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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
 

Maart droog en april nat  
veel hooi en zaad zat. 

 
   De eerste 2 weken van maart geen neerslag. 
 
   Oorlog is het probleem, 

      niet de oplossing 
 
 
                                                       Tot weeres met groeten van Jos 
 
 
 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
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 12-03-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

 

MAART 

Do 17: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Ma 21: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 23: Vrouwen samen sterk: politie (openbare avond) 19:30 uur 
Do 24: Concordia: uitwisselingsconcert met Eendracht Meijel 20:00 - 22:00 uur 
Za 26: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Di 29: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
   

APRIL  

Za 02-03: Solistenconcours Horst aan de Maas 
Ma 04: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 06: Vrouwen samen sterk: paasstukje maken 19:30 uur 
Za 09-10: Concordia: deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) 
Ma 11: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 12: KBO: excursie 12:30 - 13:30 uur 
 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 
   

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 
Za 14: MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 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 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
Uitslagen competitie:  Competitie punten en stand na:   Ronde 18 
 
Wevert 1  Meterik 1   3 - 8   A    Klasse Meterik 1 102  pnt   plaats   7 
Meterik 3  Meterik 2   3 - 9   B1  Klasse Meterik 2 121  pnt   plaats   1 
Meterik 3  Meterik 2   3 - 9   B1  Klasse Meterik 3 101  pnt   plaats   9 
Meterik 4   Kemphaan 5   7 – 6   B2  Klasse 
Meterik 4  Castenray 1   8 - 5   B2  Klasse  Meterik 4 104  pnt   plaats   6 
SBH 3   Meterik 5   7 - 7   B3  Klasse Meterik 5 108  pnt   plaats   6 
SBH 4   Meterik 6 10 - 3   C1  Klasse Meterik 6   87  pnt   plaats   7 
Meterik 7  Gasthoes 4   6 - 8   C2  Klasse Meterik 7 120  pnt   plaats   1 
Meterik 8  Oostrum 3   2 - 10   C4  Klasse Meterik 8 120  pnt   plaats   4 
 
Beste speler in Week 10:    JEU SMEDTS van Meterik 4  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/


 

4 

                                                                                                                                            
Mededelingen KBO 
 
 
De jaarvergadering zit er weer op, er hadden zich 92 leden opgegeven. 
Het was gezellig vol in het MFC. Jammer dat het tamelijk koud was in de zaal en ook dat de zanger 
Gerard van Kol geen twee keer drie kwartier speelde, maar anderhalf uur aan een stuk. Daardoor konden 
we het extra drankje in de pauze wel vergeten. 
 
Er mochten 7 leden een mooi boeket bloemen in ontvangst nemen voor hun 25-jarig lidmaatschap bij de 
KBO. Deze leden zijn: 
  
 
Annie Jenneskens-Hagens,   
Nellie Jenniskens-Vorstermans,  
Riek Philipsen-Keijsers,  
Mien en Toon Rambags  
Door en Wiel van Rens.  
Maar helaas moesten Mien en Toon Rambags 
zich afmelden vanwege corona. Zij kregen de 
bloemetjes thuis bezorgd. 
 

 
 
 
 
Jan Steeghs kreeg de zilveren speld van de KBO voor zijn 
12-jarig voorzitterschap.  
 
Ook konden we eindelijk na een lange tijd officieel afscheid 
nemen van Henk Smeets als bestuurslid. 
 
 
 
 

Rond 18.00 uur was het dan zover, de broodjes werden op de tafels gezet en smullen maar. Nadat de 
buikjes vol waren werden er nog wat filmpjes getoond van vroeger. Maar het was voor sommige mensen 
te koud om te blijven zitten. Jammer, toch kunnen wij als bestuur terug kijken op een geslaagde 
jaarvergadering. Een speciaal woord van dank aan alle partners van de bestuursleden, Toos en Theo 
Manders voor het werken achter de tap en Ien Bouten voor de mooie foto’s. 
 
Op dinsdag 12 april gaan we een bezoek brengen aan Risk Factory Noord Limburg. 
De Risk Factory Noord Limburg organiseert in samenwerking met KBO Limburg een excursie over 
gezondheid en veiligheid. Beleef op een unieke manier vier verschillende scenario’s rondom onze 
gezondheid en veiligheid, die we voor een deel zelf in de hand hebben. De Risk Factory biedt de 
mogelijkheid om de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid actief te beleven. Met realistische 
en interactieve scenario’s zoals brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid, contact met 
hulpdiensten, babbeltrucs en het belang van positieve gezondheid. 
 
De kosten bedrage € 12,50 pp. Dit is inclusief een kopje koffie / thee, koekje en het vervoer. We vertrekken 
om 12.30 uur bij het MFC en zijn rond de klok van 16.30 uur weer terug in Meterik. 
 
Opgeven kan vanaf nu tot zondag 27 maart 2022, bij de secretaris Bert Thijssen per mail. 
kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook, maar dan tussen 18.00 en 20.00 uur op  
tel. 06-4035 5580 
Het bedrag graag overmaken op rek. nr. NL93RABO0133305481 met vermelding van je voor- en 
achternaam. 
 

mailto:kbometerik@gmail.com
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Nog even uw aandacht 
Er zijn bij de KBO America nog 25 plaatsen vrij in de bus naar de Senioren Expo in Veldhoven op vrijdag 
13 mei. De kosten zijn € 7,00 per persoon inclusief de entree. Zijn er leden die graag mee gaan?  
Meld je dan snel aan want vol is vol. Opgeven kan bij de secretaris Bert Thijssen. 
   
Agenda 
Wandelen :  Op maandag 21 maart wordt er weer gewandeld, start om 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten :      Donderdag 17, 24 en 31 maart kan er weer gekaart worden in het MFC van 13.30 
                      t/m 16.30 uur. 
Knutselen :  Donderdagmiddag 24  maart van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Kienen :       Onze eerst volgende kienmiddag zal gehouden worden op maandag 11 april 2022. 
 
Groetjes, KBO Meterik. 
 
 

 
 

Online fraude (openbare avond) 
 

 

 

Woensdag 23 maart wordt de ledenavond verzorgd door de politie en De Zorggroep uit Horst aan de 

Maas. 
 
 
 
 
 
 
Deze unieke samenwerking is bijzonder en er wordt van deze informatieavonden ook veel gebruik 
gemaakt. 
 
Vooral ouderen en mensen die te goedgelovig zijn (het is de bank die belt dan zal het wel goed zijn), zijn 
vaak de dupe van online fraude. 
 
Ze gaan ons leren waar we op moeten letten en hoe we dingen die niet kloppen kunnen herkennen. 
Deze avond is openbaar, dus U bent van harte welkom, ook als u geen lid bent van V.S.S. Meterik 
Aanvang 19.30 uur in zaal De Meulewiek. 
 
P.S. Voor diegenen die zich nog niet aangemeld hebben voor het paastukje maken op  

woensdag 6 april,  je kunt dat nog tot 23 maart doen bij Anny van Roij, tel. 077 398 5464 

Kosten zijn € 5,00.  A.U.B. betalen bij opgave. 
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     Veilig op weg! 
 
Gelukkig naderen de werkzaamheden binnen de kom van Meterik hun einde. Nog een aantal weken en 
dan ziet het er weer ‘spik en span’ uit. Echt iets om trots op te zijn. 
 
Al meer dan 2 jaar denkt een werkgroep na om Meterik verkeersluwer en -veiliger te maken. We hebben 
daar in het Krèntje al verschillende keren over geschreven. We hebben met diverse partijen gesproken om 
het verkeer waar mogelijk te spreiden over meerdere wegen in Meterik, maar dat bleek geen gangbare 
weg. Wel hebben diverse bedrijven aangegeven om meer te sturen om het (eigen) verkeer meer te 
spreiden. Dat is winst. 
 
We hebben nu een prachtig centrum en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het meer dan in het verleden 
uitnodigt om harder te rijden dan de toegestane 30 km per uur. De werkgroep maakt zich daar zorgen 
over. Want veiligheid voor de weggebruiker en zo weinig mogelijk overlast voor aanwonenden was de 
inzet van de werkgroep.  
 
Aanwonenden ervaren nu al weer dat er harder gereden wordt dan 30 km. En wat verder de indruk is, is 
dat dit ook veel gedaan wordt door bestuurders uit Meterik zelf.  
 

“ja, als die het nog niet doen, wie van buiten gaat het dan wel doen….” 

 

Vandaar dat we via het project ‘Veilig op weg’ een 
beroep op iedereen doen om de toegestane snelheid in 
acht te nemen en jezelf te verplichten om daar steeds 
weer aan te denken en je zelf aan de snelheid te houden.  
 
Idee is om begin april een kick off dag te organiseren, 
waarin we huis aan huis een flyer bezorgen waarin we 
deze oproep wederom doen. Bij de flyer zit een sticker ‘30’, die je op de vuilnisemmer of op iets anders 
kunt plakken om verkeersdeelnemers te attenderen op de maximale snelheid. Daarnaast een kleinigheid 
om bij de autosleutel te doen, zodat je bij iedere start aan de snelheid herinnerd wordt. 
 

Daarnaast worden er twee zebrapaden gerealiseerd. Eén bij de kruising Crommentuijnstraat en 

Pastoor Notermansstraat en één bij de inrit naar Meteriks Veld. Er komen (de eerste maanden) borden te 
staan die een beroep doen op goed verkeersgedrag.  
 
De werkgroep heeft de basisschool gevraagd om een bord te ontwerpen voor de kruising 
Crommentuijnstraat - Pastoor Notermansstraat om op veiligheid te letten. 

 

In mei organiseren we een buurtactiviteit, waarin allerlei aspecten rond veilig 
verkeer ( snelheid, impact, wat kun jezelf doen) aan de orde komen. Maar 
daar komen we tegen die tijd zeker op terug. 

 

Maar wat we ook organiseren, het begint altijd bij ons eigen 

gedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen is een 

spreekwoord.  

Laten we dat in onze oren knopen. Want alleen samen 

kunnen we zorgen dat Meterik mooi, leefbaar en veilig blijft. 
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Dorpsraadvergadering donderdag 17 maart 2022 

 
Vanavond 17 maart om 19.30 uur vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats. Deze zal plaatsvinden 
in de foyer van MFC De Meulewiek. 
 
Te gast zijn Michael Verheijen en Monique Peeters (kennismaking met elkaar; de dorpsraad en de nieuwe 
contactpersoon van de gemeente). Op de agenda staan de ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2 en 
BOW, de voortgang van de projectgroepen bij Duurzaam Meterik, de voortgang van de werkzaamheden in 
het centrum. Verder komt het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod en zal er 
verder gesproken worden over de dorpsvisie. 
 
Mocht je de vergadering graag willen bezoeken, meld je dan a.u.b. vooraf aan via 
info@dorpsraadmeterik.nl of via tel.nr. 06-5495 1201 
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de 
vergadering, laat het dan gerust weten. Ook als je denkt op een andere manier een steentje bij te 
kunnen dragen, we horen graag van je.  
 
 

 
 
 Heb jij ruimte voor een duofiets? 
 
 

De dorpsraad denkt na over de aanschaf van een duofiets. De fiets is vooral bedoeld om gezellig met 
iemand te gaan fietsen, die dit zelfstandig niet meer kan.  
 
Om dit te realiseren hebben we wel een ruimte 
nodig, waar we de duofiets kunnen stallen.  
 
Degene moet ook genegen zijn om afspraken te 
maken, hoe men de fiets ophaalt en weer terug kan 
zetten.  
 
Dat hoeft zeker niet te betekenen, dat je dan altijd 
paraat moet staan. Volgens ons zijn hier creatieve 
oplossingen voor te bedenken.  
 
Heb je een ruimte, die geschikt is om de fiets te 
stallen, neem contact op met de Dorpsraad of 
Dorpsverbinders. Wij denken dan graag mee hoe 
en wat.   
(info@dorpsraadmeterik.nl of 
info@dorpsverbindermeterik.nl)                        www.vanraam.com/media 

        
 

- Meterik schoon  - 
 

19 maart Landelijke Opschoondag 

 
Onze ZAPPERS (zwerfafvalprikkers) lopen de komende dagen hun routes. Inmiddels zijn we met 22 
personen die hun steentje bijdragen om Meterik schoon te houden. Er zijn nog enkele straten waar we nog 
geen zapper voor hebben. Wil je ook meedoen?  
Samen of wanneer het jou het beste uitkomt een rondje maken… en het afval dat je tegenkomt 
meenemen. Goed voor je fitheid en goed voor het milieu. 
 
Meld je dan aan via mail info@dorpsraadmeterik.nl of neem contact op via  
06-5495 1201. Voor de materialen wordt gezorgd.  
 
Dorpsraad Meterik. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:info@dorpsverbindermeterik.nl
http://www.vanraam.com/media
mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Tijdens de jaarvergadering van Zanglust was er voor het eerst na zes jaar een wisseling van 
bestuursleden. Peet Bovee en Martin van Dijck waren aftredend en stelden zich niet meer herkiesbaar. 
 
Peet was bestuurslid vanaf 2004. Na drie jaar nam zij het penningmeesterschap op zich en in 2012 de 
taak van voorzitter. 
Martin was bestuurslid vanaf 2011 waarvan 2 jaar als notulist. 
Beiden hebben zich altijd met veel elan en plezier ingezet voor de vereniging waarvoor we hen ontzettend 
dankbaar zijn.  

 
Mede door toedoen van Peet is Zanglust een echte statutaire vereniging geworden.  
Tijdens hun bestuursperiode kwamen er ook een aantal bijzondere projecten tot stand. 
Te denken valt aan de koffieconcertjes met medewerking van leerlingen van de basisschool, het grote 
kerstconcert met 5 koren, dat in de kerk plaatsvond en waarbij de koffie genuttigd werd in het MFC en niet 
te vergeten het evenement ‘Kerk in het licht’ in samenwerking met de Heemkunde Kring en de 
jeugdfanfare van Concordia. 
Peet en Martin werden bedankt met een ‘legpuzzel’ en een bos bloemen. Nogmaals DANKJEWEL. 
We gaan jullie als bestuursleden missen maar gelukkig niet als koorlid. 
 
Hoewel het ontzettend moeilijk is om met de huidige regeldruk bestuursleden te vinden, mag Zanglust zich 
gelukkig prijzen dat zich twee bekwame leden hebben aangemeld om als bestuurders aan te slag te willen 
gaan. De vergadering zei daar uiteraard geen “nee” tegen en ging er unaniem mee akkoord. Bedankt en 
heel veel succes Tiny Litjens en Jos Claessens.  
 
De jaarvergadering werd afgesloten met een lunch en een optreden op het podium van de grote zaal in 
’t Gasthoês. Daarna kon iedereen nog rondlopen om het prachtig verbouwde Gasthoês te bewonderen. 
 
Maandag gaan we weer beginnen met de repetities. We hebben er heel veel zin in om, na al die 
coronabeperkingen, weer heerlijk te kunnen zingen. 
 

Vind jij zingen ook leuk? Kom dan op maandagochtend eens geheel vrijblijvend in het 

MFC binnenwandelen. De koffie staat voor je klaar! 
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SENIOREN 
 
 
 

Uitslagen 
RKSV Meterik 3  SV Venray 12   2 - 1 
RKSV Meterik 4  Sporting S.T. 2  0 - 2 
Vv Kessel 1   RKSV Meterik 1  2 - 1 
 
Meterik een maatje te klein voor koploper Kessel 
Op zondag 14 maart speelden Kessel en Meterik in Kessel, onder het genot van een heerlijke lentezon, 
een matige wedstrijd. Voor Meterik was dit de eerste competitiewedstrijd sinds november en het team was 
zoekende naar zijn vorm. Voor Kessel was dit al de derde wedstrijd. Zij speelden met veel beleving, 
overtuiging en wonnen zeer verdiend met 2-1. 
 
Voordat de groen-witten beseften dat de wedstrijd was begonnen, maakte Willem Kruik dankbaar gebruik 
van hun afwachtende houding, omspeelde diverse spelers en schoot vanaf de achterlijn fraai de 1-0 in de 
lange hoek……  
Vervolgens mocht Meterik van geluk spreken dat keeper Luuk Haenen een tweetal keren attent ingreep en 
een bijna zekere 2-0 voorkwam. Meterik leek zich na een half uur te herstellen en werd meteen gevaarlijk 
via een prima aanval. Piet Steeghs werd de diepte in gestuurd en scoorde beheerst de 1-1. Maar de 
scheidsrechter honoreerde het late vlagsignaal van de grensrechter en keurde de goal af vanwege 
buitenspel. Willem Kruik slalomde vervolgens weer door de Meterik verdediging, maar Luuk Haenen was 
weer de reddende engel.  
Meterik kreeg in kansrijke positie een tweetal vrije trappen die echter niets opleverden. Na een verkeerde 
terugspeelbal kon Kessel nog scoren maar de inzet schampte slechts de bovenkant lat. 
 
Na de thee besliste Kessel de wedstrijd bij de eerste de beste aanval. Uit een corner kopte een Meterik 
verdediger tegen een tegenstander en via zijn rug rolde de bal over de doellijn. De groen-witten konden 
geen echte vuist meer maken. Ze konden gedurende de hele wedstrijd niet hun eigen spel spelen en  
hanteerden veelal de lange bal. Kessel voetbalde vanuit een gesloten verdediging en loerde op de 
counter. In de slotfase maakte Bart Houben nog wel de 2-1 maar er was te weinig tijd om nog een 
gelijkspel uit het vuur te slepen. 
 
Programma (inhaalwedstrijden onder voorbehoud) 
17 mrt 19:30 S.V. Grashoek 1  RKSV Meterik 1  
20 mrt 10:30 RKSV Meterik 2  Wittenhorst 5  
20 mrt 10:30 RKSV Meterik 4  America 4  
20 mrt 12:30 RKSV Meterik 3  Wittenhorst 10  
20 mrt 14:30 RKSV Meterik 1  Panningen 1  
22 mrt 20:00 RKSV Meterik 2  GFC'33 2  
24 mrt 20:00 RKSV Meterik 1  TSC '04 1  
27 mrt 10:30 RKSV Meterik 2  H.B.S.V. 3  
27 mrt 11:00 Merselo 2   RKSV Meterik 4  
27 mrt 11:15 Koningslust 2   RKSV Meterik 3  
27 mrt 14:30 Reuver 1   RKSV Meterik 1  
31 mrt 20:00 RKSV Meterik 1  SVEB 1 
 
 
 

Voetbalspreuken: 
 
Om te beginnen is er maar één bal en die moet je dus hebben, maar waar het dus in wezen om gaat, is: 
wat doe je met die bal? (Johan Cruijf) 
 
In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd 
vertrekt. (Johan Cruijf) 
 
Als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken. (Johan Cruijf) 
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SJO America-Meterik 
 

 
 

 
Jeugdvoetbal binnen SJO America-Meterik   
Binnen SJO America-Meterik voetballen de jeugdspelers van AVV America en RKSV Meterik in één 
gezamenlijke jeugdafdeling. In onze jeugdteams voetballen jongens en meisjes uit America en Meterik 
samen, waarbij ze begeleid worden door onze jeugdkaderleden uit beide dorpen. Trainingen, wedstrijden 
en andere activiteiten vinden plaats op de sportparken in beide dorpen.  
 
 
Meetrainen bij SJO America-Meterik? 
Bij SJO America-Meterik bieden we iedereen de mogelijkheid om eens mee te komen trainen bij een van 
onze teams. Met deze trainingen kun je kennismaken met het jeugdvoetbal in America en Meterik en de 
teams die er voetballen. Op deze manier weet je al bij wie je in een team komt te voetballen, wanneer je je 
na de proeftrainingen aanmeldt als jeugdlid bij SJO America-Meterik.  
 

Speciaal voor de jeugd van 5, 6 en 7 jaar (KNVB klasse JO6/JO7) 
worden een viertal proeftrainingen georganiseerd op de maandagen. De 
eerste aanmeldingen voor deze serie proeftrainingen hebben we 
afgelopen winter reeds mogen ontvangen. Wil jij graag aansluiten bij 
deze groep om samen met je leeftijdsgenoten te komen voetballen dan 
zien wij je aanmelding graag tegemoet. Aanmelden kan via de link 
achter bijgevoegde QR-code (aanmeldformulier is ook te vinden op onze 
website www.sjoamerica-meterik.nl). En nodig gerust al je vriendjes en 
vriendinnetjes uit om zich ook aan te melden! 
 
Voor meer informatie over het (proef)trainen en voetballen bij SJO 
America-Meterik kan contact opgenomen worden via info@sjoamerica-
meterik.nl. 
 
 
Website 

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

 

 

Ingezonden: 
 
Hierbij een van de foto's van de 
nieuwe situatie bij de kerk waarbij 
een trekker met oplegger met veel 
moeite en schade aan 2 paaltjes de 
bocht neemt. 
 
Dit staat ons dus nog vaker te 
wachten. 
 
Dit is door inzender ook 
doorgegeven aan de gemeente en 

Dorpsraad met de foto's. 
 
 

http://www.sjoamerica-meterik.nl/
mailto:info@sjoamerica-meterik.nl
mailto:info@sjoamerica-meterik.nl
http://www.sjoamericameterik.nl/
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 Senioren nieuws 

 

 

 

Programma senioren dames 

Programma zaterdag 19 maart 

18:00 MVC '64 DS 1  VC Trivia DS 2 De Zevensprong, Maashees 
17:30 Asterix DS 1  VC Trivia DS 3 D'n Adelaer, Maasbree 
17:00 SV Aspargos DS 1 VC Trivia DS 4 't Haeren, Grubbenvorst 
17:00 Grashoek DS 3 VC Trivia DS 6 De Ankerplaats, Grashoek 
 

Programma maandag 21 maart 

20:00 Havoc DS 3  VC Trivia DS 1 De Stappert, Haps 
 

Programma senioren heren  

Programma zaterdag 19 maart 

17:00 VC Athos '70 HS 2 VC Trivia HS 1 De Kruisweide, Sevenum 
16:30 Hajraa HS 8  VC Trivia HS 2 TU Studentenspc hal 1, Eindhoven 
 

Wedstrijdverslagen  

Dames 1 

Geen halve finale beker voor VC Trivia 

Afgelopen zondag speelde het eerste damesteam van VC Trivia voor een plekje in de halve finale van 
de regiobeker. De dames kwam net te kort tegen een sterk en vooral snel spelend VC Limac. Het duel 
in Panningen ging met 3-0 verloren.  
 

Competitie 

De dag ervoor, op zaterdag, werd er voor de competitie gespeeld tegen VCP uit Oploo. De dames van 
VC Trivia waren erop gebrand om een goed resultaat neer te zetten, na 2 verliespartijen op rij.  
VC Trivia startte de wedstrijd goed en pakte al snel een ruime voorsprong door goed servicewerk. 
Aanvallend schitterde Danique Oomen en ook Teuntje van Rengs groeide zichtbaar in de wedstrijd. 
Met veel overtuiging en spelvreugde werd de set met overtuigende cijfers binnengeslagen (25-7).  
 
In de 2e set was het verhaal niet anders, behalve dan dat Teuntje van Rengs definitief haar stempel 
drukte op het spel van VC Trivia. Aan het einde van de 2e set, die met 25-12 werd gewonnen, maakte 
Meike Tacken haar debuut voor het eerste damesteam.  
 
De 3e set verliep in tegenstelling tot de eerste 2 iets moeizamer. Ondanks goed servicewerk wist VCP 
twee keer een serie van 5 punten te maken, echter dit deed geen pijn voor VC Trivia, daar er al een 
ruime voorsprong op het scorebord stond. Meike Tacken, die aan het einde van 3e set opnieuw haar 
opwachting mocht maken, wist meteen haar eerste bal te scoren. De set werd met 25-20 gewonnen.  
 
In de 4e set wist VC Trivia het ritme te herpakken en met meer dan 10 servicepunten op rij van Teuntje 
van Rengs had de tegenstander niets meer in te brengen (25-7). 
 

Kwartfinale beker 

De dames van VC Trivia reisden dus met het nodige vertrouwen naar Panningen, echter de 
tegenstander bleek er een van formaat. VC Limac speelde met meer overtuiging en wist daardoor het 
spel op belangrijke momenten in de set te versnellen. Daar had VC Trivia zichtbaar moeite mee. VC 
Trivia ging de strijd wel aan, maar kwam aan het einde van iedere set net te kort 25-19, 25-23, 25-21. 
 
 

Jeugdnieuws 

Programma jeugd zaterdag 19 maart  

15:00 Livoc Liessel MB 1 VC Trivia MB 1 De Smeltkroes, Liessel 
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Programma CMV zondag 20 maart       

13:30 VC Athos '70 N5 1 VC Trivia N5 1   
14:00 Peelpush N5 2 VC Trivia N5 1   
     
09:30 VC Trivia N5 2  Revoc/VCB N5 1 Wieneke Manders, Inge Mulders 
10:00 VC Trivia N5 2  BVC Holyoke N5 2   
10:30 Tupos N5 1  Revoc/VCB N5 1   
11:00 Tupos N5 1  BVC Holyoke N5 2   
     
11:30 VC Trivia N5 3  VC HERO N5 2 Guus Tacken, Daan vd Beuken   
12:00 VC Trivia N5 3  VC Kessel N5 2 Teun vd Bekerom  
12:30 VC Maasdal N5 2 VC HERO N5 2   
13:00 VC Maasdal N5 2 VC Kessel N5 2   
     
10:45 VC Trivia N4 1  VC Olympia N4 1   
11:15 VC Trivia N4 1  Set Up N4 1  
  

Recreantennieuws 

Programma recreanten dames 

Programma vrijdag 18 maart 

20.30  VC Trivia 3 VC Kessel 1  Meterik Cindy Tacken 
 

Programma maandag 21 maart 

21.00  VC Trivia 5 SV Phoenix '75 1 Hegelsom Dave Houben 
 

Programma recreanten heren  

Zondag 20 maart 

10.00 VC Trivia HR 2 Holyoke 1  America Jan Cortenbach 
 
 

 

     

  Bijeenkomst over 

 (pré)mantelzorgwoningen 
 

Wil je als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie je zorgt? Of andersom?  
Heb je nu nog geen zorg nodig, maar in de toekomst wel? En wil je goed voorbereid zijn door nu alvast 
een pre-mantelzorgwoning bij je huis te plaatsen?  
 
Je kunt ervoor kiezen om een (pré)mantelzorgwoning bij of aan je eigen huis te laten bouwen. Hiervoor 
kun je de woning verbouwen, iets nieuws bouwen of een tijdelijk woongedeelte plaatsen. Er kan steeds 
meer! 
 
Synthese organiseert in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas op  

maandag 4 april een bijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de (pré)mantelzorgwoning.  

Zaken die aan de orde komen:  
 

• Wat is een (pré)mantelzorgwoning? 

• Wat zijn de voorwaarden? 

• Hoe is de procedure? 

• Wat zijn voor- en nadelen? 
 

De bijeenkomst start om 19.00 uur en vindt plaats in de grote zaal van 't Gasthoes. Aanmelden kan via de 
website van Synthese www.synthese.nl/nieuws. Geef aan met hoeveel personen je wilt komen. Je kunt 
ook contact opnemen met Anja Damhuis van Synthese tel. 06 36164919. 

http://www.synthese.nl/nieuws
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Veilig leren zwemmen voor kinderen uit gezinnen 

met een laag inkomen in Horst aan de Maas 
 
 
 
 

Veilig leren zwemmen is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in het waterrijke Nederland. Lekker 
zwemmen is bovendien ontzettend leuk, gezond en belangrijk 
om mee te kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes. Goed 
leren zwemmen is voor veel gezinnen een te grote aanslag op 
hun portemonnee.  
 
Daarom is stichting Leergeld Horst aan de Maas er voor 
gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen 
een bijdrage ontvangen voor het volgen van zwemlessen.  
 
Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen 
met een laag inkomen maken voor lidmaatschap aan 
sportclubs, school(reisjes), dans, muziek, jeugdverenigingen en kindervakantiewerk. De regeling is er voor 
kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag 
inkomen. Kijk voor meer informatie op www.leergeldhorstaandemaas.nl. 
 
 

 

Jeu de Boules Meterik. 
 
Donderdag 10 maart hadden we voor het eerst in lange tijd weer een uitwisseling, in Venray tegen Heide.  
 
Het was even wennen aan de baan, maar de resultaten mogen er zijn. Namens onze club werd Lambert 
Vullings tweede, Maria Versleyen werd derde. Toon van Rens won namens Heide. We kunnen terugkijken 
op een mooie, gezellige uitwisseling. Op naar de return op 14 juli a.s. 

 
 
 
 
 
 
Wil je ook eens kijken 
of deze sport wat voor 
jou is?  
 
Kom gerust eens 
kijken of meedoen op 
dinsdag om 9.30 uur, 
op donderdag om 
13.30 uur of op 
zaterdag om 9.30 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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  Sportvereniging Oxalis 

Horst aan de Maas  
 

Ondanks veel doelpunten verlies voor Oxalis 

Zondag 13 maart stond geen onbekende tegenstander op het programma. De dames van Oxalis speelden 
de afgelopen seizoenen al vaker tegen MKV uit Milheeze. Beide ploegen hebben in deze competitie nog 
geen punten kunnen pakken, dus het was de vraag wie deze mee naar huis ging nemen. Ondanks de vele 
doelpunten die gescoord werden door beide teams, wist Oxalis de wedstrijd niet te winnen. 
 
Meteen vanaf de start van de wedstrijd ging het gelijk op. Toch was het MKV die de voorsprong steeds 
wist te pakken. Maar Oxalis had daar wel een antwoord op door in het begin van de eerste helft de 
tussenstand steeds weer terug te brengen naar een gelijkspel. Aan beide kanten werden mooie kansen 
gecreëerd en allebei de teams wisten de korf goed te vinden. Toch was het MKV die steeds met een 
aantal doelpunten op voorsprong kwam. Zo gingen de teams met een tussenstand van 16-13 de rust in.  
Tijdens de rust gaf trainer/coach Johnny Vervoort aan dat Oxalis goed aan het spelen was en dit ook in de 
tweede helft vol moest houden. Oxalis moest proberen op sommige momenten wat feller te spelen en de 
kansen af te maken.  
 
De tweede helft namen de dames uit Horst aan de Maas deze opdracht vanuit de rust goed mee en 
begonnen ze meteen fel en sterk. De kansen werden goed afgerond en Oxalis wist voor het eerst in de 
wedstrijd een voorsprong te pakken. Helaas was deze van korte duur en nam MKV opnieuw de leiding. 
Gedurende de tweede helft bleef Oxalis goed spelen en naar kansen zoeken. Helaas bleek het lastiger om 
deze kansen af te ronden en hierdoor kon MKV het gat steeds groter maken. Zo werd de eindstand 
uiteindelijk 26-21.  
Volgende week zondag 20 maart speelt Oxalis 1 om 11.50 uur tegen ONA/Astrantia 1 in Overasselt.  
 

Zondag 20 maart kampioenswedstrijd Oxalis 2 

Oxalis 2 speelt zondag 20 maart om het kampioenschap in de reserve 1e klasse. Ze spelen om 11.30 uur 
tegen Rietvogels/Euro Girls 2 in sporthal De Koolakkers in Westerhoven.  
Ze hopen op de aanmoedigen van supporters!! 
 

Doedag Sportpark Wienus 

Samen met VV Hegelsom organiseren we op zaterdag 9 april 2022 onze Wienus Doedag.  
Van 9.30 - 13.00 uur hopen we met zoveel mogelijk leden/ouders/vrijwilligers van SV Oxalis en  
VV Hegelsom een aantal klusjes op onze accommodatie te kunnen uitvoeren. Want ‘vele handen maken 
licht werk’ én met zijn allen samen gaan voor één mooi opgeruimd en schoon sportpark is nog leuk ook! 
We hopen op enthousiastelingen die op deze ochtend enkele uurtjes willen meehelpen zodat het sportpark 
er voor begin 2e helft veld weer mooi bij ligt. Opgeven kan voor 27 maart via het opgaveformulier dat 
gemaild is of bij Annemie Cleven: accommodatie@svoxalis.nl 
 

Agenda 

04-04-2021: Bloemenactie rozenverkoop Hegelsom 18.15-20.00 uur 
09-04-2022: Doe-dag Sportpark Wienus 09.30 – 13.00 uur 
13-04-2022: Bloemenactie narcissenverkoop America 17.00-19.30 uur 
23-04-2022:  Zaalfinales dameskorfbal bij (DSC) in 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 

 

 
Vrede kan niet bewaard worden 

door middel van strijdkracht. 
Het kan alleen bereikt worden 
door middel van ons verstand. 

           Albert Einstein 

mailto:accommodatie@svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Koken met ‘t Krèntje 

   Oekraïense borsjtsj 

 

Ingrediënten: (voor 6 personen)  

500 g platte rib of halve kip 
3 liter water 
4 verse bieten 
3-4 aardappels 
300 g witte kool of spitskool 
1 ui 
1 wortel 
1 eetlepel zonnebloemolie  
2-3 laurierblaadjes 
1 eetlepel tomatenpuree 
2 eetlepels suiker 
1 eetlepel kruidenazijn of tafelazijn  
verse kruiden, peterselie, bladselderij of lavas, 
dille 
zout en peper 
zure room om mee te serveren  
 
Natuurlijk wordt borsjtsj in zo goed als alle Slavische landen gemaakt, in vele variaties, van koud tot heet, 
toch komt het oorspronkelijk uit Oekraïne. Dit is een dikke, dieprode bietensoep, geserveerd met zure room. 
Geen licht voorafje, maar een zeer vullende, volwaardige maaltijd vaak geserveerd met zacht en geurig 
knoflook breekbrood (pampoeshky). Het gerecht is niet zozeer ingewikkeld als tijdrovend, trek er zeker 1,5 tot 
2 uur voor uit. Maar het is ook zeker de moeite waard, borsjtsj is de volgende dag nog lekkerder. Het is echter 
niet geschikt om in te vriezen. 

 

Bereidingswijze: 

Allereerst de bieten goed met een borsteltje schrobben, niet schillen! Samen met het vlees en water in een 
soeppan doen en aan de kook brengen. Zout toevoegen (een volle eetlepel) en de laurier. Op een zacht 
vuur laten koken. Jonge bieten hebben ongeveer 30 minuten nodig. 
 
In de tussentijd aardappels schillen en in kleine blokjes snijden. De kool in fijne korte reepjes snijden. 
Als de bieten gaar zijn, ze uit de pan halen, even laten afkoelen. Daarna schillen en/of grof raspen, of 
snijden in hele dunne reepjes. Gebruik hierbij een paar schone huishoudhandschoenen, ze beschermen 
de handen tegen verkleuring en de (vast nog steeds) hete bietjes. 
 
Als het vlees gaar is, het ook uit de pan halen, los maken van botten en eventueel vel, en in kleine blokjes 
snijden. Terug in de pan doen samen met de kool en aardappels. Aan de kook brengen en ongeveer  
10 minuten zacht laten pruttelen. 
 
De wortel en ui schillen, de ui snipperen en de wortel grof raspen. 
Op een zacht vuur sauteren in de olie, daarna de voorbereide 
bieten toevoegen, suiker, azijn en de tomatenpuree. Heel kort 
alles samen stoven. Daarna het geheel aan de soep toevoegen 
en aan de kook brengen. Zodra de soep kookt, verse kruiden 
toevoegen en het vuur uitzetten. Op smaak brengen met 
eventueel extra zout en peper 
 
Laat de soep nog een half uur staan voor het serveren.  
Opdienen met zure room en pampoeshky 
Pampoeshky is een zacht Oekraïens knoflook breekbrood.  
 
De boven geplaatste borsjtsj en foto is gemaakt door een 
Oekraīense vluchtelinge die in Venray is ondergebracht. We 
hebben samen zeer lekker gegeten!!! 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 
 

19 maart: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur. 3e zondag van de Vasten  

1. Zeswekendienst Pierre Jenniskens, 
2. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag) 
 

2 april: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur. 5e zondag van de Vasten  

1. Pieter-Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst), 
2. Pieter-Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst), 
3. Frans Geurts (jaardienst), 
4. Jo Smits, 
5. Ger Hermans 
 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 

19-03: Margriet Hendriks  Theo van Rens   collecteschaal achter in de kerk 
02-04:  Henny Bergs  Max van Dieten   collecteschaal achter in de kerk

    

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dankuwel! 
 

Opgeven voor doopsel en ziekencommunie: ma, di, do en vrijdagochtend: : 

 077 3981416 

Misintenties:   

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
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. Binnenkort meer informatie over deze actie in het Krèntje. Alvast bedankt voor de steun.  
 
Op zaterdag 2 april a.s. komen de AMC zangers in Meterik de mis zingen. Ze willen dit doen ter 
nagedachtenis aan hun overleden leden Jo Smits en Ger Hermans.  
 
 
 

 
 

Samen in actie voor Oekraïne. 
 
De mensen in Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Denk daarbij aan lang houdbaar voedsel en 
medicijnen. Wilt u samen met ons deze mensen helpen?  Alle kleine beetjes helpen.  
 
Kunt u misschien iets missen? Lang houdbaar voedsel en medicijnen kunnen van maandag t/m 
zaterdag bij Vakgarage Maashorst ingeleverd worden van 08.00-18.00.  
Wij zorgen dat de spullen rechtstreeks naar Oekraïne gaan. 
 
Vakgarage Maashorst, St. Jansstraat 32 in Meterik. Bedankt voor uw hulp 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Chocolade Paasactie voor KWF 

Kankerbestrijding 
 

Donderdag 2 juni gaan we, als alles zo blijft, weer naar Frankrijk om mee te doen 

aan de Alpe d’Huzes.  
Het echte doel van deze sportieve uitdaging is het ophalen van zoveel mogelijk geld voor KWF 
kankerfonds. Daarom vragen we jullie aandacht voor onze paasactie: de verkoop van chocolade 
paashazen en/of eitjes. 
 

Verwen jezelf of een dierbare met een lekker aardigheidje en steun KWF! 

 
De eitjes zijn verpakt in zakjes van 250 gram en kosten per zakje € 6,75 (massief wit, melk, puur of 
gemengd) De hazen zijn in dezelfde smaken verkrijgbaar (zie hieronder).          
Bestellen kan uiterlijk tot zondag 3 april via mail: meterik@laurijsse.eu 
Of telefonisch (a.u.b. na 17.00 uur): 06-1463 6247 of 06-2880 3599. 
Geef ook door welke smaak je wilt bestellen. We bezorgen aan huis tussen 8 en 10 april (of in overleg) 

 
Haas met kruiwagen(20 cm): € 8,75 
  
Staand haasje (15 cm)     : € 4,75 
        
Haasgezicht (15 cm)      : € 7,75 
 
Namens ons en KWF alvast hartelijk bedankt! 
 
  Jan en Mariëtte Laurijsse 
 

 
 
 

mailto:meterik@laurijsse.eu
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