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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

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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Geslaagd!

Aan de muziekschool Venray is geslaagd

Jantijn Jenniskens
voor
Viool - diploma A
Van harte gefeliciteerd!
pap, mam,
Bernard, Sjeng en Wicher

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Een wei die in juni niets geeft, is niet waard dat ze leeft.
De laatste dagen van mei regende het nog 3 mm.
Het totaal in mei 2012 is gekomen op 42 mm.(normaal ruim 60 mm.)
Het totaal in 2012 is nu 248 mm.
In 2011 had mei 33 mm. en totaal t/m mei was toen 227 mm.
Als je uien in je soep vindt, is er kans op harde wind.
Zonsopkomst rond 10 juni: 05.22 uur en ondergang om 21.54 uur.
Daglengte 16uur 32 minuten.
Tot weeres met groeten van Jos.

Ald neejs: Hevig onweer
Tijdens het onweer dat zich gistermorgen boven deze gemeente ontlastte, kwamen op
meerdere plaatsen ongelukken voor van vee in de weide. Zoo werd ten nadeele van dhr.
Fr. Arts te Meterik twee melkkoeien door den bliksum getroffen; ten nadeele van P.J. van
Helden twee runderen; ten nadeele van H. Houben Meterik een ruin.
~ gelezen in de Nieuwe Venlosche Courant van 2 juli 1942.

Gratis af te halen
jonge poesjes
interesse
bel 077-3983398
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Meulewiekagenda vanaf 7 juni

Juni:
Za
Zo
Do
Vr
Za
Ma

16:
17:
21:
22:
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:

September:
Zo
16:
Di
18:
Wo
19:
Do
20:
Za
22:
Di
25:
Oktober:
Wo
3:
Di

16:

Peeltoernooi drumband & DJEM
Peeltoernooi fanfare
Vergadering Dorpsraad
Uitwisseling DJEM Jeugddrumband JN Horst
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

Repetitiedag fanfare Concordia
Jaarlijkse uitstapje Zij-Actief
22e Maashorst Senioren Songfestival
Vergadering Dorpsraad
Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland
KBO Meterik in de kijker

Zij-Actief Huidverbetering en oedeemtherapie door Evelien Minten
van Huidzorg Horst
KBO Bezoek aan manege van John Steeghs

November:
Di
13:

KBO Natuurfilm met Jan Bruynen

December:
Do
20:

KBO Kerst/ en Adventsviering

Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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Weer thuis…. het is toch eventjes wennen!!
Wat heb ik genoten, 80 dagen wandelen en nergens aan hoeven denken. Wat ben ik een
geluksvogel dat ik dit heb mogen en kunnen doen. Zon in maart, regen en nachtvorst in april,
in mei gure-stormachtige wind in de Pyreneeën en verder prima wandelweer in een steeds
verrassend en wonderschoon landschap. Een geweldige ervaring. Maar de meeste indruk
hebben toch de mensen gemaakt. Ongelooflijk het aantal nationaliteiten, het leek wel of de
hele wereld vertegenwoordigd was op de Camino. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en is
met zijn eigen tocht bezig en toch is er een geweldige saamhorigheid en hulpvaardigheid.
Bij St. Jean Pied de Port ben ik door de Pyreneeën getrokken. Die dag was het behoorlijk fris
en stond er een stormachtige wind waardoor je soms alle zeilen bij moest zetten om niet
weggeblazen te worden van de kale bergflanken. Enkele dagen eerder was het nog
onmogelijk om over de pas te gaan, sneeuwstormen en vorst zorgden ervoor dat er mensen
van de berg gehaald moesten worden.
De klim was 21 km. lang, erg steil, behoorlijk pittig en prachtig. Ik snap nu ook waarom veel
wielrenners wat extra’s nodig hebben om in de bergen te overleven!!
En dan, dan sta je ineens in Spanje. De ‘Camino’ is hier een instituut. De route is perfect
aangegeven, er zijn voldoende slaapplekken in de refuges (slaapzalen voor pelgrims), je
kunt voor een schappelijk bedrag eten en onderweg probeert de horeca een graantje mee te
pikken. Je hoeft je dus
nergens meer druk over te
maken. Het slapen in de
refuges is een belevenis op
zich, de ene keer lig je op
een zaal met 8 à 10
personen de andere keer
met een man/vrouw of vijftig.
Ik heb slechts een enkele
keer lekker door kunnen
slapen want meestal waren
er enkele flinke snurkers
(nooit geweten dat vrouwen
dit ook zo goed kunnen) en
niet te vergeten de vroege
vogels die zich rond vijf uur
beginnen te roeren om te
vertrekken.
Tweede pinksterdag ging bij familie Hendriks de vlag uit! Ton werd thuis onthaald door
familie, vrienden en Timo! Op het spandoek “Yes Ton is terug hij liep wel erg vlug”.
De tocht over de ‘Montes de León’ was een ervaring op zich. De pas is 1504 meter hoog, op
de top ligt een reusachtige hoop stenen rond een boomstam van vijf meter hoog, waarop een
ijzeren kruis is bevestigd, het ‘Cruz de Ferro’. Conform de traditie nemen veel pelgrims een
steen van huis mee en leggen die op deze hoop, als symbool van de last die ze met zich
meedragen en waarvan ze zich door hun pelgrimstocht kunnen bevrijden. Bij een aantal
mensen ging dit gepaard met hevige emoties.
En dan, woensdag 23 mei, dan sta je ineens op het enorme plein voor de kathedraal in
‘Santiago de Compostella’, indrukwekkend. Ik ben er eventjes bij gaan zitten om alles goed
in me op te nemen en langzaam drong ook het besef door dat het afgelopen was. Een wens
was in vervulling gegaan, een geweldige ervaring. 80 Dagen geen krant, geen tv, geen radio,
geen nieuws, alleen zorgen voor jezelf en praten met mensen uit de gehele wereld en nu
weer langzaam terug in de ‘normale wereld’. Margriet kwam ’s middags aan in Santiago en
samen hebben we nog genoten van de mooie stad en van een prachtige dienst in de
kathedraal.
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Zaterdags zijn we met de bus naar huis gegaan. Een lange reis, maar zo konden we samen
nog delen van het landschap bekijken dat ik de afgelopen maanden doorkruist had. Ik heb
geweldig genoten, ben ontzettend blij dat ik weer thuis ben….. maar het is wel eventjes
wennen.
Bedankt voor jullie belangstelling en betrokkenheid! ~ Ton Hendriks

Provinciaal toernooi Wilde Tijgers
te Maasbree!
Afgelopen weekend zijn we naar het provinciaal toernooi te
Maasbree geweest. Samen hebben we hier gestreden om de
titel ‘provinciaal kampioen 2012’.
Jongens, wij als leiding zijn apetrots op jullie. Elke uitdaging werd met volle overgave
aangegaan en volbracht. Dit zorgde onder andere voor leuke foto’s:

Uiteindelijk bleek dat we een mooie 6e plaats (Wilde tijgers 2) en een mooie 2e plaats (Wilde
tijgers 1) hebben behaald. Dit betekent dus dat we ons reserve provinciaal kampioen 2012
mogen noemen!
Jongens allemaal super gedaan!!
Hier de (reserve) provinciaal kampioenen: v.l.n.r. Tom Houben, Mark Houben, Brent La
Crois, Stan Gooren en Rens Aerts

Nogmaals allemaal proficiat, jullie mogen trots zijn!! Groeten de leiding.
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Afgelopen week zijn er twee mooie evenementen geweest:

Funpop
Natuurlijk ons eigen VCM toernooi, maar daarnaast zijn enkele dames op
Funpop geweest om daar als vrijwilliger te helpen. Zonder deze
vrijwilligers bij beide evenementen waren deze beide evenementen niet zo
goed verlopen. Allemaal bedankt voor jullie inzet!

Buitentoernooi
Het VCM buitentoernooi zit er weer op! Het was een prachtige dag met veel zon en weinig
wind, de perfecte combinatie voor een lekker potje volleybal en om een lekker drankje te
nuttigen in het gras!
Ook ’s avonds was het nog erg gezellig in de tent, ondanks dat onze special guest oêt de
meeelllldersee ‘’Appie Hein’’ niet kwam opdagen. Pieter wist dit heel goed op te vangen door
gewoon een aantal extra kekke plaatjes uit zijn speakers te laten knallen.
We willen graag iedereen die op zijn manier heeft mee geholpen aan het toernooi hiervoor
bedanken, zonder die extra handjes was het niet mogelijk deze dag zo mooi en vlekkeloos te
laten verlopen!!
Natuurlijk is ´s avonds ook de uitslag van de lotenactie bekend gemaakt. Voor degenen die
dit hebben moeten missen of die aan de deur loten hebben gekocht maar zelf niet aanwezig
waren op deze dag staat de uitslag hieronder vermeld:
Prijs
Waardebon Slagerij Driessen
Waardebon Boerenbond
Waardebon Drankenhandel P. Weijs
Waardebon Mirjam Houben
Schoonheidssalon ‘’Aventurijn’’
5. Waardebon Handy Hair
6. Waardebon Zaalberg (3 vrouwen)
7. Waardebon Jac. En Gerrie Janssen
8. Waardebon Plantenkwekerij vd Beuken
9. Waardebon Café / cafetaria ’t Hukske
10. Waardebon Café / cafetaria ’t Hukske
11. Waardebon Café Kleuskens
12. Waardebon Rozenkwekerij vd Hulst
13. Waardebon Rozenkwekerij vd Hulst
14. Waardebon Groente / Fruit Jenniskens
1.
2.
3.
4.

Waarde
€ 75
€ 35
€ 30
€ 25

Lotnummer
856
1100
250
785

€ 20
€ 15
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

748
757
724
862
1050
229
768
1084
852
1151

Prijzen zijn af te halen bij:
Anita Kleuskens,
Crommentuynstraat 40, Meterik
Tel. 077-398 1817
Uitslagen Jeugd Buitentoernooi
In nivo 2 heeft Olympia 11 de eerste plaats weten te bemachtigen. Team 11 van VCM
eindigde op een vijfde plaats. In nivo 3 zijn de twee teams van Athos op de eerste en tweede
plaats geëindigd, onze eigen teams 31,32 en 33 werden achtereenvolgens vierde, vijfde en
zesde. In nivo 4 was de eerste plaats voor Hovoc 42, de tweede voor Brovoc 41 en de derde
plaats voor Athos 41. VCM 41 eindigde op de vijfde plaats. In nivo 5 wist opnieuw Hovoc de
eerste plaats te bemachtigen, maar daarnaast ook nog de tweede plaats. VCM Kampioenen
eindigde netjes op de derde plaats. Als laatste de C-teams, met opnieuw een eerste plaats
voor Hovoc C1, de tweede plaats voor Blieje Blenders en opnieuw op een derde plaats VCM
C1.
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PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK
Clubkampioenschappen
Tweede pinksterdag hielden wij onze jaarlijkse clubkampioenschappen. We begonnen met
de dressuur. ‘s Middags springen en daarna nog de barrelrace.
Na een spannende strijd gingen de ruiters zich klaarmaken om nog even een duik te nemen
in het zwembad van ons partycentrum ‘gezelligheid bij Adje’.
Daarna kon de barbecue beginnen.
Clubkampioen 2012
Bij de paarden wist Lian Vermeer met Swat het kampioenschap op haar naam te schrijven
en bij de pony’s was dit Lizan Verbong met Brillant.
Lizan en Lian proficiat!
Traditiegetrouw werden Lian en Lizan in het zwembad gegooid.
We mogen terug kijken op een zeer mooie, warme en geslaagde dag.
Al onze ruiters die meededen aan onze clubdag.

Afgelopen weekend organiseerde Afferden een selectiewedstrijd voor de pony’s en paarden:
Uitslagen pony’s
Klasse DB; Britt Kleuskens met Selmina 1ste en 2de prijs; Judith Smedts met Nobles 1ste prijs
Klasse DL1; Robin Hagens met Manno van den Hout 3de prijs
Klasse DZ1; Lizan Verbong met Brillant 1ste prijs
4-tal klasse L; 1ste prijs (Lizan Verbong, Robin Hagens, Judith Smedts, Britt Kleuskens en
commandant Anouk Kleuskens)
Britt, Judith, Robin, Lizan en Anouk proficiat!
Uitslagen paarden
Klasse L2; Fleur van Rengs met Cedric 1ste en 2de prijs; Lian Vermeer met Learn Tegqam 6de
prijs
Klasse L1; Britt Kleuskens met Zamorko 4de prijs
Klasse B; Lian Vermeer met Darwin 4de prijs
Fleur, Britt en Lian proficiat!
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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

Jeugdtoernooi
Tijdens het jeugdtoernooi zijn nog twee prijzen niet afgehaald. Het betreft lotnummer 853 en
957, beide prijzen: een voetbal. Neem contact op met Marièl zodat we de gewonnen prijs
nog kunnen uitreiken.

FamilieVriendenToernooi
Afgelopen zondag werd in de stromende regen het Familie Vrienden Toernooi gehouden.
Maar liefst 24 teams streden om de felbegeerde wisselbeker. De uitslag is als volgt:
1e FC Ald Iezer Verzamelaars
2e Rood-Wit
3e Ej Vetkop
4e VC Krangsum 2
De poedelprijs werd gewonnen door de Three Little Guidetti’s.
Tijdens de befaamde tombola zijn twee prijzen nog niet afgehaald.
108 - Waardebon kapsalon Pikasso
328 - Twee tuinspots
Prijzen kunnen afgehaald worden bij Marièl, Dr. Lemmenstraat 36.
Wij willen langs deze weg alle sponsoren en vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken voor
hun bijdrage aan het toernooi.

Kalender

Kantinediensten

06-06 Jaarvergadering jeugd
11-06 Bestuursvergadering
16-06 BBQ jeugdleiders/trainers
18-06 Bijeenkomst seniorenspelers
9/10-08Sport & Spel dagen

02-06
09-06
16-06
23-06
30-06
07-07
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Robert
Geert
Ico
Marièl
Saskia
Marieke

Optreden ‘Oppe Ruiver’
Afgelopen zondag hadden we ons optreden "Oppe Ruiver".
Het toeval was dat oud-Meterikker Paul Tacken de aankondiging
deed voor het organiserende en jubilerende mannenkoor de
Malmaas-zengers. Hij kondigde dan ook vol trots Meriko aan en het
aanwezige publiek mocht ook horen dat hij jaren in Meterik heeft gewoond.
We begonnen ons optreden met ‘Welkom in Limburg’ (eerste keer voor publiek). Daarna
brachten we ‘What a wonderful world’, de twee Afrikaanse stukken ‘Takadamu’ en
‘Siyahamba’, ‘A night like this’ en ‘Tranen gelachen’ ten gehore. Tussendoor werden door de
gebroeders R. en E. Joosten, op ludieke wijze, de aankondigingen gedaan.
We werden begeleid door Loek, Frank en Koen op respectievelijk piano, drumstel, djembee
en gitaar. Mede door hun bijdrage was het een prachtig optreden.
Meriko heeft Meterik op de kaart gezet. En als wij dit al niet hadden gedaan, dan deed Paul
Tacken dit wel. Na ons optreden waren de letterlijke woorden van Paul: dit was een
indrukwekkend optreden!!

Noteer alvast in uw agenda:
Het volgende optreden van Meriko is op zondag 8 juli op de Floriade.
Op zaterdag 6 oktober organiseert Meriko een muzikale avond in MFC De Meulewiek.

(advertentie)

Beschikbaar biljartruimte ‘De Vrije Keu’s’

Voorzien van alle comfort. Meerdere
tafels aanwezig.
Locatie Tongerloseweg 2
Informeer naar de mogelijkheden
Bel 077-3984751 / 0620598667
Email hvanrengs@home.nl
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Bra

Diploma HaFa

Afgelopen week hebben Nick van Berlo, Marco Baltussen,
Celine Hesen, Aniek van Neerven, Dominique van Berlo, Britt
Joosten en Carmen Achten deelgenomen aan het landelijk
examen voor de muziekopleiding HaFaBra.
Het waren twee spannende dagen waarbij iedere muzikant voor
de examencommissie een aantal muziekwerken mocht blazen
op hun bugel of trompet. Om deel te mogen nemen aan dit
examen, hebben onze jonge muzikanten enkele maanden geleden al een theorie-examen gehad.
Na weken van intensieve voorbereidingen was het dan zover. Het examen werd afgenomen bij het
Kunstencentrum Jerusalem in Venray. Nadat iedereen zijn of haar beste beentje had voorgezet, was
het even wachten op de uitslag……! Alle muzikanten van de fanfare van muziekvereniging
Concordia uit Meterik zijn geslaagd voor hun B examen!
Tijdens onze jaarlijkse voorspeelmorgen zondag 24 juni a.s. zal de diplomauitreiking plaatsvinden.
Fanfare Concordia is zeer verheugd dat deze gehele groep alweer een mooie
stap heeft gezet in hun eigen muzikale ontwikkeling. Een goede ontwikkeling ook
voor de muziekvereniging, die trots is op haar muzikanten.

Proficiat!

Kienen
Op maandag 11 juni houden we weer onze maandelijkse kienmiddag. Ook al
heb je nog nooit gekiend, kom dan eens en ervaar dat kienen toch ook mooi
kan zijn, met ook weer 40 leuke prijzen. De kosten voor een hele kaart zijn
€ 5,00 en een halve kaart kost € 3,00. We beginnen om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur.
Ieders aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Fietsen
Dinsdag 12 juni is de tweede fietsmiddag van dit jaar. Van de eerste hebben we kunnen genieten, al
waren er enkele minder mooie stukjes bij. Deze keer is het de bedoeling dat we op het asfalt blijven,
daarom hopen we op net zo’n mooi aantal fietsers als de eerste keer en natuurlijk is ook de
gezelligheid van deze middag van belang. De vertrektijd is 13.30 uur in Meterik bij de kerk.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

zaterdag 9 juni, hoogfeest van Sacramentsdag, 19.00 uur.
1. zeswekendienst Ger Martens,
2. Door Jacobs-Alards ( jaardienst)
3. Pierre Verstappen (jaardienst)
zaterdag 16 juni, 11e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Eerste jaardienst Jan Tacken en tevens voor de overledenen van de familie
2. Jac en Door Jenniskens-Croijmans
3. Grad Muijsers (trouwdag)
Lectoren :
09-06: Piet Kuenen
16-06: Margriet Hendriks
Acolieten:
09-06: Cor Ambrosius
16-06: Theo van Rengs
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 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: 19-08, 21-10 en 15-12 2012. Opgeven voor doopsel: s.v.p. via
clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Verdrietig nemen we afscheid van onze schoonzus en tante

Gonnie Bakker – Hermans
die zaterdag 2 juni overleed.
We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit grote verlies.
Familie Bakker
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