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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 28-04-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

MEI
Ma
Vr
Ma
Di
Za

02:
06:
09:
09-13:
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
- Zonnebloem loterij 9 t/m 13 mei 08:00 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
“Het is goed zo,
Bedankt voor alles.”
Moe

Na een kort ziekbed is op 95-jarige leeftijd onze zorgzame moe, onze lieve oma en onze trotse
super oma rustig ingeslapen. Tot het einde werd ze liefdevol omringd door kinderen en
kleinkinderen.

Antje Geurts-Venner
28 oktober 1926

25 april 2022

echtgenote van

Jeu Geurts †
Lieve, zorgzame moe van
Jeu
Jo
Truus en Peter
Alda en Erwin
Mariet en Nic
Jacqueline en Dré
Lieve oma van
Mathieu, Annemiek, Saskia ♥ , Roos, Sanne, Pieter, Sandra,
Marieke, Casper, Doris, Jelco, Jetty, Jannie en hun partners
Trotse super oma van
Juul, Robin, Pim, Nore, Saar, Fenne, Lana,
Teun, Liene en Josephine
Kerkeveld 26
5961 RZ Horst
Moe is thuis. U bent welkom om afscheid te nemen op donderdag van 18:30 tot 20:30 en
vrijdag van 10.00 tot12.00 uur.
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 30 april om 18:00 bij crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 Oostrum.
We zouden het fijn vinden als je een onverpakte bloem meebrengt waar we samen een mooi
boeket van maken.
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Centrum Meterik geopend, met aandacht voor verkeersveiligheid
Afgelopen zaterdag heeft wethouder Eric Beurskens met de onthulling van het bord ‘Welkom in ons mooie
dorp Meterik’ het nieuwe dorpscentrum officieel geopend. Het werk heeft door onvoorziene omstandigheden
langer geduurd dan verwacht, maar het resultaat mag er zijn. Het ziet er allemaal goed uit en als dorpsraad
zijn we er blij mee. Er zullen nog wel een aantal details moeten worden aangepakt.

Tevens is zaterdag het startsein gegeven voor de campagne ‘Veilig op weg’, want een mooi centrum moet
ook veilig zijn. Door middel van borden worden verkeersdeelnemers gewezen op de maximumsnelheid van
30 km/uur die in het centrum van Meterik geldt. Als iedereen zich daar aan houdt dan kunnen we met z’n
allen ook veilig genieten van onze dorpskern.
Als onderdeel van deze campagne zijn ook 2 extra zebrapaden aangelegd, met name om de jeugd veilig te
laten oversteken op hun route naar school: op de Crommentuijnstraat bij de Pastoor Notermansstraat en op
de Schadijkerweg bij het Meteriks veld. De smileys die nu op de Crommentuijnstraat en Sint Jansstraat
hangen zullen regelmatig op een andere plek worden geïnstalleerd.
Verder wordt binnenkort nog de maximum snelheid op de Crommentuijnstraat/Meteriksebaan verlaagd van
80 naar 60km/uur. We hopen dat het dan voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk wordt om via Meterik
te rijden.
Met de huis aan huis verspreide flyers en sleutelhangers heeft iedereen kennis kunnen nemen van deze
campagne. Aanwonenden van de invalswagen hebben ook stickers gekregen om op de afvalcontainers te
plakken. Daarmee worden verkeersdeelnemers ook regelmatig gewezen op de geldende maximum
snelheid.
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Over een aantal weken willen we nog op grotere schaal aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in
ons centrum. Het zal duidelijk zijn dat we er allemaal samen aan bij moeten dragen om ons centrum veilig te
houden. Dat kan alleen samen, bewoners en bedrijven.
Na de meivakantie zullen weer verkeerstellingen gedaan worden. Daarna kunnen we zien in hoeverre de
aanpassingen in het centrum invloed hebben op de verkeersdruk. Met de gemeente is afgesproken om op
basis van deze metingen te bekijken of er nog extra maatregelen nodig zijn en wat deze zouden kunnen
zijn.
Vóór de zomervakantie willen we samen met alle inwoners op een feestelijke manier stil staan bij het
realiseren van het vernieuwde centrum. Daar horen jullie binnenkort allemaal meer over.

Verslag dorpsraadvergadering 21 april jl.
De werkgroep Openbare ruimte gaat in overleg met verenigingen om de wensen te inventariseren
voor het multifunctionele speelveld dat op het sportpark De Vonckel wordt aangelegd. Het centrumplan
is klaar en Meterik is weer open. Er zijn nog diverse punten die moeten worden opgepakt. Hierover
wordt overlegd met de gemeente.
De werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling meldt dat in Meteriks Veld 2 de gemeente 3
verkenningsgebieden heeft aangewezen waar evt. CPO-bouw mogelijk is. Er is een groep geïnteresseerden
die de mogelijkheden aan het onderzoeken zijn. De werkgroep ondersteunt op de achtergrond en faciliteert
de bijeenkomsten.
De werkgroep Verkeer meldt dat vrijdag (22 april) de sandwichborden klaar zijn en worden
geplaatst.
Zaterdagmiddag (23 april) wordt het startsein van de campagne ‘Veilig op weg’. gegeven. Ook worden er
bij 4 ingangen van de kom borden door de gemeente geplaatst.
De werkgroep Duurzaam Meterik zal dinsdagavond 10 mei een infoavond over isoleren houden
met medewerking van een bedrijf. De flyer over zonnepanelen is bijna klaar. Deze week wordt de flyer
huis-aan-huis verspreid.
Mocht je een vraag of opmerking hebben, waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de
volgende vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl.

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 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?
Wanneer?

MFC De Meulewiek,
Dinsdag 10 mei 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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Wethouder Eric Beurskens geeft een toelichting over de werkzaamheden

Truckrun 2022

Meer dan 200 vrachtwagens toeterend door o.a. Meterik, die mensen met een beperking een
onvergetelijke dag bezorgen.
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Total loss en…… doel gemist!
Woensdagavond 20 april zag een alerte lezer op het trapveldje aan de Crommentuijnstraat dit
merkwaardige tafereel en stuurde deze foto (waarvoor dank!)

Boerenhortensia’s te koop
Potmaat 23 cm € 8,- per stuk
Potmaat 30 cm € 20,- per stuk
Blauw, wit, rood en roze
Kwekerij Martha
Oude Peeldijk 4, Meterik
Naast Hortensia’s verkopen wij:
Lavendel, Annabel, vaste planten, hangers en voorjaarsbloeiers.
Dagelijks vanaf 10.00 tot 17.00 uur.
Volg ons ook op Facebook: Kwekerij Martha
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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, we vertrekken om 13.00 uur bij
het MFC. Op eigen gelegenheid kan natuurlijk ook. Het adres is Siberië 10, 5993 SB Maasbree.
Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen even opgeven bij secretaris Bert Thijssen is voldoende.
Dat kan via de mail, kbometerik@gmail.com of per tel. 06-4035 5580, alleen ‘s avonds tussen zes en acht
uur. Opgeven kan t/m woensdag 11 mei 2022.

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen
Knutselen

Maandag 2 mei vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 28 april en 05,12 en 19 mei, aanvang 13.30 uur.
Maandag 09 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….
Door omstandigheden gaat het knutselen in de maanden april en mei niet door.

Op ons uitstapje met de bus op 15 juni komen we nog uitgebreid terug, maar schrijf deze datum alvast in
jullie agenda.
Groetjes, KBO Meterik.

Kwekerij de Lifra Veulen
Meer dan 200 soorten en kleuren zomerbloeiers.
De beste kwaliteit tegen de
laagste prijzen.!!!

Knolbegonia´s v.a.
Geraniums, fuchsia’s
Perkplanten v.a 12 stuks

€ 0,50
€ 1,00
€ 2,00

Hangpetunia´s
€ 0,75
De zomerplant 2022. Gazania € 0,75
Salvia´s € 0,50 enz enz enz……

Alleen wij…………………. zetten de prijs erbij.
KWEKERIJ DE LIFRA.
Lorbaan 12A VEULEN.
Open ma t/m vr. 09:00 tot 19:00 uur
Zaterdags 09:00 tot 18:00 uur
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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 tweede deel.

Amersfoort.
Daarna werd ik naar een doorgangslager in Amersfoort
getransporteerd. Tijdens dit transport moesten we in Roermond
overstappen en zag ik enkele mensen uit Meterik op het perron
staan, o.a. Jac Janssen. lk kon echter niet met hem praten.
In Amersfoort werden we naar de kapper gestuurd en kort geknipt.
We moesten een gevangenispak ophalen met een nummer. Mijn
nummer was 1374. Alle mensen uit Meterik werden in een barak
bijeen gezet.
Na 2 dagen zag ik ook dokter Strijbos uit Horst. Hij moest hout zagen
voor de Duitsers. Wij werden ingedeeld in groepjes en ik kwam bij de
Landwirtschaft. We moesten aardappelen gaan rooien bij het
vliegveld Soesterberg in de buurt.
Daar gebeurde het ook dat een persoon van onze groep ontsnapte. Onze hoofdbewaker werd zo kwaad dat
alle mensen in een soort schuilkelder met een dak dat was afgedekt met zand en gras moesten gaan zitten.
Een paar dagen later kwamen wij terug van het rooien toen er weer iemand ontsnapte door van een
vrachtauto te springen. Deze gevangene hebben we weer terug gezien, maar hij zat helemaal onder het
bloed omdat ze hem helemaal in elkaar hadden geslagen.
Warm eten kregen wij alleen 's avonds en het brood dat voor 's morgens bedoeld was aten we dan ook op,
omdat het anders 's nachts gestolen kon worden. Dus overdag hadden we dan niets. In Amersfoort werd ik
door kampcommandant Van de Berg veroordeeld tot 12 maanden omdat ik ondergedoken was geweest. Na
een week kwam Van de Berg met een papier en moesten we tekenen voor Baueinsatz Ost. Wij deden dat,
wat moesten we anders? Er werd ons gezegd dat we als vrij man konden gaan werken in Duitsland.

Berlijn.
Op 18 november 1943 werd ik naar Berlijn getransporteerd en kwam aan de Nikolaisee in een
doorgangslager terecht. Hier hadden ontzettend veel mensen dysenterie.
3 dagen na aankomst stond een huilende man te bedelen om hem te komen helpen om vrouwen en
kinderen na een bombardement uit de nood te helpen. Met twee man zijn we meegegaan, maar toen
bleek dat we meubels van Duitse kopstukken naar de kelder moesten sjouwen i.p.v. mensen helpen.
In Berlijn kreeg ik iedere week een pakje van thuis gestuurd. Die pakjes werden door de familie naar Duif
Tienus gebracht. Die werkte in Duitsland en deed ze daar dan op de post. Dan werden de poststukken
tenminste niet open gemaakt. Zouden ze in Nederland gepost zijn dan werden ze altijd eerst door de
Duitsers opengemaakt voor ze verstuurd werden of ze werden zelfs gestolen.
Op een dag was ik aan het werk toen er een bombardement los brak. We vluchtten in een schuilkelder
die tijdens dit bombardement een voltreffer kreeg en rondom waren ook nog 6 kraters van bommen te
vinden. We hebben toen veel geluk gehad.
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“Groete oet de fiësttent,
Oet de volgaas allesgaeve-tent!”
♫♪ Hoondervel – winnaar LVK 2019 ♪♫

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,
Het dorpsfeestweekend van 10 en 12 juni staat vast en zeker al met dikke letters op jouw kalender
geschreven. Hieronder meer info:
Op vrijdag 10 juni is de fiësttent vanaf 19.00 uur geopend en zal het Vreejgezellefiëst van
Boorebroedspaar Nard & June worden gevierd tot 00.00 uur. Deze avond begint om 19.30 uur met
een akoestisch optreden van de ‘Vreejgezellig band’ bestaande uit onze Miëterikse artiesten: Guus
Jacobs, Koen Muijsers, Ruud Ramaekers, Thijs Mooren en Thijs Bouten.
’t Broedspaar gaat deze avond nog één keer helemaal los met de hele fiësttent, voordat ze in de onecht
worden verbonden én hun wittebroodsweken ingaan. Welke beproevingen staan dit stel te wachten
tijdens deze avond? Ben jij voor Team Bruid of Team Bruidegom?
“De vrundjsjapväörutlaeve-tent, väörluipig steit mien bed vief daag lang aan ut buffet”
Op zondag 12 juni vindt de speciale editie van de Boorebrulluft beej de Meule plaats. Het programma
start om 14.11 uur (inloop vanaf 13.30 uur) met het Brulluftsverhaal beej de Meule. Alle gasten op dit
dorpsfeest worden verwacht in passende kledij volgens de dresscode: Boorebrulluft.
Tijdens het Brulluftsverhaal leren we de familieleden van ’t Broedspaar beter kennen. Deze zijn
afkomstig van d’n rieke tak ván de Schaak en d’n erme tak ván de Hei. Keurt de Trouwambtenaar het
huwelijk van dit jonge stel wel goed? Ze zijn immers afkomstig van verschillende families…
Vervolgens passeren enkele jeugdige dorpsgenoten de revue. Zij hebben een verfrissende, moderne kijk
op het huwelijk. Kan het Bruidspaar alsnog worden gefeliciteerd met hun onechte verbintenis?
Het Brulluftsverhaal wordt muzikaal omlijst door een speciaal samengesteld bruiloftsorkest en Miëterikse
artiesten. Tijdens de Brulluft zal het onze gasten aan niets ontbreken. Er wordt gezorgd voor een
gezellige sfeer en verwennerij middels lekkere hapjes. Tevens zijn er zitplaatsen. Aansluitend kan
iedereen hun gelukwensen en felicitaties overbrengen aan het Bruidspaar en Gezelschap tijdens de
receptie.
“De gaarniksmiertewinse-tent, de groete, väöl plezeeer…”
Vervolgens gaat rond 16.30 uur het programma verder in de fiësttent en hier zal het Brulluftfiëst
losbarsten! De fiësttent wordt op de kop gezet door: jullie zelf én DJ Guido. Goedzat zal nóg meer sfeer
in de tent brengen en later zingen we verder met Spik en Span. Zorg dat jij erbij bent samen met jouw
‘vrunj wies de allerleste runj!’
’s Avonds wordt er voor de inwendige mens gezorgd rondom de Kapschuur en het Bakhuuske.
“Den lueëtse get weite uiteraard, stuurs ein vastelaoves-ansichtkaart!”
Kaartverkoop
Op zaterdag 14 en zondag 15 mei (Nationale Molendagen) vindt van 14.00-16.00 uur de kaartverkoop
plaats Beej de Meule in de Kapschuur. Gelieve met pin betalen.
Toegangskaart Vreejgezellefiëst: per stuk € 5,00 (inclusief 2 consumptiebonnen)
Toegangskaart Boorebrulluft beej de Meule:
Kinderen t/m 12 jaar: € 2,50
Volwassenen: € 7,50 (inclusief 2 consumptiebonnen)
Consumptiebonnen voorverkoop-deal: 10 + 1 gratis = 11 stuks voor € 23,-.
De consumptiebonnen zijn alleen geldig op 10 en 12 juni.
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Dus zorg ervoor dat schoonmam, de diëtiste, babysit, buurman én jijzelf dit dorpsfeestweekend niet
missen en koop tijdig je toegangskaarten, want op = op!
“Mit de groete oet de fiësttent, oet de volgaas allesgaeve-tent!”
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers: onze ‘Sjengen’.
Heb jij zin om als een echte Sjeng een steentje bij te dragen aan deze dagen?
Ga dan naar onze website: https://www.demeulewiekers.nl/inschrijven/
“Groete oet de fiësttent, oet de edereindaekinse-tent
De vrundjsjapväörutlaeve-tent, de groete, väöl plezeeer…”
’t BooreBrulluft Comité

Opbrengst
Collecte Goede Doelen in
Meterik
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de giften van de inwoners van Meterik
was deze weer een succes.
Om u te informeren hieronder een samenvatting van de opbrengsten en de
verdeling over de Goede Doelen waarvoor werd ingezameld.
De collecte heeft in totaal € 6485,01 opgebracht, bestemd voor:
▪ Nederlandse Brandwonden Stichting:
€ 556,31
▪ Prinses Beatrix Fonds:
€ 694,11
▪ Handicap NL:
€ 572,71
▪ KWF Kankerbestrijding:
€ 1253,16
▪ Prins Bernhard Cultuurfonds:
€ 460,86
▪ Longfonds:
€ 727,68
▪ Nederlandse Rode Kruis:
€ 653,06
▪ Nierstichting:
€ 779,41
▪ Nederlandse Hartstichting:
€ 950,71
Daarnaast heeft de Vastenactie, waarvoor apart werd ingezameld, € 575,45 opgebracht.
Dank aan alle gulle gevers, collectanten en vrijwilligers.
Wij hopen volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen.
De collectanten en vrijwilligers die dit jaar gestopt zijn willen wij hierbij extra bedanken voor de vele jaren dat
zij zich belangeloos voor de Goede Doelen hebben ingezet.
Organisatie Week van de Goede Doelen Meterik
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Koningsspelen op Onder de Wieken
Vrijdag 22 april vierden de leerlingen van Basisschool Onder de Wieken Koningsspelen.
Om half negen ’s ochtends verzamelden alle kinderen zich op het sportpark en openden ze de
Koningsspelen 2022 met de Fit Top 10 dans! Wauw goed gedaan allemaal!
Hierna werden er in groepjes allerlei spellen gedaan en er werd fantastisch samen gewerkt. Heel knap
gedaan jongens en meiden.
Een welverdiende pauze dus! En bij een sportdag hoort natuurlijk een gezonde snack, hiervoor willen we
een aantal sponsoren ontzettend bedanken:
Nicole en Mark Litjens voor de paprika’s
Taco Meterik voor de worteltjes
Paul van Lipzig voor de komkommers en aardbeien
De Donck Sevenum voor de appels
Daarnaast sponsorde Plus Lucassen een waardecheque t.w.v. 50 euro waarvan we de leerlingen o.a.
hebben kunnen trakteren op een lekker ijsje
Met gevulde buiken klaar voor spelronde 2! Af en toe liet de zon zich zien en was het heerlijk aangenaam.
In de middag ging groep 4 t/m 8 naar de Zandberg waar ze bosspellen hebben gedaan, waaronder een
coole bootcamp en ‘levend stratego’.
De jongsten leerlingen gingen met de huifkar van ´t Voske terug naar school, waar ze geschminkt konden
worden en mochten springen op het PICNIC springkussen.
Wat een geweldige dag!!! De laatste keer op ons ‘oude’ sportpark, we vonden het super dat we bij jullie
terecht konden en gebruik mochten maken van alle spullen. Bedankt!!!
Groetjes van alle Meterikse basisschool kinderen!
Een grote dank naar ´t Voske, Sef zorgde voor een geweldige huifkartocht
van het sportpark terug naar school, geweldig!
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Seniorennieuws
Programma senioren dames
30-04 17:00 VC Trivia DS 1
29-04 20:45 Civitas DS 1
30-04 19:00 Peelpush DS 6

Avance DS 3
VC Trivia DS 4
VC Trivia DS 4

Dendron
Peter Hesen
Ruben Kogeldans Sporthal, Venlo
De Korref, Meijel

Wedstrijdverslag Dames 1
Opnieuw volle winst dames VC Trivia
Drie weken na de uitwedstrijd tegen Nuvo’68, stond zaterdag de thuiswedstrijd op het programma.
Wederom was VC Trivia een maatje te groot voor de gasten uit Nuenen. De wedstrijd werd met 4-0
gewonnen en daarmee was de 6e volle winst achter elkaar voor de dames van VC Trivia een feit.
2e plek
VC Trivia is met een ware opmars bezig, waardoor de 2e plek op de ranglijst vrijwel zeker een feit is. Het
moet nog heel vreemd lopen, willen de dames dit nog uit handen geven.
VC Trivia begon de wedstrijd tegen Nuvo’68 erg onrustig. Er werden de nodige fouten gemaakt, waardoor
de tegenstander een voorsprong van 5 punten op kon bouwen. Het bracht VC Trivia echter niet van de wijs,
daar al snel het tempo opgeschroefd werd en met mooi aanvalsspel dichtten ze het gat. Ook al was het spel
niet altijd even fraai, in de problemen kwam VC Trivia niet. De set werd met 25-19 gewonnen.
De 2e set vertoonde een gelijk beeld. Met vlagen werd er zeer goed gevolleybald, maar steeds weer wist de
tegenstander VC Trivia te verrassen met hun kunst en vliegwerk. De 2e set werd met 25-22 gewonnen.
Uitblinker
In de 3e set werd er gewisseld aan Trivia zijde. Met een nieuwe middenspeler en een andere libero werd de
set begonnen. Beide wisselspelers lieten meteen van zich horen door de eerste aanvalscombinatie te
scoren. Even leek het erop dat het allemaal iets makkelijk zou gaan, maar ook de 3e set kende een
wisselvallig beeld. Er was wel een fantastisch lange rally, die uiteindelijk in het voordeel van Nuvo’68 was.
Het verlies van deze rally kostte VC Trivia meteen 3 punten, want de focus was even weg. De uitblinkende
libero, Lieke Litjens, zorgde voor de nodige stabiliteit in het spel, waardoor VC Trivia de set alsnog met 2521 wist te winnen.
De 4e set verliep als vanouds. Veel servicedruk met als gevolg een voorsprong van 10 punten, waardoor
Meike Tacken opnieuw haar opwachting mocht maken. Ze scoorde meteen haar eerste bal. VC Trivia won
de set met 25-15.

AARDBEIENACTIE VC TRIVIA
Vrijdag 6 mei houdt VC Trivia traditiegetrouw haar aardbeienactie.
Leden van volleybalclub VC Trivia zullen huis aan huis met aardbeien gaan.
U kunt de leden vanaf 18:00 uur bij u aan de deur verwachten.
1 bakje (500 gram) aardbeien € 3,50
3 bakjes aardbeien € 10,00
Heerlijk voor moederdag!!
Liever de aardbeien zelf ophalen, dat kan: vrijdag 6 mei tussen 18:00 en 20:30 uur De Peelkroon,
Nieuwe Peeldijk 20, 5966 NB America
De aardbeien worden aangeleverd door ‘De Peelkroon’, dus SUPER vers
Namens alle leden van VC Trivia alvast bedankt!
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Wedstrijdverslag MB1
VC Trivia MB1 KAMPIOEN!!
Vandaag is het officieel! De meiden MB1 zijn KAMPIOEN!!
Na wederom een ruime overwinning in de reeks van afgelopen seizoen hebben ze in Arcen hun laatste
wedstrijd gespeeld. Enkele weken terug waren ze al kampioen, jammer genoeg hebben ze niet meer thuis
kunnen spelen met het voltallige team, vandaar vandaag de viering.
Er waren veel toeschouwers afgereisd om de meiden aan te moedigen. Eindelijk werd hun inspanning en
samenwerking beloond nadat het eerste gedeelte van het seizoen abrupt werd beëindigd.
De meiden gaan nog een paar leuke toernooitjes spelen en trainen voor het volgende seizoen.
Spannend wat dat gaat worden.
PETER bedankt voor het coachen!!

VC Trivia organiseert volleybaltraining bij de Koningsspelen in America
Tijdens de Koningsspelen hebben alle leerlingen van basisschool
De Wouter in America meegedaan aan een volleybaltraining
georganiseerd door VC Trivia.
De training bestond onder andere uit de ballendans, rennen door de
ladder, het stuiteren van de bal en wedstrijdjes. Het was een zeer
geslaagde, sportieve ochtend!

Gratis proeftrainingen in Hegelsom voor groep 1 t/m 8
Lijkt het je leuk om te volleyballen? We zien je graag tijdens de gratis
proeftraining!
De proeftrainingen vinden plaats op:
28 mei, 4 juni, 18 juni, 25 juni en 2 juli in de gymzaal van Hegelsom.
Tijden:
Groep 1-2: 08.30 – 09.15 uur
Groep 3-4: 09.15 – 10.00 uur
Groep 5-6-7-8: 10.00 – 11.00 uur
Heb je een vraag over de proeftraining? Mail dan naar
technischezaken@vctrivia.nl.
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Uitslagen competitie: week 16 competitiepunten en stand na ronde 24
Wanssum 1
Meterik 2
Meterik 3
Ysselsteyn 1
Meterik 5
Meterik 6
Torrekoel 1
America 6

Meterik 1
Smetenhof 2
America 2
Meterik 4
U.V.B. 1
Gasthoes 3
Meterik 7
Meterik 8

7-7
13 - 1
6-6
9-5
10 - 2
4-8
4 - 10
9-3

A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse
C4 Klasse

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

132
167
140
137
137
135
157
153

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

Beste speler in week 16: PIET TACKEN van Meterik 5

PK eindstand competitie OBM Meterik 2021-2022

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e

Hai van de Beuken
Jos Tielen
Jan Leeuwestein
Jan Hofmans Meterik
Hay Versleijen
Jan Smulders
Wiel van Rengs
Jan Hofmans Horst
Piet Tacken
Toon Hofmans
Hans Manders
Jos Smulders
Lucia Kleuskens
Theo van den Bekerom
Piet Kuenen
Ger Bouten
Bert Thijssen
Wim Litjens
Jan Derks
Sef van Rengs
Wiel Huberts
Wiel van Rens
Jeu Craenmehr
Jan van de Beuken

GESPEELDE WEDSTRIJDENAANTAL PUNTEN
23
57
23
56
23
50
23
42
23
40
23
37
23
37
23
33
23
33
23
32
23
31
23
30
23
30
23
30
23
29
23
29
23
29
23
28
23
27
23
27
23
27
23
26
23
25
23
19

MEDEDELINGEN:
Finalewedstrijden op 11 mei nummers 1 t/m 4 voor kampioenschap OBM seizoen 2021-2022
Afsluitmiddag biljartcompetitie en tevens feestmiddag op 13 mei
Aanvang 13.30 JdB baan
Jaarvergadering OBM op 8 juni foyer MFC aanvang 14.00 uur
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5
2
7
6
8
4
3
3

Groep 8 van basisschool Onder de Wieken
herdenkt slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Op donderdagmiddag 21 april heeft groep 8 stil gestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Bij het oorlogsmonument voor de ingang van de begraafplaats in Meterik werden twee vlaggen, de
Nederlandse en de Amerikaanse vlag, halfstok gehangen. Er werd door twee leerlingen een gedicht
voorgelezen (volgende pagina). Voorts werd er een krans gelegd én volgde afsluitend een minuut stilte.
Dezelfde middag was Hay van Rengs in de klas komen vertellen over zijn ervaringen in de Tweede
Wereldoorlog en lichtte hij toe dat hij ooggetuige was van het neerstorten van een Amerikaans vliegtuig
nabij het Meteriks Veld.
De kinderen waren onder de indruk van zijn verhaal en zullen op 4 en 5 mei vast nog eens terugdenken aan
het indrukwekkende verhaal van vanmiddag.
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Geschreven door Eva Pronk, 15 jaar, Den Haag (2020)
Voorgelezen door Megan Brouwer en Jans van der Hulst

Vrijheid
De oude man verstopte joden op zijn zolder,
Drukte illegale kranten en hielp Engelse piloten.
Hij loog voor het leven.
Hij loog voor de vrijheid.
De vrouw in de kelder
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen
schuilen voor de bommen.
Zij stond voor het leven.
Zij stond voor de vrijheid.
De jongen, net achttien,
Opgeroepen om te vechten aan het front,
nam afscheid van zijn moeder en zou haar nooit meer zien.
Hij vocht voor zijn leven.
Hij vocht voor de vrijheid.
Deze helden, gewone mensen zoals jij en ik,
Kozen ervoor te vechten voor de vrijheid.
Als een van deze helden hier niet voor had gekozen,
was mijn opa dan geboren? Had ik dan geleefd?

JEU DE BOULES METERIK

Kom eens meedoen!
We zijn op zoek naar mensen die willen kennismaken met het jeu de boulen. We spelen m.u.v. de
wintermaanden, in de buitenlucht. De teams zijn wisselend, voor en na de pauze wordt er geloot, je speelt
dus altijd in andere samenstellingen.
Tijdens de pauze drinken we gezamenlijk koffie of thee.
In de maand mei kun je gratis meespelen op dinsdagmorgen om 09.30 uur en/of op donderdagmiddag om
13.30 uur. Wij kunnen voor ballen zorgen.
Voor verdere informatie kun je terecht bij voorzitter Hay Houben, tel. 077 4641435 of bij secretaresse
Diny Kuenen, tel. 077 3981497.
We zouden het fijn vinden jullie te begroeten op onze mooie baan, gelegen aan het Bondserf.
Bestuur en leden Jeu de Boules Meterik.
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SENIOREN

Uitslagen
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
vvVOS 2
RKSV Meterik 1

Kronenberg 3
Kronenberg 2
RKSV Meterik 2
RKMSV 1

5-1
4-0
3-0

Meterik maakt tegen RKMSV in de tweede helft het verschil.
Op zondag 24 april won Meterik zijn thuiswedstrijd met 3-0 tegen RKMSV uit Meijel. In de eerste helft was
het een gelijkgaande wedstrijd, maar na de rust was het veelal eenrichtingsverkeer. Meterik behaalde een
zeer verdiende overwinning.
Meterik probeerde vanaf de aftrap RKMSV voetballend onder druk te zetten. Bart Houben en Piet Steeghs
kwamen in kansrijke positie binnen de zestien maar werden volgens de scheidsrechter reglementair van de
bal gezet. De groen-witten hadden daar enige twijfels over! RKMSV zocht met de lange haal via hun
trapvaste keeper de aanval en dat leverde bijna de openingstreffer op. De door de wind gedragen bal
bereikte de spits, maar Meterik keeper Luuk Haenen tikte zijn inzet uit de hoek.
“Na de thee werd Meterik steeds sterker en we gingen voor de overwinning”, zo gaven de uitblinkende
routiniers Gijs van Rengs en Huub Kleuskens na de wedstrijd aan.
Ondanks het gemis van een viertal spelers door blessures, bleven we voetballend de aanval zoeken. We
stonden er weer als team en daarvoor worden we beloond. Trainer Paul Heldens wisselde na een uur en
forceerde daarmee de beslissing.
Giel Vullings bracht nieuw elan en was ongrijpbaar voor zijn tegenstanders. Hij reageerde attent op een,
naar het leek, te diepe bal maar gaf vanaf de achterlijn een assist op Piet Steeghs die fraai de 1 - 0 binnen
schoot. Gijs van Rengs mikte even later een vrije trap op de voet van Jordi van Rens en deze schoot de
2 - 0 binnen. Even liet Meterik de teugels wat vieren maar keeper Luuk Haenen hield met een prima redding
de nul voor zijn team vast. Rick Hesen zette de kers op de taart. Met een wonderschone actie scoorde hij de
3 - 0. Voor de groen-witten gloort nog een mooi slot van deze competitie!

Programma
28 apr
01 mei
01 mei
01 mei
08 mei
08 mei
08 mei
12 mei
15 mei
15 mei
15 mei
15 mei
22 mei
22 mei
22 mei
22 mei
29 mei
29 mei

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

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
SV Venray 6
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 1
Kronenberg 3
TSC '04 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
RKSV Meterik 2
FCV-Venlo 8
Wittenhorst 8
S.V. Grashoek 1
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Uitslagen week 16
Oxalis MW1
Oxalis E2
Oxalis E1
Oxalis F1
Oxalis D1
Oxalis C1
Lottum A1
SVOC '01/United A2
Oxalis 1
Oxalis 2

- Swift (V)/HBSV MW3 2 - 13
- MKV E2
1-8
- Merselo E1
6-5
- Oranje Wit (L) F1
16 - 5
- HBSV/Swift (V) D3
1-2
- HBSV C1
1-3
- Oxalis A2
13 - 2
- Oxalis A1
13 - 8
- De Horst 1
17 - 5
- SVO 2
9-6

SV Oxalis wint met groot verschil van De Horst
Zondag 24 april ging de 2e helft veldcompetitie van start. Er werd thuis gespeeld tegen De Horst 1 uit Groesbeek,
een ploeg waartegen Oxalis de vorige wedstrijd helaas punten had laten liggen. Het was daarom ook van groot
belang om deze keer de winst te pakken. En dat deed Oxalis. Vanaf het begin nam Oxalis de voorsprong en
bouwde deze steeds verder uit.
Er werden al snel in het begin van de wedstrijd veel mooie kansen gecreëerd. Het duurde even voordat Oxalis
wist te scoren, maar langzaam maar zeker werd de voorsprong steeds verder uitgebouwd. Verdedigend wisten
de dames het goed dicht te houden en De Horst geen kans te geven om te scoren. Zo ging Oxalis met een
voorsprong van 5 - 0 de rust in.
Tijdens de rust gaf trainer/coach Johnny Vervoort aan dat de dames uit Horst aan de Maas goed bezig waren en
dat het verdedigend heel goed stond. Aanvallend was het vooral belangrijk om goede kansen te blijven zoeken.
Gedurende de tweede helft werd het aanvallend goed opgepakt en wist Oxalis de voorsprong verder uit te
breiden. De Horst wist nog wel een aantal keren te scoren, maar Oxalis bleef scoren en kon de stand steeds
verder uitbouwen. Er werd verdiend gewonnen en uiteindelijk werd de eindstand 17 - 5.
Donderdag 28 april speelt Oxalis 1 de kwartfinale van de bekercompetitie om 20.00 uur tegen Peelkorf 1 in
Ysselsteyn.

Agenda
• 28-04-2021: 1/4 finale bekercompetitie veld Peelkorf 1 - Oxalis 1 om 20.00 uur sportpark Ysselsteyn
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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Mooie opbrengst chocolade Paasactie
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft meegedaan aan de chocolade paashazen actie
voor het KWF. Dankzij deze actie hebben we ruim € 900,00 kunnen overmaken naar Alpe d’HuZes/KWF
Kankerfonds. Een prachtig resultaat!
Samen met alle acties die we de afgelopen (corona)jaren hebben gehouden en de verschillende
donaties die daarnaast zijn gedaan, is het ons gelukt om ons streefbedrag van € 5000,00 per jaar te
behalen. En daar hebben velen een steentje aan bijgedragen!
Op onze actie-pagina: www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/teamLaurijsse kunt u zien hoeveel we
precies hebben opgehaald. Het is natuurlijk altijd mogelijk om nog te doneren als u dat wilt.
Elke euro helpt!
De komende maand zullen we nog flink trainen om op donderdag 2 juni in Frankrijk onze fysieke
prestatie te gaan leveren. We hebben er zin in!
Jan en Mariëtte Laurijsse
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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
Zaterdag 28 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
30-04: Piet Kuenen
Theo v. Rens
14-05: Margriet Hendriks
Max v. Dieten
28-05: Jos Tielen
Theo v. Rens

Collectant
collecte aan de bank
collecte aan de bank
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
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5 mei geopend
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