meldt voor BOW dat de bouwhekken zijn geplaatst en
na carnaval wordt er gestart met de bouw (foto´s zie pagina 14).
Tijdens de informatieavond voor Meteriks veld 2 waren ruim 70 personen aanwezig. Hieruit blijkt dat er
veel belangstelling is. Deze week ook een uitgebreid artikel over Meteriks veld 2 in ‘t Krèntje.
De werkgroep ‘Verkeer’ concentreert zich nu vooral op veiligheid en het aan de snelheid houden.
Idee is om een campagne te gaan voeren o.a. met behulp van diverse soorten (gepersonaliseerde)
borden en stickers om op bijv. vuilnisbakken te plakken. Komende tijd wordt dit verder vorm gegeven.
De gemeente is niet bereid om aanpassingen te doen aan de wegen of verkeersborden.
Mocht je een vraag of opmerking hebben, waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de
volgende vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl

De werkgroep Communicatie
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een periode waarin ook nieuwe leden voor de
dorpsraad en haar werkgroepen worden gezocht, stellen zich in de komende weken de werkgroepen voor.
De werkgroep Communicatie stelt zich deze keer aan jullie voor.
In dit artikel willen we ingaan op:
• De doelstelling
• Wie maakt deel uit van de werkgroep
• Waar houdt de werkgroep zich mee bezig?
• En verder?

De doelstelling.
De werkgroep communicatie houdt zich bezig met het informeren van de inwoners van Meterik over
activiteiten van de Dorpsraad en andere relevante informatie voor de inwoners van Meterik. Dit gebeurt via
’t Krèntje, de Facebookpagina en de website van de Dorpsraad.

Wie maakt er deel uit van de werkgroep?
De werkgroep communicatie bestaat uit Karin Reijnders en Jolanda van Helden, beiden zijn ook lid van de
Dorpsraad. U kunt ons een bericht sturen via communicatie@dorpsraadmeterik.nl.

Waar houdt de werkgroep zich mee bezig?
Het informeren van de inwoners van Meterik over activiteiten van de Dorpsraad en andere interessante
informatie door artikelen te plaatsen in ’t Krèntje, op Facebook en Instagram, waar we ook veel jongeren
12

bereiken. De werkgroep beheert de website met de daaraan gekoppelde Molenwiekagenda. (Hier kunnen
verenigingen zelf hun activiteiten plaatsen.) Grotere projecten waaraan we afgelopen jaren hebben
gewerkt zijn: het vernieuwen van de website, het opstellen van de privacyverklaring in het kader van AVG,
het laten maken van een korte film over Meterik in het kader van ‘800 Jaar Horst aan de Maas’ i.s.m.
Omroep Reindonk. (Zie ons YouTube kanaal)

We zetten ons continue in om de informatievoorziening naar de inwoners van Meterik verder te
verbeteren.

En verder?
De werkgroep blijft doorgaan met de dingen die ze doet. Daarbij kijken we naar de respons van inwoners
op onze artikelen, zodat we inwoners beter kunnen bereiken. Zo hebben we sinds kort een
Instagrampagina waarmee we meer jongeren bereiken.
Heb je ideeën over hoe we alle inwoners van Meterik nog beter kunnen bereiken of heb je zin om mee te
doen, kom er dan bij of praat eens met iemand van de werkgroep. Want samen zijn we sterker. Je kunt je
ook gewoon melden bij Karin of Jolanda (via communicatie@dorpsraadmeterik.nl) of bij de dorpsraad
(info@dorpsraadmeterik.nl).

Wij wensen ow alle enne schonne carnaval !
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Uitslagen competitie: Week 7

Competitie punten en stand na: Ronde 15

SBH 1
Meterik 2
Meterik 3
Ons Plezier 2
Meterik 5
Meterik 6
S.V.E.B. 3
SBH 6

9 - 3 A Klasse
10 - 5 B1 Klasse
B1 Klasse
10 - 3 B2 Klasse
13 - 1 B3 Klasse
3 - 8 C1 Klasse
6 - 8 C2 Klasse
6 - 8 C4 Klasse

Meterik 1
Leunen 1
Geen wedstrijd
Meterik 4
S.V.E.B. 2
America 3
Meterik 7
Meterik 8

Beste speler in Week 7:

Meterik 1 85 pnt
Meterik 2 92 pnt
Meterik 3 89 pnt
Meterik 4 84 pnt
Meterik 5 93 pnt
Meterik 6 69 pnt
Meterik 7 91 pnt
Meterik 8 101 pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

7
5
8
6
3
8
5
4

HAY HERMANS van Meterik 4

Oude schoolterrein is bouwrijp gemaakt.

De hekken zijn reeds geplaatst.
Lantaarnpalen zijn terzijde geschoven.
Na carnaval wordt een aanvang gemaakt met de bouw.

Ingezonden:
(inzender bij de redactie bekend)
Al diverse keren heeft een loslopende Duitse herder in het donker (in de vroege ochtend en avond) voor
gevaarlijke verkeerssituaties - zoals bijna aanrijdingen - gezorgd net buiten de bebouwde kom op de
Crommentuijnstraat. Het zou fijn zijn als de eigenaar eindelijk eens verantwoordelijkheid neemt.
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Donderdag 3 maart huis-aan-huis bezorging
van ‘t Krèntje
Volgende week wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.
Dit gebeurt 3 keer per jaar: in de carnavalsweek, in de week voorafgaand aan de start van de
zomervakantie van de basisschool en in de herfstvakantie.
De Meterikse abonnees die het krantje elke week digitaal ontvangen, krijgen ’t Krèntje gewoon in de
mailbox, maar daarnaast ontvangen ze ook een papieren versie omdat die huis-aan-huis wordt bezorgd.
Vanaf deze plaats ook een dikke pluim voor onze bezorgers die er elke week, door weer en wind, voor
zorgen dat iedereen ’t Krèntje in de brievenbus vindt.
De wegen in Meterik zijn al langere tijd op sommige plaatsen moeilijk begaanbaar maar onze bezorgers
doen trouw hun werk. Top!

Stormoverlast op Meteriks ommetje in ‘t Rotven bosje
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Senioren nieuws
Verslag Dames 1

VC Trivia toont zich waardige tegenstander
Afgelopen zaterdag ging het eerste damesteam van VC Trivia op bezoek bij de nog ongeslagen koploper
Somas Activia uit Sint Antonis. Na een 2-0 achterstand herpakte VC Trivia zich knap en bijna lukte het de
dames om de wedstrijd weer in evenwicht te brengen. In de vierde set kwam Trivia net te kort (26-24),
waardoor de wedstrijd met 3-1 verloren ging. Met een wedstrijdpunt op zak, zal men toch met dubbele
gevoelens terugkijken op de wedstrijd, want had er niet meer in gezeten?
Ontzag voor tegenstander
De thuiswedstrijd werd in november 2021 met 0-4 verloren, maar ook toen verkocht VC Trivia haar huid
duur. In de eerste twee sets leek VC Trivia te veel ontzag te tonen voor de tegenstander. Er werd
onvoldoende gebruik gemaakt van de zwakkere plekken van de tegenstander, waardoor zij vrij
gemakkelijk afstand namen. De 1e set ging met 25-20 verloren. In de 2e set liep het spel aan Trivia zijde
niet. Er werden veel persoonlijke fouten gemaakt waardoor Somas Activia met ruime cijfers won 25-14.
Déjà vu
In de 3e set wist de koploper meteen een ruime voorsprong op te bouwen. Door een goede serviceserie
van Teuntje van Rengs (5 punten) en een zeer gemotiveerde Lotte Hesen die in mocht vallen op het
midden, werd de stand weer gelijk getrokken. Dit patroon bleef zich enkele keren herhalen en uiteindelijk
pakte Somas Activa een 21-17 voorsprong. Het leek wel een déjà vu van een week eerder, want ook nu
werd op het juiste moment een servicekanon ingezet. Chelle Korstjaans wist met 7 punten op rij de
wedstrijd om te buigen. De set werd met 22-25 binnengesleept. In de 4e set ging het lang gelijk op. Bij een
15-12 stand wist VC Trivia met een serviceserie van 5 punten door Josi Linskens op voorsprong te komen.
Somas Activia wist dit vakkundig weer om te buigen en de wedstrijd leek gespeeld met een score van 2419, totdat Sanne Bergs aan service kwam. Met maar liefst 6 servicepunten werd de stand gelijk getrokken
met billenknijpen als gevolg. De ervaring van een uitblinkende passerloper aan Activa zijde maakte het
verschil.

Recreanten nieuws
Programma recreanten dames vrijdag 25 februari
20.30
VC Trivia 4
Revoc VCB2
Debbie Zanders

Buitentoernooi
Het buitentoernooi van VC Trivia komt er weer aan en het belooft een sportieve en vooral gezellige dag
te worden. Maak je agenda op 11 juni alvast vrij en trommel al je vrienden en familie op en schrijf je in!
Aanmelden is mogelijk via de volgende link: https://forms.gle/ekfLPx6VRvocDEN19
Het buitentoernooi vindt plaats op het terrein van Jong Nederland America
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IN MEMORIAM
Afgelopen week ontvingen wij het bericht van overlijden van ons lid
Jan Wijnands.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

SENIOREN
Uitslagen
SV United 4
RKSV Meterik 2
Sportclub Irene 10
RKSV Meterik 1
Programma
25 feb
19:30
03 mrt
20:00
06 mrt
10:30
06 mrt
10:30
06 mrt
11:00
06 mrt
14:30
10 mrt
20:00
13 mrt
10:30
13 mrt
10:30
13 mrt
14:30

RKSV Meterik 4
GFC'33 2
RKSV Meterik 3
SVEB 1

S.V. Grashoek 1
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 2
Kronenberg 3
Leunen 5
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
Vv Kessel 1

3-4
Afg.
Afg.
Afg.

RKSV Meterik 1
SVEB 1
SV Venray 6
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
TSC '04 1
GFC'33 2
SV Venray 12
Sporting S.T. 2
RKSV Meterik 1
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Er zijn in Meterik weer gewoon kerkdiensten op zaterdagavond, 19.00 uur.
Het verdient aanbeveling om ons nog wel aan de coronaregels te houden: 1,5 meter afstand, dragen van
mondkapjes, mogelijkheid bieden voor het ontsmetten van de handen. Omdat er meestal geen 500
mensen in de kerk zitten, hoeven we niet om het corona toegangsbewijs te vragen.
Indien nog vragen, Suzan Baltussen: 06-2542 5474
5 maart: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur. 1e zondag van de Vasten
1. Leen Geurts - Smedts (jaardienst)
2. Jac en Door Jenniskens - Croijmans (jaardienst)
19 maart: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur. 3e zondag van de Vasten
1. Pierre Jenniskens (zeswekendienst)
2. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag)
Lectoren, acolieten en collectanten
Lector
Acoliet
05 -03: Margriet Hendriks
Max van Dieten
19- 03: Henny Jenniskens
Theo van Rens

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dankuwel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077-3981416
Misintenties
Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
Ziekencommunies: 077-398 14 16
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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