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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
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 30-04-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

MEI 

Vr 06: VC Trivia: aardbeien verkoop 16:30 uur 
Ma 09: - KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
 09-13: - Zonnebloem loterij 08:00 uur 
Di 10: KBO: fietstocht vertrek bij het MFC 13:30 uur 
Za 14: - Nationale Molendag: broodbakken 13:00 uur 
  - Voorverkoop Boorebrullluft beej de Meule (locatie: kapschuur molen) 14:00 - 16:00 uur 
  - MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 uur 
Zo 15: - Nationale Molendag   
  - Voorverkoop Boorebrullluft beej de Meule (locatie: kapschuur molen) 14:00 - 16:00 uur 
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 19:00 – 23.59 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: - JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
  - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Di 05-06: 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 08-11: 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: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
 23-30: - JongNL Meterik: gezamenlijk kamp 2022 
   

AUGUSTUS  

Ma 01: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 05: KBO: excursie naar Fall Creek 09:00 uur 
Ma 08: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 09: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC. 13:30 uur 
Wo 10: KBO: 'Vrouwen samen sterk' bedevaart Kevelaer 08:00 uur 
Ma 15: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Ma 22: Open inloop MFC Dorpsverbinders 13:30 - 16:00 uur 
Za 27: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Mededelingen KBO 

 
 
Laatste oproep !!!!!!! 
 
 
Zijn er nog leden die interesse hebben om mee te gaan op excursie d.d. woensdag 18 mei naar  
Siberia Greenhouse in Maasbree. Opgeven kan nog tot woensdag 11 mei 2022. 
 
Dankzij Jan van Dijck zijn we hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen bij Siberia Greenhouse. 
We krijgen daar te zien hoe ze o.a. triosla, botersla, batavia, Shanghai paksoi telen. Mede door hun 
klimaatsysteem dat het mogelijk maakt om zeer efficiënt het hele jaar door te kunnen produceren. 
Hun doel is om zoveel mogelijk de kringloop van de natuur te gebruiken als productiefactor. 
 
Ga gezellig met ons mee, naar ……. Maasbree. 
 
Dankzij hun gastvrijheid kunnen we daar ook nog genieten van koffie/thee en een stukje vlaai. 
Vanaf 14.00 uur zijn we welkom.  
Voor degenen die met de fiets willen gaan, we vertrekken om 13.00 uur bij het MFC. Op eigen 
gelegenheid kan natuurlijk ook. Het adres is Siberië 10, 5993 SB Maasbree. 
 
Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen even opgeven bij secretaris Bert Thijssen is voldoende. 
Dat kan via de mail, kbometerik@gmail.com of per tel. 06.4035 5580 alleen ‘s avonds tussen zes en acht 
uur. 
 
Agenda: 
Wandelen   Maandag 16 en 30 mei, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten       Donderdagmiddag 05, 12 en 19 mei, aanvang 13.30 uur.  
Kienen        Maandag 09 mei van 14.00 uur t/m 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. 
 
Op ons uitstapje met de bus op 15 juni 2022 komen we nog uitgebreid terug, maar schrijf deze datum 
alvast in jullie agenda. 
Groetjes, KBO Meterik. 

  
 
 
 

mailto:kbometerik@gmail.com
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Oorlogservaringen van Jac Lemmen  
 
 

De Tweede Wereldoorlog had ook voor Meterik grote gevolgen. 
Jac Lemmen uit Meterik (rechts op de foto) schreef na de oorlog zijn oorlogservaringen 
op. We publiceren zijn verhaal met goedkeuring van de familie, waarvoor dank. 
Vandaag leest u het derde en laatste deel. 
 

Bergstesgaden.  

10 Maart 1944 werden we op transport gezet naar Bergtesgaden. Daar moesten we 
een villa bouwen met daarin een grote bunker. Waarschijnlijk was het voor een 
familielid van Himmler bedoeld. Op het station heb ik ook twee keer de 
delegatietrein van Hitler zien staan met om de paar meter een soldaat als beveiliging. In Bergtesgaden 
ligt ook het Adelaarsnest op de Obersalzberg. In Bergtesgaden hebben wij het niet slecht gehad. We 
hebben zelfs een keer tegen de Tsjechen gevoetbald maar helaas met 18-3 verloren. Eind september 
gingen we naar Salzburg en moesten daar in de bergen schuilkelders bouwen.  
 

Terug naar Berlijn.  
Eind december 1944 gingen we terug naar Berlijn. Daar heb ik toen nog een Nederlands boekje 
gekocht met de titel ‘Volk en Vaderland’. In dit boekje zag ik een oproep van Jac Cuppen uit Meterik, 
die bekenden zocht om contact met hem op te nemen. Hij zat ook ergens in Duitsland bij de 
Arbeitseinsatz. 
 

Kustrin.  

Na twee nachten op een boot op de Wansee te hebben doorgebracht, werden we naar Kustrin  
getransporteerd. Dit was vroeger een Duitse plaats maar ligt tegenwoordig in Polen. Daar moesten we 
loopgraven en pantsergraven maken. Het was er zo koud dat we af en toe ons mochten gaan warmen 
in huizen van mensen die geëvacueerd waren. Toen het bericht kwam dat de Russen waren door 
gestoten moesten we terug naar Berlijn. 2 dagen later gingen we op transport naar Bollerdorf. Daar 
moesten we ook weer graven aanleggen. In Bollerdorf trof ik Grad Janssen en Ben Steeghs.  
Die had ik al een jaar niet meer gezien.  
 

Paderborn.  

Wij werden anders ingedeeld en ik kwam in Paderborn terecht. Daar moest ik werken aan het spoor. In 
die tijd zag ik elke dag de geallieerde vliegers boven ons. We werden in een sporthal ingekwartierd. 
Tijdens een bombardement vluchtten we naar een schuilkelder, maar voordat ik daar aankwam 
ontplofte vlak langs me een granaat. lk was gelukkig net op tijd gaan liggen. Op een dag werd de 
spoorlijn in Geseke gebombardeerd en die moesten wij gaan herstellen. Wij moesten in een veewagon 
plaatsnemen om er naartoe te gaan. In Salzkotten moest de trein stoppen omdat hij werd aangevallen 
door vliegers. Wij namen dekking in een duiker langs het spoor en zagen hoe de locomotief werd kapot 
geschoten. Een gevangene is naast de locomotief toen door een kogel dodelijk geraakt. Op de 
terugweg naar Paderborn kregen we wederom een beschieting. We vluchtten een schuilkelder in, waar 
ook enkele Duitse officieren zaten. We hebben daar gebeden (ook de officieren) tot de beschieting 
voorbij was. De deur van de schuilkelder was door een fosforbom in brand gevlogen. Wij moesten 
terug naar Berlijn maar kwamen in Potsdam terecht, waar we door de Russen bevrijd werden.  
lk had gelukkig het ontslagbewijs van Amersfoort goed bewaard zodat ik kon bewijzen een 
Nederlander te zijn. Ik werd overgeleverd aan de Amerikanen maar mocht van deze niet naar 
Nederland vertrekken omdat de chaos nog te groot was. lk ben toen bij een boer Schmit terecht 
gekomen en heb daar een poos gewerkt.  
 

Naar huis.  
In juni 1945 ben ik met de trein tot Duisburg gereisd. Vanaf Duisburg ben ik in Arcen de grens over 
gestoken en daar trof ik ook de eerste bekende. Via Venlo ben ik toen te voet naar Horst gewandeld. 
Op de Venloseweg kreeg ik van boer Joosten een fiets om naar huis te fietsen. In Meterik aangekomen 
was het nieuws van mijn terugkeer al sneller bij mijn familie dan ik. lk kwam mijn moeder bij Jenniskens 
al tegen. Dit was zo'n beetje mijn verhaal over de oorlog.  
Vergeten doe ik het nooit!!!!.  
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Brug bij Donksweiden is geplaatst. 
 

Vorige week donderdag is bij Donksweiden de brug geplaatst over de Kabroeksebeek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben nu een mooie, goed begaanbare, recreatieve fiets- en wandelroute richting Horst. 
 
De aansluiting tussen brug en fietspad zal nog beter afgewerkt worden en aan de kant van Bekkershof 
moet het klaphekje nog teruggeplaatst worden.  
 
We zijn erg blij met deze aanwinst. Zeker omdat we zien dat er vanaf het begin al volop gebruik van 
gemaakt wordt.  
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LAATSTE MOGELIJKHEID OM JE AAN 

TE MELDEN VOOR DE 

INFORMATIEAVOND ISOLEREN 
 

                 DINSDAG 10 MEI 
 
De huidige hoge gasprijzen voelen we allemaal in onze portemonnee. Het verduurzamen van je huis is 
urgenter dan ooit. ISOLEREN is daarbij een belangrijke eerste stap.  
 
Werkgroep Duurzaam Meterik organiseert een informatieavond over het ISOLEREN van je woning. Tijdens 
deze avond laat Isolatie.com zien welke maatregelen je kunt nemen om jouw woning te ISOLEREN. Er is 
ook volop gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 
Tevens is Dirk Muysers aanwezig om vragen over ZONNEPANELEN (en laadpalen) te beantwoorden.  
 
Waar?   MFC De Meulewiek,  
Wanneer?  Dinsdag 10 mei 2022 van 20.00u tot circa 22.00u. 
 
Kom je ook? Meld je dan aan via duurzaammeterik@gmail.com. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Werkgroep Duurzaam Meterik 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:duurzaammeterik@gmail.com
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  Energietoeslag 
 
 
 

De Dorpsverbinders krijgen regelmatig vragen over de energietoeslag.  
Energie is erg duur. De regering verlaagt daarom voor iedereen de energiebelasting. Mensen met een 
laag inkomen kunnen een extra energietoeslag aanvragen van € 800,- bij de gemeente. Aanvragen kan tot 
en met 31 oktober 2022. Krijgt u een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan heeft u het geld rond  
23 maart van de gemeente op uw rekening gekregen. U hoeft dan geen aanvraag meer te doen. 
 

Voor wie? 

U kunt de energietoeslag aanvragen, als u voldoet aan deze voorwaarden: 
 

Over uzelf: 

• U bent 21 jaar of ouder, 
• U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. 

Over uw woning: 

• U woont in de gemeente Horst aan de Maas. 
• U woonde hier op de 1e dag van deze maand. 
• U kunt 1 keer per huishouden energietoeslag aanvragen.  

Over uw inkomen: 

• Uw netto-inkomen (van uzelf en van uw partner als u die heeft) was in de afgelopen 2 maanden 
lager dan 120% van de bijstandsnorm: 

o Alleenstaanden 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.244,54 
o Alleenstaanden gepensioneerd: € 1.382,89 
o Samenwonend/ getrouwd 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.777,92 
o Samenwonend/ getrouwd gepensioneerd: € 1.872,49 

• Krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. U heeft rond 23 maart de 
energietoeslag op uw rekening gekregen van de gemeente. 

• Krijgt u een uitkering (AIO) bij uw AOW van de SVB? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de 
energietoeslag automatisch op uw rekening van de gemeente. We doen ons best dit zo snel 
mogelijk te regelen. 

Wat telt mee als inkomen? 

• Loon dat u krijgt van een werkgever. 
• Uitkering van UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie, bijvoorbeeld Wajong, WW, 

Ziektewet, WIA, WAO of ANW. 
• Inkomen uit uw eigen bedrijf. 
• Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie. 
• Pensioen en AOW. 
• Andere inkomens. Bijvoorbeeld Duitse rente of huur als u een (deel van een) woning verhuurt. 
• Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen die 

bij u wonen telt niet mee. 
Toeslagen zoals een huurtoeslag of zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen.  
 

Nodig bij uw aanvraag 

Bij de aanvraag stuurt u ook deze documenten mee: 
• Kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning). Met de app kopieID 

maakt u een veilige kopie. 
• Heeft u een partner? Dan moet uw partner het formulier meeondertekenen met DigiD. En u stuurt 

een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee. 
• Kopie of foto van uw inkomen in de afgelopen 2 maanden en dat van uw eventuele partner. Dit kan 

zijn: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
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o overzichten van uw loon (salarisspecificatie) 
o laatste btw-aangifte en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 maanden  
o overzichten van uw uitkering 
o overzichten van uw pensioen 
o kopie van de bankafschriften met de betaling van partner- of kinderalimentatie of 

andere inkomens 

Goed om te weten 

• De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de 
Belastingdienst ontvangt. 

• Heeft u een eigen bedrijf? Dan stuurt u de winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 maanden 
mee. 

Aanvraag energietoeslag kan via de website van de gemeente: 
www.horstaandemaas.nl/energietoeslag 
 
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? STAP helpt u graag én gratis. Stuur een mail naar 
stap5961@gmail.com. Een vrijwilliger van STAP maakt dan een afspraak met u om samen de aanvraag in 
te vullen. 
 
 

Uitnodiging servicedag hulpmiddelen 

vrijdag 20 mei van 13:30 - 18:00 uur 

Locatie: Merthal horst 
 

Een samenwerking tussen Burger Adviesraad, Medipoint en Gemeente Horst aan de Maas 
 

 
 

Waar is de servicedag voor: 

- Het technisch laten nakijken van alle hulpmiddelen van Medipoint 
- Het technisch laten nakijken (binnen de mogelijkheden van Medipoint) van particuliere 

hulpmiddelen 
- Het rijden van een parcours om de rijvaardigheid te testen en te verbeteren 
- Tips bij het blijven bewegen 
- De presentatie en het uitproberen van diverse aangepaste fietsen  

 

Voor wie is de servicedag: 

- Inwoners van Horst aan de Maas met een hulpmiddel   
- Hulpmiddelen zoals: 

* Rolstoelen in alle maten en uitvoeringen. 
* Scootmobielen, rollators en aangepaste fietsen. 
 

Vrije ‘inloop’ voor iedereen 
 
 
 
 

http://www.horstaandemaas.nl/energietoeslag
mailto:stap5961@gmail.com
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Uitslagen competitie: week 17  Competitie punten en stand na ronde 25 
 
Meterik 1  Ons Plezier 1   8 - 7    A   Klasse Meterik 1 163  pnt   plaats    3 
Oirlo 1   Meterik 2   6 - 5    B1  Klasse Meterik 2 172  pnt   plaats    2 
Leunen 1  Meterik 3   7 - 5    B1  Klasse Meterik 3 145  pnt   plaats    8 
Meterik 4  Oirlo 2    5 - 7    B2  Klasse Meterik 4 142  pnt   plaats    6 
Ysselsteyn 2  Meterik 5   4 - 8    B3  Klasse Meterik 5 145  pnt   plaats    5 
Wevert 2  Meterik 6   9 - 4    C1  Klasse Meterik 6 139  pnt   plaats    5 
Meterik 7  Smetenhof 4   8 - 5    C2  Klasse Meterik 7 165  pnt   plaats    3 
Meterik 8  Gasthoes 6 10 - 4    C4  Klasse Meterik 8 163  pnt   plaats    3 
 
Beste speler in week 17: JAN VAN DE BEUKEN van Meterik 5  
 
 

 
 
 
Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open Inloop 
 
 

Het volgende Eetpunt is op maandag 16 mei, dan wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd.  
U kunt zich opgeven t/m donderdag 12 mei 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 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. 
 
Let op!                                                                                                                               
Op 2e Pinksterdag, maandag 6 juni, is er geen Open Inloop en geen Eetpunt. 
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie 
                                                                      
 
 
Lotenverkoop Zonnebloem  

 
 
In de week van 9 t/m 13 mei komen vrijwilligers van De 
Zonnebloem bij u aan de deur voor de jaarlijkse lotenverkoop van 
De Zonnebloem. 
 
Op deze manier doet u iets goeds voor een ander en maakt u 
kans op een mooie prijs.  
 
De opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten goede aan het 
werk van De Zonnebloem.  
 
De vrijwilligers hopen net als andere jaren weer op uw steun te 
mogen rekenen. 
 
 
 
 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Beste mensen. 
 
 
 

Het Rode Kruis verzamelt nog steeds buitenlandse en oude munten en bankbiljetten.  
Ik doe dit voor het Rode Kruis samen met Jan Schattevoet uit de Emmastraat 11 Sevenum 
(tel.: 077-467 1470). Ik ben Hay Hofmans, Meterikseweg 131 Horst aan de Maas (077-398 3008). 
 
U kunt deze munten en bankbiljetten afgeven op beide adressen of gewoon door de brievenbus doen. 
 
In coronatijd zijn velen aan het opruimen gegaan en bent u nog wat van deze zaken tegengekomen, 
bezorg het bij ons. Alle kleine beetjes baten en het Rode Kruis is er u dankbaar voor.  
Daardoor kunnen we mensen helpen. 
 
Groetjes, Jan en Hay 
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SENIOREN 
 
 

 
Uitslagen 
RKSV Meterik 4   SVOC'01 3   6 - 1 
RKSV Meterik 2   Blerick 4      - 
Sportclub Irene 10   RKSV Meterik 3  2 - 2 
Koningslust 1    RKSV Meterik 1  2 - 4 
 
Meterik wint van hekkensluiter Koningslust 
Op zondag 1 mei won Meterik zeer verdiend met 2-4 in Koningslust. In een alleen in de beginfase gelijk 
opgaande wedstrijd was Meterik de bovenliggende partij. 
 
Terwijl Meterik via combinatievoetbal in de aanval ging, en meteen een goede kans onbenut liet, zocht 
Koningslust via de snelle rechterspits de diepte en werd daarmee een tweetal keren gevaarlijk. De Meterik 
verdedigers gaven elkaar te weinig rugdekking, maar keeper Luuk Haenen was attent, keerde een inzet en 
keek er een over de lat! Vervolgens trok Meterik het initiatief naar zich toe en scoorde Gijs van Rengs voor 
de groen-witten op magnifieke wijze de 0 - 1. Hij werd op links vrij gespeeld door Cas Janssen en krulde 
de bal diagonaal in de rechter bovenhoek. Even later speelde Coen van Rens zich vrij en verraste de 
keeper met een gericht schot in de linker hoek en scoorde de 0 - 2. Vervolgens schoot Piet Steeghs 
rakelings naast en tikte de Koningslust keeper een door Piet genomen vrije trap uit de kruising.  
Giel Vullings schoot in kansrijke positie te gehaast naast en een schot van Nick van Berlo werd door de 
keeper gekeerd. 
 
Na de thee scoorde Piet Steeghs na een heerlijke solo de 0 - 3 en leek de wedstrijd beslist. “Onze 
concentratie werd echter minder en daardoor kreeg Koningslust de ruimte om te scoren”, gaven Nick van 
Berlo en Coen van Rens na de wedstrijd aan. Maar na hun 1- 3 hadden wij weer ons antwoord klaar. Cas 
Janssen scoorde via een klutsbal de 1 - 4. Direct erna mocht Koningslust  de 2 - 4 eindstand op het 
scorebord zetten. Meterik gaf verder niets meer weg en spaarde zijn krachten voor de ‘topper’ van a.s. 
zondag tegen Kessel. 
 
Programma  
08 mei    12:00  H.B.S.V. 3    RKSV Meterik 2  
08 mei    12:30  MVC'19 3    RKSV Meterik 3  
08 mei    14:30  RKSV Meterik 1   Vv Kessel 1  
12 mei    19:15  RKSV Meterik 1   BEVO 1  
15 mei    10:00  Hegelsom 3    RKSV Meterik 4  
15 mei    10:30  RKSV Meterik 2   VVV'03 2  
15 mei    11:00  America 3    RKSV Meterik 3  
15 mei    14:30  SVEB 1    RKSV Meterik 1  
22 mei    10:30  SV Venray 6    RKSV Meterik 2  
22 mei    10:30  RKSV Meterik 3   FCV-Venlo 8  
22 mei    10:30  RKSV Meterik 4   Wittenhorst 8  
22 mei    14:30  RKSV Meterik 1   S.V. Grashoek 1  
29 mei    10:30  Kronenberg 3    RKSV Meterik 3  
29 mei    14:30  TSC '04 1    RKSV Meterik 1  
06 juni    13:00  vvVOS 2    RKSV Meterik 2  
06 juni    14:30  RKSV Meterik 1   Hegelsom 1  
19 juni    10:30  RKSV Meterik 2   Blerick 4 
 
 
 

“Vrijheid” 
 

Koester het, vier het en geef het door. 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend 
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MYstic drums 2.0  
Intussen is er al een behoorlijk gedeelte van de kaarten verkocht. Kom jij ook? 

 
Zitplaatsen naar keus, dus wees er snel bij:  
VERKOOP KAARTEN VIA www.gasthoes.nl/programma/mystic-drums 

http://www.gasthoes.nl/programma/mystic-drums
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  Senioren Dames 
 

 

 

Programma zaterdag 7 mei          

19:30 VC Trivia DS 1  Shock '82 Cuijk DS 1 Dendron    Miranda Swinkels                         
11:00 VC Montagnards DS 1 VC Trivia DS 2 Den Asseldonk, Bergen (L)                                                                      
16:30 VC Trivia DS 3  Peelpush DS 6 Hegelsom    Roel Gielen 
 

Wedstrijdverslag DS1 

Dames VC Trivia eisen 2e plaats op 

Afgelopen zaterdag moest ook Avance uit Sambeek eraan geloven. De dames van VC Trivia zetten 
hun zegereeks voort en wonnen opnieuw overtuigend met 4-0. Met deze uitslag zijn de dames niet 
meer te achterhalen en pakken ze definitief de 2e plaats op de ranglijst.  
 
De wedstrijd tegen Avance werd evenals de vorige week in een lege Dendronhal gespeeld. Het 
aanwezige publiek zag geen hoogstaande wedstrijd, maar ze was wel getuige van een 
indrukwekkende zegetocht van het eerste damesteam van VC Trivia. De winst op Avance was de 7e 
volle overwinning op rij.  
 
In de eerste 3e sets was het spelbeeld steeds gelijk. Avance winst met de nodige inzet bij te blijven en 
VC Trivia was in de beginfase niet fel genoeg om direct afstand te nemen. Tot midden in de set ging 
het steeds gelijk op. Door op het juiste moment een serviceserie neer te zetten, pakte VC Trivia een 
ruime voorsprong, wat ook meteen de genadeklap was voor de tegenstander. De setstanden van 25-
17, 25-17 en 25-16 waren overtuigend. Aan het einde van de 3e set mocht Ilse Bergs (14 jaar) haar 
opwachting maken in het 1e team en ze startte vervolgens ook in de 4e set in de basisopstelling.  
Ilse, tevens het zusje van uitblinker Sanne Bergs, scoorde direct haar eerste punt en maakte een 
positieve indruk op een voor haar nog onbekende positie (diagonaal). Wederom werd de set in de 
middenfase beslist door een serviceserie, ditmaal wist Danique Oomen de tegenstander de 
spreekwoordelijke das om te doen. De wedstrijd eindigde met 25-18.  
 
VC Trivia richt zich op de toekomst, want de dames willen graag uitkomen in de promotieklasse, maar 
ze zijn dit seizoen vooral afhankelijk van de mogelijkheden die de NeVoBo hen biedt (directe promotie 
op basis van de ranglijst is door Covid niet mogelijk). Mocht promotie niet aan de orde zijn, dan heeft 
het publiek de mogelijke titelkandidaat voor het volgend seizoen gezien. Wil je ze nog een keer in actie 

zien? Zaterdag 7 mei speelt het team de laatste wedstrijd van het seizoen in de Dendronhal.  

 
Jeugd 

Programma zondag 8 mei 

10:00 VC Trivia N5 3  VC Kessel N5 2 Gymzaal St. Jansstraat, Meterik 
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 Een terugblik…… 

 Herdenkingskruis Derk van Assen 
 
Op deze foto, die is genomen in de winter van 1958, is Mariet Verstappen te zien bij het herdenkingskruis 
van Derk van Assen in de Schadijkse bossen. De foto is gemaakt door Thei Verstappen. Derk van Assen 
werd op 14 september 1943 in de Schadijkse bossen door de Duitsers gefusilleerd.  
 

 
 
De uit het Gelderse Hasselt afkomstige Derk van Assen was in Maastricht een van de eerste 
verzetsmensen. Hij hielp onderduikers en zijn huis was opvangcentrum voor Joden. Hij wist aan vervalste 
distributiekaarten en persoonsbewijzen te komen en hij onderhield veel contacten. Daarnaast werkte hij 
voor illegale bladen. 
 
Over zijn leven en afschuwelijke dood maakte Thuur van den Heuvel de indrukwekkende documentaire 
‘Zijn leven Onze vrijheid’ die vrijdagavond 29 april in première ging tijdens de opening van het verbouwde 
en vernieuwde museum ‘Oorlog in de Peel’, Swolgensedijk 13 in Melderslo. 
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MV Concordia zoekt Vriendjes!  
 
 

Beste kinderen van Meterik, 
 
Muziek maken is het mooiste wat er is. Kun je je een wereld zonder muziek voorstellen? Waarschijnlijk 
niet en dat is maar goed ook. Muziekonderwijs activeert je brein en draagt bij aan sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Muziek maken is ook een sociaal gebeuren, omdat je het met elkaar doet. Zelf een 
instrument leren bespelen maakt kinderen zelfverzekerder. 
 
Muziekvereniging Concordia Meterik is een vereniging die bestaat uit een fanfare en een drumband.  
Zij verzorgt een eigen muziekopleiding met professionele docenten. Wanneer je gaat starten om op 
een muziekinstrument te spelen kost het in het begin meestal een tijdje voordat je het onder de knie 
hebt. De meeste kinderen beginnen met muzieklessen als ze 8 of 9 jaar oud zijn. Wanneer je dan al 
noten kunt lezen en geoefend hebt met ritmes en melodieën, is het gemakkelijker om op een 
instrument te leren spelen.  

 
Dit jaar hebben 5 leerlingen de AMV-lessen 
gevolgd en op 18 april hebben ze tijdens 
de repetitie van de fanfare laten horen wat 
ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Ook 
hebben ze hun diploma uitgereikt 
gekregen. Dit waren v.l.n.r. Flip van Lin, 
Ole Jans, Lot van Rens, Lana van Rengs 
en Joeri van Rens. Van harte gefeliciteerd! 
 
 

Als je nu denkt: “Hé, muziek maken dat is ook wat voor mij” 
en dan ook nog bij een gezellige club dan hebben we het 
volgende voor jou: 
Muziekvereniging Concordia biedt een AMV-opleiding aan 
voor kinderen uit groep 3 en 4. Tijdens deze opleiding leer je 
noten lezen. Door te oefenen met noten lezen en spelen op 
diverse instrumenten zal later het bespelen van een groter 
blaas- of slagwerkinstrument gemakkelijker zijn. Je leert o.a. 
blokfluiten, maar ook ritme, maat, zelf muziek verzinnen en 
hoe je kunt optreden. De lessen starten september 2022. 
 
Voor de AMV-opleiding krijg je van de muziekvereniging een 
blokfluit en lesboek, deze mag je houden. De AMV-opleiding 
duurt ongeveer 8 maanden, je sluit af met de uitreiking van je 
AMV-diploma. Daarna kun je proeflessen volgen op een 
blaas- of slagwerkinstrument waarna je het volgende lesjaar 
door kunt met de muziekopleiding.  
De kosten voor een jaar AMV-opleiding zijn € 60,00. 
 
Voor de kinderen vanaf groep 5 bieden we gratis proeflessen 
op een blaas-of slagwerkinstrument aan. De proeflessen vinden plaats in een groepje. Als je je 
aanmeldt voor de muziekopleiding wordt samen met jou gekeken welk instrument geschikt is voor jou 
binnen de mogelijkheden van de vereniging. Je krijgt het instrument en een muziekstandaard in 
bruikleen en je krijgt elke week individueel les van een muziekdocent. 
Dus als je vragen hebt of je wilt aanmelden voor de AMV-lessen of proeflessen stuur dan een berichtje 
naar: jeugdmvconcordia@gmail.com 
 
Jeugdcommissie MV Concordia 
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  Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 
 

H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 14 mei, 5e zondag van Pasen, 19.00 uur 

Piet Hermans en Stien Hermans - Reijnders 
 

Zaterdag 28 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 

14-05: Margriet Hendriks Max v. Dieten    Jan Steeghs 
28-05: Jos Tielen  Theo v. Rens    Jeu Tacken 
11-06: Henny Jenniskens Max v. Dieten     
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dankuwel! 
 

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 14 16 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             In memoriam 
 
   
                            Op 25 april 2022 kregen we bericht van het overlijden van ons trouw lid 
 
 
 
                                                         Antje Geurts – Venner 
 
                   
         Antje was al vanaf 01 februari 1990 lid van de KBO Meterik. 
         Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, vrienden en kennissen 
         heel veel sterkte toe, om dit grote verlies te kunnen dragen. 
 
 
                                                                           KBO Meterik 
 
 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Nieuwe Koningsdag traditie in Meterik………. 
 
Wat waren de leden en dirigent van Meriko Vocaal ongelooflijk blij dat ze na 2,5 jaar weer een optreden 
konden geven. 
 

 
En hoe mooi om dit te 
verwezenlijken bij de Meterikse 
molen op Koningsdag.  
 
Speciaal voor Koningsdag was de 
molen, en alles eromheen, prachtig 
versierd. 
 
De zon was besteld, waardoor het 
aangenaam vertoeven was. En dit 
was ook te merken aan het aantal 
bezoekers. 
 
We mochten 300 mensen 
verwelkomen op de binnenplaats 
van Molen ‘Eendracht maakt 
macht’. 
 
 

 
Vaders en moeders zaten te genieten van de zang/muziek en de kinderen konden zich vermaken met de 
georganiseerde spellen, het schminken en knutselen. Dit werd verzorgd door leden van de ouderraad van 
onze basisschool, die ook hielpen bij de activiteiten. 
Versierde fietsen werden gestald in afwachting of ze in de prijzen vielen. 
 
Voor de inwendige mens was ook gezorgd. Een oranje soes of tompouce bij de koffie of thee, dat ging er 
wel in. En niet te vergeten de overheerlijke pannenkoeken, gebakken door Franka en Tiny. 
 
De vrijwilligers van de Molen, van de ouderraad en 
Meriko Vocaal verenigden zich deze dag en 
zorgden ervoor dat het de bezoekers aan niets 
ontbrak. 
 
De verschillende gevarieerde optredens van 
Meriko Vocaal, onder leiding van Ron Hanssen en 
hun combo, vielen bij de bezoekers in de smaak.  
 
Een mooie afwisseling waren de solisten Yinte 
Drissen, Sanne van den Brandt en Tijs Hermkens. 
Deze laatste drie jonge talenten, leerlingen van 
Marjolein Cuijpers - Kuenen, hebben elk een 
indrukwekkend optreden verzorgd. 
(Zie ook de foto op de volgende pagina). 
 
Koning Willem en Koningin Max hebben de 
aanwezigen door het programma geleid en zij 
zongen deze middag ook mee met Meriko Vocaal. 
 
We willen iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen aan deze geslaagde middag! 
 
We zullen ons sterk maken om deze Koningsdag 
traditie in ere te houden!!  
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Koningsdag 2022 in stralend mooi weer 
 
 


