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Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer 112
Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie
Tel: 0900-8844

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

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

Huisartsenpost Nrd-Limburg
Tel: 0900-8818

Kerkdiensten
Tel: 077-3981617
Priester nooddienst
Tel: 077-3548888
Dekenaat Horst
www.rkhorst.nl

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

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

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Ine Bouten,
Loes Heuvelmans, Mat van Rijswick,
Mischa Vissers.
Redactieadres:
Donkstraat 9
5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon:
077-3980281
Bankrekeningnr:
1333.91.906 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.

Abonnementstarieven: (per jaar)
Papieren editie:
€ 22,Postabonnement;:
€ 75,Digitaal:
€ 10,Advertentietarieven:
1 pagina
€22,50
¾ pagina
€17,50
½ pagina
€12,50
¼ pagina
€ 7,50
Zoekertjes
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.

Dorpsraad Meterik
Secr: Schadijkerweg 18
Tel: 077-3986910
www.dorpsraadmeterik.nl

Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur
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Van onze weerman uit Meterik, Jos van der Sterren
Scheert de zwaluw over water en wegen,
dan komt of blijft er wind en regen.
In week 20 is er 7 mm. neerslag gevallen.
Het totaal in mei is te Meterik nu 32 mm.
Hoe het weerbericht ook luidt,
een importeur voert nooit iets uit.

Tot weeres! met groeten van Jos

Busreis Banana Pancakes naar Paardestal te Mechelen!
Zaterdag 23 juni
spelen de Banana Pancakes weer in
café de Paardestal te Mechelen.
Net als vorig jaar willen we ook dit jaar
met een volle bus naar het zuiden des lands
afreizen.
Je kunt jezelf hiervoor opgeven via de site
www.banana-pancakes.nl.
Opgeven kan tot en met 9 juni. De kosten
zullen afhangen van het aantal opgaven.
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De Meterikse Ommetjes
nog niet helemaal klaar, maar al volop gelopen!
De Dorpsraad is blij dat de Meterikse Ommetjes al volop worden
gelopen. Van diverse wandelaars hebben we dan ook reacties
gekregen. Die zijn allemaal positief, maar er zijn ook verbeterpuntjes.
Zo is op enkele plaatsen de markering blijkbaar niet duidelijk genoeg. Daar gaan we
binnenkort mee aan de slag. Ook wordt er hinder ondervonden van het maaiafval dat is
blijven liggen op de paden langs de sloten. We zullen met het Waterschap overleggen wat
daaraan te doen is. Verder wachten we nog op levering van de informatieborden en de
banken. Zodra die geplaatst zijn zullen de Ommetjes met een feestelijk tintje officieel
geopend worden. Reacties blijven welkom via de contactpagina op de website van de
Dorpsraad: www.dorpsraadmeterik.nl

OPA-actie
Aanstaande zaterdag, 26 mei, wordt er oud papier opgehaald;
deze week is groep 1 aan de beurt. Dit zijn Rob van Neerven
(i.p.v. Truus Nillesen), Marcel van Rengs (i.p.v. Jac Ambrosius),
Sander Ambrosius (zorgt voor route, hesjes en drank) 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 stekker bevattende 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.
Stukje ’t Krentje week 22 (volgende week)
Zoals aangegeven in de stafvergadering kunnen stukjes voor in het krentje van volgende
week doorgegeven worden aan Monique (voor zondagavond 19.00 uur)!
Groepsavond met Pinksteren
Tijdens Pinksteren zullen er geen groepsavonden zijn. Fijne Pinksterdagen!

Op vrijdag 22 juni 2012 geven de Meterikse jeugdslagwerkgroep DJEM
en de jeugddrumband van Jong Nederland Horst een uitwisselingsconcert.
De hoofddoelstelling van dit concert is „samen muziek maken‟, waarbij uiteraard gestreefd
wordt naar kwaliteit, maar niet ten koste van het plezier.
Het concert vindt plaats in MFC De Meulenwiek.
De zaal gaat open om 19:30 uur en het concert begint om 20:00 uur en duurt tot (ongeveer)
21:30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten.
Bij deze willen wij iedereen van harte uitnodigen om dit concert bij te wonen.
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PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK
Open dag
Op 2de pinksterdag (maandag 28 mei) houden wij onze open dag voor
nieuwe ponyruiters. Iedereen die het leuk vindt om eens kennis te
komen maken met de paardensport is om 13.00 uur van harte welkom.
Tevens is er de mogelijkheid om een ritje te maken op een pony. Alle
kinderen zijn van harte welkom op ons mooie oefenterrein aan de
Roothweg, tegenover huisnummer 3. Kom dus allemaal op maandag
28 mei naar onze open dag!

Agenda
26 mei dressuur en bixie te Ottersum voor
pony‟s
26 mei Dressuur paarden Baarlo
27 mei dressuur Baarlo voor pony‟s
27 mei dressuur paarden Ottersum
27 mei Dressuur Inge Coenen Grubbenvorst
op persoonlijke uitnodiging Z1, Z2, ZZL
28 mei Clubkampioenschappen
Op de foto John Steeghs, die zijn carrière ook
bij de pony’s begon.

Uitslagen concours Horst
Afgelopen weekend was de 2de selectiewedstrijd voor pony‟s in Horst.
Klasse DB; Britt Kleuskens met Selmina 3de prijs
Klasse DL1; Robin Hagens met Manno van den Hout 2de prijs
4-tal klasse L; 2de prijs (Lizan Verbong, Robin Hagens, Amber Hagens, Judith Smedts en
commandant Britt Kleuskens) Britt, Robin, Lizan, Amber en Judith proficiat!

Ald neejs: Weddenschap in Meterik
“Ik wed”, zei een Meterikse caféklant na het zoveelste rondje. “Ik wed met ieder van jullie
voor honderd gulden, dat hij geen broek meer aan heeft als hij vijf keer om dit biljart heeft
gelopen. Maar denk eraan: vijf keer”. Stilte. Het gezelschap keek elkaar eens gniffelend aan,
maar niemand durfde. Met uitzondering van een vrouw (waarmee niet gezegd wilt zijn dat zij
de broek aan had) en dan alleen nog maar op voorwaarde, dat zij zelf geen honderd gulden
hoefde in te zetten. Allesbehalve zelfverzekerd schuifelde zij onder stijgende spanning en
vrolijkheid bij de toeschouwers om het biljart heen, van tijd tot tijd een beetje benauwd haar
heupen betastend. Na de vijfde ronde met succes te hebben voltooid, constateerde zij tot
haar zichtbare opluchting dat alles nog op zijn plaats zat. Maar toen ze haar prijs wilde
incasseren hield de wedder stijf en strak vol er zeker van te zijn, dat ze geen broek méér aan
had dan toen ze aan haar waagstuk begon. (Uit de krant van 14 februari 1977)
~ ingezonden door Wim Huijs

Bericht van de redactie
Wist u dat u ‟t Krèntje ook digitaal kunt ontvangen? Waar u ook bent of wat u ook doet, aan
de wandel naar Santiago de Compostella, kiwi‟s plukken in Nieuw-Zeeland, in Oekraïne voor
het EK voetbal, of op een zonnig terras, Meteriks laatste nieuws is dan altijd onder
handbereik. Mail de redactie voor de mogelijkheden dorpskrantmeterik@gmail.com
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Sportvereniging RKSV Meterik

Algemeen
Mocht je willen stoppen met voetballen dan dien je zelf contact op te nemen met Marièl,
zodat indien nodig overschrijving verzorgd kan worden. Wil je juist bij ons komen voetballen
dan kun je je aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. Je mag ook bellen of
mailen naar Marièl, tel. 3987522 of secretaris@rksvmeterik.nl
Afsluitavond
Op 25 mei is de afsluiting van het seizoen. Tijdens deze gezellige avond kunnen we genieten
van een BBQ. Ook de sportman van het jaar wordt bekend gemaakt. Aanvang 19:00 uur.
FamilieVriendenToernooi
Op zondag 3 juni 2012 houden we weer het FamilieVriendenToernooi. Eind deze week zal
de poule-indeling bekend gemaakt worden.
Kalender
25 mei : Afsluitavond
29 mei : Teamindeling ABC
30 mei : Teamindeling DEF
1/2 juni: F-weekend
3 juni : Familie Vrienden Toernooi
6 juni : Jaarvergadering jeugd
16 juni : BBQ jeugdleiders/trainers
9-10 aug: Sport & Spel dagen

Programma
22-5 Swift F1b – Vonckel Girls F1 18.30 u
Sportpark Velden
23-5 Vonckel Girls 2 – ZSV 2
20.00 u
26-5 Afsluitdag voor Vonckel Girls
F1 en F2
Sportpark America
Jeugdvoetbal
JeugdToernooi RKSV Meterik
Via deze weg willen we iedereen
bedanken die op een of andere manier
heeft deelgenomen aan het jeugdtoernooi
van RKSV Meterik.
Zonder de sportieve inzet en bijdrage van
alle verenigingen en vrijwilligers zou het
organiseren van een dergelijk
jeugdtoernooi ons natuurlijk nooit lukken.
In totaal hebben er 80 teams (F-Teams
t/m A-Teams) deelgenomen aan het
toernooi van vrijdagavond t/m
zondagmiddag. Als organisatie mogen we
terugblikken op een geslaagd toernooi,
mede ook doordat de weergoden rekening
hebben gehouden met ons evenement.
We hebben diverse positieve reacties
ontvangen en dit doet ons als organisatie
natuurlijk goed. Volgend jaar zal ons
jeugdtoernooi plaatsvinden op 24, 25 en
26 mei 2013, noteer dit maar alvast op de
kalender!

Kantinediensten
24-05 Toon en Kris Cuppen
26-05 Jan Driessen
02-06 Robert
09-06 Geert
16-06 Ico
23-06 Marièl
30-06 Saskia
07-07 Marieke
Senioren
De senioren trainen nog op donderdag 24
mei.
Veteranen
02-06 Meterik - GFC ‟33b
Korfbal
Uitslagen
De Wilma´s D1
Lottum D2
Vonckel Girls 1

aanv. 17.00

- VG/WH D1 0-3
- VG/WH D1 2-6
- Odos 1
5-5
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Meterik A2 op toernooi
Samen met ZSV A3 waren we de
underdog op ons eigen jeugdtoernooi in
Meterik. Maar dat het cijfertje achter de A
niet altijd alles wil zeggen zal wel blijken..
De eerste wedstrijd moesten we
aantreden tegen Koningslust A1. Vanaf de
1e minuut gingen we er vol tegenaan.
Helaas kon Koningslust in de laatste
minuut scoren waardoor we deze wedstrijd
net verloren. Maar eerlijk is eerlijk, ze
waren ook net “iets” beter.
Toen kwam de derby tegen Hegelsom,
altijd spannend!! Dankzij onze tomeloze
inzet kwamen we verdiend op een 1-0
voorsprong. Helaas duurde deze
voorsprong niet lang en kon Hegelsom de
1-1 scoren. Maar de A2 geeft niet op en
ging er weer volop tegenaan. Na een
schitterende rush van Bryan en een nog
mooiere voorzet vanaf de achterlijn, had
onze Jelle de bal voor het intikken!!
Eindstand 2-1 voor Meterik A2. In de
laatste wedstrijd tegen SVEB A1 moesten
we weer alle zeilen bijzetten, en konden
we de 0 houden. Hierdoor hadden we 4

punten bij elkaar gesprokkeld en stonden
we 2e in onze poule. Dus op naar de halve
finale!!
Hier moesten we aantreden tegen
Melderslo A1; dit was een zware dobber.
Ze waren echt een maatje te groot: de
wedstrijd werd verloren met 3-0. Maar we
hadden nog kans om derde te worden, er
moest dan gewonnen worden van ZSV
A3. Ik weet niet meer wie de goal scoorde
(maar ere wie ere toekomt, Lars schoot
ons naar de overwinning): we wonnen
deze wedstrijd met 1-0!!!!!
Dat beide teams tevreden waren met het
resultaat bleek na afloop. Afwisselend
werden uit volle borst Brabantse en
Limburgse liedjes ten gehore gebracht.
Gewoonweg schitterend.
Jongens super gevoetbald, en dankzij
jullie geweldige inzet een verdiende 3e
plaats op ons eigen jeugdtoernooi. Een
betere afsluiting van dit voetbalseizoen
hadden we ons eigenlijk niet kunnen
wensen. Oja, bijna vergeten, onze A1, die
hadden het nakijken…

Kasruimers bedankt!
Er zijn verschillende leden die zich afgelopen week hebben ingezet voor de
vereniging door middel van het kasruimen bij Ger. Deze activiteit is mede
dankzij jullie goed verlopen. Bedankt allemaal!
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Tentfeest Velden

We hebben de mogelijkheid om bij een tentfeest in Velden te helpen op 13
en 14 juli. Dit is een feest met ongeveer 600 personen met feestband waar
we kunnen helpen met consumpties.
Op de avond zijn er flessen bier en fris in bekers, wij kunnen dit dan uitschenken en lege
kratten / glazen verzamelen. We zijn op zoek naar 5-10 personen per avond en het feest is
op de volgende tijden:
- vrijdag 13 juli van
21.00 - 02.00 uur
- zaterdag 14 juli van
21.00 - 04.00 uur
Dit is een leuke activiteit voor team- en clubbuilding. Het vervoer naar Velden zullen we
samen regelen; hier komen we wel uit. Het is wel in de vakanties, maar er zijn natuurlijk ook
mensen die niet op vakantie zijn.) Als vereniging kunnen we hiermee € 5 per uur per persoon
verdienen, dus alle hulp is welkom! Als je mee kunt helpen, laat dit dan voor 1 juni weten aan
je aanvoerder of aan Anneke Cuppen of Thijs Mooren.
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Kerkberichten H.Joannes Evangelist

zaterdag 26 mei, Hoogfeest van Pinksteren, 19.00uur.
1. Zuster Gertrudina – Aldegonda – Tacken, jaardienst.en verjaardag
2. Jan Linskens (trouwdag), kleinzoon Sil en overledenen v.d. familie
3. Piet Hermans en Dien v.d. Bongard (jaardienst), voor zoon John en kleindochter Jenny
zaterdag 2 juni, hoogfeest Allerheiligste Drieëenheid, 19.00 uur.
1. Ter ere van het H. Hart
2. Piet Reijnders en Nel Reijnders-van Helden
3. Pieter-Jan Tacken en Petronella Houben
Lectoren :
26-05: Susan Baltussen
02-06: Henny Bergs

Acolieten:
26-05: Cor Ambrosius
02-06: Theo v. Rengs

Misintenties kunnen worden opgegeven:
- op het wekelijks spreekuur (donderdagmiddag 16.00-17.00 uur)
- door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 21,- onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer van de aanvrager in een enveloppe en deze te deponeren in de brievenbus van
de pastorie.
- door overmaking van € 21,- op bankrekeningnr. 1333 03 497, onder vermelding van de intentie en
de datum van de intentie.
In verband met aanlevertijd voor plaatsing in ‘t Krèntje uw misintenties minimaal 2 weken van tevoren
opgeven.
Doopdata Meterik: 10-06, 19-08, 21-10 en 15-12 2012. Opgeven voor doopsel via clustersecretariaat
van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077-398 14 16.

Priesterwijding kapelaan Zuidinga
Op zaterdag 2 juni wordt kapelaan Zuidinga tot priester gewijd in de kathedraal van Roermond.
Kapelaan Zuidinga is een van de 4 wijdelingen van dit jaar. Het is een zeer grote eer voor onze
parochies dat de bisschop ons deze wijdeling heeft „toevertrouwd‟.
Op zondag 3 juni zal kapelaan Zuidinga in de Lambertuskerk als neomist zijn eerste H. Mis doen in
de Lambertuskerk. Deze mis zal om 10.30 uur beginnen. Aansluitend is er gelegenheid tot felicitatie
in zaal “De Lange” aan het Wilhelminaplein. Ook hiertoe bent u van harte uitgenodigd. Kapelaan
Zuidinga ontvangt een blijvend aandenken van de kerkbesturen. Wilt u kapelaan Zuidinga persoonlijk
iets geven dan is daarvoor gelegenheid tijdens de recepties.

Tot ziens bij de wijding en de eerste H. Mis!
~ A. de Graaf Woutering, pastoor-deken
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