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Paardensportvereniging
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Wij willen alle leden verzoeken om deelname aan kampioenschappen, resultaten van concoursen, spring- of
dressuurwedstrijden evenals andere bijzondere nieuwtjes door te geven aan onze secretaresse Désiré
Hagens (hagensdesire@gmail.com of via app 06-48701831) zodat zij deze kan vermelden in ’t Krèntje. Dit
zodat de zichtbaarheid en het reilen en zeilen van onze vereniging vaker onder de aandacht wordt gebracht.

Save the date!

Verder willen wij de leden erop wijzen dat wij voornemens zijn om op woensdagavond 20 juli een
verenigingsbarbecue te organiseren.
Houd deze avond alvast vrij, nadere informatie volgt t.z.t. van de organisatie, die al staat te popelen om te
beginnen.

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
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.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 16-04-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

APRIL
Do
Za
Wo

21:
23:
27:

Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
Meriko Vocaal organiseert ‘Koningsdag op de Molen’ 15:00 - 18:00 uur

MEI
Ma
Vr
Ma
Di
Za
Zo
Ma
Do
Vr
Za

02:
06:
09:
10:
14:

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

JUNI
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Do
Ma
Za

10:
11:
12:
13:
14:
16:
20:
25:

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

JULI
Ma
Wo
Do
Vr
Ma
Di
Wo
Ma
Do
Za

04:
04-06:
06:
07-08:
08-11:
11:
12:
13:
18:

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

AUGUSTUS
Ma
Vr
Ma
Di
Wo

01:
05:
08:
09:
10:

Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
KBO: excursie naar Fall Creek 09:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC. 13:30 uur
KBO: 'Vrouwen samen sterk' bedevaart Kevelaer 08:00 uur
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OPA
Aankomende zaterdag, 23 april, komen we oud papier ophalen.
Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn Jules Driessen (i.p.v. Sjuul Hegger),
Richard Weijs, Eveline Swinkes en Yvonne Wijnands.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.
Verzamelen om 14:00 uur bij café Kleuskens.

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
en Open Inloop
Het volgende Eetpunt is op maandag 2 mei; dan wordt er weer een 3-gangen diner geserveerd.
U kunt zich opgeven t/m donderdag 28 april bij de Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621 of
dorpsverbindermeterik@gmail.com.
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon.
Open inloop is iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit.

Let op!
Op 2e Pinksterdag is er geen Open Inloop en geen Eetpunt.

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

Beste mede Bikers,
Ja, het kan weer! Nu we eindelijk de coronaperikelen achter ons
hebben kunnen laten en de temperaturen oplopen, is het weer tijd
voor een gezamenlijk ritje.
Zoals vaker is dit wederom gepland op de dag des moeders 8 mei a.s..
Ditmaal gaat de rit door het mooie Duitse Nordrein-Westfalen. Na ongeveer 75 km strekken we even de
beentjes en voorzien we ons van een opbeurend coffeïne shotje.
Rond de klok van 12:00 uur gaan we voor de lunch bij een echt Duits Biker trefpunt. Met de buikjes goed
strak vervolgen we de tocht richting huiswaarts (+/- 85 km).
De totale route is 225 km en last but not least, we rijden géén autowegen……
Op verzoek van de lunchplaats zouden we graag zien dat degenen die meegaan dit vooraf even doorgeven.

DATUM: 8 mei
VERTREK: 09:00 uur bij café Kleuskens
Opgave vóór 27 april op dit e-mail adres : cafe.kleuskens@home.nl
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Mededelingen KBO
Beste Leden,

Woensdag 18 mei een excursie naar ‘Siberia Greenhouse’ in Maasbree.
Dankzij Jan van Dijck zijn we hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen bij ‘Siberia Greenhouse’.
We krijgen daar te zien hoe ze o.a. triosla, botersla, batavia, Shanghai paksoi telen, mede door hun
klimaatsysteem, dat het mogelijk maakt om zeer efficiënt het hele jaar door te kunnen produceren. Hun doel
is om zoveel mogelijk de kringloop van de natuur te gebruiken als productiefactor.
Ga gezellig met ons mee, naar ……. Maasbree.
Dankzij hun gastvrijheid kunnen we daar ook nog genieten van koffie/thee en een stukje vlaai.
Vanaf 14.00 uur zijn we welkom. Voor degenen die met de fiets willen gaan, vertrek is om 13.00 uur bij het
MFC. Op eigen gelegenheid kan natuurlijk ook, het adres is Siberië 10, 5993 SB Maasbree.
Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen even opgeven bij secretaris Bert Thijssen is voldoende.
Dat kan via de mail, kbometerik@gmail.com of per tel. 06-4035 5580. Alleen ‘s avonds tussen zes en acht
uur. Vermeld er even bij of je er met de fiets of eigen vervoer heen gaat.
Opgeven kan t/m woensdag 11 mei 2022.

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen

Maandag 2 mei vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 21 en 28 april, aanvang 13.30 uur.
Maandag 9 mei van 14.00 uur t/m 17.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Dinsdag 10 mei organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht,
ze vertrekken om 13.30 uur voor het MFC. Haal de fiets uit het vet en fiets gezellig met
de Janne Mannen mee….
Knutselen Door omstandigheden gaat het knutselen in de maanden april en mei niet door.
Op ons uitstapje met de bus op 15 juni 2022 komen we nog uitgebreid terug.
Groetjes, KBO Meterik.

WEEK VAN DE GOEDE DOELEN
Vorige week werd in Meterik gecollecteerd
voor de volgende goede doelen:
Longfonds
Nederlandse Brandwondenstichting
Handicap NL
Nederlandse Hartstichting
KWF Kankerbestrijding

Nierstichting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Prinses Beatrix Spier Fonds
Nederlandse Rode Kruis
Vastenactie

Meer dan 70 collectanten en brievenbezorgers hebben ervoor gezorgd dat de collecte prima is verlopen.
Hiervoor onze hartelijke dank. De organisatie hoopt ook volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen.

EVENEENS DANK AAN ALLE GULLE GEVERS.
De opbrengst van de collecte wordt binnenkort in ‘t Krèntje bekend gemaakt.
Heeft u de collectant gemist? U kunt de envelop met uw bijdrage deze week nog
afgeven op St. Jansstraat nr. 1.
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Uitslagen competitie: week 15

Competitie punten en stand na ronde 23

VOP/DWH 1
Meterik 1
Grubbenvorst 2
S.V.E.B. 1
Meterik 4
Grubbenvorst 4
Oostrum 1
Meterik 7
Meterik 8

5-8
8-3
3-8
2-8
4 - 10
7-5
6-7
9-4
10 - 4

Meterik 1
VOP/DWH 2
Meterik 2
Meterik 3
Grubbenvorst 3
Meterik 5
Meterik 6
Ysselsteyn 3
Smetenhof 5

A

Klasse

Meterik 1

148 pnt plaats 4

B1
B1
B2
B3
C1
C2
C4

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

154
134
132
127
131
144
150

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

2
8
6
9
4
5
5

Beste speler in week 15: BERT THIJSSEN van Meterik 8

Meriko Vocaal organiseert
‘Koningsdag op de Molen’.

Hieronder het volledige programma van deze ‘Koningsdag op de Molen’:

Aanvang middag 15.00 uur.
Combo van Meriko Vocaal speelt de sterren van de hemel.
Daarna is Meriko Vocaal aan de beurt.
Rond 16.00 uur kunt u luisteren en genieten van enkele solisten. Dit zijn leerlingen van
Marjolein Cuijpers-Kuenen.
Daarna weer een optreden van Meriko Vocaal.
Dan is weer de beurt aan enkele solisten.
Om 17.15 uur prijsuitreiking fiets versieren. Koning en Koningin jureren de versierde fietsen.
Nog een optreden van enkele solisten en om 17.45 uur afsluiting door Meriko Vocaal.
Het programma wordt gepresenteerd door de Koning en de Koningin.
Koningsdag op de Molen van 15.00 uur tot 18.00 uur.

U komt toch ook!

Daar bij die Molen……………
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Oorlogservaringen van Jac Lemmen

De Tweede Wereldoorlog had voor veel mensen grote gevolgen.
Jac Lemmen uit Meterik (rechts op de foto) schreef na de oorlog zijn
oorlogservaringen op. Met goedkeuring van de familie, waarvoor dank,
publiceren we in 3 delen zijn verhaal.
Vandaag leest u het eerste deel.

Duitsers kwamen Nederland binnen.
Op 10 mei 1940, toen de Duitsers Nederland binnenvielen waren ook al
gelijk de eerste soldaten in Meterik te zien. Ze kwamen op hun motoren
door ons dorp en waren op weg richting Engeland, vertelden ze.
Voor mij persoonlijk werd de oorlog in de zomer van 1943 ernst. Wij
moesten ons melden voor de Arbeitseinsatz in DuitsIand. Het verzet was
hierop tegen, en adviseerde ons om onder te duiken. Ik dook onder in de
Schadijkse bossen, waar inmiddels al meerdere mensen ondergedoken
zaten. Onder andere 42 studenten en een paar Engelse piloten die eerder
in Castenray afgeschoten waren.
Op 19 augustus 1943 werd er door de Duitsers een grote razzia gehouden in de Schadijkse bossen.
Waarschijnlijk zochten ze de piloten. Wij waren met 5 Meterikse en 2 mensen uit Eijsden bij elkaar toen Hay
Bouten ons kwam waarschuwen voor deze razzia. Wij probeerden te vluchten, maar bij Kuenen stonden we
plotseling tegenover de Duitse soldaten. We moesten in een rijtje op de grond gaan liggen en werden met
het geweer achter op de benen geslagen. Daarna moesten we met de handen in de nek voor de Duitsers
uitlopen naar de bus die gereed stond. Bij de bus stonden meer mensen die waren opgepakt o.a. ook
veldwachter Starren en meester Vermeegen uit Broekhuizen.
lk moest onder bedreiging mee de bossen in om ons kamp aan te wijzen. Gelukkig hebben ze toen niet de
wapens gevonden die er verstopt lagen, anders had het er voor ons toen al niet goed uit gezien.

Maastricht.
Met de bus werden we naar Maastricht gebracht en voor 2 dagen in een isoleercel opgesloten.
Na 2 dagen moest ik bij een zekere Niets komen, die mij begon te ondervragen over verzetsmensen. lk kon
niets antwoorden omdat ik ook werkelijk niets wist. Hij geloofde mij niet en begon te slaan. Toen ik met mijn
arm de slagen probeerde af te weren, werden mijn handen geboeid en werd ik verder geslagen.
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Vrienden van Concordia

Op 9 april j.l. heeft het fanfareorkest van Muziekvereniging Concordia in Drachten deelgenomen aan de
Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK). Daarover hebben we eerder bericht.
Het was de derde keer dat de club daarvoor naar Friesland reisde en het was eveneens de derde keer dat
ze als tweede eindigde. Voordat je nu iets gaat vinden van ‘alweer een tweede plaats’, moet je even verder
lezen. Een aantal Meterikse supporters, daar aanwezig, sprak de muzikanten, toen ze na hun optreden van
het podium af kwamen. Zonder uitzondering waren ze zeer voldaan. ‘Beter dan nu hebben we nooit
gespeeld’ en ‘We hebben een schitterend concert neergezet’ waren veelgehoorde uitspraken.
En, ook niet onbelangrijk, precies zo liet de dirigent zich uit over deze Meterikse prestatie. Alle vier
deelnemende orkesten speelden één en hetzelfde werk. De organisatie had gekozen voor de compositie
LEI van Rob Goorhuis. Dat stuk is in opdracht speciaal geschreven voor Concordia en haar dirigent.
Componist Goorhuis had de uitvoering van alle orkesten beluisterd. Hij was zeer tevreden.
Al met al mag je concluderen, dat Concordia na de coronaperikelen uitstekend uit de startblokken is
gekomen. En je mag ook concluderen dat je als Vriend/Vriendin van Concordia best een beetje trots mag
zijn. Dat is dan misschien aanleiding om meer mensen trotse Vriend/Vriendin te laten zijn.
We hebben het over ‘iets-van-twee euro-per maand’. Naar boven afgerond dus € 25,00 per jaar.
We durven bijna te zeggen: ‘Wie wil dat niet!’. Interesse?
Stuur dan een mail naar mvconcordiameterik@gmail.com
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VRIENDSCHAPSVUUR: jongeren ontmoeten elkaar
Barbara Derix uit Horst hoorde dat sommige jongeren het soms heel lastig vinden om contact met andere
jongeren te krijgen. En in de coronaperiode was dat voor hen natuurlijk nog lastiger dan voorheen.
Barbara: “In onze tijd gingen we naar de kroeg of discotheek en leerden we andere mensen kennen. Dat
was in de coronaperiode bijna niet mogelijk”.

Veel positieve reacties
Barbara wilde graag iets betekenen voor deze jongeren. Ze bedacht daarom Vriendschapsvuur; een
initiatief waarbij leeftijdsgenootjes die weinig tot geen contact met andere jongeren hebben samen konden
komen. Ze was niet alleen zelf enthousiast over het plan, maar ook diverse instanties, de gemeente en ook
scholen reageerden heel positief.
Jongeren kunnen zich aanmelden bij Barbara en daarna wordt een datum en een plek geregeld waar de
jongeren samenkomen. “We ontmoeten elkaar in een heel klein groepje in een ongedwongen sfeer. En het
werkt; er zijn al aanmeldingen binnen en er is zelfs al een mooie vriendschap ontstaan tussen twee meiden.
Ik ben er van overtuigd dat er jongeren zijn die dit nodig hebben”, vertelt Barbara.

Ouders kunnen helpen
Sommige jongeren vinden het lastig om de eerste stap te zetten. Ouders kunnen hier een belangrijke rol bij
spelen door samen naar Barbara te bellen of haar een mailtje te sturen.
Mailen kan naar barbara@vriendschapsvuur.nl en/of bellen naar 06-1995 7372
Vriendschapsvuur is er voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar en je wordt altijd in een groepje ingedeeld
met leeftijdsgenoten. “En als je een leuke ervaring hebt gehad, dan wil je niet meer anders”, vertelt Barbara
enthousiast.
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SENIOREN
Uitslagen
Sparta'18 5
Melderslo 3
RKSV Meterik 2
Ysselsteyn 5
GFC'33 1

RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 2
DEV-Arcen 2
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 1

2-1
2-1

Meterik wint pas in slotfase van GFC
Op maandag 18 april won Meterik in Grubbenvorst met 1 - 2 van GFC. Dit was de laatste wedstrijd en
daardoor een historische overwinning tegen GFC. Dit vanwege het feit dat GFC vanaf het volgend seizoen
fuseert met Lottum.
Meterik begon goed aan de wedstrijd, had een groot veldoverwicht en creëerde in de beginfase een aantal
kansen, mede door zwak ingrijpen van de GFC verdediging. Jordi van Rens leek met een afstandsschot te
scoren maar de GFC keeper tikte zijn inzet uit de hoek. Meterik gaf na een half uur het initiatief uit handen.
GFC beperkte zich vooral tot verdedigen en gokte op de counter via hun snelle spitsen Thei en Willem
Breukers. Vlak voor rust maakte Thei dankbaar gebruik van twijfelend verdedigen bij de groen-witten en
zette GFC geheel onverdiend op 1 - 0. Een paar minuten later leek GFC weer te scoren maar keeper Luuk
Haenen voorkwam op miraculeuze wijze de 2 - 0.
Na de thee was Meterik nog niet meteen bij de les, maar GFC verzuimde een vrije kans te verzilveren.
Vanaf dat moment trok Meterik steeds meer het initiatief naar zich toe en gaf achterin niets meer weg.
Aanvallend kwam er weer meer dreiging. Na een uur gaf Jordi van Rens een prima breedtepass op Rick
Hesen en deze maakte dankbaar gebruik van de geboden ruimte en scoorde beheerst de zeer verdiende
1 - 1. Rick had de smaak te pakken en bracht met zijn zwakke linker ook de beslissende 1 - 2 op het
scorebord. Rick en Bram Litjens gaven na de wedstrijd aan dat Meterik op basis van het vertoonde veldspel
de verdiende winnaar was. Matchwinnaar Rick was trots op zijn doelpunten maar nog trotser op zijn assist
op de goed ingevallen Giel Vullings, die beheerst scoorde maar dit doelpunt werd helaas vanwege
buitenspel afgekeurd.

Programma (kijk op onze website voor het actuele programma)
24 apr
24 apr
24 apr
24 apr
28 apr
01 mei
01 mei
01 mei
08 mei
08 mei
08 mei
12 mei
15 mei
15 mei
15 mei
15 mei

10:30
10:30
12:00
14:30
20:00
10:30
12:00
14:30
11:00
12:00
14:30
19:15
10:00
10:30
11:00
14:30

RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
vvVOS 2
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 2
Sportclub Irene 10
Koningslust 1
MVC'19 3
H.B.S.V. 3
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 1
Hegelsom 3
RKSV Meterik 2
America 3
SVEB 1

Kronenberg 3
Kronenberg 2
RKSV Meterik 2
RKMSV 1
SVOC'01 3
Blerick 4
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 2
Vv Kessel 1
BEVO 1
RKSV Meterik 4
VVV'03 2
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1

Stichting Truckrun zondag 24 april door Meterik
Stichting Truckrun organiseert zondag 24 april de jaarlijkse Truckrun voor mensen met een
functiebeperking. Meer dan drie uur toeren ruim 300 deelnemende trucks door de diverse plaatsen in de
gemeenten Horst aan de Maas en Venray waar veel enthousiast publiek langs de kant van de weg de
deelnemers toezwaait. De stoet trekt ook door Meterik.
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Een terugblik……
Limburgse Vrouwen Beweging 50 jaar
Deze foto, die binnenkort op de website van Heemkunde Meterik wordt geplaatst, is een groepsfoto van de
Limburgse Vrouwen Beweging Meterik, ook wel de Vrouwenbond genoemd.
De foto is in 1983 gemaakt door Foto Geurts, bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging.
De vereniging werd op 27 januari 1933 opgericht als ‘Boerinnenbond H. Curuna’.
In 1965 veranderde de naam in Limburgse Vrouwen Beweging Meterik omdat de Boerinnenbond niet meer
uitsluitend agrarisch gericht was. Er kwamen steeds meer leden van buiten de agrarische sector en de
L.V.B werd een vereniging voor àlle plattelandsvrouwen.
Daarna veranderde de naam nog enkele keren; de vereniging heet nu Vrouwen samen sterk.

Mogen we nog een keer uw hulp vragen?
Alle namen zijn bij ons bekend…… op één na!

Wie kent de naam van de vrouw links op de hoek
van de vierde rij, links onder de vrouw met de
vlag? (zie kleine foto)
Kun je ons helpen, stuur dan een mail naar
info@heemkundemeterik.nl of bel 077 398 38 12.
Alvast bedankt.
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Programma senioren dames
23-04
23-04
23-04
23-04

17:00
16:30
18:15
16:30

VC Trivia DS 1
Peelpush DS 6
Civitas DS 1
Peelpush DS 8

Nuvo'68 DS 1
VC Trivia DS 3
VC Trivia DS 4
VC Trivia DS 6

Dendron,
Mark Raemakers
De Korref, Meijel
Ruben Kogeldans Sporthal, Venlo
De Korref, Meijel

VC Athos '70 HS 2
VC Trivia HS 1

Gymzaal Hegelsom
Ruben Kogeldans Sporthal, Venlo

Programma senioren heren
21-04 20:30 VC Trivia HS 1
23-04 16:15 Civitas HS 2

Programma jeugd
23-04 12:30 AV Flash MB 1
16-04 15:00 Livoc Liessel JC 1

VC Trivia MB 1
VC Trivia/Hovoc JC 1

MFA De Schans, Arcen
De Smeltkroes, Liessel

Programma recreanten dames
donderdag
vrijdag
donderdag

21-april
22-april
21-april

19.20 Set Up 2
20.30 VC Trivia 4
20.00 VC Athos 4

VC Trivia 3
Civitas 2
VC Trivia 5

Meerlo
Meterik Rian Ramaekers,
Sevenum

MA HOVOC/VC TRIVIA KAMPIOEN

Afgelopen zaterdag werden de meiden na wederom een ruime overwinning in de Dendron Sporthal in
Horst kampioen! Met nog twee wedstrijden te gaan, waren ze eigenlijk vorige week al kampioen, maar
het kampioenschap werd het liefst thuis gevierd met een overvolle tribune. Daarom waren er extra veel
toeschouwers aanwezig, die allemaal de overwinning met 4-0 tegen PSV uit Eindhoven konden zien.
Door samen te werken met twee volleybalverenigingen zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan, kon er
afgelopen jaar op passend niveau gevolleyd worden en was er de mogelijkheid om door te groeien in het
volleyballen, wat heeft geresulteerd in het worden van KAMPIOEN! Meiden en coach gefeliciteerd met
dit prachtige resultaat!
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

SV Oxalis verliest 2e play off wedstrijd van SV Melderslo en degradeert
Donderdag 14 april werd de tweede play-off wedstrijd tegen SV Melderslo 1 gespeeld in De Kruisweide in
Sevenum. In de play offs wordt bepaald wie zich handhaaft in de Hoofdklasse Zaal. Na de nederlaag in de
1e play off wedstrijd, zou het voor SV Oxalis een moeilijke opgave worden om de achterstand nog te
overbruggen. Maar de dames gingen er vol voor en ze boden deze keer beter tegenstand.
SV Melderslo begon echter opnieuw sterk aan de wedstrijd en stond al snel met 3-0 voor. Vooral de
afronding was bij SV Melderslo in het begin van de wedstrijd veel beter dan bij SV Oxalis. Oxalis miste veel
kansen. De dames van Oxalis kwamen echter gaandeweg de 1e helft beter in hun spel. Ze gingen met een
achterstand van 9-3 de rust in.
De 2e helft bood Oxalis beter tegenstand en werden kansen ook beter afgerond. Oxalis kwam halverwege
de 2e helft zelfs terug tot 3 doelpunten verschil. Maar toen liep Melderslo toch weer uit en kon je het verschil
in afronding weer zien. De eindstand werd uiteindelijk 17-10 voor SV Melderslo.
Conclusie van beide play offs is dat SV Melderslo trefzekerder was dan SV Oxalis. Met deze twee
nederlagen neemt SV Oxalis helaas na 1 seizoen al weer afscheid van de hoofdklasse zaal en degradeert
het naar de overgangsklasse.

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 bij DSC in Eindhoven
• 23-04-2022 + 24-04-2022: Start 2e helft veldcompetitie 2021-2022
• 28-04-2021: 1/4 finale bekercompetitie veld Oxalis 1
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen in onze kerk
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
30-04: Piet Kuenen
Theo v. Rens
14-05: Margriet Hendriks
Max v. Dieten

Collectant
collecte aan de bank
collecte aan de bank

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dank u wel!
Opgeven voor doopsel op 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.
Ziekencommunies: 077-3981416
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Vastenactie De afgelopen weken vroegen we uw aandacht voor de Vastenactie. Die heeft dit jaar het
mooie bedrag van € 535,00 opgebracht. Dank u wel voor uw gave!
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