‘t Krèntje

Jaargang 8
Nummer 09

dorpskrant voor en door Meterik

28 februari 2019

Orde van verdienste
de ‘Groëte Meule’
voor Toos Manders
(Zie blz. 13)

Redactie: Donkstraat 9
Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

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

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Unne dreuge mert
is goud wert.

In week 8 is er 2 mm. bijgekomen.
Het totaal in februari is 47 mm.
De lente kijkt niet altijd op uw kalender.
Tot weeres met groeten van Jos

Speelschema week 8
Meterik 1
De Wevert 1
Meterik 2
Vrij
U.V.B. 1
Meterik 3
Meterik 4
Meerlo 1
IJsselsteyn 2 Meterik 5
Hegelsom 4 Meterik 6
Meterik 7
Wanssum 5
Meterik 8
De Smetenhof 5

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

Competitie
A Klasse
B1 Klasse
B2 Klasse
B2 Klasse
B3 Klasse
B4 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse

stand ronde 23
Meterik 1 134 pnt
Meterik 2 155 pnt
Meterik 3 152 pnt
Meterik 4 146 pnt
Meterik 5 135 pnt
Meterik 6 163 pnt
Meterik 7 134 pnt
Meterik 8 150 pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

8
4
6
8
11
5
11
7
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Meulewiekagenda vanaf 28 februari 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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- KBO eetpunt 18.00 uur
- Carnavalsmis kerk Meterik 19.00 uur
- Carnavalsmiddag jeugd De Meulewiekers 14.00 - 16.00 uur
- Carnavalsbal De Meulewiekers 20.30 uur - 02.00 uur
Carnavalsoptocht De Meulewiekers 13.49 - 20.30 uur
Boerenbruiloft De Meulewiekers 14.00 uur
MFC grote schoonmaak 09.00 -17.00 uur
KBO knutselen 13.30 uur
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- PSV St. Joris potgrondactie 11.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- Zonnebloem gezellige middag PETC
- Vrouwen samen sterk medische avond (AB reflex) 19.30 uur
JongNL Meterik Doet 08.30 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO jaarvergadering 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Concordia ledenvergadering 21.00 - 22.30 uur
PSV St. Joris algemene ledenvergadering 20.30 uur
JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur
Zanglust, H. Mis opluisteren in Smakt 11.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Vrouwen samen sterk ijsfabriek Clevers

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
Concordia feestavond 20.00 uur
Meriko Vocaal te gast bij BSUR Breda 09.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Vrouwen samen sterk Noodoproep 112 19.30 uur
- Solistenconcours Horst aan de Maas
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Concordia uitwisselingsconcert met Eendracht Nieuwenhagerheide 19.00 - 22.00 uur
- VC Trivia seizoenafsluiting 19.30 uur

’t Krèntje volgende week
in elke Meterikse brievenbus
Enkele keren per jaar wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid. Donderdag 7 maart (volgende
week) is dat weer het geval. De Meterikse abonnees van de digitale versie ontvangen het krantje
gewoon in hun mailbox maar vinden het volgende week ook in hun brievenbus.
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Aankondiging collecteweek
Van maandag 25 februari t/m 9 maart
is de Jantje Beton collecte.
Geef aan de collectant, zodat meer kinderen kunnen spelen.
Er gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen, zodat meer kinderen
kunnen spelen. Bovendien gaat 50% van de opbrengsten naar de clubs waar de collectanten zich
voor inzetten.

Het belang van spelen
Spelen is belangrijk en daarom zeggen wij: stop nooit met spelen. Kinderen moeten bewegen voor
een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals
vrienden maken en omgaan met tegenslagen. 3 op de 10 kinderen speelt niet of slechts een keer
per week vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen
wat meer moeten spelen.

Over Jantje Beton
Daarom faciliteert Jantje Beton al bijna vijftig jaar spelen; van het begeleiden van het aanleggen
van speelplekken tot voorlichting bij gemeente en ouders.

De collecte
Eén keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote collecte. In Meterik collecteren wij van
JongNL Meterik.

Meer informatie. Kijk op jantjebeton.nl/collecte.
Sponsoractie Plus Lucassen Horst
Dit jaar organiseert Plus Lucassen weer een sponsoractie waaraan wij als
JongNL Meterik deelnemen. De actie is geldig van zaterdag 2 maart t/m
zaterdag 25 mei 2019. Bij besteding van 10 euro ontvang je een muntje dat
vervolgens in de buis van (bijvoorbeeld) JongNL Meterik gestopt kan
worden. De buis staat in de winkel.
Als u uw boodschappen bij Plus Lucassen in Horst doet en wilt onze
vereniging steunen, stop dat uw verzamelde muntjes in de buis van JongNL
Meterik. Alvast bedankt!
Bestuur, Staf en Leden JongNL Meterik.

Geen groepsavonden tijdens carnaval
Tijdens het carnaval en op Aswoensdag zijn er geen groepsavonden. Dit betekent, dat er op
maandag-, dinsdag- en woensdagavond geen groepsavonden zijn.
Wij wensen iedereen een te gekke carnaval toe, in het bijzonder de prins en zijn adjudanten en het
boorebroedspaar met het hele gevolg. Geniet ervan, Alaaf!
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 82
Op 11 november 1954 werd het 50- jarig bestaan van onze
geestelijke gemeenschap feestelijk herdacht. Tijdens de
feestvergadering was de bondzaal tot in alle hoeken gevuld.
(op de foto de Meterikse kerk in 1954)

Zaterdagavond 13 november werd,
om 50 jaar zelfstandigheid te vieren,
om 19.00 uur een driedaagse fancyfair geopend, waarvoor huis-aan-huis
prijzen waren ingezameld. De
opbrengst was voor verdere inrichting
van de kerk. Op zondag droeg pastoor
Spee een plechtige hoogmis met Te
Deum op tot dankzegging.
Uit de opbrengst van de fancy-fair
werd een Smyrna loper aangeschaft
voor op het priesterkoor. De motieven
die er op zijn afgebeeld zijn: hagedis, slang en zeewier. Dit als symbolen van ondeugden waarover
men loopt.
Op 13 januari 1955 was de pastorie hersteld en nam pastoor Spee er zijn intrek.

Rouwverwerkingsgroep

Heb je een dierbare verloren en heb je behoefte om dit verlies met anderen te delen?
Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep ondersteuning. Door in gesprek te gaan met lotgenoten
krijg je inzicht in jouw persoonlijke verlieservaring. Je kunt ervaringen uitwisselen en elkaar
steunen.
De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties en verhalen met elkaar te delen om je te
helpen met het verwerken van het verlies. Per groep worden zes begeleide bijeenkomsten
georganiseerd.
Daarna kan de groep desgewenst als zelfhulpgroep verder gaan.
Voor wie: inwoners uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Mook en Middelaar.
Wat: rouwverwerkingsgroep
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray.
Wanneer: woensdag 27 maart, 3, 10 en 24 april, 1 en 8 mei van 17.00 tot 19.30 uur.
Bijzonderheden: elke bijeenkomst wordt er voor het avondeten gezorgd. Er wordt rekening
gehouden met allergieën en dieetwensen.
Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Aanmelden kan tot 14 maart 2019.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilse Tindemans of Jolanda van der Weiden via
0478 517300. Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje
‘aanbod & Inschrijving’.
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Maart reurt ziene staart
En zoë is ut ma krèk. Want, eindelijk…..op dun 1 ste zondaag vaan deze
mônd goan de Krukke wer gezamenlijk op paad vur ur waekelijkse rundje
door dun umgaeving… oppe racefiets, waalteverstoan. Ma ik vermoed daat ut
nag ni druk zal zien aan ut vertrek, umdaat veul Krukke mujte zulle hebbe um de deur aope te
kriege ut komend weekend, umdaat de carnaval dur veur stiët.
Afgeloëpe winter is ieder zoë op zien eigese manier doorgekomen. Op de
mountainbike, in de sportschoël, of vaan tïed tot tiëd en rundje renne, want
die hedde dur ok beej. Ma ok ennen enkeling ovverweentert in Spanje en
zurgt doa daat de conditie goot op peil blieft door en trainingsrundje te make
mit de wielerdames en Sunwebmaatjes vaan Tom Dumoulin. Ma ja dees luxe
is os neet allemaol gegaeve.
Afgeloêpe zondaag ging en klein delegatie vaan en
man of 9 as afsloeting van ut MTB-seizoen de
Seurentocht aan de Melderse reeje. Onder prachtige
waers-umstandigheden woort dun tocht afgeraffeld.
De jonges en megjes vaan Neetfit haaje wer duudelijk eur best gedoan, um
dur wer enne prachtige tocht vaan te maken. Mit en goj verzurgde
pauzeplaats en noa dun tied in de voetbalkantine, ut volges traditie, lekkere
stukske vlaai.
Enne gas waeke geleeje woorte de Krukke opgeschrikt door en appje vaan de Viëarts. Heej
steurde en berichtje vaan ziene racefiets, di waas beej eum
thoes oet de graasj geklauwt (foto rèchs). Pliesie gebeld,
aangifte gedoan, de bekende zaken. Gelijk reacties vaan
verschillende Krukke. Geschokt, ma veuraal bezurgd um ut feit
daat ut inbraekersgilde aan de Miëterik aant roêve geslage waas,
woorte sluij gauw vervange en de deure extra gebarricadeerd.
Noa en paar waeke woort toch nag maar is veurzichtig
geïnformeerd beej de Viëarts of ie nag waat vaan ziene fiets
gehuurd haaj. Ut antwoord waas en nou citeer ik um letterlijk:
“Zal t zsm hielemoal oet de deuk doon. Mar heij is trug op
zien plats!” Doa bleef ut verder beej.
Echter Jerommeke (di kleine
op de foto leenks), haaj
enkele daag mit de Viëarts doorgebrocht op Texel, um doa te
mountainbiken en eum waas ut relaas in discretie verteld. Ma
Jerommeke, de klokkeluujer van de Krukke, haaj dit neejs binne
de kortste kiere ‘gelekt’. Waat bleek nou, De Viëarts waas op
enne merge mit de fiets noa zien werk gegoan, en haai di
bliekbaar doa urges neergezatte. 3 waeke doanoa zuut ie
opèns tot zien verbazing ziene fiets doa achter zien
operatietaffel stoan. Nou vroag ik meej 2 dinge af: hoe is ie toen
da thoes gekome? En werkt di ma vort zò weinig, daat ie um 3
waeke durnoa doa pas wer vingt. Ma 1 ding is zeker, de Pliesie
hèt ie toch waat oet te legge gehad.
Nou dit waas ut wer. De kop is dur af. Ik wens iederiën enne
schonne vastenaovund mit veul lol en plezeer, ma zeker goot
oetkieke mit ovverstaeke en veuraal en schon en veilig
fietsseizoen. Alaaf!!!!
Ojjáh, denkte aan de leejevergadering op 16 maart um 8 oor (’s oavus).
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Hoofdpunten voorlopige notulen, d.d. 21 februari 2019
Terugkoppeling uit de werkgroepen
De werkgroepen zitten niet stil. Zo worden o.a. binnenkort werkzaamheden in de Donksweide
verricht in het kader van NL Doet! Ook wordt gekeken of de Donksweide permanent begraasd kan
worden door schapen. De resultaten van de woonenquête, die onlangs is gehouden (heeft u hem
ook ingevuld?) worden in de dorpsraadvergadering van 21 maart a.s. gepresenteerd. Daarnaast
is het informatieboekje over Meterik geactualiseerd. U ontvangt het met ’t Krèntje dat binnenkort
huis aan huis wordt verspreid.
Let voor verdere ontwikkelingen op berichten in ’t Krèntje en op onze Facebook pagina.

Opgelet, ook met carnaval maken we op maandagavond ’t Krèntje.
Zorg er svp voor dat de kopij op tijd wordt aangeleverd. Alvast bedankt! De redactie.

HÔRSTER WÄÖRD VA GIESSEN TOËN

Bèste laezers,
Heemèj begin ik án en néj serie Hôrster Wäörd vur ’t Krêntje. Deze kiër hèb ik gekaoze vur
wêrkwäörd, die wál in ’t Hôrsters má neet in ’t Nederlands veurkome. Kónde wér ’s zeen wao
belangriêk ’t dialek, en neturlek ok ós plat, vur de algemeine óntwikkeling is!. Ik hèb iërs
gecontroleerd in ’t Nederlands Hândwaordebook va Van Dale af de wäörd ok in ’t Nederlands
veurkome… van deze serie gèn iën!
Ik wêns ów wér veul laesplezeer!

SCHRAVELE
Schravele [Ned.:] moeilijk en onzeker lopen; [verl.t.:] ik schravelde;
[volt.verl.t.:] ik bin/zie geschraveld
Dit schitterende waord guft precies á wát d’r gebeurt: iemes -en dát geldt
álliën vur volwâsse meense; ik hèb nag gè kiendje zé schravele…- iemes
deen oonzeker en wânkelend luëpt, dé schravelt. ’t Waord schravele
haet aoveriges ál en néj Hôrster waord ópgeleverd, namelek
schravelkárke vur rollator.
Béj schravele hófde né per se án âlderdom af krêngte te dênke, want
iemes dé na ennen aovend inne kefee neet miër rêch óp zien biën stiët,
dé schravelt ok. Heej spoojt zich zo good ás ie ká vannen iëne luchtepaol
na d’n ândere na hoês. ‘Nag veer’, zuchtte Jo Roelofs oëit, doew ie, ás
iëne van de twië ‘Filosoëfe vanne Kalde Groond’ inne KLOS, óp waeg waor na Lies.
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De trouwereej

Zoe beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes, weej zien d’r hiëlemaol klaor vur.
De hiële kómpenéj en da bedoel ik daomej, ôs elders, breurs en de burgemeister wa.
D’r is niks án ‘t lot aover gelaote, weej hebbe ôs kompleet in ‘t neej gestaoke, en de slègter
gevragt um wer te zurge vur de nuudige kerboet, en dun bekker vur de roziene wek.
‘t Beer wer lekker kalt is, en de muziek vur de nuudige zwoeng giët zurge, zoëdát de middag
nimmer kepot ka.
Ôk hebbe weej geregeld dát weej vanâf ’t hoes ván ‘t bruudje, Speulhofsbaan 23, waere
âfgehaald, door enne schon versierde tractor, door ozze hofchauffeur Piet Pieters vaan de
Schaak.
Waova weej vertrèkke um in enne óptoch, wô geej ów a kunt ásloête, en same met ôs oonder
muzikale begeleiding ván de joekskapel, en rundje te make um de zaal.
Heernao zal nâ ‘t officiële gediëlte, as de burgemeister ôs in ‘t ônecht haet verbônge,‘t fiëst los
goan bárste. Weej hebbe d’r zin i.
Gaer zeen weej jullie ôp deensdág met de trouweréj.
De boorebrulluf.

Carnaval begint vroeg dit jaar!
Hoezo?
Carnaval begint in Meterik traditiegetrouw met een mis.
Het carnavalsgezelschap en het gezelschap van de boerenbruiloft zijn daar altijd
bij aanwezig. Dit jaar zal die mis zijn op:
Vrijdag 1 maart, om 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Mökkebal 2019
It giet oan!!
Joa beste mökke, ut giet wer gebeure!
De Mök is gevange en stiet te treije in ziene stal wonnier ie dur eindelijk oet mog.
Het café is wer i gericht vur de neudige Mökke te ontvange en ok de mökkebruk ligge al
wer in de pan.
Ok de jonges va Heite soep hebbe dur wer zin i, en hebbe speciaal vur ut Mökkebal het
liedje ‘MAK ZE NAAT !’ geschreve woa meij ze ok de finale van ut LVK hebbe gehaald!
Vur ozze buutreedner Pierre van Helden wurt ok deze oavend speciaal, namelijk vur dun
1ste kier zal heej optreije op ut mökkebal!
Doa woa ie normaal unne rustige zaal temt zal ie now toch alle zeile beej motte zette!
Ondanks dit gegeave hebbe weej doa toch alle vertroewe i dat um dat lukt!!
Muh Muh Muh!!
9

10

11

RECEPTIE PRINS TOM I
Afgelopen zondag hebben Prins Tom I en zijn adjudanten Dré en
Jop samen met familie, vrienden, collega’s receptie gehouden.
Veel Meulewiekers en verschillende “grote” prinsen en
gezelschappen hebben een fantastische receptie beleefd.
Na twee gezellige zittingsavonden en ondanks het goede weer,
stond de circustent in MFC de Meulewiek weer goed vol. En met
optredens van Roel Backus (bekend van Tom’s favoriete
carnavalsnummer ‘Woa is miene jas’), DJ Guido, onze eigen
dansmarietjes, liedjeszangers (met gastoptreden van Prins Roy I)
en afsluiter La Bamba zat de stemming er goed in.
Namens Tom, Dré en Jop, iedereen bedankt voor deze geweldige dag! Nog een paar nachtjes
(bij)slapen en dan barst het feest echt los!

CARNAVALSMIS
In tegenstelling tot andere jaren zal de carnavalsmis dit jaar op vrijdagavond om 19.00 uur
gehouden worden.

KINDER- EN JEUGDCARNAVAL
Het carnavalsweekend bij de Meulewiekers start met de middag in MFC de Meulewiek voor alle
jeugdigen van de basisschool en iedereen die iets jonger of ouder is en zin heeft om mee te
hossen en springen. Maar ook papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, ooms en tantes, kortom iedereen,
is van harte welkom.
Op zaterdagmiddag 2 maart van 14.00 - 16.00 uur zorgt D.J. René (Driessen) voor gezellige
carnavalsmuziek, afgestemd op de jonge carnavalsvierders.
Natuurlijk zijn prins Tom I en adjudanten Dré en Jop er bij, samen met de Raad van 11 en de
dansmarietjes. Er zijn optredens van Meterikse liedjeszangers, de dansmarietjes zullen hun dans
van dit jaar uitvoeren en clown Babsie komt om de kinderen te vermaken met een leuke
goochelshow en met het vouwen van prachtige ballonfiguren.

CARNAVALSMAANDAG (OPTOCHT)
Carnavalsmaandag is de dag van de optocht in het Meulewiekersrijk. De optocht start om
11 minuten voor 2. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen of te komen kijken naar alle
ludieke en mooie inschrijvingen. Zin om mee te doen maar ontbreekt het nog aan inspiratie:
misschien dat het thema voor dit jaar ‘Circus’ je op ideeën brengt. Inschrijven voor deelname aan
de optocht kan via www.demeulewiekers.nl.
In het M.F.C. de Meulewiek wordt na de optocht de prijsuitreiking en feest gehouden. De muziek
wordt verzorgd door D.J. Willem (van den Munckhof). Verder zijn er optredens van enkele
Meterikse liedjeszangers en de dansmarietjes.

Afhalen van de optochtnummers is dit jaar op zaterdagmiddag tussen
12.00 en 13.00 uur in de foyer van MFC de Meulewiek.
JUBILEUMBOEK 5X11
Naast de organisatie van de 55e carnaval, zijn ook de voorbereidingen van het 5x11
jubileumweekend in volle gang. Onderdeel van dit weekend zal zijn de presentatie van een
jubileumboek over 55 jaar carnaval in Meterik. Hiervoor zijn we op zoek naar leuke verhalen van
vroeger, foto’s van vroeger (het fotoarchief reikt van JCM reikt op het moment niet verder dan
1987) en oude attributen. Kortom, heb je iets dat in het jubileumboek niet mag ontbreken, neem
dan contact met ons op via jcm@demeulewiekers.nl. Alvast bedankt!
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Orde van verdienste voor Toos Manders
Het Carnavals Comité Meterik heeft op vrijdagavond tijdens de zittingsavond van de Meulewiekers
Meterik de “Groëte Meule” uitgereikt aan Toos Manders.
De “Groëte Meule” wordt uitgereikt aan iemand die zich inzet
voor de Meterikse gemeenschap in zijn algemeenheid.
Toos zet zich al jaren in, als secretaris van verschillende
verenigingen zoals de dorpsraad en het gemeenschapshuis
de Meulewiek. Daarnaast is ze ook nog voorzitter van de
buurtvereniging en zet ze zich in om op Aswoensdag de zaal
weer helemaal op orde te krijgen. Tevens is ze vrijwilligster bij
de Zonnebloem en zorgt ze ervoor dat deze mensen
bijzondere momenten kunnen beleven.
Ze is achter de schermen dus zeer actief binnen de Meterikse
gemeenschap en niet te missen in het Meterikse
verenigingsleven!

EETPUNT

I.v.m. carnaval zal het eetpunt bij ÔS KRUUSPUNT niet plaatsvinden op vrijdag 1 maart maar op
vrijdag 8 maart.

KNUTSELEN
Op donderdag 7 maart gaan we ook na de dolle dagen gewoon weer knutselen en wie weet
hoe bont de kaarten er na de carnavalsdagen uit gaan zien.
We beginnen om 13.30 uur in zaal De Meulewiek.

WANDELAARS - OPGELET
Maandag 11 maart is de eerstvolgende wandelmiddag i.v.m. carnaval. Zoals gebruikelijk zal er
nu ook weer de 3 en de 5 km gelopen worden. We vertrekken om 13.30 uur bij zaal De Meulewiek,
met na afloop weer een lekkere kop koffie die Gerda klaar heeft staan bij de inloopmiddag. Ben je
geen lid van seniorenvereniging KBO Meterik en wandel je graag, ook dan wordt je uitgenodigd
om mee te doen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Ook zal er op maandag 25 maart
gewandeld worden.

EXCURSIE- TACO
Als er mensen zijn die denken dat Taco Bedrijven kleinschalig is, dan hebben zij niet aan deze
excursie mee gedaan en hebben ze echt iets gemist. Via beelden op een t.v. scherm hebben we
bedrijfsactiviteiten kunnen zien in landen waar Taco Bedrijven actief is. In Nederland, België,
Frankrijk en Duitsland teelt Taco Bedrijven aardappels en andere groentegewassen. En omdat er
gewassen bij zijn, die op de dag af nauwkeurig geoogst en verwerkt moeten worden, gaat er een
secure voorbereiding van soms wel maanden aan vooraf. Ook het weer speelt bij enkele
gewassen een grote rol, zoals temperatuur, beregening, zand of kleigrond en het verschil van het
gewas in welk land het geteeld is. - KORTOM – het was een excursie om niet te vergeten. Het
bestuur en leden van Seniorenvereniging KBO Meterik wenst Taco bedrijven alle goeds voor de
toekomst en bedankt Taco bedrijven en familieleden voor de geweldige ontvangst en de attentie
op het einde van de excursie.
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Kantinediensten
28-02 Annie en Freek Ramaekers
02-03 Jan
07-03 Toon en Dirk v. Rengs
09-03 Geert
10-03 ?
14-03 Toon en Gijs v. Rengs
16-03 Leon
17-03 Annie, Elle, Demi en Eddy
Senioren
Uitslagen
Datum Thuisteam
24-2-2019
Heijen 1
24-2-2019
Meterik 2
24-2-2019
Meterik 3
24-2-2019
Meterik 4

-

Uitteam
Meterik 1
Wittenhorst 6
Melderslo 3
S.V. Oostrum 4

0-1
3-0
0-0
2-1

Programma
10-3-2019
Meterik 1
10-3-2019
Sportclub Irene 5
10-3-2019
Sparta'18 6
10-3-2019
Meterik 4
17-3-2019
Meterik 1
17-3-2019
Sparta'18 3
17-3-2019
Hegelsom 4
17-3-2019
SV United 4

-

VVV'03 1
Meterik 2
Meterik 3
SV Venray 12
DEV-Arcen 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4

14:30
12:00
10:00
10:00
14:30
11:00
10:30
10:00

Meterik wint zeer verdiend in Heijen
Op zondag 25 februari speelden Heijen en Meterik onder het toeziend oog van de goed leidende
scheidsrechter Benders een zeer sportieve wedstrijd.
De groen-witten behaalden, gezien het verzorgde spel, hun beleving, de teamgeest en de diverse
kansen ‘slechts’ 0-1.
In de spectaculaire eerste helft speelde Heijen goed mee en zij kregen zelfs de eerste kans maar
keeper Luuk Haenen ‘keek’ een prima inzet op de lat. Vervolgens werd een kopbalgoal van Dirk
van Rengs afgekeurd vanwege een overtreding op de Heijenkeeper in het keepersgebied. Teun
Jakobs stuurde even later Dirk de diepte in maar nu schampte de bal van zijn voet en weg was de
kans. Heijen profiteerde van een foute inspeelbal op het middenveld, zocht goed de ruimte maar
keeper Luuk Haenen pareerde de inzet. Dirk van Rengs werd regelmatig goed in stelling gebracht.
Na een combinatie met Nick van Berlo schoot hij keihard op de lat, kopte vervolgens de
terugspringende bal weer in, die de keeper maar net kon keren. Vlak voor rust kwam toch de 0-1
op het scorebord. Rens Aerts speelde zich op de achterlijn prachtig vrij en Dirk kopte nu wel
succesvol binnen.
In de tweede helft was Meterik de bovenliggende partij maar was op de beslissende momenten te
slordig in de eindpass en de afwerking. Nick van Berlo kreeg na een uur nog de beste kans maar
kon vrij voor de keeper niet de beslissing forceren. Heijen probeerde alleen in de laatste minuten
Meterik nog onder druk te zetten maar werd in de tweede helft niet gevaarlijk. Complimenten voor
de groen-witten, ze stonden er deze wedstrijd weer als team. A speler Rens Aerts en Bart Houben,
die na lang blessureleed voor de eerste keer weer in de basis stond, speelden beiden een prima
wedstrijd.
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Jeugd
Uitslagen 23-02-2019
Melderslo JO19-1
Wittenhorst JO19-3
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
Melderslo JO13-1G
Baarlo JO11-1G
ST SV United/BVV'27 JO11-3
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
Baarlo JO8-1
ST Meterik/America JO8-2

ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
Leunen JO17-2G
Wittenhorst JO15-2
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
Kwiek Venlo JO9-2
IVO JO9-2
ST Meterik/America JO8-1
SV Venray JO8-7

Programma 09-03-2019
ST America/Meterik JO11-2
MVC’19 JO8-1

Blerick JO11-4G
ST America/Meterik JO8-1

Programma 16-03-2019:
ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
S.V. Lottum JO17-1G
ST Volharding/Sambeek JO15-2
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
S.V. Lottum JO9-1
Wittenhorst JO9-3
ST Meterik/America JO8-1
Sparta’18 JO8-3
ST Meterik/America JO7

MVC’19 JO19-1
Reuver JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
SVOC’01 JO13-1G
Belfeldia JO11-1G
ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-2
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
S.V. Oostrum JO8-1
ST Meterik/America JO8-2
In METERIK

0–4
4–2
10 – 1
5–0
2–4
2–1
3–5
7–4
3–1
0 – 14
6–5

Beker

10:00
10:30

14:30
14:00
14:30
11:30
11:00
10:00
10:00
10:00
09:00
09:30
09:00
10:30

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
De groep bestaat inmiddels uit ongeveer 18 gasten, welke al 4 maal een heerlijk 3 gangen menu
geserveerd gekregen hebben van Paulus Kookt. Indien u nog niet bent geweest, maar toch
nieuwsgierig bent, u bent van harte welkom!
Maandag 18 maart is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke
maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3 gangen menu en de
kosten bedragen € 12,00. Aanvang: 12.15 uur
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 11 maart
op te geven bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hun ook bellen op 06-38230621 of
mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 18 februari al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een
keer te doen. 18 maart is er geen inloop i.v.m. KBO jaarvergadering.
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Seniorennieuws
Uitslagen
VC Trivia D2 – Vocala D5
VC Trivia D4 – Hovoc D4
VC Trivia H1 – TFC H3
VC Trivia H2 – VC Olympia H3

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

Programma: woensdag 27 februari
21:00 uur TFC H3 – VC Trivia H1

Verslag VC Trivia H1
Deze week staat in het teken van het tweemaal treffen tegen de rode lantaarndrager TFC. Eerst
de wedstrijd thuis en a.s. woensdag de uitwedstrijd tegen dezelfde mannen. Deze week mochten
we thuis wel keurig op tijd beginnen aan de wedstrijd. Klokslag 19.00 uur begonnen we.
De 1e set hebben we de set netjes afgerond. De 2e set gaven we het idee aan de tegenstander
dat ze nog kansen hadden, door zelf niet verzorgd te spelen. Gelukkig wel met winst afgerond. De
3e set was een kopie van de 1e set. Geen mooi spel, maar wel de set winnend afgesloten. De 4e
set ging alles behalve vlekkeloos. Door vele fouten en niet ons eigen spel spelen, maar mee gaan
rommelen met de tegenstander, had het ons bijna een set gekost. Uiteindelijk tevreden met de 5
punten, maar niet met het getoonde spel. Wel zijn we erg blij te mogen spelen in onze Sportarena
te Hegelsom. A.s. woensdag gaan we naar Sint Odiliapeel. De wedstrijd begint om 21.00 uur. Alle
fans zijn welkom! Na woensdag gaan we ons opmaken voor de vastenoavend en wensen we
iederien veul plezeer en wies ut volgende verslaag! Alaaaf!!!
Zaterdag 9 maart spelen we om 19.00 uur thuis in Hegelsom tegen de mannen uit Velden.
VC Trivia HS1
Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Trivia MA1 – Peelpush MA1
VC Trivia MA2 – Flamingo’s ’56 MA1
Pegasus JA1 – Hovoc/Trivia/Athos JA1
VC Trivia MC1 – Av Flash MC2
Ledub JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2
Saturnus/Hendriks Coppelmans JB2 – Hovoc/Trivia/Athos JB3

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

Volleybalkamp 2019
Heej volleybalvrienden, dit jaar wordt het eerste jaar dat we onder de naam VC Trivia op kamp
gaan, dat is toch geweldig. Het kamp zal plaats vinden op 3, 4 en 5 mei in Helden.
Op het opgavenformulier kun je meer informatie vinden. De voorbereidingen zijn al in volle gang
en wij hebben er stiekem al zin in. Jullie toch ook? Want dit super toffe kamp wil je niet missen.
Een tijdje geleden hebben jullie de opgaveformulieren voor het VC Trivia kamp gekregen. Wij
willen jullie er nog even aan herinneren dat wij jullie opgave graag voor vrijdag 8 maart retour
ontvangen via de mail: kamp@vctrivia.nl.
TWIJFEL NIET EN GEEF JE OP!
Groetjes, de kampcommissie: Judith, Linda, Jessi, Inge, Sofie en Henk.
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PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK

Ruiterclub St. Joris komt op zaterdag 9 maart weer langs de deuren met
potgrond.
Vanaf 10.30 uur komen wij langs!
U steunt onze club hiermee enorm.
Alvast bedankt hiervoor!
1 zak potgrond 40 ltr

€ 5,00

3 zakken potgrond

€ 13,50

4 zakken of meer

€ 4,00 per stuk
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Vrijdag 1 maart, mis t.g.v. Carnaval, 19.00 uur
1. Ben Lemmen (verjaardag)
Zaterdag 2 maart: GEEN H. Mis
Woensdag 6 maart: GEEN H. Mis
Zaterdag 9 maart, 1e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Leen Geurts - Smedts (jaardienst)
2. Piet en Mien Alards - v. Rens en zoon Ger (jaardienst)
Lectoren:
01-03: Maria v. Rijswick
09-03: Henny Jenniskens

Acolieten:
01-03: Theo v. Rens
09-03: Theo v. Rens

Collectanten:
01-03: Piet Colbers
09-03: Tjeu Tacken

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van
naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren
in de brievenbus van de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van
de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr.
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie
door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekeningnr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet
administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje
kunnen plaatsen.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat,
op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar
Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit
nummer is: 06-5540 8023
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood,
zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient
u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.
Vrijwilligersavond
Op dinsdag 12 maart a.s. wordt voor alle vrijwilligers van de parochie weer een
vrijwilligersavond georganiseerd als dankjewel voor het vele werk dat zij verrichten.
Om 20.00 uur gaat het van start. Hoe reilt en zeilt het in de parochie? Wat staat er in 2019 op het
programma en… het belangrijkste: gewoon gezellig bijpraten.
Denkt u wel aan het opgeven bij Jan Steeghs, Tjeu Tacken of Susan Baltussen? Dankuwel.
19

20

