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Marathon Rotterdam 10 april 

 

Joris van den Beuken heeft de marathon van Rotterdam gelopen met een tijd van 2:58:29.  

Een persoonlijk record, (42 km 195 meter). Proficiat! 
 
Start om 10:00:28 uur 
Km  Totaal tijd min/km 
5 km  00:29:36 04:08 
10 km  00:41:38 04:13 
15 km  01:02:27 04:10 
20 km  01:24:06 04:20 
21.1 km 01:28:44 04:14 (de helft) 
25 km  01:45:09 04:13 
30 km  02:06:23 04:15 
35 km  02:27:34 04:15 
40 km  02:49:08 04:19 
Finish  02:58:29 04:16 
Gemiddeld tempo 04:14 min/km. 
 
 

 

 

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  
email melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

Abonnement per 1 januari 2022 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2022 

1 pagina € 27,50 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (kleur)            € 25,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
http://www.google.com/imgres?hl=nl&sa=X&biw=1680&bih=955&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VUh6wFBz4aifUM:&imgrefurl=http://www.headlinez.nl/index.php?category=Atletiek&docid=uDaVKebpJjrszM&imgurl=http://www.headlinez.nl/images/atletiek.gif&w=150&h=117&ei=356qUOC3JcPE0QX2qIGIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1274&vpy=471&dur=5139&hovh=93&hovw=120&tx=85&ty=46&sig=107630542770312409473&page=2&tbnh=93&tbnw=120&start=37&ndsp=44&ved=1t:429,r:43,s:0,i:268
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 9-04-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie 
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

APRIL 

Wo 20: Vrouwen samen sterk: rondje Meterik 
Do 21: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 23: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Wo 27: Meriko Vocaal organiseert ‘Koningsdag op de Molen’ 15:00 - 18:00 uur 
   

MEI   

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

JUNI   

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

JULI   

Ma 04: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
 04-06: - JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Wo 06: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
Do 07-08: JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Vr 08-11: 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 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Vera geboren 
Ons staflid Remco en Anique zijn de trotse ouders van Vera.  
 
Wij wensen jullie van harte proficiat met de geboorte van jullie 
dochter. Geniet van jullie 3 sterren gezin! 
 
 

Jort geboren  
 
Ons staflid Marieke en Niels zijn de gelukkige ouders van Jort.  
 
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon. Geniet van dit mooie 
wondertje. 
 

OPA 
Zaterdag 23 april komen we oud papier ophalen, deze keer is groep 4 aan de beurt. Dit zijn Sjuul 
Hegger, Richard Weijs, Eveline Swinkels en Yvonne Wijnands. 
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. 
Verzamelen bij café Kleuskens. 
 
 
 
Mededelingen KBO  
 
Beste leden, 
 
Onze volgende excursies zijn:  
Op woensdag 18 mei naar ‘Siberia Greenhouse’ in Maasbree. 
Op woensdag 15 juni een dagtocht met de bus naar Duitsland. 
Schrijf deze datums alvast in jullie agenda; we komen er nog uitgebreid op terug. 
 
Agenda: 
Wandelen Maandag 2 mei vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten Donderdagmiddag 14 – 21 en 28 april, aanvang 13.30 uur.  
Kienen  Maandag 9 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. 
 
Wij wensen een ieder fijne paasdagen .  
 
Groetjes, KBO Meterik. 
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“Joa daat is toch prachtig, en allemachtig, 

Es Sjeng weer aon de geng geit, de stömming dao!” 
 

 
♫♪ De Nachraove - Frans Theunisz, Maastricht 1995 ♪♫ 

 

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,  

 
Nee, wij zijn niet specifiek op zoek naar ‘kèls oet Mestreech’. Alhoewel die natuurlijk net als jullie 
allemaal, van harte welkom zijn! Wij zijn wel op zoek naar vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen 

aan het dorpsfeest Boorebrulluft 2022 Beej de Meule, dat plaatsvindt op zondag 12 juni van 14.11 tot 

22.00 uur en het Vreejgezellefiëst dat plaatsvindt op vrijdag 10 juni van 19.00 tot 00.00 uur.  

Ziede geej ozze ‘Sjeng’ deen: 
- “vaan muzièk hawt  
- geit wie ennen boemeltrein 
- mejgeit oppe melodie 
- lekker aon de geng geit 
- stömming doabrengt” 
  
Dan maken we graag gebruik van jouw hulp als vrijwilliger (leeftijd 18+) bij ons evenement.  
Als ‘Sjeng’ zijn er diverse taken om te vervullen:  
- tap-Sjeng: tapt bier 
- fris-Sjeng: schenkt frisdrank 
- buffet-Sjeng: verzamelt/verstrekt drankbestellingen en neemt consumptiebonnen aan 
- entree-Sjeng: checkt bezoekersleeftijd, verstrekt polsbandjes 
- bonnen-Sjeng: verkoopt consumptiebonnen  
- garderobe-Sjeng: verzorgt de garderobe  
- afval en toilet-Sjeng: verzamelt plastic bekers, verzorgt afvalbakken en toiletwagens 
- coördinatie/toezicht-Sjeng: houdt toezicht op het terrein en de directe omgeving  
- catering-Sjeng: ondersteunt de catering 
- opbouwterrein-Sjeng: verzorgt de opbouw van het evenement/terrein in de week voorafgaand 

(dagen/tijden in overleg) 
- afbouwterrein-Sjeng: verzorgt de afbouw van het evenement/terrein op maandag 13 juni (overdag) 
- stömming-Sjeng: aanwezig tijdens het evenement en “hawt vaan muzièk, geit wie ennen 

boemeltrein, geit mej oppe melodie, geit lekker aon de geng, brengt de stömming doa” 
 

Tijden: 

1) vrijdag  10 juni  18.45–01.00 (=inclusief opruimen) 
2) zondag 12 juni 13.45–18.00      
3) zondag 12 juni 17.45–23.00 (=inclusief opruimen) 
4) zondag 12 juni 13.45–23.00 (=inclusief opruimen) 
 
Voor meer informatie en het aanmelden als vrijwilliger ga je naar de website: 
https://www.demeulewiekers.nl/inschrijven/ 
 
Alvast hartelijk dank voor jouw hulp! 
  

“Heej Sjeng… aon de geng! De stömming die is weer doa!” 
’t BooreBrulluft Comité  

https://www.demeulewiekers.nl/inschrijven/
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Hoera, eindelijk klaar. 
 
Goed werk moet lang duren wordt vaak gezegd. Dat klopt als een bus voor de werkzaamheden in de kom. 
Hulde hoe het is geworden. We zijn er blij mee.  
 
Het ziet er weer allemaal fris en fruitig uit en de nieuwe kom is een echte aanwinst. Daar willen we even bij 

stil staan en wel op zaterdag 23 april om 14.00 uur op het plein voor het MFC. We brengen een 

toast uit op het vernieuwde centrum en de wethouder zal symbolisch een welkomstbord plaatsen op de rand 
van de 30 km zone.  
Wie zin heeft, is bij deze uitgenodigd. Het echte openingsfeest is eind juni gepland. Maar daar komen we 
nog op terug. 
 

Maar met het gereedkomen van de kom, neemt de verkeerstroom ook weer toe. 
Onze zorgen daarover hebben we de laatste maanden verschillende keren met 
jullie gedeeld. Ondernemers hebben toegezegd, daar waar mogelijk, hun aan- en 
afvoerverkeer langs de kom te leiden. Er worden twee zebrapaden aangelegd om 
vooral schoolgaande kinderen veilig te laten oversteken. Er worden in het kader 
van het project ‘Veilig op weg’ oproepborden geplaatst om je aan de 30 km 
snelheid te houden.  
 
Maar ………,  er zijn verschillende obstakels weggehaald. Volgens deskundigen 
voegen ze niks toe en zou het leiden tot een rustiger verkeersbeeld. Wij denken, 

dat de kans groot is, dat het een ‘racebaan’ wordt, met alle negatieve gevolgen van dien. Maar dat hoeft niet 
persé. Als inwoners kunnen we hier een stuk sturen. Zelf het goede voorbeeld geven en ons vooral houden 
aan de 30 km (ook al toetert je achterbuurman!!).   
 
Die oproep willen we in het weekend van 16 april nog eens extra onderstrepen. 
Dat doen we door een flyer en sleutelhanger huis aan huis te bezorgen. 
Aanwonenden krijgen nog extra 30 km stickers om deze op containers te 
plakken die regelmatig aan de weg staan.  
Een goed voorbeeld doet goed volgen. De tijdwinst op die paar honderd meter 
is niks, maar de ‘veiligheidwinst’ is enorm. Dat moet bij ons tussen de oren, 
zodat we laten zien ‘hoe het moet’. Dat is echt de eerste stap naar de oplossing. 
Laten we het samen oppakken. 
Alleen dan kunnen aanwonenden in de kom ook genieten van al die pracht die 
gerealiseerd is. 
 

 

Dinsdag 10 mei: informatieavond isoleren woning 
 
De huidige hoge gasprijzen voelen we allemaal in onze portemonnee. Het verduurzamen van uw huis is 
urgenter dan ooit. ISOLEREN is daarbij een belangrijke eerste stap.  
Werkgroep Duurzaam Meterik organiseert een informatieavond over het ISOLEREN van uw woning. Tijdens 
deze avond laat Isolatie.com uit Handel zien welke maatregelen u kunt nemen om uw woning te ISOLEREN. 
Er is ook volop gelegenheid voor het stellen van uw vragen. 
 
Ook is Meterik Elektro aanwezig om uw vragen over ZONNEPANELEN te beantwoorden.  

Waar?  MFC De Meulewiek  

Wanneer?  Dinsdag 10 mei a.s. van 20.00 – 22.00 uur 

Komt u ook? Meldt u dan aan via duurzaammeterik@gmail.com. 

Hartelijke groeten,  
Werkgroep Duurzaam Meterik 
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Dorpsraadvergadering donderdag 21 april 2022 
 
Op 21 april vindt er om 19.30 uur weer een dorpsraadvergadering plaats. Deze zal plaatsvinden in de foyer 
van MFC De Meulewiek. 
Tijdens de vergadering zal er gesproken worden over de ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2, de 
campagne ‘Veilig op weg’, worden er plannen gemaakt voor een feestelijke opening van het nieuwe 
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. 
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.  
 
Via ’t Krèntje, onze Facebookpagina en Instagram, houden we jullie op de hoogte van de uitkomsten van de 
vergadering en andere nieuwsberichten en/of wetenswaardigheden van de Dorpsraad. 
 
 
 

 
 
 
  Concordia tweede op het ONFK 

 
 

Afgelopen zaterdag was het zover. De fanfare van Muziekvereniging Concordia toog richting 
Friesland om deel te nemen aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK). 
Om 10.00 uur ’s ochtends vertrok het hele gezelschap met de bus richting Appelscha, waar we 
zouden verblijven dit weekend. Na het inchecken werd in het dorp nog een hapje gegeten. Daarna 
werd koers gezet richting Drachten waar in de prachtige Schouwburg ‘De Lawei’ de wedstrijd plaats 
vond. 
 
Als eerste moest om 18.00 uur voor de 1e divisie de volgorde van deelname worden bepaald. Onze 
voorzitter, die normaal altijd een zeer gelukkige hand heeft bij de loting, trok ditmaal het lot dat 
bepaalde dat wij als laatste aan de beurt waren. Dit betekende dat de tijd tot 20.00 uur nog overbrugd 
moest worden. 
 
Daarna konden we ons dan eindelijk gaan voorbereiden op het lang verwachte optreden en om 20.00 
uur betraden we de bühne. Het werd uiteindelijk onze beste uitvoering van het verplichte werk ‘LEI’ en 
iedereen stapte met een tevreden gevoel van het podium af. Ook de reacties van het publiek waren 
positief, al bleek ook dat het niveau van de deelnemers elkaar niet heel veel ontliep.  
Daarna moest er nog tot 23.00 uur gewacht worden totdat de prijsuitreiking kon beginnen. Uiteindelijk 
werden we door de vijfkoppige jury als tweede geplaatst ná Fanfare Eendracht Maakt Macht uit het 
Friese Oudega. Onze voorzitter mocht uit handen van burgemeester Rijpstra van Drachten de trofee 
met bijbehorende geldprijs in ontvangst nemen. 
 
Terug in Appelscha werd er nog tot in de late uurtjes (of vroege uurtjes, het is maar hoe je het bekijkt) 
een feestje gevierd. Je kon merken dat iedereen er weer aan toe was om, na de lange stilteperiode 
van corona, weer samen op pad te gaan om muziek te maken en met elkaar plezier te beleven. En 
daar zijn we met dit ONFK zeer goed in geslaagd. 
 
Zondagmiddag kwamen we rond de klok van 13.00 uur weer aan in Meterik. Daar werd nog 
gezamenlijk een lunch genuttigd in het MFC, waarna iedereen moe maar voldaan huiswaarts keerde. 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Uitslagen competitie: week 14  Competitie punten en stand na: ronde 22 
 
VOP/DWH 1   Meterik 1             NG A   Klasse   Meterik 1  132  pnt   plaats   5 
Meterik 2   Griendtsveen 1 7 - 8 B1  Klasse  Meterik 2  146  pnt   plaats   2 
Meterik 3   Oirlo 1   5 - 8 B1  Klasse  Meterik 3  126  pnt   plaats   8 
Valdere Sevenum 2  Meterik 4  4 - 8 B2  Klasse  Meterik 4  128  pnt   plaats   7 
Meterik 5   Tienray 2  1 - 12 B3  Klasse  Meterik 5  122  pnt   plaats   8 
Meterik 6   Oostrum 1  9 - 3 C1  Klasse  Meterik 6  124  pnt   plaats   5 
Meterik 7     Vrij    C2  Klasse  Meterik 7  135  pnt   plaats   5 
Meterik 8     Vrij    C4  Klasse  Meterik 8  140  pnt   plaats   6 
 
Beste speler in week 14:  THEO VD BEKEROM van Meterik 2  

 

 

 

 Een terugblik…… jeugdige voetballers 
 
 

Hartelijk dank aan iedereen die reageerde op onze vragen over de  jeugdige voetballers op de foto. 
Ze waren voor het derde jaar op rij winnaar van het scholenvoetbaltoernooi en kwamen daardoor in het 
bezit van de wisselbeker. Het toernooi werd omstreeks 1970 in Hegelsom gehouden. (weet iemand de 
exacte datum??) 
 
Het team was samengesteld uit de jongens van de twee hoogste Meterikse klassen. 
 
Staand v.l.n.r.: René Wijnands, Wiel van Rengs (zoon van Wiel), Ger 
Kleuskens, Hay Hermans, Twan Alards, Huub Wijnands, Theo Verheijen, 
Peter van Asten, Mart(in) Jenniskens. 
Gehurkt v.l.n.r.: Peter Smulders, Frans van de Munckhof, Wiel van Rengs 
(zoon van Lei), Bert Korstjaans (met grote beker), John Vervoort (met kleine 
beker), Jan Huijs, Henk Lemmen. 

 

 

 

 
 
 

Enkele maanden geleden hebben de kinderen van de basisschool diverse borden gemaakt en 
opgehangen om hondenbezitters te vragen de kak van hun hond mee te nemen of de hond ergens 
zijn behoeften te laten doen waar het mag. 
 
Helaas heeft dit weinig resultaat opgeleverd.  
Afgelopen week was het volop raak… 3 grote drollen 
waarvan enkelen midden op het pad waar ouders en 
kinderen lopen om de school te bereiken. Helaas zijn de 
baasjes van de dader(s) niet bekend … een verstandig 
woordje zou dan weleens kunnen helpen!! 
 
Ook op andere plekken neemt de overlast toe…  
Wij zijn ook hondenbezitter, onze hond doet zijn behoefte in de tuin of buitengebied. Gaat het mis….  
dan hebben we altijd een zakje bij ons. 
Wij hebben de poep bij de school opgeruimd …. helaas was dit niet de eerste keer. 
 
Margriet en Ton Hendriks  
  

Op de stoep geen poep!!
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 Meriko Vocaal organiseert woensdag 27 april  

   Koningsdag op de Molen. 
 

 
Nog een kleine twee weken en dan is het zover, Koningsdag 2022. Meriko Vocaal zingt op de molen, met 
begeleiding van ons combo. 
Maar Meriko Vocaal zingt niet alleen. Enkele leerlingen van Marjolein Cuijpers - Kuenen laten van zich 
horen.  
Voor de kinderen is er steltlopen, knutselen en men kan zich laten schminken. Dit alles in samenwerking 
met de ouderraad van onze basisschool ‘Onder de Wieken’.   

 
Volgende week maken we het gehele programma van deze bijzondere dag bekend. 
Koningsdag op de molen van 15.00 uur tot 18.00 uur.  
 
Tot dan! 
 

 
 
 

 Paasstukje 
 
 

 
Nadat de bloemschikspullen al 2 jaar bij Anny op 
zolder hadden gelegen, konden we dan eindelijk het 
paasstukje gaan maken. 
 
Ruim 30 leden waren present om dit mooie stukje te 
maken. 
Het resultaat zag er erg goed uit, en het was vooral 
heel gezellig 
 

Rondje Meterik 

Woensdag 20 april gaan we weer ons jaarlijks rondje Meterik doen. Waar we naar toe gaan is nog een 
verrassing. We gaan deze keer iets buiten de grenzen, het is ongeveer 10-15 km van Meterik. 
. 
Omdat het te ver fietsen is en op de terugweg donker, willen we met de auto gaan. 
Hiervoor hebben we een aantal chauffeurs nodig. 
Onkosten worden uiteraard vergoed. 
Meld je even aan bij een van de bestuursleden als je wilt rijden en hoeveel personen je mee kunt nemen. 
We vertrekken om 18.30 uur bij de kerk in Meterik 
 
Aanmelden voor dit leuke rondje Meterik kan tot en met 14 april a.s. bij een van de bestuursleden. 
Tot dan! 
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 SENIOREN NIEUWS 

 

 

Senioren dames 

Programma zaterdag 16 april  

15:00 VC Trivia DS 6 Asterix DS 3 America   Sofie Kleuskens, Ilse vd Homberg,  
 

Dames VC Trivia niet te stoppen 

Opnieuw was VC Trivia een maatje te groot voor haar tegenstander. Afgelopen zaterdag werd er in de 
thuiswedstrijd met overmacht gewonnen van Vocala uit Oeffelt. Dit resulteerde in de 5e 4-0 overwinning 
op rij.  
 

Swingend geheel 

De dames van VC Trivia waren gewaarschuwd. Vocala is een ploeg die niet zomaar opgeeft en het 
menig tegenstander moeilijk maakt. Zo werd de uitwedstrijd eerder dit seizoen wel met 0-4 gewonnen 
door VC Trivia, echter ging dit wel met de hakken over de sloot.  
 
Afgelopen zaterdag begon VC Trivia sterk aan de thuiswedstrijd. Met veel servicedruk en afwisselend 
aanvalsspel werd er volop gescoord. VC Trivia liet de tegenstander geen moment in de wedstrijd komen 
door vrijwel iedere eerste side-out direct te scoren. De spelvreugde was van de gezichten af te lezen en 
het team ging swingend naar een setstand van 25-09. 
 
Het doel van VC Trivia was voor iedereen duidelijk, maximale winst en iedereen deel laten nemen aan 
de feestvreugde. De eerste wissel werd doorgevoerd in de 2e set. Danique Oomen zorgde op de 
buitenpositie voor de nodige rake klappen, echter na een tijdje werd Trivia slordiger en kwam Vocala zo 
waar op voorsprong. VC Trivia wist dat er een versnelling hoger gespeeld moest worden, met als 
resultaat dat uitblinker Teuntje van Rengs met haar sprongservice het voortouw nam. Evie Linskens 
deed er vervolgens nog een schepje bovenop. De set werd met 25-17 gewonnen.  
 

Teamprestatie 

In de 3e set werd er flink 
door gewisseld. Eugenie 
van Lin en Femke Linders 
kwamen binnen het veld 
en Sanne Bergs nam de 
spelverdelerspositie over. 
VC Trivia was en bleef de 
bovenliggende partij en 
daarmee werd maar weer 
eens aangetoond dat de 
dames van VC Trivia aan 
elkaar gewaagd zijn en 
daardoor een kwalitatief 
zeer goed team vormen en 
meer dan terecht de 2e 
plaats op de ranglijst 
inneemt.  
 
De 3e set werd met 25-16 
en de 4e set met 25-18 
gewonnen.  
 
Opnieuw was het publiek de grote winnaar, want ondanks het grote krachtsverschil tussen beide teams, 
wist VC Trivia met mooi volleybal de wedstrijd naar haar hand te zetten. 
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Senioren heren 

Programma zaterdag 16 april   

15:00 DKJO HS 2 VC Trivia HS 2 De Weijer, Mierlo 
 

Jeugdnieuws 

Programma jeugd zaterdag 16 april  

13:30 SVS MB 1  VC Trivia MB 1  Sporthal Korenaer, Stevensbeek 
15:00 Livoc Liessel JC 1 VC Trivia/Hovoc JC 1  De Smeltkroes,       Liessel 
 

Recreantennieuws 

Programma recreanten dames        

19-04 21.00  VC Trivia 1  Hovoc 3 America Peter Cuppen, 
20-04 20.30  Revoc VCB1  VC Trivia 2 Reuver  
15-04 20.30  VC Trivia 3  Vokon 1 Meterik Nicole Tacken,  

 

SENIOREN 
 

Uitslagen 

RKSV Meterik 2  Blerick 4         uitgesteld 
MVC'19 3   RKSV Meterik 3        uitgesteld 
SV Venray 9   RKSV Meterik 4   1 - 2 
DEV-Arcen 1  RKSV Meterik 1  2 - 1 
 
Programma (kijk op onze website voor het actuele programma)  
14 april   20:00 Sparta'18 5   RKSV Meterik 3  
16 april   16:30 Melderslo 3   RKSV Meterik 2  
18 april   10:30 RKSV Meterik 2  DEV-Arcen 2  
18 april   10:30 Ysselsteyn 5   RKSV Meterik 4  
18 april   14:30 GFC'33 1   RKSV Meterik 1  
24 april   10:30 RKSV Meterik 3  Kronenberg 3  
24 april   10:30 RKSV Meterik 4  Kronenberg 2  
24 april   13:00 vvVOS 2   RKSV Meterik 2  
24 april   14:30 RKSV Meterik 1  RKMSV 1  
28 april   20:00 RKSV Meterik 4  SVOC'01 3  
01 mei    10:30 RKSV Meterik 2  Blerick 4  
01 mei    12:00 Sportclub Irene 10  RKSV Meterik 3  
01 mei    14:30 Koningslust 1   RKSV Meterik 1 
 
 

Vandaag 14 april: Witte Donderdag 
 
Op de donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen 
hield. De naam 'Witte Donderdag' verwijst naar het witte gewaad dat de priester tijdens de eucharistieviering 
draagt. De volgende dag wordt op Goede Vrijdag de kruisiging van Jezus herdacht. 
 
's Nachts werd Jezus in de hof van Getsemane verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen. Judas 
leverde Jezus voor dertig 'zilverlingen' uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem. Zij beschuldigden 
Jezus van godslastering omdat hij zich Gods zoon noemde en in Gods naam zonden vergaf. Na de overval 
in de hof van Getsemane werd Jezus door de joodse hogepriester Kajafas verhoord en daarop door de 
Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld. 
 
Paaszaterdag / Stille Zaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de laatste dag van de lijdensweek die 
voorbereidt op het christelijke paasfeest, de opstanding van Christus uit zijn graf. Op deze dag herdenkt 
men de tijd dat Christus dood in het graf lag en er als het ware een stilte in de wereld optrad. Het kruis is nu 
leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie 
kleden op het altaar. 

https://www.beleven.org/feest/goede_vrijdag
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   Sportvereniging Oxalis 

                 Horst aan de Maas 

 
Uitslagen week 14 
De Peelkorf D2  -  Oxalis D1  4 - 4 
Oxalis A1   -  DES (V) A1  5 - 6 
Oxalis 1   -  Melderslo 1  8 - 24 
 
SV Oxalis verliest 1e play off wedstrijd van SV Melderslo 
Zondag 10 april stond de eerste van twee play-off wedstrijden voor SV Oxalis 1 op het programma tegen SV 
Melderslo 1. In deze wedstrijden wordt bepaald wie er zich handhaaft in de Hoofdklasse Zaal. SV Melderslo 
is geen onbekende tegenstander voor de dames van SV Oxalis. Helaas was SV Melderslo een stuk 
trefzekerder dan SV Oxalis.  
 
Het was SV Melderslo die de wedstrijd meteen sterk begon en al snel de beginstand op 0-3 zette. De 
dames van Oxalis probeerden in de aanval goed naar de kansen te zoeken, maar hadden veel moeite om 
deze af te maken. Dit lukte een aantal keren wel goed, maar er werden helaas nog veel kansen gemist. Het 
was dan ook SV Melderslo die de voorsprong voor de rust verder uit wist te breiden naar 3-9.  
Tijdens de rust gaf trainer/coach Johnny Vervoort aan dat de dames van SV Oxalis niet te gehaast moesten 
gaan spelen en in hun eigen tempo naar de kansen moesten zoeken.  
De tweede helft begon SV Oxalis helaas niet fel genoeg, waardoor het Melderslo lukte om steeds verder uit 
te lopen. Ondanks dat de korf nog wel een aantal keren gevonden werd, lukte het SV Oxalis niet om 
dichterbij te komen. Zo werd de eindstand uiteindelijk 8-24.  
 
A.s. donderdag 14 april wordt de tweede play-off wedstrijd tegen SV Melderslo 1 gespeeld in de Kruisweide 
in Sevenum om 20.00 uur. Het zal voor SV Oxalis een moeilijke opgave worden om de achterstand nog te 
overbruggen. Maar de dames zullen er vol voor gaan.  
 
Agenda 
• 20-04-2022: Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8 gemeente Horst a/d Maas 13.30 – 17.00 uur op 

Sportpark De Merel in Melderslo 

• 24-04-2022: Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven 

• 23-04-2022 + 24-04-2022: Start 2e helft veldcompetitie 2021-2022 
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl 
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis 
 
 
 
 

Mooie resultaten voor Wiel Craenmehr in JL-Agro springcompetitie 

Vrijdag 1 april streden jonge springpaarden in 3 leeftijdsgroepen om de overwinning in het Open 

Kampioenschap Vrijspringen Limburg in Hippisch Centrum De Vosberg te Panningen. Bij zowel de 2-

jarigen als de 4-jarigen ging de overwinning naar een fokproduct van Wiel Craenmehr uit Meterik. Dat 

leverde hem niet alleen de eer van 2 titels op, maar bracht ook nog eens in totaal 600 euro aan 

prijzengeld en fokkerspremie ‘in het laatje’.  

Bij de 2-jarigen was het Heartbeat Lady C (V. Heartbeat) uit Colanda C (V. Ircolando) die als 2e starter 

direct de toon zette. Sterker nog, volgens velen was dit het beste paard van de hele competitie. Deze 

royaal ontwikkelde merrie van Wiel Craenmehr sprong met veel gemak en scoorde 84% met maar liefst 

een 9 voor haar vermogen.   

Tenslotte kwam er een groep 4-jarigen in de baan. De winnaar in deze categorie werd de ruin Nathan C 

van Wiel Craenmehr. Deze zoon van Glasgow v/h Merelsnest beschikt over een onbegrensd vermogen 

en komt uit dezelfde moeder (Colanda C), de winnaar bij de 2- jarigen. 

De complete uitslag en foto’s van dit evenement zijn te zien op www.rpflimburg.com 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
http://www.rpflimburg.com/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 

H. Missen in onze kerk 

 

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag: de kerk is open van 15.00- 15.30 uur 

 

Zaterdag 16 april, Stille Zaterdag, gezamenlijke viering in Lambertuskerk te Horst 

 

Zondag 17 april: H. Mis op zondagochtend 11.00 uur, Hoogfeest van Pasen 

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

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

1. Ger Martens (jaardienst ) 
 

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

1. Piet Hermans en Stien Hermans - Reijnders 
 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 

17-04: Susan Baltussen Theo v. Rens    collecte aan de bank 
30-04: Piet Kuenen  Theo v. Rens    collecte aan de bank 
14-05: Margriet Hendriks Max v. Dieten    collecte aan de bank 
 

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 1416 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 
 
 

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