‘t Krèntje

Jaargang 11
Nummer 13

dorpskrant voor en door Meterik

31 maart 2022

Redactie: Donkstraat 9

Nieuwbouw op terrein van
oude school gestart

Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Paasstukje maken

Op woensdag 6 april gaan we alsnog het paasstukje maken.
Leden die zich aangemeld en betaald hebben, zijn van harte welkom om 19.30 uur in de foyer van de
Meulewiek.
Jullie hoeven niks mee te nemen, alleen een tas om de taart te vervoeren.
We wensen alle inwoners van Meterik een vrolijk paasfeest.

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.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben,
Redactieadres:
Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.

Abonnement per 1 januari 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2022
1 pagina
€ 27,50
achterpagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ achterpagina (kleur)
€ 25,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 26-03-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

APRIL
Za
Ma
Wo
Za
Ma
Di
Wo
Do
Za
Wo

02-03:
04:
06:
09:
09-10:
11:
12-13:
20:
21:
23:
27:

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
- Molen Eendracht Maakt Macht: brood bakken 14:00 - 16:00 uur
- Concordia: deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK)
KBO: kienen 14:00 - 17:00 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
Meriko Vocaal organiseert Koningsdag op de molen 15:00 - 18:00 uur

MEI
Ma
Vr
Ma
Di
Za
Zo
Ma
Do
Vr
Za

02:
06:
09:
10:
14:

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
KBO: fietstocht vertrek bij het MFC 13:30 uur
- Nationale Molendag: brood bakken 13:00 uur
- MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 uur
15:
Nationale Molendag
16:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
19:
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
20-22: VC Trivia: volleybalkamp
28:
JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

JUNI
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Do

10:
11:
12:
13:
14:
16:

Vrijgezellenfeest Boorebrulluft beej de Meule 20:00 uur
VC Trivia: buitentoernooi locatie America 10:00 uur
Boorebrulluft beej de Meule 13:30 - 22:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek bij het MFC. 13:30 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur

Mededelingen KBO
Beste leden.
Helaas weer een excursie die we moeten afzeggen. Bij de KBO America konden 25 leden van onze KBO
zich opgeven voor de Senioren Expo in Veldhoven. Vrijdag jl. kregen we een bericht dat deze excursie niet
door kon gaan.

Agenda:

Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen

:
:
:
:

Knutselen

:

Maandag 04 april vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 31 maart, vervolgens op 07-14-21 en 28 april, aanvang 13.30 uur.
Maandag 11 april van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Dinsdag 10 mei organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht,
ze vertrekken om 13.30 uur voor het MFC. Haal de fiets uit het vet en fiets gezellig met
de Janne Mannen mee….
Door omstandigheden gaat het knutselen in de maanden april en mei niet door.

Groetjes, KBO Meterik.
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Concordia op weg naar het ONFK
Op zaterdag 9 april neemt de fanfare van Muziekvereniging Concordia voor de derde keer deel aan het
Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK).
Dit evenement vindt plaats in Schouwburg De Lawei, in het Friese Drachten.
Concordia neemt deel in de 1e divisie. Alle orkesten die meedoen in deze divisie voeren hetzelfde
muziekstuk uit. Dit jaar is dat het werk ‘Lei’, de compositie die door Rob Goorhuis geschreven is voor onze
vereniging, in opdracht van Geert Giesbertz. De uitvoeringen worden gejureerd door een vijftal juryleden. Zij
beoordelen, verspreid in de zaal, onafhankelijk van elkaar de deelnemende orkesten.
Om 18.00 wordt er geloot voor de volgorde van optreden en vanaf 19.00 uur begint dan de wedstrijd.
De prijsuitreiking staat gepland rond 22.15 uur.
Na de prijsuitreiking wordt er koers gezet richting Grou, alwaar we overnachten bij ons ‘vaste verblijfadres’,
Herberg Oer in ’t Hout. Zondags zullen we dan net na het middaguur weer terug zijn in Meterik.
Inmiddels is de voorbereiding op het ONFK natuurlijk al in volle gang. Er is afgelopen weken flink
gerepeteerd met de diverse instrumentgroepen. De generale repetitie vindt plaats op 8 april in het MFC.
Afgelopen donderdag 24 maart vond een uitwisselingsconcert met Harmonie Eendracht Meijel plaats.
Tijdens dit uitwisselingsconcert hebben we uiteraard ook het verplichte werk ‘Lei’ uitgevoerd.
Tijdens deze avond was er tevens aandacht voor een aantal van onze leerlingen die afgelopen december
hun B-diploma behaalden.
Dit zijn: Isa Tacken, Meike Tacken en Eva Janssen op bugel en Liza Hesen en Koen Tacken op trompet.
Nadat deze muzikanten hun diploma in ontvangst hadden genomen, kregen ze als toegift nog een
welverdiende serenade van de Harmonie van Meijel.
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Kaartverkoop Mystic drums 2.0 gestart
4 jaar geleden, in 2018, sloegen ze de handen al ineen met een geslaagde dubbele voorstelling:
slagwerkgroep De Peelklank Ysselsteyn en onze eigen drumband van Concordia Meterik. Toen in de kleine
zaal van de schouwburg in Venray. Nu, na een tijd van lang wachten, gaan ze voor een nieuwe versie, maar
dan in de grote zaal van ‘t Gasthoes in Horst. Met jeugdige inbreng van onze eigen jeugdopleiding en JES
en JUMP uit Ysselsteyn. Ondersteund door een combo van gitaren, toetsen en blazers, en zang van Suzan
Spreeuwenberg en Guus Jacobs. Laat je verrassen door een afwisselende theateravond met drums in de
hoofdrol!

Zitplaatsen naar keuze, dus wees er snel bij:
VERKOOP KAARTEN VIA www.gasthoes.nl/programma/mystic-drums.
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Week van de Goede Doelen
Gezamenlijke collecte Meterik 2022

Volgende week donderdag of vrijdag kunt u de envelop met
invulformulier in uw brievenbus aantreffen.
Dinsdagavond 12 april om 18.00 uur begint het
collecteren. Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u de collectant
nogmaals verwachten op woensdagavond 13 april.
De collectanten komen met twee en kunnen zich
legitimeren. Zij hebben een QR-code bij zich voor het geval
u niet in contanten kunt/wilt doneren.
Als u beide dagen niet thuis zou zijn, kunt u contact
opnemen met Carien Tacken, tel.nr. 077 398 2494, of u
kunt de envelop in de brievenbus doen op St. Jansstraat 1.

Wilt u ervoor zorgen dat de envelop voor de
collectant klaarligt?
Laten we er samen weer een succes van maken!
Bij voorbaat hartelijk dank namens de Organisatie
Gezamenlijke Collecte Meterik.
Longfonds
Brandwondenstichting
HandicapNL
Hartstichting
KWF Kankerbestrijding
Nierstichting
Prins Bernard Cultuurfonds
Prinses Beatrix Spier Fonds
Rode Kruis
Vastenactie (apart zakje)

Hay Versleijen
Carien Tacken
Nel Jenniskens
Anita van Berlo en Anita Jacobs
Maria van Rijswick
Henny Jenniskens
Maria van Rijswick
Marjan Jacobs
Martijn Hesen
Truus Steeghs

De opbrengst zal na de gezamenlijke collecte worden gepubliceerd in ’t Krèntje.

Competitie punten en stand na: Ronde 20
Gasthoes 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
V.I.O.S.
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

Meterik 1
Kemphaan 2
Grubbenvorst 2
VRIJ
Meterik 5
Wanssum 4
Oirlo 4
Kemphaan 9

2 - 13
9-4
5 - 10
5-7
10 - 3
6-8
9-3

A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 Klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse
C4 Klasse

Uitslagen competitie: Week 12
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

Beste speler in Week 12: CHRIS VERHEIJEN van Meterik 1
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126
139
115
108
121
106
126
133

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

4
1
7
7
5
5
4
3

Studenten Yuverta presenteren
examenwerk bij Kasteeltuinen Arcen
Op vrijdag 1 april opent Kasteeltuinen Arcen haar poorten voor een nieuw tuinseizoen. Het seizoen
wordt afgetrapt met verrassende examenwerken van de studenten van de opleiding Bloem, groen en
styling van Yuverta Horst en Heerlen. Zij presenteren hun eindwerk op locatie bij Kasteeltuinen Arcen. De
eindwerken zijn van vrijdag 1 t/m zondag 3 april te bewonderen in en rondom de Rittertenten van
Kasteeltuinen Arcen.
De natuur ontwaakt en dit wordt extra benadrukt door de vele voorjaarsbloeiers in de tuinen. Met meer
dan 35.000 viooltjes en 20.000 tulpen is het volop genieten van het voorjaar in Kasteeltuinen Arcen.
Studenten van Yuverta presenteren verschillende arrangementen, gebaseerd op de thema’s:
vier het leven, kleur en kunststromingen.
Het examen start met het houden van een klantgesprek. Op basis daarvan maken de studenten een
ontwerp en gaan ze aan de slag met de daadwerkelijke uitvoering. Tot slot presenteren ze hun werk aan
de examinatoren, om het vervolgens te exposeren aan het grote publiek.
Naast de bijzondere creaties die worden
tentoongesteld, worden er op zaterdag
demonstraties gegeven door enkele
studenten. Zo kunnen bezoekers
persoonlijk kennismaken met het
bloemschik- en stylingtalent van de
toekomst!
De docenten zijn trots op de samenwerking
met Kasteeltuinen Arcen.
Bijzonder is ook dat de studenten van
locatie Heerlen en Horst op één locatie
examen doen.

De examenstukken zijn te bewonderen van 1 tot en met 3
april. Kasteeltuinen Arcen is geopend van vrijdag 1 april t/m
zondag 30 oktober 2022.
Voor meer informatie: www.kasteeltuinen.nl.
Geïnteresseerden in de opleiding kunnen terecht op
yuverta.nl/mbo/opleidingen/bloem-groen-en-styling.

Boekpresentatie Het Culinair Geheugen
Op 10 april om 14.00 uur presenteren auteur Marjo Hendriks en fotograaf Stefania van Lieshout de 2e
volledig herziene druk van Het Culinair Geheugen.
In 'Het Culinair Geheugen’ staan de recepten van de gerechten die Stefania en Marjo als kleine meisjes
leerden kennen en waarderen. Sinds die gezamenlijke jeugd verstreken vele jaren en hun passie voor
lekker eten is nu vastgelegd in het prachtige kookboek met ruim 100 gerechten.
De recepten komen uit het Culinair Geheugen van tantes, grootmoeders, vrienden en bekenden. Ze zijn
dus authentiek traditioneel en niet aangepast aan de moderne maatschappij.
De opbrengst van de op 10 april eerste 10 verkochte boeken gaat naar Giro 555 ten bate van de crisis in
Oekraïne.
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SJO America-Meterik
Jeugdvoetbal binnen SJO
America-Meterik
Binnen SJO America-Meterik voetballen de jeugdspelers van AVV America en RKSV Meterik in één
gezamenlijke jeugdafdeling. In onze jeugdteams voetballen jongens en meisjes uit America en Meterik
samen waarbij ze begeleid worden door onze jeugdkaderleden uit beide dorpen. Trainingen, wedstrijden en
andere activiteiten vinden plaats op de sportparken in beide dorpen.

Meetrainen bij SJO America-Meterik?
Bij SJO America-Meterik bieden we iedereen de mogelijkheid om eens mee te komen trainen bij een van
onze teams. Met deze trainingen kun je kennismaken met het jeugdvoetbal in America en Meterik en de
teams die er voetballen. Op deze manier weet je al bij wie je in een team komt te voetballen, wanneer je je
na de proeftrainingen aanmeldt als jeugdlid bij SJO America-Meterik.
Speciaal voor de jeugd van 5, 6 en 7 jaar (KNVB klasse JO6/JO7) worden
een viertal proeftrainingen georganiseerd op de maandagen. De eerste
aanmeldingen voor deze serie proeftrainingen hebben we afgelopen
winter reeds mogen ontvangen. Wil jij graag aansluiten bij deze groep om
samen met je leeftijdsgenoten te komen voetballen dan zien wij je
aanmelding graag tegemoet. Aanmelden kan via de link achter
bijgevoegde QR-code (aanmeldformulier is ook te vinden op onze website
www.sjoamerica-meterik.nl). En nodig gerust al je vriendjes en
vriendinnetjes uit om zich ook aan te melden!
Voor meer informatie over het (proef)trainen en voetballen bij SJO
America-Meterik kan contact opgenomen worden via info@sjoamericameterik.nl.

Website
Kijk voor meer informatie op onze website www.sjoamericameterik.nl. Via deze website blijven wij alle
(jeugd)leden van AVV America en RKSV Meterik informeren over het jeugdvoetbal in America en Meterik.
Teams, wedstrijdprogramma´s en uitslagen kun je ook terug gaan vinden op deze site.

Nieuwbouw
sportaccommodatie
Meterik

Realisatie
binnenkort van start
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SENIOREN

Uitslagen
22 mrt
24 mrt
27 mrt
27 mrt
27 mrt
27 mrt

RKSV Meterik 2 (zon)
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 2 (zon)
Merselo 2 (zon)
Koningslust 2 (zon)
Reuver 1

GFC'33 2 (zon)
TSC '04 1
H.B.S.V. 3 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 1

0-2
3-1
6-1
4-0
1-1
1-4

Meterik wint verdiend van TSC`04 en Reuver.
Op donderdag 24 maart speelden Meterik en TSC een tot de laatste minuut spannende wedstrijd in
Meterik. Scheidsrechter Thijssen floot een goede wedstrijd, maar moest daarvoor een zevental gele kaarten
en 1 rode kaart trekken om e.e.a. in goede banen te leiden! TSC won het kaartenfestival met 3-5. Meterik
won de wedstrijd met 3-1!.
In de eerste helft was Meterik meer aan de bal en Bjorn Cuppen scoorde na een fraaie aanval in de 20e
minuut de 1-0 voor Meterik. TSC werd een keer gevaarlijk via een counter maar keeper Luuk Haenen hield
de nul vast. Vlak voor rust kreeg TSC een vrije trap op wel 30 meter van de goal. De Meterik muur moest
van scheidsrechter Thijssen op 11,15 meter afstand…… Lyandro Gumbs maakte dankbaar gebruik van de
geboden ruimte en schoot de 1-1 loeihard en zuiver langs de muur en de paal binnen.
Na de thee leek Rick Hesen de groen-witten al weer snel op voorsprong te schieten, maar zijn inzet in de
korte hoek werd door de TSC keeper corner getikt. Vervolgens kopte Bjorn Cuppen de corner rakelings
naast. TSC bleef op de counter loeren, maar de Meterik verdediging onder aanvoering van Huub Kleuskens
gaf geen krimp. In de slotfase kreeg Meterik loon naar werken. Rens Aerts bekroonde een prima invalbeurt
met 2 pijlsnelle assists waaruit Bart Houben de 2-1 en Giel Vullings de 3-1 scoorden.
Man van de wedstrijd Bjorn Cuppen ging 90 minuten voorop in de strijd en beschreef na de wedstrijd
samen met Giel Vullings het gevoel van Meterik: “We stonden er vandaag weer als team en hebben door
keihard te werken een verdiende overwinning behaald, de eerste na de winterstop!”
Op zondag 27 maart speelden Reuver en Meterik een spanningsloze wedstrijd in Reuver. Het waren de
beide doelmannen die met name in de eerste helft het verschil maakten. Waar Luuk Haenen diverse prima
reddingen verrichtte, daar maakte de Reuver keeper geen sterke indruk. Uiteindelijk won Meterik zeer
verdiend met 1-4.
In de eerste helft golfde het spel continue op en neer en kregen beide teams kansen om te scoren. Reuver
had zijn vizier niet op scherp staan of vond Luuk Haenen op zijn weg. Aanvallend was Piet Steeghs zeer
belangrijk en betrokken bij alle vier de doelpunten. Na een kwartier schoot Leon Cuppen op de paal, Piet
reageerde alert en schoot de 0-1 binnen. Uit een indraaiende corner van Piet scoorde Jordi van Rens even
later de 0-2. Vlak voor rust soleerde Piet door de Reuver verdediging, gaf een prima pass op Bjorn Cuppen
en deze schoot, na de mooiste aanval van deze middag, beheerst de 0-3 in de lange hoek.
Na de thee speelde Meterik veel op balbezit om zo krachten te sparen voor de komende wedstrijden.
Reuver bleef voor een beter resultaat knokken en kreeg na een uur loon naar werken en Erkan Yazici
scoorde de 1-3. Verder gaf Meterik weinig meer weg en was zelf nog twee keer gevaarlijk bij een
afstandsschot van Rens Aerts. Beide keren stond de keeper wel op de goede plek! Piet Steeghs scoorde in
de slotminuut na een prima aanval toch nog de 1-4.
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Programma (inhaalwedstrijden onder voorbehoud, kijk op onze website voor
het actuele programma)
31 mrt
03 apr
03 apr
03 apr
03 apr
10 apr
10 apr
10 apr
10 apr
18 apr
18 apr
18 apr
18 apr
24 apr
24 apr
24 apr
24 apr

20:00
10:30
10:30
10:30
14:30
10:30
11:00
11:30
14:30
10:30
10:30
12:00
14:30
10:30
10:30
13:00
14:30

RKSV Meterik 1
Melderslo 3
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 2
MVC'19 3
SV Venray 9
DEV-Arcen 1
RKSV Meterik 2
Ysselsteyn 5
Sparta'18 5
GFC'33 1
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
vvVOS 2
RKSV Meterik 1

SVEB 1
RKSV Meterik 2
Leunen 6
SVOC'01 3
Neerkandia 1
Blerick 4
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 1
DEV-Arcen 2
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1
Kronenberg 3
Kronenberg 2
RKSV Meterik 2
RKMSV 1

Meriko Vocaal organiseert Koningsdag
bij de molen.
Woensdag 27 april is het Koningsdag.
Na ruim 2 jaar mogen we weer naar buiten
treden met een concert. Letterlijk en figuurlijk
naar buiten, want op 27 april organiseren we
een concert rond de Meterikse molen.
Aanvang van het concert is 15.00 uur en het
duurt tot 18.00 uur.
Ook voor de kinderen wordt er die middag van
alles georganiseerd.
Komende weken houden we u op de hoogte
over de verdere invulling van dit speciale
concert, maar zet het alvast in jullie agenda.
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Seniorennieuws
Programma
02-04 14:00
02-04 19:15
02-04 19:30
02-04 15:00
02-04 17:30

senioren dames
Nuvo'68 DS 1
AV Flash DS 1
Hovoc DS 3
Asterix DS 2
Asterix DS 3

Programma senioren heren
02-04 17:00 VC Trivia HS 1
02-04 13:00 VCE/PSV HS 4

VC Trivia DS 1
VC Trivia DS 3
VC Trivia DS 4
VC Trivia DS 5
VC Trivia DS 6

De Hongerman,
MFA De Schans,
Dendron Sporthal,
D'n Adelaer,
D'n Adelaer,

Nuenen
Arcen
Horst
Maasbree
Maasbree

VC Olympia HS 2
VC Trivia HS 2

Hegelsom
A.Heijligers, René Willems,
Sporthogeschool, Eindhoven

Jeugdnieuws
Programma jeugd
02-04 15:00 KLAVERBLAD / HHC MB 2
02-04 17:00 DKJO JC 1
Programma
03-04 15:30
16:00
03-04 10:00
11:00
03-04 11:00
12:00
03-04 13:00
13:30

CMV
Hovoc N5 1
Olsredlem N5 1
VC Trivia N5 2
VC Trivia N5 2
VC Trivia N5 3
VC Trivia N5 3
VC Trivia N4 1
VC Trivia N4 1

VC Trivia MB 1
VC Trivia/Hovoc JC 1

VC Trivia N5 1
VC Trivia N5 1
VC Athos '70 N5 2
ActiveRooy N5 1
BVC Holyoke N5 1
Grashoek N5 1
SV Aspargos N4 2
Olsredlem N4 2

Van Hornehal, Horn
De Weijer,
Mierlo

MFC De Zwingel, Melderslo
De Kruisweide, Sevenum
De Tump, Wessem
MFC De Zwingel, Melderslo

Recreantennieuws
Programma recreanten dames
Maandag 04-04
21.00
VC Trivia 5
Programma recreanten heren
03-04
Brovoc
VC Trivia HR 1
03-04
VC Trivia HR 2
Vokon 2

BVC Holyoke 2

America

Hegelsom

P.v.Enckevort,

Janssen, Daisy

Wedstrijdverslag VC Trivia dames 1
Twee keer volle winst in een week voor VC Trivia
Op maandagavond 21 maart werd een zeer knappe 0-4 uitoverwinning geboekt op de dames van VC
Havoc uit Haps, met een 2e plaats op de ranglijst als gevolg. Afgelopen zaterdag mocht VC Trivia wederom
aan de bak, ditmaal thuis tegen Hajraa uit Eindhoven. Opnieuw werd er met 4-0 gewonnen.
Gelijk opgaande strijd
Hajraa is, ondanks de vrije val op de ranglijst, wel een tegenstander om rekening mee te houden en dat was
te merken.
De 1e set begon uiterst moeizaam aan Trivia zijde. Nadat tot 3 keer toe een perfecte servicepass niet
afgemaakt werd, was duidelijk dat VC Trivia als team alles moest geven. Uiteindelijke lukte het om in de
eindfase van de set de beslissende punten binnen te slaan (25-22).
De 2e set ging van meet af aan gelijk op. VC Trivia wist in tegenstelling tot de weken ervoor geen gat te
slaan met haar servicedruk, waardoor de set aan het eind beslist moest worden. Bij een 24-22 tussenstand
leek er geen vuiltje aan de lucht, maar toch kwam Hajraa terug en wist 2 setpoints weg te spelen en kwam
daarna zelf op setpoint (25-26). VC Trivia herpakte zich goed na de time-out en wist het hoofd koel te
houden, met 28-26 als gevolg.
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Publiek grote winnaar
Hajraa stond weliswaar met 0-2 in sets achter, in het spelbeeld veranderde er niets. De gasten vochten voor
wat ze waard waren. Er werden bij tijd en wijle spectaculaire rally’s gespeeld, zelfs een waarna enkele
spelers van Hajraa verslagen op de grond bleven liggen toen de Trivia aanvoerder met veel spelinzicht het
punt scoorde. Met andere woorden, het publiek was de grote winnaar want ook in de 3e set moest VC Trivia
een setpoint wegwerken om de wedstrijd in de 3e set al te beslissen (27-25).
In de 4e set lukte het VC Trivia wel om een ruime voorsprong te pakken. Josi Linskens en Evie Linskens
waren duidelijk de uitblinkers aan Trivia zijde. De set werd met 25-19 gewonnen met voor de 3e keer op rij
een 4-0 als gevolg.

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Uitslagen week 12
Oxalis MW1
Oxalis 1
De Peelkorf E2
De Peelkorf E1
Merselo C1
Oxalis B1
Oranje Wit (L) D1
Oxalis A2
Oxalis A1
-

Merselo MW1
MKV 1
Oxalis E2
Oxalis E1
Oxalis C1
Klick '15/JES B1
Oxalis D1
Merselo A1
Oranje Wit (L) A1

9- 6
12 - 19
2 - 12
10 - 3
6- 2
9- 2
2- 3
7 - 13
7 - 21

Agenda
• 09-04-2022: Doe-dag Sportpark Wienus 09.30 – 13.00 uur
• 11-04-2022: Start 2e helft veldtrainingen
• 20-04-2022: Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8 gemeente Horst a/d Maas 13.30 – 17.00 uur op
Sportpark De Merel in Melderslo
• 23-04-2022: Zaalfinales dameskorfbal Eindhoven
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis

13

Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Er zijn in Meterik weer gewoon kerkdiensten op zaterdagavond, 19.00 uur.
Wees welkom in ons kerkgebouw voor een mis, een kaarsje, een gebed of gewoon: om mensen te
ontmoeten.
2 april: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur. 5e zondag van de Vasten
1. Pieter-Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst)
2. Pieter-Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst)
3. Frans Geurts (jaardienst)
4. Jo Smits
5. Ger Hermans
Zaterdag 9 en zondag 10 april: vieringen t.g.v. Palmzondag elders in federatie
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag: de kerk is open van 15.00 - 15.30 uur
Zaterdag 16 april, Stille Zaterdag, gezamenlijke viering in Lambertuskerk te Horst
Zondag 17 april: H. Mis op zondagochtend 11.00 uur, Hoogfeest van Pasen
De intenties voor Pasen zijn voor:
1. Wim Steeghs en Maria Arts (jaardienst)
2. Wim Bouten en Mien Bouten-Keijsers
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
02-04: Henny Bergs
Max van Dieten
17-04: Susan Baltussen
Theo v. Rens

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecte aan de bank

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dank u wel!
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: 077-3981416
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Het is weer Vasten, en dus ook weer tijd voor de Vastenactie. Zoals al enkele jaren het geval is, zal
het envelopje voor de donatie voor de Vastenactie weer bijgevoegd worden in de envelop voor de Goede
Doelen. Alvast bedankt voor de steun.
Op zaterdag 2 april a.s. komen de AMC zangers in Meterik de mis zingen. Ze willen dit doen ter
nagedachtenis aan hun overleden leden Jo Smits en Ger Hermans.
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