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Hallo redactie, 
  
Zaterdag 21 mei mocht ik meedoen aan de Limburgse kampioenschappen turnen in 
Weert. 
 

Dat ging heel erg goed, want ik ben Limburgs kampioen geworden op de 

meerkamp van Niveau 6. 
 
Er werden ook medailles uitgereikt voor de beste scores per onderdeel: vloer, balk, 
sprong en brug. 
 
En ik heb toen nog 3 gouden medailles gewonnen op de toestellen: vloer, balk en 
sprong. 
  
Groetjes Rosalie Minten .  

 
 
 

 

 

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 21-05-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

MEI 

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 
Wo 15: KBO: busreis naar Duitsland 08:00 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 
 04-08 - JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Wo 06: - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
  - Stichting Gemeenschapshuis Meterik: jaarvergadering  20:00 uur 
Vr 08-11: Miëterikse Kermis 2022 (5-jarig jubileum 2016-2022)  
Za 09: - Molen 'Eendracht Maakt Macht'; broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur 
Ma 11: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 13: KBO: jaarlijkse fietstocht 09:00 uur 
Zo 17: Meriko Vocaal te gast bij Aedemnoet Kessel 14:00 uur 
Ma 18: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Meriko Vocaal: pleinconcert 18:30 uur 
Di 19: KBO: fietstocht door de Janne mannen  13:30 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 
Zo 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 13:00 uur 
Ma 08: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 09: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC. 13:30 uur 
 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Verslag dorpsraadvergadering 19 mei jl. 

 
Op deze vergadering is in het kader van ‘In gesprek met…’ Jong Nederland te gast. Jong Nederland 
is een vereniging voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool (7 jr.) tot 18-19 jaar. Een groot deel 
van de kinderen in Meterik is lid van Jong Nederland. Jong Nederland ervaart dat het steeds moeilijk is 
om vrijwilligers te krijgen, voor zowel leiding als voor incidentele activiteiten. Dit ervaren ook andere 
verenigingen. Kan de Dorpsraad daarin iets betekenen, bijvoorbeeld door bewoners op te roepen om 
bij te dragen aan het verenigingsleven in Meterik. Dit is cruciaal voor de leefbaarheid van Meterik.  
 
De werkgroep Openbare ruimte meldt dat Donksweiden en Madou’s bosje is aangepakt (zie artikel 
hierover). 
 
De werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling geeft aan dat er voor 12 percelen belangstellenden zijn om 
deel te nemen aan het CPO-project.  
 
De werkgroep Verkeer laat weten dat de te hoge snelheid een probleem blijft, dat de volle aandacht 
heeft. We zien dat de Smileys regelmatig effect hebben, ze worden regelmatig verplaatst om ze zo 
onder de aandacht te blijven houden. 
Binnenkort worden de verkeerstellingen opgestart.  
 
De werkgroep Duurzaam Meterik heeft een succesvolle infoavond over Isoleren gehad. De 
informatieavond was goed bezocht met vele positieve reacties. De werkgroep neemt deel aan de 
Greune Mert in Horst op zondag 26 juni.  
 
Rik Verbong komt de Dorpsraad en de werkgroep Duurzaam Meterik versterken.  
Rik, welkom! 
 
Ben je ook geïnteresseerd en benieuwd of de Dorpsraad of één van de werkgroepen iets voor je is?  
Je bent altijd welkom om eens een vergadering of activiteit bij te wonen. 
 
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 
 

 
 

Onderhoud Donksweiden en Madou’s bosje 

 

Twee weken geleden zijn we gestart met het opschonen van Madou’s bosje. Ridderzuring en brandnetels 
probeerden weer onze aanplant te overwoekeren.  
 
In 2 avonden hebben we de struiken en boompjes rondom vrij gemaakt, zodat ze zich weer goed kunnen 
ontwikkelen. Vorige week hebben we de rest, voor zover nodig, machinaal geruimd. Dit stukje groen ligt er 
nu weer netjes bij. De resterende brandnetels blijven staan omdat ze een belangrijke voedselbron zijn voor 
vlinders en andere insecten.  
 
In Donksweiden zouden normaal schapen aan het werk gezet zijn. Maar vanwege de aanleg van het 
fietspad en het feit dat het hekwerk nog niet hersteld is, kon dit niet. Het gras was inmiddels zo hoog dat er 
dringend wat aan gedaan moest worden. Ook brandnetels en distels waren weer volop aanwezig. Daarom 
hebben we hier alles gemaaid en geruimd. Het ziet er nu even wat kaal en dor uit, maar het zal weer snel 
groen worden. Op deze manier “verschraalt” het gebied en krijgen andere planten en kruiden meer kans 
om zich te ontwikkelen. Zodra het gras weer hoog genoeg is zullen er schapen worden ingezet.  
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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 Meriko Vocaal op concert in Meijel 
 
 

Afgelopen zaterdag waren we te gast in Meijel bij een korenconcert, met in totaal 4 koren. 
 
Naast Meriko Vocaal, Femmes Vocales, Meijels Mannenkoor “Méél Voices” en Koninklijke Roermondse 
Zang- en Muziekvereniging. 
 
Meriko Vocaal was als laatste aan de beurt. Ondanks dat we nogal wat afmeldingen hadden, hebben we 
een prima optreden verzorgd. Van vele mensen kregen we complimenten voor ons prachtige optreden. 
Vooral was men verbaasd over het feit dat we alle nummers van buiten zongen, hetgeen wij inmiddels al 
22 jaar doen. Als afsluiting van dit concert werden nog een drietal nummers ten gehore gebracht door alle 
koren tezamen. Alles bij elkaar een mooi concert. 
 

Op zondag 17 juli gaan we een optreden verzorgen in Kessel, samen met o.a. Aedemnoot.  

Aanvang 14.00 uur. 
 

Op maandag 18 juli sluiten we het jaar voor de vakantie af met een Pleinconcert.  

Dit vindt plaats vóór het MFC. Aanvang 18.30 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

Theo Verstappen 
 
 

 
Thei en Jo Verstappen - Tacken waren bereid herinneringen aan hun 
leven in Meterik met ons te delen, waarvoor hartelijk dank. We 
publiceren hun levensverhaal in meerdere delen; vandaag leest u het 
derde deel van het leven van Thei.  
 
Thei is vroeger naar de bewaarschool gegaan in het klooster bij Zr. Sintforiana, daarna de lagere school in 
de jongensschool op de St. Jansstraat. In klas een en twee kreeg hij les van juffrouw Nellie Janssen, 
verder kreeg hij les van meester Janssen [katertje] en meester Arts. Na de lagere school ging Thei 4 jaar 
naar de landbouwschool in Hegelsom en daarna naar de middelbare landbouwwinterschool in Horst. Daar 
kreeg hij les van meester Achten en meester Hobbelen.  
 
Vroeger gingen Thei en zijn broers en zussen ook iedere dag nuchter naar de kerk om 08.00 uur. En 
daarna om 09.00 uur naar de lagere school. 
 
Thei deed de eerste communie; toen kwam de bisschop van Roermond in de kerk van Meterik. Tijdens de 
plechtige communie kwam het beeld van De Sterre der Zee mee; dat beeld kwam in alle Limburgse 
kerken. Alle mensen knielden er dan voor. Als cadeau kreeg Thei een bordje met een kopje van zijn 
ouders met een eerste communie afbeelding erop. 
 
Aan verjaardagen werd vroeger bij Thei thuis wel aandacht besteed, maar er werd geen feestje gehouden, 
alleen werd je gefeliciteerd. 
 
Met de Kerst werd er wel voor iets extra’s gezorgd, maar dat was verschillend: dan haas, konijn of kalkoen 
en lekkere pap als toetje. Thei deed vroeger, zoals nu, altijd de kerstboom zetten en optuigen. Ook ging je 
naar de kerk met Kerstmis, eerst naar de nachtmis om 24.00 uur op kerstavond, daarna de vroegmis om 
07.00 uur, dan de hoogmis om 10.00 uur en om 15.00 uur naar het lof.  
 
Op zondagmiddag oefende ook de ruiterclub, maar daar werd dan met de Kerst de oefentijd op 
aangepast. Het oefenterrein van ruiterclub St. Joris lag aan de Gussenweg, bij Spiegels  
(Sint Maartensweg 16) de zandweg in. De huur van het oefenterrein werd aan de gemeente betaald. 
 
Thei leerde fietsen op een klein fietsje dat van de oudste in het gezin naar de jongste ging, een fietsje met 
harde banden. 
 
Een mooie herinnering die Thei heeft aan meester Van Hoek is dat ruiterclub St. Joris in 1952 
landskampioen werd en dat pastoor van Dinter en de gebroeders van Doorne op de receptie waren, de 
oprichters van de Daf fabriek in Eindhoven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nederlands kampioen achttal van ruiterclub St. Joris Meterik in 1952.  
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v.l.n.r. Houben Tinus ziene Jeu, Mart Smulders, Houben Thei, Hof Jer (Verstappen), Litjens Jac 
(Lemmen), Martens Jan (Tacken), Baltussen Grad (van Naatjes Leike), Jan Daniëls (knecht bij Giertjes) en 
Gerrits Jeu de commandant. 
 
Pastoor van Dinter was directeur van circus Het Hoefke in Deurne. De Gebroeders van Doorne waren 
gekomen via meester van Hoek die ook uit Deurne kwam. 
 
Thei werd lid van de ruiterclub na de plechtige communie, toen kwamen Gerrits Jeu, Kelders Thei 
(Jenniskens) en Tielen Wiel vragen of Thei lid van de vereniging wilde worden. Zijn broer Pierre was al lid 
van de vereniging.  
 
Tijdens de kermis was Thei maar 2 keer naar de kerk geweest omdat hij was gaan paardrijden; daarom 
moest hij van pastoor Thijssen het Confiteor Deo omnipotenti bidden, dit was hardop bidden op de knieën 
voor het altaar samen met pastoor en de misdienaars voor het altaar. Dat was in de jaren 1950! 
 
Thei heeft ook zitting gehad in het bestuur van ruiterclub St. Joris. Eerst een jaar als secretaris en daarna 
15 jaar als voorzitter. 
 

 
 
 

 Vernielingen en vandalisme 

 
 

Graag jullie aandacht voor het volgende. Helaas hebben we de laatste tijd last van vernielingen en 
vandalisme bij de blokhut. Dit is natuurlijk niet de bedoeling!   
Daarom is het vanaf heden verboden om het terrein rondom de blokhut te betreden, buiten de 
groepsavonden om.   
Bedankt voor jullie medewerking,   
Bestuur JongNL Meterik.    
  

Oud Metaal Actie (OMA)  

Aanstaande zaterdag 28 mei, is de oud metaalactie. Dan kunnen het oude metaal en elektrische 

apparaten ingeleverd worden. Als de situatie het toelaat, staat de container op de gebruikelijke plek, de 
parkeerplaats van het sportpark. Mocht dit niet meer lukken i.v.m. werkzaamheden bij de Vonckel, 
dan staat de container bij onze eigen blokhut, daar is ook de ruimte om met een aanhanger te draaien. 
Onze vrijwilligers, groep 1: José Geelen (i.p.v. Roger Jansen) en Henk Ambrosius staan bij de 
container om te helpen. Inleveren kan van 13:00-15:00 uur.  
 

Oud Papier Actie (OPA) 

Aanstaande zaterdag 28 mei, komen we weer oud papier ophalen. We starten om 14:00 uur. Zorg 

dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. 
Groep 1 is aan de beurt. Dit zijn Sander Ambrosius, Kris Cuppen, Julia Schoeber en Dave 
Scherpenzeel (i.p.v. Jac Ambrosius). 
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 Mededelingen KBO 

 
 
Verslag excursie woensdag 18 mei naar Siberia Greenhouse 
 
Met ruim 53 leden, gingen we met de fiets (28 °C) en sommigen met hun auto naar Maasbree. 
Daar werden we warm ontvangen door de familie Van Dijck: Jan, kleinzoon Jelle en Wilma de vrouw van 
Peter van Dijck. 
Na de koffie met vlaai werden we in drie groepen verdeeld en we kregen 
eerst filmpjes te zien van Siberia Greenhouse en van Van Dijck in America.  
 
Daarna begonnen we aan de rondleidingen door het bedrijf; zoiets hadden 
vele leden van ons nog nooit gezien.  
 
Groente via een klein potje met zaadjes erin op water geteeld, tot groenten 

zoals triosla, botersla, batavia en paksoi. 
Natuurlijk ook mede door hun 
klimaatsysteem. Alles, op het inpakken na, 
gaat daar automatisch;  
je kunt het gewoon niet bevatten.  
 
Na afloop konden we nog een krop sla meenemen, die was bij Annie en 
Jan voordat ze in Meterik waren al lekker opgepeuzeld. Over één ding 
waren we het met zijn allen eens, het was een schitterende excursie.  
 
Jelle en Wilma van Dijck, Ben v/d Beuken en Ton Willemsen, bedankt voor 
de leuke en interessante excursie. Je kon aan alles merken, ze waren trots 
op hun bedrijf en dat mogen ze ook zeker zijn. Dan nog een bijzonder 
woord van dank aan Jan van Dijck, die alles netjes voor ons geregeld had. 
Jan hartstikke bedankt . 

 

Busuitstapje op woensdag 15 juni  

Dit jaar gaan we met de bus naar de Duitse Eifel. 
We vertrekken om 08.00 uur richting Zuid-Limburg, waar we om half tien een pitstop maken bij de 
Wilhelminatoren in Vaals. Daar kunnen we genieten van koffie / thee en een stukje Limburgse vlaai. 
 
Daarna vertrekken we met de bus voor een prachtige rondrit door de Eifel. Een deskundige gids zal ons 
vergezellen en zal ons de mooiste plekken laten zien in het Nationaal Park de Eifel. 
De route gaat naar de Rursee, de Obersee. Op de Obersee zullen we een boottocht maken en kunt u 
vanaf het water genieten van de charme van het groene landschap. 
Als lunch gebruiken we een originele Eifelplatte !  
 
Na de lunch gaat de rondrit verder via schitterende natuur en rijden we door rustieke en typische 
Eifeldorpjes. In het bekende toeristenplaatsje  Monschau lassen we een pauze in.  
 
Geplande terugkomsttijd in Meterik zal zijn om ongeveer 18.30 uur, waar we weer kunnen aanschuiven 
voor een diner bij Ger en Irene Kleuskens. 
 
De kosten bedragen € 65,00 per persoon en inbegrepen zijn: busreis, koffie / thee en vlaai, boottocht met 
lunch en het diner. 
 

Opgeven kan vanaf nu tot vrijdag 03 juni. 

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. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, maar wees er snel bij, want  VOL =  VOL. 
 
Het zou toch jammer zijn als de bus vertrekt zonder jou !!! 
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Agenda: 

Wandelen   Maandag 30 mei vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten       Donderdagmiddag 19 mei, aanvang 13.30 uur.  
Kienen        Maandag 13 juni van 14.00 uur t/m 17.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 

              Fietsen        Dinsdag 14 juni organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht, 
                    ze vertrekken om 13.30 uur voor het MFC 
 
Groetje, KBO Meterik. 
        

 
 

Eetpunt “schuuf gezellig aan” en Open Inloop 
 
 

Het volgende Eetpunt is op maandag 20 juni, dan wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd.  

U kunt zich opgeven t/m donderdag 16 juni bij de dorpsverbinders via tel. 06-38230621 of 
dorpsverbindermeterik@gmail.com 
 
We starten om 12.15 uur en 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, maandag 6 juni is er geen Open Inloop en geen Eetpunt. 
 
De Dorpsverbinders:  Carli, Ria en Hennie 

                                                                      
 
 
 

 
Wij zijn op zoek naar een medewerker op ons bedrijf gedurende de maanden juli en augustus 
voor: 

• laden en lossen vrachtauto’s 
• laden zand en grind 
• kleine reparaties en klusjes in de werkplaats 
• wassen van vrachtauto’s en containers 

  
Kun je in juli en augustus niet alle weken? In overleg kunnen we een aantal weken afspreken. 
 
Voor meer informatie: Marleen van Leendert: 06-21563440 
 
 

 

 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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  “Kaartverkoop Boorebrulluft 2022  

        beej de Meule!” 

 
  Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,  

 

Op 10 en 12 juni viert Meterik het dorpsevenement Boorebrulluft beej de Meule. Dit is een eenmalige 

en bijzondere happening. De kaartverkoop is gestart tijdens de Molendagen op 14 en 15 mei. 
Op 14 mei was er tevens een bijpraatmoment voor alle teamleden. De teams zijn druk bezig met alle 
voorbereidingen voor het feestweekend.  
Voor de Brulluft op zondag zijn al veel kaarten verkocht. Nog geen kaarten gekocht? Ben er dan snel bij! 
Vanuit veiligheids- en organisatorische overwegingen geldt vol = vol en op = op. 

 
 
Kaarten bestel je door te mailen naar christiedeklijn12@gmail.com. 
 
Vermeld het aantal kaartjes dat je bestelt voor:  
 
1. Vreejgezellefiëst op 10 juni 
2. Volwassen Boorebrullluftsgast op 12 juni 
3. Boorebrulluftsgast kids t/m 12 jaar 
 
Vermeld ook je naam en 06-nummer. Je ontvangt een Tikkie voor de betaling. 
Kaartjes voor 10 juni zijn te bestellen t/m woensdag 8 juni. Kaartjes voor 12 juni zijn (zolang de voorraad 
strekt) te bestellen t/m maandag 6 juni. Bij de bruiloft op 12 juni is er geen dagkassa.  
 
De bestelde kaarten zijn af te halen op zaterdag 4 juni van 13.00-14.00 uur in de Kapschuur beej de 
Meule.  
 
Toegangsprijzen: 
Vreejgezellefiëst op vrijdag 10 juni bij de molen van 19.00-24.00 uur.  
Kaartje € 5,- inclusief 2 consumptiebonnen. 
 
Boorebrulluft beej de Meule op zondag 12 juni van 13.30-22.00 uur.  
 
Kaartje volwassenen: € 7,50 inclusief 2 consumptiebonnen.  
Kaartje kids t/m 12 jaar: € 2,50. 
 
Per bestelling wordt er € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht. 
’t BooreBrulluft Comité 

mailto:christiedeklijn12@gmail.com
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Meterik doet wat het moet doen en wint van Grashoek 

 
 
 

Op zondag  22 mei won Meterik  zijn thuiswedstrijd tegen Grashoek met 2-1. Door deze overwinning 
blijven de groen-witten in de race voor de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. 
 
Meterik begon goed aan de wedstrijd en kwam na een paar minuten al op een 1 - 0 voorsprong. Cas 
Janssen kopte een assist van Bart Houben binnen. Er kwamen meer kansen maar het vizier stond niet op 
scherp. Grashoek kreeg na een half uur te veel ruimte en Job Janssen scoorde uit het niets de 
onverdiende 1 - 1.  
 
Meterik had in het begin van de tweede helft problemen met het lange halen voetbal van Grashoek. Het 
was daardoor een rommelige wedstrijd met weinig hoogstaand voetbal. Door enkele wissels kreeg Meterik 
weer greep op de wedstrijd. Uiteindelijk scoorde Piet Steeghs in de 75e minuut na een solo de bevrijdende 
2 - 1 voor Meterik.  
 
We waren in het eerste halfuur en de slotfase de bovenliggende partij, maar vergaten onszelf met meer 
doelpunten te belonen. Hierdoor brachten we ons zelf in de problemen en bleef het tot het laatste 
fluitsignaal spannend. Maar uiteindelijk telt in deze fase alleen het resultaat en lonkt het nacompetitie 
toetje, zo gaven Aswin Dierx en Rick van Rengs na de wedstrijd aan. Nog twee finales te gaan!  
 
 

 
Zaterdag 21 mei speelde de jongens van JO-8 thuis 
in America de laatste wedstrijd van dit seizoen. En 
het was een speciale wedstrijd want ze werden 
kampioen! 
 
Jongens gefeliciteerd! Jullie mogen trots zijn op het 
goede samenspel! 
 
Michiel en Mike bedankt voor jullie enthousiasme en 
inzet dit seizoen! 
 
Groetjes Sam Flip Gijs Lucas Thomas Teun Milo en 
Billy 
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   Sportvereniging Oxalis 

                 Horst aan de Maas 

 
 
Uitslagen week 20 
MKV E1  - Oxalis E1    6 - 4  Melderslo F1   - Oxalis F1  11 - 11 
ODC MW2  - Oxalis MW1    9 - 6  Sporting ST E1 - Oxalis E2    0 - 6 
Oxalis F1  - Sporting ST F1 12 - 9  DES (V) A1   - Oxalis A1  19 - 6 
Oxalis D1  - Sporting ST D1   6 - 3  ODC B1   - Oxalis B1    4 - 7 
ODC A1  - Oxalis A2  14 - 3  Oxalis 2   - Astrantia/ONA 2   7 - 5 
Oxalis 1  - Diosa 1  16 - 9 
 
Oxalis creëert veel kansen en wint van Diosa 
Zondag 22 mei stond er weer een thuiswedstrijd op het programma voor de dames van Oxalis. Deze werd 
gespeeld tegen Diosa 1 uit Balgoij.  
Na de goede overwinning van vorige week tegen VMS’21, wilde Oxalis dit vandaag graag voortzetten. 
Oxalis creëerde veel kansen en wist de wedstrijd met 16-9 te winnen. 
 
Tijdens de eerste helft lukte het Oxalis om meteen veel kansen te creëren. Zo stond het dan ook na een 
paar minuten op een 2-0 voorsprong. Er waren in de verdediging van Oxalis echter wat slordigheden en 
onoplettendheid, waardoor Diosa op een voorsprong wist te komen. Het bleef gedurende de eerste helft 
nog aardig gelijk opgaan in de stand, maar de dames van Oxalis wisten toch met de rust een ruime 
voorsprong neer te zetten van 9-4.  
 
Trainer/coach Johnny Vervoort gaf tijdens de rust aan dat het belangrijk was om alert te blijven in de 
verdediging. Verder was het van belang om in de aanval naar goede kansen te zoeken en deze rustig af te 
maken. Ook in de tweede helft werden er aan de kant van Oxalis veel kansen gecreëerd. Diosa wist nog 
een aantal keren de korf te vinden, maar Oxalis wist de voorsprong te behouden en steeds verder uit te 
breiden. Zo werd de eindstand uiteindelijk 16-9.  
Zondag 29 mei speelt Oxalis 1 tegen Noviomagum 1.  
Deze wedstrijd wordt om 12.00 uur gespeeld in Nijmegen. 
 
Kom gezellig mee korfballen tijdens de gratis vriendinnentraining  
van SV Oxalis 
Lijkt het je leuk om te komen korfballen? 
Kom dan gezellig meedoen tijdens de gratis vriendinnentrainingen.  

• Pupillen F (6-7 jr)     : maandag 30 mei van 18:30 - 19:30 uur 

• Pupillen E (8-9 jr)     : maandag 30 mei van 18:15 - 19:15 uur 

• Pupillen D (10-11 jr) : maandag 30 mei van 18:45 - 19:45 uur 
Waar: Sportpark Wienus, Hagelkruisweg 20, 5963 AS Hegelsom 
Heb je nog vragen? Neem dan even contact op met wervingenbehoud@svoxalis.nl 
 
Midweek leden gezocht 
Vind jij het leuk om op woensdagavond gezellig in een team te sporten? Wil je niet de verplichting van het 
trainen, maar vind je het wel leuk om wekelijks een wedstrijdje te spelen? 
Ons midweek- en midweek/recreanten team is nog op zoek naar nieuwe leden voor volgend seizoen.  
Gezelligheid en plezier staan voorop! 
Kom anders een keertje kijken op een woensdagavond.  
Kijk voor de teams Midweek 1 en Midweek 2 ook op onze website: www.svoxalis.nl 
Meer info via info@svoxalis.nl 
 
Agenda 
• 30-05-2022: Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  Sportpark Wienus 
• 25-06-2022: Seizoen afsluiting alle teams: een leuke middag met sport en spel van 13.15 tot 15.45 uur. 
• 25-06-2022: Kampioenschapsreceptie van 16.00- 17.00 uur van de kampioenen seizoen 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 
 
 

mailto:wervingenbehoud@svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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  Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 

  H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 28 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur 

 

Zaterdag 4 juni, hoogfeest van Pinksteren, 19.00 uur 

1. Jan Tielen (jaardienst) 
 

Zaterdag 11 juni, hoogfeest Allerheiligste Drie-Eenheid, 19.00 uur 

1. Jan en Nellie Tacken - Thijssen 
 

Zaterdag 25 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector    Acoliet     Collectant 

28-05: Jos Tielen   Huub Baltussen   Jeu Tacken 
04-06: Susan Baltussen  Theo v. Rens    Jan Steeghs   
11-06: Henny Jenniskens  Max v. Dieten    Jeu Tacken   
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dankuwel! 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 3981416 

Misintenties:  Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u  € 

27,50overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de 
datum van de intentie.  
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023  
              

 

 

      Surfinia’s nu € 1,00 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com


 

15 

 
 
 
 



 

16 

 

 


