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Het goeie leven
Vorige week dinsdagmorgen
rond de klok van half elf:
opperste concentratie én plezier
op de jeu de boulesbaan.
Even later werd er zelfs luidkeels
gezongen en was er koffie.
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077- 3983812
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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

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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Mariet Bakker
Ine Bouten
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Bericht van de Dorpsraad

Officiële opening Meterikse Ommetjes
Op initiatief van de Dorpsraad zijn, samen met enkele enthousiaste inwoners van Meterik,
twee „Ommetjes‟ uitgezet.
Met de realisatie van het Kabroeksepad en het Schadijkerpad is een lang gekoesterde wens
in vervulling gegaan. Er liggen nu twee prachtige wandelroutes vanuit het centrum van
Meterik.
Op zaterdag 23 juni zullen de „Ommetjes‟ officieel geopend worden door wethouder Ger van
Rensch, met assistentie van Ton Hendriks, de fanatieke Meterikse wandelaar die pas
teruggekeerd is van zijn voetreis naar Santiago de Compostella.
U bent om 14.00 uur welkom in Café ‟t Hukske, Schadijkerweg 1, Meterik.
Om 14.15 uur zal de openingshandeling worden verricht.
Daarna zal ook de uitslag van gezinsprijsvraag bekend worden gemaakt.
We hopen u op 23 juni bij de opening te mogen begroeten.

Vergadering Dorpsraad
Op donderdag 21 juni „12 vergadert de dorpsraad in café 't Hukske. Aanvang 20.30 uur.
De volgende agendapunten worden behandeld: ingekomen en uitgegane stukken, notulen
mei, toelichting Bekkershof, overleg verenigingen, opening ommetjes 23 juni, actielijst,
rondvraag en mededelingen voorzitter. De vergadering is openbaar, dus belangstellenden
zijn van harte welkom.
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Hieronder staat een prijsvraag over de „Ommetjes‟. Wij nodigen alle lezers uit
om de vragen te beantwoorden en zo tot de goede oplossing te komen.
Veel succes!

Prijsvraag Ommetjes
1. Hoe heet de beek die in de Peel ontspringt en bij de ruïne in Horst overgaat in de grote
Molenbeek?
Neem de 4e letter
2. Op het kerkhof staan 2 majestueuze bomen, dit zijn?
Neem de 2e letter
3. Wat kon men maken als men de opleiding gevolgd had, die vroeger in het klooster was
gehuisvest?
Neem de 1e letter
4. Hoe heet de Meterikse soldaat die in het begin van de Tweede Wereldoorlog gesneuveld
is?
Neem de 2e letter
5. Wat was het Rotven (in het Donk) in de jaren 60?
Neem de 5e letter
6. Welke struiken groeiden er op de Schaak voordat hier de Schadijkse bossen werden
aangelegd?
Neem de 5e letter
7. Welke spreuk staat er op de molen?
Neem de 10e letter
Maak met deze letters een woord.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oplossing: ……………………………………
Oplossingen uiterlijk 20 juni inleveren op het adres Jan Drabbelsstraat 22 of via de
contactpagina op www.dorpsraadmeterik.nl met vermelding van uw gegevens.
Naam: ………………………………………….
Adres: ………………………………………….
Tel:.................................................................
1e prijs: huifkartocht ‟t Vöske
2e / 3e prijs: snackbon cafetaria ‟t Hukske / ijstaart café Kleuskens
Prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de opening van de ‘ommetjes’
op zaterdag 23 juni.
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Buurtvereniging Theresiastraat / Past. Notermansstraat
maakt een ’Meteriks Ommetje’
Hoewel de „Meterikse Ommetjes‟ pas officieel
geopend worden op zaterdag 23 juni, worden ze al
veel gelopen. Zo genoten op woensdag 30 mei een
aantal leden van de buurtvereniging
Theresiastraat/Pastoor Notermansstraat hiervan.
Tijdens de wandeling zie je Meterik vanaf een
andere kant. Via soms wat moeilijk begaanbare
paden (hoog gras en brandnetels) loop je langs de
beek, akkers en weilanden. De paden waren
plaatselijk dichtgegroeid, maar dit mocht de pret niet drukken. De iets ouderen onder ons
kozen voor het kleinere ommetje. Maar niet getreurd, zij hielden alvast een plekje vrij op het
terras van Ger voor degenen die het grotere ommetje maakten.
Al met al een leuk, uitdagend wandelingetje.

Wat een mooi
Meteriks
landschap !

Foto’s: Theo Manders
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Meulewiekagenda vanaf 14 juni 2012
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:
Za
29:
Oktober:
Wo
3:
Za
Di

6:
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
- Meriko repetitiedag
- Concert MV Concordia in Stellendam
- Tovri avondvullend en smakelijk toneelprogramma
Zij-Actief Huidverbetering en oedeemtherapie door Evelien Minten
van Huidzorg Horst
Herfstconcert Meriko
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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Op zoek naar nieuwe leiding!
Wij zijn de Snelle Smiley‟s. We zijn 12 stoere, gekke en gezellige
meiden in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar. Wij zijn op zoek naar een
nieuwe leiding. We hebben al 3 leidings maar we zoeken nog een 4de
leiding om 4 op een rij te maken. De groepsavond is op
woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
Ben jij een stoere, gekke en avontuurlijke leiding, meld je dan nu aan bij Ellen van Roij door
te bellen naar: 0642887821.
Een dikke knuffel van de Snelle Smiley‟s!
P.S. Je moet niet te streng zijn
Stafavond: Beste stafleden en bestuur,
Op 22 juni zal de volgende stafavond plaatsvinden, aansluitend aan de
kampstafvergadering. Na de vergadering zullen we gezellig barbecueën, een drankje
nuttigen en wat leuke spellen spelen.
Opgeven kan via de mail van Kris Cuppen of op het opgaveformulier op de deur van het
staflokaal. Is er iets waar we rekening mee moeten houden, laat dit dan ook even weten,
evenals wijndrinkers: rood of wit, laat het ons weten.
De barbecue zal door Jong Nederland betaald worden, de drank is voor eigen rekening.
I.v.m. het bestellen van drank en spijzen is opgave bindend (10 euro als je niet komt, maar je
wel opgeeft).
Hopelijk tot vrijdagavond 22 juni, het wordt gezelligggg!
M.v.g., de commissie.

Van onze weerman uit Meterik, Jos van der Sterren
Op juni komt het aan, of de oogst zal bestaan.
In de eerste tien dagen van juni was er in Meterik een neerslag van 57 mm.
Wie nu zijn vel niet brandt, staat straks als een bleekschicht op het strand.
Begin van de zomer: donderdag 21 juni om 11.09 u.
Dan heeft de zon de hoogste stand bereikt.
Tot weeres met groeten van Jos.

Bericht van de redactie
Geslaagd?
Laat het ‟t Krèntje en iedereen in Meterik weten. Mail naar dorpskrantmeterik@gmail.com en
je heuglijke bericht wordt gratis geplaatst.
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Drie nominaties voor Rom en Sjuul
Ongeveer driekwart jaar geleden hebben de
mensen van Meterik en verre omgeving in de
openlucht kunnen genieten van een
eigenwijze versie van het eeuwenoude
toneelstuk over de onmogelijke liefdesrelatie
van Romeo en Julia.
Negen zomeravondenlang speelden de leden
en vrienden van toneelvereniging Tovri in de
schitterende entourage van autosloopbedrijf
Hofmans aan de Roothweg.
Dit is niet onopgemerkt gebleven voor de
LFA (Limburgse Federatie voor
Amateurtoneel), want vorige week is bekend
geworden dat de toneelvereniging maar liefst
drie keer genomineerd is voor een prijs. De
juryleden hebben Anita Jacobs voorgedragen
voor de beste vrouwelijke kleine rol. Zij speelde Donna, de kwebbelde tante van Sjuul.
Theo Jacobs dingt mee voor de prijs voor de beste mannelijke kleine rol. Hij speelde de rol
van Heer Capulet, de pater familias die alles naar zijn hand wil zetten en daarmee het
noodlot tart. De derde nominatie is in de categorie vormgeving en techniek. Waarschijnlijk zal
de jury geraakt zijn door de vernuftige inbedding in een sloopbedrijf dat met haar
kringloopfunctie een vergelijkbaar thema raakt als het door de eeuwen heen terugkerende
thema van een blijkbaar onmogelijke liefde.
Op vrijdag 15 juni worden de winnaars bekend gemaakt tijdens „D‟n aovend van ‟t Muulke‟ in
het Munttheater in Weert.
Tovri zal daar met een flinke delegatie aanwezig zijn in de hoop een prijs mee naar huis te
kunnen nemen. De vereniging is ontzettend blij met de nominaties en in eigen kring zijn de
kandidaten al op subtiele wijze gefeliciteerd.
Inmiddels is de ploeg van het decembertoneel al enkele weken bezig met de repetities.
Daarnaast werkt een andere ploeg aan twee eenakters die op korte termijn zullen worden
gespeeld.

Busreisje
Voor het jaarlijkse uitstapje op donderdag 28 juni is nog 1 plaats
beschikbaar. Informatie over de dagindeling en waar we heen
gaan was bijgevoegd bij de laatste Nestor.
Wie maakt de bus vol?
De kosten zijn € 58,00 per persoon, hierbij is inbegrepen de lunch en bij terugkomst in
Meterik het gezamenlijke DINER.
Opgave hiervoor is nog mogelijk tot uiterlijk zaterdag 16 juni bij Jeu Litjens.
Bel 3987691 of 06-13444613.
Betaling op bankrek.nr 133305481 met vermelding: busuitstapje.
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27 jaar La Campanella
Wellicht heeft u vernomen dat kinderkoor La Campanella ophoudt te bestaan.
Op 29 april 1985 werd La Campanella opgericht door Paul Tacken.
De eerste 4 jaar dirigeerde Paul het koor.
In november 1989 nam Marianne Groenewegen deze taak van Paul over en zij is tot op
heden nog steeds dirigente van het koor.
De ondersteuning van Marianne en het organiseren van activiteiten werd verzorgd door de
leidsters Mien van der Sterren, Mia Verheijen, Lisette Verheijen en Maria van Rijswick. De
laatste 10 jaar, tot nu toe, heeft Maria dit vol overgave gedaan.
Deelgenomen werd er aan korenfestivals en concerten, er waren uitwisselingen met andere
kinderkoren, mensen in verzorgingshuizen en gehandicapten werden verblijd met het gezang
van de kinderen. Een groot gedeelte van de optredens was in de kerk, het opluisteren van de
gezinsmissen en niet te vergeten de Communiemis.
Eén van de hoogtepunten was de zelfgeschreven musical “De boef en de beker”, waarbij ook
bewoners van de Wendel een rol kregen; hiermee werd in 2003 een gedeelde 3e prijs
gewonnen met de Kinjercultuurpries. Een ander hoogtepunt was het concert ter gelegenheid
van het 25-jarig jubileum van Campanella, met optredens van de jeugdfanfare en oud-leden
Judith en Renée Tacken en Marjolein Kuenen.
Het doel van La Campanella was het met elkaar plezier beleven aan zingen en zo een basis
leggen voor de toekomst. Samen zingen is niet alleen leuk, maar ook een uitdaging om je
eigen stem te laten horen en te genieten van het mooiste instrument dat er bestaat.
Helaas was dit prachtige doel niet voldoende om La Campenella tot in lengte van jaren voort
te laten bestaan.
Een hele tijd had het koor gemiddeld 30 leden. Het maximale was zelfs 35.
Op dit moment telt La Campanella slechts 11 leden.
Het geringe aantal leden in de laatste jaren is de belangrijkste reden om te stoppen met
La Campanella.

Uitnodiging
Op zaterdag 23 juni 2012 is het laatste optreden van kinderkoor La Campanella.
We beginnen deze zaterdag om 19.00 uur met het zingen van de mis.
Aansluitend is er een gezellig samenzijn in zaal de Meulewiek.
La Campanella zal ook hier nog een optreden verzorgen.
We willen iedereen van harte uitnodigen voor deze avond.
We gaan er met z‟n allen nog een leuke avond van maken.

Tot zaterdag 23 juni!!

Alcatrazz
Afgelopen zaterdag zijn er verschillende mensen die mee hebben
geholpen bij Alcatrazz. Bedankt hiervoor allemaal! Dankzij het mooie weer
en onze „beveiligers‟ is het allemaal goed verlopen.
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(advertentie)

Uniek concept voor huidverbetering &
huidverjonging opent haar deuren in Meterik!
Een natuurlijke huidverjongingskuur zonder cosmetische ingrepen en injectables!
Uw huid verbeteren & verjongen zonder cosmetische ingrepen en injectables met een
verbazingwekkend resultaat! Vanaf 18 juni a.s. kan dit bij Beauté de Prestige aan de
Dwarsweg 8 te Meterik! Met een natuurlijke huidverjongingskuur kan uw droom nu
werkelijkheid worden. Waar de doorsnee schoonheidssalon ophoudt bij de verzorging
van de huid gaat Rianne Smits van Beauté de Prestige verder!
De brug tussen salon en kliniek
Bij Beauté de Prestige wordt gewerkt met een uniek concept van Pascaud dat het gat opvult
tussen de gewone schoonheidssalon en de kliniek. Hiermee wordt een lang gekoesterde
wens vervult: „Een jonger uiterlijk zonder cosmetische ingrepen en injectables zoals
bijvoorbeeld een botox behandeling‟. Een schoonheidssalon daarentegen beperkt zich alleen
tot de uiterlijke verzorging van de huid, maar geeft in de meeste gevallen niet het gewenste
resultaat. Daarentegen biedt Beauté de Prestige een totaalconcept dat is gericht op zowel de
buiten- als de binnenkant van de huid, waarbij natuurlijke huidverbetering & huidverjonging
en een eerlijk advies centraal staat.
Beauté de Prestige, uw instituut op het gebied van natuurlijke huidverbetering &
huidverjonging!
Ter kennismaking biedt Beauté de Prestige u een kennismakingsbehandeling* die bestaat
uit een huidverbeteringsconcept:
- Uitgebreide huidanalyse
- Introductie Fruitzuurbehandeling met een heerlijk Marmatrix masker
- Indien nodig aangevuld door een Rimpel correctie behandeling en/of een Couperose
behandeling.
U ontvangt € 20,- korting op deze kennismakingsbehandeling, u betaalt nu slechts € 57,*Deze aanbieding is geldig t/m 31 juli 2012
Kijk voor meer informatie op www.beautedeprestige.nl of maak een afspraak bel 0778511659

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK
Afgelopen weekend organiseerde Meerlo een ruitersportweekend voor
de paarden. Lian Vermeer behaalde samen met haar paard Darwin de
5de prijs in de klasse B. Lian proficiat!
Kamp
Bijna is het zover. We gaan op kamp in Castenray van vrijdag 6 tot en met maandag 9 juli.

Ald neejs:
In de buurtschap Meterik onder de gemeente Horst zal een lagere R.K. school worden
opgericht.
~ gelezen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7 oktober 1924
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Materiaalpech
Oké, je mag dan niet zo handig zijn met het verwisselen van bandjes. Best wel
slim om dan eerder dan normaal aan de start te verschijnen in de hoop dat
iemand anders zo goed is om dat klusje te klaren. Maar als je dan met cryptische
omschrijvingen je probleem kenbaar wilt maken sla je de plank mis. Met
opmerkingen als, “ik kan wel met de fietspomp op de rug vertrekken”, of, “na een
kwartiertje zullen we wel weer stil staan”, schep je geen duidelijkheid. Gewoon vragen of iemand wil
helpen is wel zo handig. Een beetje later dan normaal vertrok het bijna voltallige Barkruklegioen dan
toch echt. 25 Renners op pad, een record!! De hele rit geen problemen, of het zou moeten zijn dat we
in de buurt van Nederweert het spoor een beetje bijster waren. Uiteindelijk kwamen we toch op de
juiste route naar de beoogde pleisterplaats in Someren-Eind uit. Helaas bleek Sluis 13 deze dag niet
berekend op zo‟n grote groep renners. De eerste renners zaten alweer op de fiets toen de laatsten
nog flink over de koffie aan het blazen waren. Geen nood, volledig uitgerust of niet, vanaf de
pauzeplaats werd het fietsen toch wat eenvoudiger doordat we het voordeel van de wind mee kregen.
Antonio de Beul, andere jaren grossier in ritoverwinningen, moest met lede ogen toezien hoe deze
dag de Zandhaas de ritoverwinning naar zich toetrok. Onder het genot van een potje gerstenat
verzuchtte hij dat het fietsen, zonder al die winstpremies, toch wel een stuk duurder was.
Programma: komende zondag gaan we NIET naar Mechelen. In een eerder stadium werd het niet
als een probleem gezien dat we op Vaderdag naar Mechelen zouden fietsen. De vaders blijken toch
niet zo lang van huis te kunnen, deze dag zijn de kinderen toch terecht wel wat belangrijker! Deze rit
komt dit seizoen niet meer op de agenda. Wel het retourtje Mechelen, daar wordt nog een datum
voor geprikt. Zondag een niet al te lange rit.

In memoriam
Op 2 juni j.l. is ons lid Gonnie Bakker-Hermans op 68-jarige leeftijd overleden. Gonnie was 22 jaar
een trouw en actief lid van onze vereniging. We wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Meterik in de ban van een luchtballon
Zondag 10 juni rond een uur of negen „s avonds waren
sommige mensen in Meterik toch wel een beetje in rep en
roer. Boven Meterik vloog een luchtballon erg kort over de
huizen heen. Zou hij het halen en waar zou hij dan landen ?
Uiteindelijk kwam rond 21.15 uur het verlossende antwoord:
geland op de onverharde weg van de Crommentuynstraat
tegenover de Pieter Litjensweg. De luchtballon was die
avond opgestegen in Velden.
Foto: Stan Vissers
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Gala optocht 2012 ook voor Meterikse examenleerlingen
Afgelopen zaterdag was wederom de jaarlijkse galaoptocht van het Dendron College te Horst.
Gelukkig werkte het weer goed mee en bleef het met een klein zonnetje fijn droog.
Ook de Meterikse examenleerlingen werden met fraaie voertuigen tot aan het rode lopertje gebracht.
Daarna kon het feestgedruis bij Frox losbarsten..
Foto’s: Petra Korstjaans

links: Anke Hermans rechts: Britt Walraven

Jessi Korstjaans in Formule Toyota
gereden door oom Stephan Driessen

Vanaf woensdag 13 en donderdag 14
juni kunnen de vlaggen weer uit voor
alle geslaagden

Silke Driessen achter op de brommer bij
pap. (Sjaak Driessen)

staand op huifkar: Rens Hermans, Fer Jacobs,
Bram Jacobs en Niek Maessen

in huifkar: Enkele Meterikse dames, Jill Janssen
en Mirthe van de Beuken
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