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Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

 
Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
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 e-
mail 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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 2-04-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie 
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

APRIL 

Za 09: - Concordia: deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) 
  - Molen Eendracht Maakt Macht: brood bakken 14:00 - 16:00 uur 
Zo 10: Concordia: deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) 
Ma 11: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 12-13: Goede Doelen Collecte 18:00 uur 
Wo 20: Vrouwen samen sterk: rondje Meterik 
Do 21: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 23: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Wo 27: Meriko Vocaal organiseert Koningsdag op de molen 15:00 - 18:00 uur 
   

MEI   

Ma 02: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 06: VC Trivia: aardbeien verkoop 16:30 uur 
Ma 09: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 10: KBO: fietstocht vertrek bij het MFC 13:30 uur 
Za 14: - Nationale Molendag broodbakken 13:00 uur 
  - MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 uur 
Zo 15: Nationale Molendag  
Ma 16: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 19: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Vr 20-22: VC Trivia: volleybalkamp 
Za 28: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

JUNI   

Vr 10: Vrijgezellenfeest Boorebrulluft beej de Meule 20:00 uur 
Za 11: VC Trivia: buitentoernooi locatie America 10:00 uur 
Zo 12: Boorebrulluft beej de Meule 13:30 - 22:00 uur 
Ma 13: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 14: KBO: fietstocht vertrek bij het MFC. 13:30 uur 
Do 16: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Ma 20: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 25: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

JULI   

Ma 04: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
 04-06: - JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Wo 06: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
Do 07-08: JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Vr 08: Miëterikse Kermis 2022 (5-jarig jubileum 2016-2022) 
Za 09-11: Miëterikse Kermis 2022 (5-jarig jubileum 2016-2022) 
Ma 11: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 12: KBO: fietstocht vertrek bij het MFC. 13:30 uur 
Wo 13: KBO: jaarlijkse fietstocht 09:00 uur 
Ma 18: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Meriko Vocaal Pleinconcert 18:30 uur 
Do 21: - t Krèntje huis-aan-huis bezorging 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 23: - JongNL Meterik: gezamenlijk kamp 2022 
  - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Zo 24-30: JongNL Meterik: gezamenlijk kamp 2022 
                                                                                            

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Mededelingen KBO 
 
Beste leden, 
 
woensdag 13 april hebben we een excursie naar het museum ‘Van Wasrol tot DVD’ in Boekend.  
In het museum wordt de geschiedenis van beeld en geluid zichtbaar en hoorbaar gemaakt.  
De collectie bevat bijzondere en zeldzame apparaten. Tijdens de rondleiding worden vele van deze 
museumstukken gedemonstreerd. Het museum schenkt ook aandacht aan het maken van LP en CD. 
Het wordt een ware tijdreis door de geschiedenis van beeld en geluid. De rondleiding begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer 2 uur, daarna is er tijd voor koffie/thee en vlaai.  
 
Als de weergoden goed gezind zijn vertrekken we om 13.00 uur vanaf het MFC met de fiets naar Boekend. 
Met eigen vervoer of carpoolen mag natuurlijk ook. 
Het adres is Egerbosweg 233, 5927 NM Venlo – Boekend; afstand ongeveer 15 km. 
 
De kosten zijn € 15,00 incl. entree, rondleiding, koffie/thee en een stukje vlaai. 
Opgeven kan van nu tot en met aanstaande zondag 10 april 2022 bij de secretaris Bert Thijssen per 
mail. kbometerik@gmail.com. Tel. 06.40 35 55 80, alleen tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Het bedrag van € 15,00 graag overmaken op rek. nr. NL93RABO0133305481 met vermelding van je voor- 
en achternaam. Het is zeker de moeite waard om dit een keer te zien.  
 
Agenda: 
Wandelen:   Maandag 2 mei vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten    :   Donderdagmiddag 07-14-21 en 28 april, aanvang 13.30 uur.  
Kienen     :   Maandag 11 april van 14.00 uur tot 17.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 

              Fietsen     :   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…. 
Knutselen:  Door omstandigheden gaat het knutselen in de maanden april en mei niet door. 
 
Groetjes, KBO Meterik. 
 

   
 
 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open Inloop 
 
 
 

Het volgende Eetpunt is op maandag 2 mei, dan wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd. U kunt 

zich opgeven t/m donderdag 28 april bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of 
dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
Open inloop is iedere maandag van 13.30 u tot 16.00 u. Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op 
en brengt u weer naar huis. Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit. 

Let op!                                                                                                                               

Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag is er geen Open Inloop en geen Eetpunt. 
 

Extra informatie 

Regelmatig komt het voor dat iemand zich op het laatste moment af moet melden voor het eetpunt vanwege 
ziekte of doktersbezoek. Wij kunnen dit dan niet meer afbestellen. De werkgroep sociaal (Dorpsverbinders) 
kan deze kosten niet dragen. Wij hopen op begrip hiervoor. 
Maar we hebben een oplossing bedacht, want het is natuurlijk wel jammer dat het eten overblijft en dat u er 
voor moet betalen. Daarom zullen wij voortaan in deze situaties het eten in bakjes thuis bezorgen. Aan u de 
vraag om de bakjes bij het eerstvolgende eetpunt weer in te leveren zodat wij ze kunnen hergebruiken.                                                                                                                                
Wanneer u afmeldt voor vrijdagmiddag 12.00 uur dan kan het eten nog worden afbesteld en zijn er geen 
kosten aan verbonden. 
 
De Dorpsverbinders:  Carli, Ria en Hennie 

mailto:kbometerik@gmail.com
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com


 

5 

                                                                   
 
 
 
 

 

Wandel- en fietspad: Brug over Kabroeksebeek wordt geplaatst. 
 

Op maandag 11 april wordt bij Donksweiden de brug over de Kabroeksebeek geplaatst.  

Het wordt een stalen brug met een lengte van 12,5 meter, die schuin over de beek gelegd wordt.  
 
We hebben vanaf dan een mooie recreatieve route richting Horst.  
Deze route is goed begaanbaar voor wandelaars en fietsers maar ook bijvoorbeeld voor scootmobielen. 
 
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Herinrichting centrum klaar 

Na 10 maanden zijn de werkzaamheden in het centrum eindelijk afgerond. Als laatste zijn de 5 nieuwe 
parkeerplaatsen aan de Jan Drabbelsstraat gemaakt. Het materiaaldepot bij de gymzaal is inmiddels ook 
weg, zodat de parkeerplaats daar weer volledig gebruikt kan worden.  
 
Inmiddels zijn ook alle groenstroken aangeplant. Op sommige plekken oogt het misschien nog een beetje 
kaal, maar als alles eenmaal aan het groeien is hebben we een prachtig centrum. 
 
We hebben gezien dat, meteen na het openstellen van de wegen, het plein voor het MFC en het terras voor 
de Restaria in gebruik werd genomen als parkeerplaats. Dat is echter niet de bedoeling. We zijn nog in 
overleg met de gemeente om te kijken hoe we kunnen voorkomen dat daar geparkeerd wordt zonder het 
open karakter van het plein te verstoren. Als tijdelijke oplossing zijn er hekken geplaatst. Dan blijft in elk 
geval de ruimte vrij voor de bakker en de slager.  
 
 

 
 

 Haal gratis compost tijdens de compostdag  

 op zaterdag 9 april. 
 
 

Waar en wanneer? 

Kurstjens Recycling, Horsterweg 66, Grubbenvorst 
Zaterdag 9 april tussen 12.00 en 16.00 uur 
Tip: breng uw tuinafval gratis weg en neem compost mee naar huis! 
 

Regels 

U mag maximaal 3 zakken compost meenemen per huishouden (op = op). 
Of u mag maximaal 1 m3 compost in een aanhanger laden. 
 
U regelt zelf het vervoer. Losse compost kunt u met een aanhanger ophalen. De gemeente laadt de 
compost in uw aanhanger. 
 
Zorg dat de compost niet uit uw aanhanger kan waaien. 
Volg de instructies van de verkeersregelaars. 
 

Waarom? 

We laten van het fijn tuinafval uit onze 1.250 bladkorven compost maken. Dat kan alleen als u het afval 
netjes scheidt.  
Daarom geven we u graag iets terug: tijdens de compostdag kunnen alle inwoners van Horst aan de Maas 
gratis compost afhalen. 
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Uitslagen competitie: week 13  Competitie punten en stand na ronde 21 

 
Meterik 1  Kemphaan 1   6 - 5 A   Klasse Meterik 1 132  pnt   plaats   4 
Meterik 2        VRIJ   B1  Klasse Meterik 2 139  pnt   plaats   2 
Smetenhof 2  Meterik 3   8 - 6 B1  Klasse Meterik 3 121  pnt   plaats   7 
Meterik 4  Wanssum 2 12 - 1 B2  Klasse Meterik 4 120  pnt   plaats   6 
Meterik 5         VRIJ   B3  Klasse Meterik 5 121  pnt   plaats   8 
Oirlo 3   Meterik 6   3 - 9 C1  Klasse Meterik 6 115  pnt   plaats   4 
BBC.65 2  Meterik 7   5 - 9 C2  Klasse Meterik 7 135  pnt   plaats   5 
Oirlo 5   Meterik 8   6 - 7 C4  Klasse Meterik 8 140  pnt   plaats   4 
         
Beste speler in week 13:   JOS TIELEN van Meterik 8  
 

 

 

 

 Rondje Meterik 

 
 

 

Woensdag 20 april gaan we weer ons jaarlijks rondje Meterik doen. Waar we naar 

toe gaan is nog een verrassing. 
We gaan deze keer iets buiten de grenzen, het is ongeveer 10-15 km van Meterik. 
 
Omdat het te ver fietsen is en het op de terugweg donker is, willen we met de auto gaan. Hiervoor hebben 
we een aantal chauffeurs nodig. Onkosten worden uiteraard vergoed. 
 
Meld je even aan bij een van de bestuursleden als je wilt rijden en hoeveel personen je mee kunt nemen. 
We vertrekken om 18.30 uur bij de kerk in Meterik 
 
Aanmelden voor dit leuke rondje Meterik kan voor 13 april a.s. bij een van de bestuursleden. 
 
Tot dan! 
 
 

Rectificatie/aanvulling 

 

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. Dit zal plaatsvinden in ´t Gasthoes in Horst. 

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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     Meriko Vocaal  

 organiseert Koningsdag op de Molen. 
 

 
Zoals we vorige week al vermeld hebben, organiseert Meriko Vocaal Koningsdag op de Molen. Ook wordt 
die dag gedacht aan de kinderen. Zij kunnen die middag met een versierde fiets naar de molen komen. 
Voor de mooiste versierde fiets zijn leuke prijsjes te winnen.  
 
Er zullen nog 3 activiteiten voor de kinderen worden 
georganiseerd, maar daar is volgende week meer over 
bekend.  
 
Uiteraard zullen de pannenkoeken op die dag  niet 
ontbreken. 
 
Verder een drietal optredens van Meriko Vocaal en ons 
combo zal van zich laten horen. 
 

Dus 27 april van 15.00 uur tot 18.00 uur op de molen.  

 
 
 
 

 

 Vrienden van Concordia 
 
 

Het mag weer. 
Na een roerige periode van de coronapandemie lijkt zo langzaamaan weer alles in het normale ritme te 
komen. Hopelijk is iedereen er op een milde manier doorheen gekomen met niet te veel problemen. 
Ook voor onze muziekvereniging was het moeilijk en onmogelijk om met elkaar muziek te maken. 
Tevens is het met veel toch doorlopende kosten moeilijk een sluitende exploitatie te bereiken. 
  
Maar het muziek maken gaat door en wij zijn positief verrast in welk tempo en elan de schouders er weer 
onder staan. Ook eerder geplande activiteiten komen nu weer op de rol. Ze gaan weer van zich laten horen. 
  

Allereerst gaat de fanfare op 9 april deelnemen aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen 

(ONFK) in Drachten. Een zeer prestigieus concours waarin zij in de 1ste divisie gaan deelnemen en wij hen 
veel succes toewensen. 

Komende vrijdag is de generale repetitie, waarbij iedereen welkom is om te luisteren en genieten. 

 

Op zaterdag 14 mei is er een concert van de slagwerkgroep samen met Peelklank Ysselsteyn onder de 

naam Mystic Drums in Cultureel Centrum ‘t Gasthoês in Horst. Zeer de moeite waard! 
  
2020 was het 100-jarig jubileumjaar van Concordia met veel plannen om dit te vieren. Alles kon toen niet 
doorgaan, wat zij nu weer willen gaan oppakken. Een grote muzikale productie onder de naam ‘Amisa’ zal 

in onze kerk worden uitgevoerd van 24 t/m 27 november a.s. Velen onder U hebben nog wel de 

herinnering van het vorige project ‘Sagas’ in de kerk, waar nu nog over wordt gesproken. 
 
Maar ook de bijdrage aan allerlei vaste gelegenheden in het dorp blijven de aandacht vragen. 
Bijzonder vereerd is de muziekvereniging met de club ‘Vrienden van Concordia’. Mede door hun financiële 
en morele bijdrage kunnen we samen een beetje zorgen dat deze mooie vereniging nog kan blijven bestaan 
en eigenlijk niet weg te denken is in ‘de Miëterik’. 
  

De Vrienden van Concordia wensen fanfare Concordia veel succes 

a.s. zaterdag op het ONFK 
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Solistenconcours in het MFC 

 
Afgelopen weekend was weer het solistenconcours in het MFC. Ook onze leerlingen hebben dit jaar 
meegedaan en een fantastische presentatie neergezet.  
 

Drummers: 

Lennart Weijs  : 80 punten 
Gido Minten  : 84 punten 
Stef Teluij  : 88 punten en 2e prijs van de 5e divisie 
Chris van Rengs : 88 punten en 1e prijs van de 2e divisie 
 

Blazers: 

Teun van Rengs : 82 punten 
Lynn Heldens  : 81 punten 
Anne Tacken  : 81 punten 
Liza Hesen  : 82 punten 
Isa Tacken  : 86 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn trots op onze leerlingen met het behalen van deze prachtige prestatie. We willen iedereen bedanken 
die onze leerlingen geholpen heeft in de voorbereidingen en tijdens het solistenconcours zelf. 
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                               METERIKSE MOLEN ZOEKT BAKKERS!   

Wij als vrijwilligers van de molen zijn op zoek naar nieuwe bakkers als 
toevoeging op onze enthousiaste groep! Vind jij het leuk om te bakken, heb je 
al enige (thuis)bakervaring en ben je benieuwd hoe dit werkt in ’t ouderwetste 
Bakhuuske? Kom dan langs bij de molen waar wij iedere 2e zaterdag van de 
maand lekkernijen bakken.  
 
Leer de kneepjes van het vak en ga deel uitmaken van een hechte groep 
vrijwilligers.  
 

De molen is open op zaterdag 9 april. 
 

Wil je eerst meer informatie?  
Zoek ons op en kijk op www.molenmeterik.nl of stuur een mail naar: 
molenmeterik@outlook.com 

Alle molens in Nederland draaien  

op 9 april tussen 11 en 12 uur  

in 

 

 Het Jaar van de Molenaar 

 

 
 

Op 9 april willen de molenaars, aangesloten bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars, een recordpoging doen 
om, in het kader van het Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig te laten 
draaien.  
 
Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaars het 50-jarig jubileum en heeft daarom 2022 uitgeroepen tot 
Jaar van de Molenaar! In 1972 is het Gilde van vrijwillige Molenaars opgericht door een aantal enthousiaste 
molenaars die het beroep en ambacht van (wind- en water)molenaar aan het hart ging en deze voor de 
toekomst veilig wilden stellen.  
 
Het Gilde richt zich daarom op de opleiding van molenaars en functioneert tevens als belangenvereniging 
voor haar leden. Nu, 50 jaar later, is het Gilde een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 
gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. 
Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in ons land bestaande en in bedrijf zijnde 
historische molens.  
 
Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het ‘Ambacht van Molenaar' als immaterieel 
erfgoed. Als onderdeel van de viering van Het Jaar van de Molenaar wordt nu een recordpoging gedaan 
door onze molenaars om alle draaivaardige molens in alle 11 molenprovincies in Nederland tegelijk te laten 
draaien.  
 
Het heeft als doel het belang van het ambacht van molenaar te onderstrepen. Het Gilde hoopt hiermee de 
interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven zodat onze 
molens ook in de toekomst kunnen blijven draaien.  
 
Iedereen is op deze dag welkom op de draaiende molen, waar molenaars bezoekers rond zullen leiden en 
uitleg geven over de werking van hun molen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.molenmeterik/
mailto:molenmeterik@outlook.com
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 Palmpasen broodhaantjes bakken – Molen Meterik 

Op zaterdag 9 april wordt er weer gebakken in ’t Bakhuuske nabij de molen!  
Er wordt zoals gewoonlijk molenbrood gebakken.  
Daarnaast worden er, ter ere van Pasen, speciaal voor de kinderen 
Palmpasen broodhaantjes gebakken.  
 
Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen.  
In ’t Bakhuuske wordt er vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur molenbrood en 
palmpasenhaantjes verkocht. 
 
We zien iedereen graag op zaterdag!  
 

 
 

 Een terugblik…… 
     

jeugdige voetballers 
Deze jeugdige voetballers tonen trots hun gewonnen beker en de vaantjes zullen ongetwijfeld info geven 
over wanneer en bij welke gelegenheid de beker gewonnen is, maar dat is op de foto helaas niet te lezen. 
Kan iemand er meer over vertellen? 

 
 
Staand v.l.n.r.: René Wijnands, Wiel van Rengs (zoon van Wiel), Ger Kleuskens, Hay Hermans, Twan 

Alards, Huub Wijnands, Theo Verheijen, Peter van Asten, Jan Jenniskens. 

Gehurkt v.l.n.r.: Peter Smulders, ????, Wiel van Rengs (zoon van Lei), Bert Korstjaans (met grote 

beker), John Vervoort (met kleine beker), ????, ????. 

Wie kent de ontbrekende namen of weet wanneer deze foto gemaakt is?  
Mail naar info@heemkundemeterik.nl of bel 077 398 38 12. Alvast bedankt. 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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SENIOREN 
 
Uitslagen 
31 maart RKSV Meterik 1 SVEB 1  2 - 1 
03 april  RKSV Meterik 3  Leunen 6   3 - 0 
03 april  RKSV Meterik 1 Neerkandia 1  0 - 2 
 
Meterik wint van SVEB en verliest van Neerkant 
 
Op donderdag 31 maart won Meterik onder winterse omstandigheden de thuiswedstrijd tegen SVEB  
verdiend met 2-1.  
 
Meterik startte goed en was dicht bij de openingstreffer, maar SVEB kreeg door meer inzet een 
veldoverwicht en Mike Vermazeren mocht uit een vrije trap de 0-1 scoren. Pas na een half uur pakte  
Meterik het initiatief en scoorde de gelijkmaker. Dré Peeters zag zijn ingeschoten penalty gekeerd worden 
door de SVEB keeper maar kon in tweede instantie toch scoren.  
 
In de tweede helft was Meterik heer en meester. Jordi van Rens en Nick van Berlo gaven na de wedstrijd 
aan dat, na een matig begin, het initiatief duidelijk bij Meterik lag maar relatief weinig kansen creëerden door 
het gladde veld. Jordi scoorde met een bekeken afstandsschot in de slotfase de 2-1. Na langer blessureleed 
begint hij langzamerhand steeds meer zijn draai te vinden en werd man van de wedstrijd. 
 
Op zondag 3 april verloor Meterik de thuiswedstrijd tegen een overtuigend  Neerkant 
met  0-2.  
Door het gelijke spel van Hegelsom, de nederlaag van Kessel en op basis van hun vertoonde spel zijn zij 
DE kampioenskandidaat.   
 
Neerkant was de bovenliggende partij en zette met prima verzorgd voetbal de thuisploeg constant onder 
druk. Meterik kon zich maar moeilijk onder de druk uit voetballen. Na een half uur beloonde Marijn van 
Heugten zijn team met de dik verdiende 0-1.  
 
Na de thee leek Neerkant al snel weer te scoren maar met wat kunst en vliegwerk voorkwam Meterik een 
grotere achterstand en mocht blijven hopen op de gelijkmaker. Meterik kreeg zowaar nog een drietal 
‘kansjes’ maar de finesse en slimheid ontbrak om te scoren. In de laatste minuut liet Neerkant zien hoe het 
wel moet: Marijn van Heugten schoot de alles beslissende 0-2 binnen. 
 
Programma, (kijk op onze website voor het actuele programma) 
 
10 april  10:30 RKSV Meterik 2   Blerick 4  
10 april  11:00 MVC'19 3    RKSV Meterik 3  
10 april  11:30 SV Venray 9    RKSV Meterik 4  
10 april  14:30 DEV-Arcen 1   RKSV Meterik 1 
14 april  20:00 Sparta'18 5    RKSV Meterik 3  
16 april  16:30 Melderslo 3    RKSV Meterik 2  
18 april  10:30 RKSV Meterik 2   DEV-Arcen 2  
18 april  10:30 Ysselsteyn 5    RKSV Meterik 4  
18 april  14:30 GFC'33 1   RKSV Meterik 1 
24 april  10:30 RKSV Meterik 3   Kronenberg 3  
24 april  10:30 RKSV Meterik 4   Kronenberg 2  
24 april  13:00 vvVOS 2    RKSV Meterik 2  
24 april  14:30 RKSV Meterik 1  RKMSV 1 
28 april  20:00 RKSV Meterik 4   SVOC'01 3  
01 mei   12:00 Sportclub Irene 10   RKSV Meterik 3  
01 mei   14:30 Koningslust 1   RKSV Meterik 1 
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Seniorennieuws 

 

 

 

Programma dames 09-04-2022 

17:00 VC Trivia DS 1  Vocala DS 2  Dendron Peter Hesen, Janny Cuppen 

15:00 VC Trivia DS 2  Hovoc DS 4  Dendron  C. Sitaniapessy, Femke Linders 
16:30 VC Trivia DS 3  Hovoc DS 3  Hegelsom Mark Ramaekers, Marlon Mooren 
17:30 VC Trivia DS 4  Peelpush DS 6  Meterik  Roel v Rengs, Ron Cuijpers 
17:00 VC Trivia DS 5  Peelpush DS 7  America Loes Jacobs, Liz Ramaekers 
15:00 VC Trivia DS 6  Grashoek DS 3 America     M vd Sterren, Carlien v Enckevort 
 

Programma heren         

07-04 20:30 VC Trivia HS 1  Hovoc HS 5  Hegelsom Edward Hadam, Peter Willems 
09-04 19:30 VC Trivia HS 2  VCE/PSV HS 4 Meterik  Thijs Geurts, Wil Craenmehr 
 

Wedstrijdverslag Dames 1 

 

VC Trivia zet indrukwekkende zegereeks voort 

Op zaterdag 2 april wisten de dames van VC Trivia met veel overmacht de wedstrijd naar hun hand te 
zetten. Ditmaal was Nuvo ’68 uit het Brabantse Nuenen het slachtoffer. VC Trivia won met 0-4.  
 

Wisselvallig 

VC Trivia begon de vroege uitwedstrijd zoals zo vaak dit seizoen erg moeizaam. Nuvo ’68 kwam op een 4-2 
voorsprong. Evie Linskens bracht meteen orde op zaken door 6 serviceballen achter elkaar te scoren, 
waardoor de zwakke plekken van de tegenstander meteen blootgelegd werden. Alle rotaties die volgden 
leverden minimaal 3 servicepunten of meer op, waardoor VC Trivia heer en meester was (11-25).  
 
Ook de 2e set begon erg moeizaam. De dames van VC Trivia hadden zichtbaar moeite om de service 
onder controle te krijgen en Nuvo ’68 pakte een ruime voorsprong van 10-05. Na een goede side-out kwam 
Sanne Bergs aan service en die wist met haar harde sprongservice 6 punten op rij te pakken. VC Trivia 
stond weer op voorsprong en Teuntje van Rengs deed er nog een schepje bovenop met 5 servicepunten. 
Geen vuiltje aan de lucht met een 13-19 voorsprong. Aan het einde van de set werd het spel aan Trivia zijde 
meer rommelig, het werd 18-25. 
  
Met een 0-2 tussenstand begon VC Trivia aan de 3e set met 2 wissels. VC Trivia begon nu wel sterker aan 
de set, maar al snel kwam de tegenstander weer op gelijke hoogte. Het spelbeeld werd rommelig en de 
Trivia coach besloot bij een 11-13 tussenstand in te grijpen en te wisselen. Met een andere spelverdeler in 
het team veranderden de aanvalslijnen en dit pakte goed uit. VC Trivia pakte weer een 4 punten marge en 
wist dit vol te houden tot aan het einde van de set 21-25.  
 

Record voor VC Trivia 

De wedstrijd was beslist, maar na 3 wedstrijden op rij de volle winst gepakt te hebben, moest en zou 
nummer 4 volgen, want dit was immers nog niet gelukt sinds het bestaan van VC Trivia.  
 
De 4e set werd met 15-25 overtuigend gewonnen en afgesloten met een prachtige omloopbal van  
Lotte Hesen. 
 

Jeugdnieuws 

 

Programma jeugd 09-04 

14:30 VC Trivia MB 1  Livoc Liessel MB 1 Hegelsom Britt Joosten, Lion Bouten 
14:00 VC Trivia/Hovoc JC 1 Livoc Liessel JC 1 Meterik Merel Steeghs, Marloes Nogarede 
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TWEE KAMPIOENEN OP 1 DAG VOOR VC TRIVIA 

  
Afgelopen zondag 3 april werden maar liefst twee jeugdteams van VC Trivia kampioen. Allereerst mocht 

team 4.1 in Melderslo aan de slag.  

 
Zij stonden er goed voor, waardoor 
de kans dat ze kampioen zouden 
worden groot was.  
 
Het publiek was in grote getalen 
naar Melderslo gekomen om de 
meiden en coach aan te moedigen. 
 
Isa, Loes, Wiesje en Kris speelden 
super netjes hun eigen spel 
waardoor beide wedstrijden met 
ruime punten gewonnen werden.  
 

YEEHH KAMPIOEN!!!!! 

 

 

 

 

Later op de middag moest team 5.1 in Melderslo volleyen.  

Aangezien de directe concurrent ’s morgen in Sevenum 2 punten had laten liggen, kon team 5.1 
kampioen worden als ze alles zouden winnen.  
 
De gehele zaterdag was er al aan 
teambuilding gedaan door het maken van  
2 spandoeken, dus aan de voorbereidingen 
kon het niet liggen.  
 
Nu moest het dus op zondagmiddag echt 
gaan gebeuren. Alles moest gewonnen 
worden.  
 
Met de vele aanwezige supporters en een 
super enthousiaste coach moest het goed 
gaan komen.  
 
Dat gebeurde dan ook. Mirthe, Femke, Tess, 
Frederique en Jans bleven goed bij de les 
en wonnen allebei de wedstrijden.  
 

YEEH KAMPIOEN!!!! 

 

 
 
 

Recreantennieuws 

Recreanten dames 

woensdag 13-4 20.00 VC Trivia 2 VC Trivia 1  America Ard Swinkels 
vrijdag    8-4 20.30 VC Trivia 3 VC Olympia 2  Meterik  Loeki Janssen 
maandag 11-4 19.30 AV Flash 1 VC Trivia 4  Arcen  
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Sportvereniging Oxalis 
                 Horst aan de Maas 

 
Uitslagen week 13 
Swift (V)/HBSV MW2   -  Oxalis MW1      2 - 15   
Arcades B1    -  Oxalis B1    7 -   5 
Swift (V)/HBSV MW4   -  Oxalis MW2      4 -   7   
Oxalis C1    -  Sporting ST C1   3 -   5 
Oxalis E2    -  Arcades E1    1 -   5   
United/SVOC '01 A3   -  Oxalis A2  11 -   7 
Oxalis E1    -  SVOC '01/United E1   5 -   2   
Oxalis 1    -  KVC 1   12 - 20 
Oxalis F1   -  Oranje Wit (L) F2 24 - 19   
Oxalis 2    -  KVC 3   10 -   8 
Oxalis D1    -  Roka D1    8 -   0 
 
Play off wedstrijden voor klasse behoud Oxalis 1 
Oxalis 1 gaat zich opmaken voor twee play offs tegen SV Melderslo 1. In deze twee beslissingswedstrijden 
wordt bepaald wie zich handhaaft in de Hoofdklasse Zaal van het dameskorfbal.  
Zowel SV Oxalis als SV Melderslo kwam punten tekort voor rechtstreeks klasse behoud. 

• Zondag 10 april om 17.00 uur wordt de 1e wedstrijd gespeeld in De Kruisweide in Sevenum.  

• Donderdag 14 april om 20.00 uur is de 2e wedstrijd, ook in De Kruisweide in Sevenum. 
Wie van de Horster teams zal deze derby winnen? Wie zal zich handhaven in de Hoofdklasse en wie 
degradeert? Publiek is van harte welkom in de zaal om de dames aan te moedigen! Ze kunnen de steun 
goed gebruiken. 
 
Trainingstijden 2e helft veld 
Vanaf maandag 11 april starten de 2e helft veldtrainingen weer. De trainingstijden zijn als volgt: 
  
Team   Dag/tijd     Eerste training  
F1   Maandag  17.30 – 18.30   11-04 
E1 + E2  Maandag  18.30 – 19.30   11-04 
D1   Maandag  18.30 – 19.30   11-04 
C1   Maandag  18.30 – 19.45   11-04 
B1   Dinsdag  18.30 – 19.45   11-04  
A2   Dinsdag  18.30 – 19.45   11-04  
A1   Dinsdag  18.30 – 20.00   11-04  
S2 + S1  Dinsdag  20.00 – 21.30   S2: 12-04 / S1: 19-04  
MW1+MW2  Woensdag  19.30 – 21.00   13-04 
C1   Donderdag  18.30 – 19.45    14-04 
B1   Donderdag  18.30 – 19.45    14-04 
A2   Donderdag  18.30 – 19.45    14-04 
A1   Donderdag  18.30 – 20.00    14-04 
S2 + S1  Donderdag 20.00 – 21.30    14-04 
Kangoeroes  Zaterdag 09.30 – 10.30   16-04 
G-sport  Zaterdag  11.00 – 12.00  16-04 
 
Trainingen voor de Kombifit groep worden apart bekeken waar er mogelijkheden zijn. 
In het weekend van 23 en 24 april start de 2e helft veldcompetitie. 
 
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 

• 24-04-2022: 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. 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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 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. 
 

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 

1. Wim Steeghs en Maria Arts (jaardienst) 
2. Wim Bouten en Mien Bouten - Keijsers 
 

Zaterdag 30 april, 3e zondag van Pasen, 19.00 uur 

1. Ger Martens (jaardienst) 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 

17 - 04: Susan Baltussen Theo v. Rens    collecte aan de bank 
30 - 04: Piet Kuenen  Theo v. Rens    collecte aan de bank 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 

 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077-398 1416 
 

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 1416 

 

Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  

 

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.  
 
 
 

Weerspreuk: 
Droge maart,  

natte april,  
koele mei, 

vullen de schuur en de kelder erbij. 
 
In Meterik viel in de hele maand maart maar 5 mm. regen. 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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GEZOCHT: 

Leuke megjes (en kels) van Meriko Vocaal zijn op zoek naar MANNEN om mee te zingen. 

Ervaar het Meriko-geveul: gezelligheid staat hoog in het vaandel. 

Dit geldt voor zowel de zang als de derde helft. 

 

Op 2 mei starten wij met een GRATIS workshop van 10 lessen in MFC De Meulewiek. 

Kom gerust kijken of zingen wat voor jou is. 

We starten om 19.00 uur en om 19.45 uur sluiten we af met een koffie of pils in de schon 
foyer van MFC De Meulewiek. 

Twijfel je nog? 

 

Wij geven een concert bij de molen ‘Eendracht maakt macht’ in Meterik op Koningsdag 
woensdag 27 april om 15.00 uur. 

Voel je welkom en overtuig jezelf! 


