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Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Apotheek
Americaansewg 35a Horst
Tel: 077-3985454
www.v-a-l.nl
Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 13.00 uur

Alarmnummer 112
Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie
Tel: 0900-8844
Huisartsenpraktijk Horst
M.J. Duives Tel: 077-3981122
L.H.R. Majoor Tel: 077-3985042
Spoednummer
Tel: 077-3971747
Westsingel 100 Horst aan de Maas
www.zorghoes.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
“Het Zorghoes”
Westsingel 98 Horst
Tel: 077-3981450
b.g.g
VieCurie Venray
Tel: 0478-522222

Huisartsenpraktijk Horst
O. de Groen
Tel: 077-3982333
Americaanseweg 35 Horst
www.dokterdegroen.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Gemeenschapshuis
De Meulewiek
Tel: 077-3982779
AED aanwezig
Kerkdiensten
Tel: 077-3981617
Priester nooddienst
Tel: 077-3548888
Dekenaat Horst
www.rkhorst.nl

Huisartsenpost Nrd-Limburg
Tel: 0900-8818
Medisch Centrum Nieuw Huys
Tel: 077-4658999
Americaanseweg 35 Horst
Spoedlijn: 077-4642623
Ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Gemeente Horst aan de Maas
Tel: 077-4779777
www.horstaandemaas.nl

Huisarts America
J. v. Dongen
Past jeukenstraat 6 America
Tel: 077-4641707
www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur: ma t/m/ vr
08.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 uur

Dorpsraad Meterik
Secr: Schadijkerweg 18
Tel: 077-3986910
www.dorpsraadmeterik.nl
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Bericht van de redactie:
De foto op de voorpagina is ingestuurd door Huub en Door Craenmehr.

Van onze weerman uit Meterik, Jos van der Sterren
Als het onweert in mei, vaak valt er hagel bij.
In week 19 is te Meterik 6 mm. neerslag gevallen.
Het totaal in mei is nu 25 mm.
Wat een weer weer, je kunt beter in het magazijn zijn,
pakken pakken en rollen rollen.

Ben, of ken jij de nieuwe zanger van Banana Pancakes?
Sinds 2007 is Banana Pancakes een actieve coverband in Noord-Limburg, maar ook roadtrips door
het land zijn niet vreemd voor ons. Met zo’n 15 a 20 optredens per jaar is de agenda goed bezet. Met
lekkere gitaarmuziek en feestnummers weten we de cafés en zalen goed mee te krijgen.
Helaas heeft onze huidige zanger besloten zijn laatste akkoord te willen spelen na heel wat gezellige
optredens. De rest van de band heeft echter nog energie genoeg voor een serieuze toegift en is
daarom op zoek naar een nieuwe zanger! Ben, of ken jij iemand, die als ‘’leading man’’ een zaal op
z’n kop kan zetten? Kijk even op www.banana-pancakes.nl voor meer informatie om deze geweldige
hobby met ons te delen.
Groeten van the ‘pancakes’ (Bas, Mark, Daan en Chiel)

(Advertentie)

Lotenactie VCM toernooi
maandag 21 – vrijdag 25 mei
We komen tussen 17.30 en 19.30 uur bij u
langs !
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Meulewiekagenda vanaf 17 mei 2012

Mei:
Vr
Vr-zo
Zo
Di
Do
Za
Ma

18:
18-20:
20:
22:
24:
26:
28:
28-01:

Juni:
Za

2:

Zo

3:

Za
Zo
Do
Za
Ma

16:
17:
21:
23:
25:

Do

28:

Vr

29:

Juli:
Zo
Di
Za

8:
17:
28:

Augustus:
Wo
8:
Do
16:
Zo
Ma
Za
Ma

19:
20:
25:
27

Seniorenkoor Zanglust zingt in Sevenheym
Jeugdvoetbaltoernooi RKSV Meterik
Seniorenkoor Zanglust luistert Eucharistieviering op in De Wietel te Panningen
KBO Excursie naar Nijsen/Granico
Vergadering Dorpsraad
Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland
Jeugdorkestendag Overloon MV Concordia Meterik
Lotenverkoop Zonnebloem

- Concert MV Concordia
- VCM Toernooi
- Meriko Sing-Inn Malmaaszenger Belfeld
- Familie vrienden toernooi RKSV Meterik
Peeltoernooi drumband & DJEM
Peeltoernooi fanfare
Vergadering Dorpsraad
Oudpapieractie Jong Nederland
Meriko laatste repetitie voor vakantie
-Zanglust aanvang vakantie
- Laatste repetitie fanfare voor vakantie
- KBO jaarlijkse busuitstapje
Barbecue MV Concordia

- Meriko optreden Floriade
- Het gezamenlijk kamp JNM
KBO bezoek aan Intratuin Venray
Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland

KBO/Zij-Actief/Zanglust fietstocht naar Kevelaer
- Eerste repetitie fanfare na vakantie
- Vergadering Dorpsraad
Buitenfeest Jong Nederland
Eerste repetitie Meriko na vakantie
Oudpapieractie Jong Nederland
Zanglust 1e repetitie na vakantie

September:
Wo
19
22e Maashorst Senioren Songfestival
Di
25:
K.B.O. Meterik in de kijker
Oktober:
Di
16:

K.B.O. Bezoek aan manege van John Steeghs

November:
Di
13:

K.B.O. Natuurfilm met Jan Bruynen

December:
Do
20:

K.B.O. Kerst/ en Adventsviering.
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Hallo Wilde Tijgers,
Afgelopen zaterdag 12 mei zijn we naar het junioren jongenstoernooi
geweest te Horst. Hier gingen we strijden om een plekje te veroveren
op het provinciaal toernooi te Maasbree.
We begonnen de dag met een tocht met diversen spellen. De
opdrachten werden zonder morren uitgevoerd, want alles stond deze
dag in het teken van het teambelang. Zo sprongen we voor bonuspunten het water in, want we hadden immers toch reservekleding bij ons, en aten lekker een stel
sardientjes op, HEERLIJK! Na de tocht hebben we nog wat gezamenlijke spellen gedaan, waarin we
nog diversen punten hebben verzameld.
De eerste vijf plaatsen gaven recht op deelname aan het provinciaal toernooi te Maasbree. En het is
ons gelukt! De Wilde tijgers 1 gingen met een mooie 2e plaats aan de haal en de Wilde Tijgers 2
deden er nog een schepje bovenop en wonnen het toernooi!! Mannen gefeliciteerd!!
Houd het weekend van zaterdag 2 en zondag
3 juni alvast vrij, want dan gaan we naar
Maasbree om mee te strijden voor de titel
“Provinciaal kampioen 2012”.
De jongens waren er heel blij mee, zie de foto :
Groeten jullie leiding,
Tineke, Rick, Kevin, Xander en Gijs

OPA-actie
Zaterdag 26 mei wordt er oud papier opgehaald. Die week is groep 1 aan de beurt. Dit zijn Truus
Nillesen (zorgt voor hesjes, route en drank), Marcel van Rengs (i.p.v. Jac Ambrosius), Sander
Ambrosius en Luuk Peeters. Denk eraan dat we om 13.30 uur beginnen i.p.v. 14.00 uur!
OMA-actie
Ook kunt u zaterdag 26 mei oud metaal en alle stekkerbevattende apparatuur in komen leveren bij de
parkeerplaats van het voetbalterrein. Groep 1 (Monique en Johan) zal dan aanwezig zijn om u te
helpen. Inleveren kan van 13.00 tot 15.00 uur.
Groepsavond met Pinksteren
Met Pinksteren zullen er geen groepsavonden zijn.

Voor iedereen die deze weken examen gaat doen:
heel veel succes gewenst!
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Sportvereniging RKSV Meterik

Afsluitavond
Op 25 mei is de jaarlijkse afsluiting van het seizoen. Iedereen vanaf 16 jaar is hiervoor uitgenodigd.
Aanmeldformulieren en meer informatie is te vinden op het prikbord in de kantine en natuurlijk op
onze website.
FamilieVriendenToernooi
Op zondag 3 juni 2012 houden we weer het FamilieVriendenToernooi. Meer informatie en
aanmeldingsformulieren zijn te vinden op onze website. Aanmelden kan nog tot 13 mei a.s.
Kantinediensten
17-05 Kantine gesloten
19-05 Marieke
24-05 Toon en Kris Cuppen
Senioren
De senioren trainen nog op donderdag 10 en 24 mei.
Veteranen
19-05 Meterik - VOS
02-06 Meterik - GFC ’33b
Korfbal
Uitslagen
Peelkorf 5
Odos F3
Merels F1
VG/WH D1
Des 1

- Vonckel Girls 2
- Vonckel Girls F2
- Vonckel Girls F1
- United D2
- Vonckel Girls 1

aanv.
17.00
17.00
Jeugdvoetbal
Uitslagen Zaterdag 12 mei
Meterik A1
FCV A1
Meterik A2
Venray A2
GFC'33 B2
Meterik B1
Meterik C1
Merselo C1G
VCH D1G
Meterik D1
United E4CO Meterik E2
Meterik F1
VCH F1
Meterik F2
Irene F9

6-10
1-1
8-0
1-4
4-12

Programma
15-5 Swift F1b – Vonckel Girls 1 18.30 u.
Sportpark Velden
15-5 De Wilma´s D1 / VG-WH D1 18.00 u.
Sportpark Wilbertoord
19-5 Lottum D2 / VG-WH D1
13.00 u.
Sportpark Lottum
20-5 Vonckel Girls 1 – Odos 1
15.00 u.
23-5 Vonckel Girls 2 – ZSV 2
20.00 u

5-4
2-8
2 - 11
6-0
?
3 - 12
0-4
0-6

JeugdToernooi RKSV Meterik
Ook dit jaar organiseert RKSV Meterik afdeling jeugd het jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi. Wat ooit
een evenement was, waarbij met name de A-teams sterk vertegenwoordigd waren, is inmiddels
uitgegroeid tot een 3-daags toernooi van vrijdagavond tot zondagmiddag, Dit jaar mogen we ruim 80
teams verwelkomen op het sportpak De Vonckel, verdeeld over alle leeftijdsklassen A t/m de F.
In het weekend van 18-19-20 mei zijn er ongeveer 1000 voetbaltalenten te bewonderen.
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Door het groeiend aantal deelnemers kwam er een aantal jaren geleden op zaterdag en zondag te
weinig ruimte op de velden. Deze ruimte is gevonden op de vrijdag- en zaterdagavond voor de A- en
B-teams, en op zondag voor de E- en F-teams. Hierdoor kon het aantal deelnemers verder
uitgroeien.
Vrijdagavond trappen de A-teams om18.00 uur het toernooi af.
Op zaterdagmorgen volgen de D-teams, ‘s middags de C-teams en ‘s avonds de B-teams.
Zondagmorgen beginnen de E-teams .
En tenslotte trappen de F-jes ‘s middags het toernooi ten einde tijdens de finalewedstrijden.
Er zijn meer dan 60 bekers te verdelen, dus jongens en meisjes: laat jullie van je beste kant zien.
Dus iedereen: tot komend weekend op sportpark de Vonckel in Meterik.
Allemaal veel sportief succes en kijkplezier toegewenst.
Verslagen
Meterik C1 – Merselo C1 6 – 0
De competitie zit er op en Nick was top. Twee waarheden als een koe van Jort en Kevin. Deze
laatste wedstrijd tegen Merselo konden we laten zien dat we verdiend tweede zijn geworden. En met
heel veel geluk (als Irene punten zou verspelen aan Volharding) zelfs nog eerste. We spraken af om
meteen vanaf de aftrap er vol voor te gaan. Nick had dit seizoen een beetje moeite met scoren als hij
alleen op de keeper af ging en wilde echt van die obsessie af. Dus lanceerde hij zichzelf in de derde
minuut, ging alleen op de keeper af en…..scoorde laag in de verre hoek: 1-0. Meterik bleef de beste
ploeg en was aanvallend erg aanwezig. Het tweede doelpunt hing in de lucht, maar bleef daar toch
hangen tot de 16e minuut. Een korte combinatie ging er aan vooraf, Teun legde mooi terug op de
inkomende Nick en die knalde de bal bijna door het net: 2-0. Hierna kreeg Merselo zijn eerste kans
door bij hun eerste aanval een (terechte) penalty te krijgen. Maar net als eerder dit seizoen toonde
Remco zich een echte “penalty-killer” door ook nu de inzet te stoppen. Vlak voor rust denderde Nick
nog een keer alleen richting keeper en…..maakte het wederom zeer rustig en bekwaam af: 3-0. Na
rust hetzelfde spelbeeld. Een aanvallend Meterik en een sportief verdedigend Merselo. Na twee
minuten werd Teun gevloerd in de 16, maar de penalty van Piet sprong via onderkant lat en de
doellijn weer terug in het veld. Vijf minuten later maakte Piet zijn misser goed door met een splijtende
pass Nick alleen voor de keeper te krijgen. En ook nu toonde onze spits zich een koele kikker en
scoorde zijn 4e van de dag. Omdat het vandaag Nick zijn feestje was scoorde hij vlak hierna,
wederom alleen voor de keeper, ook nog zijn vijfde van de dag: 5-0. De tweede helft was overigens
wat rommeliger dan de eerste, maar dat namen we voor lief. Een paar minuten voor tijd werd Rob
alleen richting keeper gestuurd, en Rob bekroonde een sterk seizoen met een treffer in de korte
hoek: 6-0. Hoewel vandaag niet iedereen de beste wedstrijd van het seizoen speelde, was er wel van
het begin tot het einde van iedereen een prima inzet. En dat is een compliment waard. Een zeer
verdiende overwinning, Nick een prachtige voetbaldag rijker en obsessie minder, en wij keurig netjes
als tweede geëindigd (Irene heeft helaas van Volharding gewonnen).

Ald neejs
“Brandweer takelt paard op”

( uit de krant van 24 april 1995)

Meterik – De brandweer heeft zaterdag in Meterik een paard moeten optakelen dat op zijn rug in een
greppel langs de Roothweg was beland. Het paard werd bereden door een vrouw die samen met een
andere amazone over de Roothweg reed. Het paard raakte dusdanig overstuur toen een tractor
naderde, dat het dier zich uit de voeten wilde maken en daarbij in de greppel viel. De berijdster kon
ongedeerd onder het dier vandaan kruipen. Met behulp van dierenarts, de brandweer en een kraan
van een buurtbewoner kon het paard weer op de benen worden gezet. Ook het paard bleek
ongedeerd. Volgens de brandweer was dit de derde keer in korte tijd dat ze assistentie van deze aard
moest verlenen.”
(Ingezonden door Wim Huys)
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Oproep Alcatrazz
Voor alle activiteiten hebben we genoeg mensen bij elkaar: alvast bedankt.
Maar voor Alcatrazz zijn we nog op zoek naar een paar vrijwilligers (7 personen).
Iemand die ons een dagdeel kan helpen (middag of avond), zou heel fijn zijn.
Over het algemeen stelt de taak niet veel voor, alleen een beetje alles in de gaten
70
houden. Kijk a.u.b. even in je agenda of je echt niet kunt, want het is een leuke
activiteit voor VCM. Ook dames kunnen deze taak gemakkelijk uitvoeren en
daarnaast heb je gratis toegang voor de rest van de dag en, er wordt goed voor ons gezorgd
(drinken eten etc). Meld je aan bij Anneke Cuppen, 077-3987813 (avonduren) of via je aanvoerder.
Alcatrazz, buitenterrein bewaken: zaterdag 9 juni van 13.30 - 20.30 of van 20.00 - 02.00. Bij zowel de
middagdienst als bij de avonddienst zijn we op zoek naar 8 personen. Iedereen kent Alcatrazz wel,
een muziekfestival bij het "kasteel" in Horst. Dit houdt het volgende in: er is professionele beveiliging
aanwezig en wij helpen hen. (toegangen in de gaten houden, zodat mensen niet gratis naar binnen
kunnen, mensen die verdwaald zijn of bussen kwijt zijn helpen etc). Dit kan zowel door dames als
heren gedaan worden. Daarnaast krijg je gratis toegang tot het evenement als je helpt (buiten de
tijden dat je niet helpt). Dus als je 's middags dienst hebt, kun je 's avonds gratis naar het festival en
andersom. Daarnaast zorgen zij gedurende de dag voor broodjes, drinken en is er een avondmaaltijd
of nachtsnack beschikbaar.
De volgende personen zijn in ieder geval al ingepland. Als je je hebt opgegeven en je staat er niet
tussen, bel dan meteen even, dan is er ergens iets fout gegaan.
Alcatrazz zaterdag 9 juni 13.30 - 20.30:
Judith Jenniskens, , Ruud Meijers, Elbert Joosten en Hans Cuppen
Alcatrazz za 9 juni 20.00 - 02.00:
Xander Thissen, Theo v. Rens
Maakt niks uit middag of avond: Emmy Cuppen, Nick Arts, Anneke Cuppen
Funpop
Dankjewel voor de vele aanmeldingen voor Funpop; met zoveel vrijwilligers kunnen we helaas niet
iedereen inplannen.
Bij deze de lijst met mensen die zijn ingepland: Myrna Joosten, Sanne Beurskens, Fleur Hermans,
Dirkje Maessen, Merel Steeghs, Robin Geurts, Kelly vd Hombergh, Demi vd Beuken
Wanneer: zondag 3 juni
Hoe laat: 11.00 - 18.00
De dames die meehelpen krijgen binnenkort meer specifieke informatie.

Excursie Nijsen/Granico
Willen de leden die zich opgegeven hebben voor deze excursie
bijeenkomen tussen 13.45 uur en 13.55 uur bij Nijsen/Granico
Veulenseweg 20 Veulen.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 19 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur
1.Wiel v. Rengs (jaardienst), en alle overledenen v.d. familie
2.Lei v. Rengs, kleinzoon Roy, kleinzoon John en schoonzoon Ben
3. Piet Hermans (jaardienst) en Stien Hermans- Reijnders
4. Frans Renier Wijnands en Anna Craenmehr en zoon Jan als jaardienst
Huwelijk 18 mei: 13.30 Annemiek Hermans en Willem van Hoof
Zaterdag 26 mei, Hoogfeest van Pinksteren, 19.00uur.
1. zeswekendienst Door Jenniskens- Croijmans
2. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken), jaard.+ verjaard.
Lectoren :
19-05: Henny Jenniskens
26-05: Henny Bergs
Acolieten:
19-05: Theo v. Rens
26-05: Cor Ambrosius
Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. Op het wekelijks spreekuur ( donderdagmiddag 16.00-17.00 uur)
2. Door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 21,- en onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een
envelop en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
3. Door overmaking van € 21,- op bankrekeningnr. 1333 03 497, onder vermelding van de intentie en
de datum van de intentie.
Wilt u op deze manier een H.Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet
administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens 1x op de website en in de
Trompetter kunnen plaatsen.
Doopdatum Meterik: 10-06, 19-08, 21-10 en 15-12 2012
.
Opgeven voor doopsels: svp. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.0012.00 uur, tel. 077- 398 14 16.
Het was feest in de parochie: 17 kinderen van groep 4 deden op moederdag,13 mei jl. hun Eerste
Communie. Zoals gebruikelijk werden de kids met de muziek van fanfare Concordia afgehaald op het
schoolplein en van daaruit naar de kerk begeleid.
De communicantjes zijn: José Arts, Sanne Bergs, Fenne van den Beuken, Jannes Craenmehr, Nikki
Drabbels, Sanne Hesen, Danique Houben, Lars Litjens, Lars Litjens, Luc Martens, Sam Muijsers,
Teuntje van Rengs, Demi van Rens, Roos Schoeber, Sita Verheagh, Stef Vervuurt en Guus
Willemsen.
Allemaal van harte proficiat!
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PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK

Afgelopen weekend was de eerste selectiewedstrijd voor paarden en pony’s te Sevenum.
Uitslagen paarden dressuur:
Klasse L2: Fleur van Rengs met Cedric 5de prijs en Lian Vermeer met Learn Teqgam 8ste prijs
Klasse B: Lian Vermeer met Darwin 5de prijs
Klasse L1: Britt Kleuskens met Zamorko 6de prijs
Fleur, Lian en Britt proficiat!
Uitslagen pony’s dressuur;
Klasse DB: Amber Hagens met Blue 5de prijs; Britt Kleuskens met Selmina 2de prijs
Klasse CB: Bente Schriever met Jarko 2de prijs
Amber, Britt en Bente proficiat!
Afgelopen weekend waren er ook de NRPS kampioenschappen te Ermelo.
Judith Smedts behaalde hier de 1ste prijs met springen in de klasse DB met Nobles en in de klasse DL
behaalde Judith met haar pony Caranza de 2de prijs.
In de finale werd Judith met haar pony Nobles 2de.
Judith proficiat!
Vorige week werden er in Castenray de Limburgse kampioenschappen gehouden voor de SGW.
Judith Smedts werd hier 5de in de klasse B met Nobles en in de klasse L met Caranza behaalde
Judith de 3de prijs.
Judith Proficiat!
Agenda
20 mei 2de selectiewedstrijd pony’s
28 mei Open dag
28 mei Clubkampioenschappen
( Advertentie )

Hof van Meterik zoekt vrijwilligers.
Heeft u geen tuin of een hele kleine tuin
en vindt u het leuk om 1 keer per week op de vrijdagmiddag
mee te helpen in onze tuin die regelmatig wordt opengesteld voor publiek?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yolande van Loon
077-398 1689 of 06 21 651 668
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BS Onder de Wieken op bezoek
Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 maakten kennis met de gemeente(raad).
Maandagmorgen 26 maart was groep 8 van Basisschool (BS) Onder de Wieken uit Meterik op
bezoek in het gemeentehuis. Eerder deze maand waren de groepen 6 en 7 van deze school te
gast in Horst aan de Maas (HadM).
Met een kort welkomstwoord gaf burgemeester Van Rooij het startschot voor een leerzaam bezoek
aan de gemeente. De griffier, de heer Ruud Poels, informeerde de jongens en meisjes uit Meterik
over wie ‘de baas’ is in de gemeente. En wat de gemeente allemaal wel en niet doet. Ook liet hij zien
dat wanneer je alle asfaltwegen van de gemeente HadM achter elkaar zou leggen, je dan maar liefst
610 km verder terecht komt: in Berlijn.

Vervolgens kregen de leerlingen een korte rondleiding in het gemeentehuis. Ze namen een kijkje in
het archief en in de trouwzaal.
En ze zagen achter de schermen wat er gebeurt bij het opmaken van een geboorteakte.
Tot slot speelden de leerlingen een korte raadsvergadering na. Drie partijen gingen met elkaar in
debat en verdedigden hun eigen voorstel. Het multifunctionele sportpark in Meterik kreeg de meeste
stemmen.

Betekenis van Hemelvaartsdag
Met Hemelvaartsdag viert het christelijke geloof dat Jezus naar de hemel is gevaren. Hij is toen,
volgens de christenen, aan de rechterzijde van God gaan zitten. Waarna hij kon meeregeren over de
gelovigen en waardoor hij daarnaast zorg kon dragen over hen. Ook wordt op deze dag het feest van
de Christelijke Arbeidersbeweging gevierd. In 1891 is namelijk een pauselijke encyliek (brief) over
sociale rechtvaardigheid afgekondigd. Op Hemelvaartsdag herdenkt men deze gebeurtenis. In veel
landen hebben werkende en naar school gaande mensen vrij.
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( Advertentie )
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