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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Een koude mei is een gouden mei.
In de 20e week is te Meterik 31 mm. neerslag gevallen.
Het totaal in mei is nu 51 mm.
De zomer moet niet te vlug beginnen,
anders blijft het niet lang mooi.
Tot weeres met groeten van Jos.
.

Het dagboek van Leonard Tacken uit Meterik (vervolg)
Vrijdag 20 October:
Tegen een uur of negen vernamen we dat de heeren welke onze beide
kamers in gebruik hadden, gingen vertrekken. Het was bij ons niet rustig
genoeg. De twee kleine peuters van Jan van Venlo lieten zich nogal
eens hooren, dus de staf was vertrokken. Toen hebben we de
radiowagen gekregen met tien manschappen, meest luits. Die moesten
natuurlijk ook de kamers en kelder hebben. Eerst wilden ze ook nog den
tweeden kelder hebben. Na bidden en smeeken hebben we die dan
voorlopig kunnen houden. Ze koken hun eigen pot op het fornuis, natuurlijk van gestolen
vleesch en alles. Nu zitten we geheel in de penairie. We kunnen nu niets meer vrijhouden,
alleen het kleine kamertje kunnen we afsluiten. Gelukkig dat we ons huis boven overal
kunnen afsluiten.
Tegen een uur zag ik dat er in de bergplaats, achter de boterfabriek, drie fietsen weg waren.
Die van Jan van Truus Schobers en die van mij. Wel hadden we er een goed slot op, maar
dat was geforceerd. Toevallig zag Tonia dat ze de fiets van Truus hadden en Jac, Truus haar
broer, zag dat ze er mee naar de boterfabriek gingen. Truus ze gauw na en jawel, ze bracht
haren fiets weer mee. Jan er ook naar toe en nam zijn fiets ook maar ongevraagd mee. Die
van mij was al verder weg. Ik kon hem ook wel het beste missen. Toen de deur eenmaal niet
meer te sluiten was hebben we ze mooi toegenageld. Daar stond onzen geheelen
appeloogst. Men wist ook niet waar men er mee moest blijven. Ze hadden ze hier ook al
ontdekt. De nacht van vrijdag op zaterdag is rustig verlopen.

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK
Afgelopen weekend was er een dressuurwedstrijd voor paarden te Malden.
Uitslagen
Klasse L2; Britt Kleuskens met Vladimir 2 keer een 1ste prijs en met Zamorko 2 keer een 2de
prijs. Britt proficiat!
Tevens was er in Helden op 2de pinksterdag een concours voor pony’s.
Uitslagen
Klasse DB; Amber Hagens met Manno van den Hout 3de prijs. Amber proficiat!
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Meulewiekagenda vanaf 23 mei 2013
Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite:
www.dorpsraadmeterik.nl

Mei:
Vr 24 – zo 26: Jeugdvoetbaltoernooi RKSV Meterik
- VCM jeugdkamp
Za 25: Oudmetaal- en papieractie Jong Nederland Meterik
Vr 31: F-weekend RKSV Meterik
Juni:
Za 1: Alcatrazz Werkactie MV Concordia Meterik
Zo 2: - Lotenactie VCM toernooi
- Familie Vrienden Toernooi RKSV Meterik
Wo 5: Seniorenkoor Zanglust Songfestival in ’t Gasthoes Horst
Za 8: VCM Toernooi
Zo 9: Concert Fanfare MV Concordia Meterik
Ma 10: Laatste groepsavond Jong Nederland Meterik
Wo12: Jaarvergadering Stichting Gemeenschapshuis Meterik
Do 13: KBO – Jaarlijks busuitstapje
Za 15: Peeltoernooi MV Concordia Meterik
Za 22: - Peeltoernooi MV Concordia Meterik
- Oudpapieractie Jong Nederland Meterik
Zo 23: Voorspeelmorgen leerlingen MV Concordia
Ma 24: Meriko Vocaal
Za 29: Gezamenlijk kamp te Zeeland
Juli:
Di 2: Wandelen met milieufederatie Limburg – ’t Ham en de Molenbeek
Za 27: Oudmetaal- en papieractie Jong Nederland Meterik
Augustus:
Wo 7: KBO en ZijActief, fietstocht naar Kevelaer
Za 10: Clubkampioenschappen PSV St. Joris Meterik
Ma 12: Meriko Vocaal
Zo 25: Buitenfeest Jong Nederland Meterik
September:
Zo 1: Zijactief: dauwtrappen en happen
Za 14: Repetitiedag Meriko Vocaal
Di 17: KBO: Excursie manege John Steeghs
Wo 18:Uitstapje Zij-Actief
Oktober:
Di 15: KBO: Excursie Gerberakwekerij Ron Hesen
November:
Di 5: KBO: Themamiddag verkeersdeskundige
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Ald neejs – Geslaagd
Voor het examen costumiére slaagde Bertha Gerardts. Meterik.
Voor lingerie: Nelly Dinghs, Truus Dinghs, Mia Craenmehr, Mia
Baltussen, Leentje Smedts, Marga v. d. Sterren, Nelly Gerardts,
To Stappers, allen Meterik.
Voor het te Maastricht gehouden.examen voor coupeuse slaagde
G. T. S. Hanraets, Meterik.
(gelezen in de Nieuwe Venlosche Courant van 7 augustus 1944)

Kan op uw adres straks ook de vlag uit?
Laat het de redactie weten.
We plaatsen dit feestelijke bericht gratis!

(Advertentie)

Museum De Locht zoekt dames of heren voor het tuinonderhoud
Ons museum wordt op dit moment gigantisch uitgebreid. Het
nieuwe ontvangstgebouw is al in gebruik. En her en der op het
terrein verrijzen prachtige gebouwen.
Voor ons museum zijn wij op zoek naar mensen om de tuinen en
land- en tuinbouwgewassen te onderhouden. Zodat het museum
er altijd mooi en verzorgd uitziet.
Wanneer je minstens een dagdeel per week beschikbaar bent en
graag wat meer wilt weten, neem dan contact op met Hetty Kösters
personeel@delocht.nl of 06-13057702
(Advertentie)
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Sportvereniging RKSV Meterik

Agenda
24.25.26-05 Jeugdtoernooi
31-05 F-weekend
02-06 FamilieVriendenToernooi
03-06 Jaarvergadering jeugd
07-06 BBQ jeugdleiders

FamilieVriendenToernooi
Inschrijvingstermijn is afgelopen.
Binnenkort volgt de indeling en het
programma. Houd onze site in de gaten.

Kantinediensten
25-05 Saskia
01-06 Marieke

Senioren
Uitslag 14 mei
Meterik 3 - Wittenhorst 8

2-1

Programma 16 mei
Meterik 4 - SV Venray 10

afg.

Veteranen

Programma
01-06 Meterik - Sparta

17:00

Korfbal
Uitslagen
Vonckel Girls 2 – Roka 2
E1 Combi – Gazelle E1

6-5
7-0

Programma,
de laatste wedstrijden van dit
seizoen
22-5 Olympia 4 – Vonckel Girls 2
20.00
Sportpark Ommel
25-5 E1 Combi – Swift E2
11.00
Sportpark Hegelsom
25-5 De Peelkorf D3 – D1 combi
10.00
Sportpark IJsselsteijn
25-5 C1 Combi – Swift C2
11.00
Sportpark America
26-5 Ajola 1 – Vonckel Girls 1
10.30
Sportpark Landhorst
29-5 SVSH 5- Vonckel Girls 2
19.30
Sportpark Someren Heide
26-5 Ajola 1 – Vonckel Girls 1
10.30
Sportpark Landhorst
29-5 SVSH 5- Vonckel Girls 2
19.30
Sportpark Someren Heide

Jeugd
Jeugdtoernooi
In het weekend van 24-25-26 mei organiseren we weer ons jaarlijks Jeugdtoernooi op
sportpark “De Vonckel” te Meterik. Dit jaar heeft het toernooi zelfs een internationaal tintje, er
heeft zich namelijk ook een Duits team ingeschreven voor het A-toernooi.
Er hebben zich in totaal 26 verenigingen ingeschreven die goed zijn voor een totaal aantal
van 86 teams. Dit is een record en doet ons als jeugdvoetbal afdeling deugd dat er zoveel
teams willen deelnemen. Dit betekent dat er in het betreffende weekend zo’n 1000 spelers in
Meterik de “groene mat” zullen betreden om hun beste beentje voor te zetten.
Wij zien er naar uit, U te mogen ontmoeten op 24, 25 en/of 26 mei a.s. op het jeugdvoetbal
toernooi van RKSV Meterik.
Voor meer informatie zie www.rksvmeterik.nl

Afsluitavond
Afgelopen vrijdag was de afsluitavond voor alle senioren leden en de A-jeugd. Het was een
gezellige avond waar we lekker hebben gegeten en gedronken. Tijdens deze avond hebben
we afscheid genomen van 3 leden. Frans Janssen stopt na dit seizoen als sponsor van ons
4e elftal. Peter Jacobs stopt als kantinemedewerker. Ook namen we afscheid van de trainer,
Rick Bonten. Na het dankwoord van de voorzitter nam Rick de microfoon ter hand en dankte
op zijn beurt de stafleden van de selectie.
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Ook werden de prijzen voor de mispoes uitgereikt door de voorzitter van de jeugd. Het
bedrag wat met de mispoes wordt opgehaald komt ten goede aan onze eigen jeugdafdeling.
En als laatste kwam de uitverkiezing van sportman van het jaar aan bod. Onderstaand kunt u
lezen wie dat is geworden.

Sportman van het jaar
Seizoen 2012/2013
Een verenigingsmens dat met hart en ziel
klaar staat voor rksv meterik
zijn roots liggen in de meterik
Zover wij weten zelf geen actieve sporter en ook nooit geweest
hij krijgt wekelijks zijn beweging langs de lijn
en zet met grote regelmaat voetballers buiten spel
heeft vorig jaar abraham gezien maar is altijd bij de jeugd blijven hangen
desondanks zorgde hij wel voor versterking bij de senioren
Diverse jaren actief als coach bij de jeugd
heeft als leider diverse kampioenschappen binnengehaald, zelfs soms
tweemaal per seizoen
Ook bestuurlijk wordt een steentje bijgedragen
en dat al 16 jaar
draagt bij aan de dagelijkse nieuwsvoorziening van onze vereniging en
zorgt voor de regionale bekendheid
is de maker van het digitale gezicht van onze club

Sportman van het jaar

NOUD MOOREN
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Jeugd
Jeugdvoetbaltoernooi RKSV Meterik
In het weekend van 24-25-26 mei organiseert RKSV Meterik wederom haar jaarlijks
Jeugdvoetbaltoernooi op sportpark “De Vonckel” te Meterik. Het toernooi wordt al sinds xxxx
georganiseerd. In de eerste jaren alleen maar voor A-teams maar sinds xxxx zijn ook alle
andere junioren teams en 7-tallen van de partij. Dit jaar heeft het toernooi een internationaal
tintje. Er heeft zich namelijk ook een Duits team ingeschreven voor het A-toernooi. Dit geeft
natuurlijk een extra stimulans voor zowel organisatie als de spelers om het op te nemen
tegen onze Oosterburen.
Er hebben zich in totaal 25 verenigingen ingeschreven die goed zijn voor een totaal aantal
van 85 teams. Dit is een record aantal deelnemers en het doet ons als jeugdafdeling van
RKSV Meterik deugd dat er zoveel teams deelnemen aan ons Jeugdtoernooi. Dit betekent
dat er in het betreffende weekend zo’n 1000 spelers in Meterik de “groene mat” zullen
betreden om hun beste beentje voor te zetten.
Als toernooi organisatie hebben we natuurlijk geprobeerd een zo competitief mogelijke
indeling te maken waarbij de deelnemende teams aan elkaar gewaagd zijn, zodat er voor
iedereen een plezierig en sportief toernooi gespeeld kan worden. Meer informatie en een
overzicht van alle ingeschreven teams kunt U terugvinden op de website
http://www.rksvmeterik.nl/jeugdtoernooi-2013
Het toernooi programma is als volgt:
 Vrijdagavond
24 mei : A-Toernooi (aanvang 18.00 uur)
 Zaterdagmorgen
25 mei : D-Toernooi (aanvang 09.00 uur)
 Zaterdagmiddag
25 mei : C-Toernooi (aanvang 13:30 uur)
 Zaterdagavond
25 mei : B-Toernooi (aanvang 18.00 uur)
 Zondagmorgen
26 mei : E-Toernooi (aanvang 09.00 uur)
 Zondagmiddag
26 mei : F-Toernooi (aanvang 13.30 uur)
Wij zien er naar uit, U te mogen ontmoeten op het jeugdvoetbal toernooi van RKSV Meterik
op sportpark “De Vonckel”.
A-Toernooi Kerkrade
Afgelopen zaterdagmiddag vertrok onze A1 richting Kerkrade, voor deelname aan een
internationaal toernooi. Het weer was goed en de jongens hadden er zin in. Opvallend was
wel dat het stil was op de heenreis, misschien dat dit kwam door de gezellige afsluitavond
van onze club op vrijdagavond?
De eerste wedstrijd begon al goed, geen tegenstander. Dit kwam omdat de organisatie door
verschillende afzeggingen, het schema op het allerlaatse moment nog had gewijzigd.
De eerstvolgende wedstrijd werd kansloos verloren. We hadden toen al in de gaten dat we
de 1e plaats wel konden vergeten. Dus gingen we maar voor de fairplay beker.
Scheidsrechters werden uitbundig bedankt, er werd gezongen, gedanst, en er werden zeer
weinig overtredingen gemaakt. Alhoewel dit laatste wel soms lastig was, vooral tegen enkele
Duitse tegenstanders.
Een ander doel was, om toch minstens 1x te scoren. Dit was de A1 van vorig jaar nl. niet
gelukt. Na 3 verloren en voor ons doelpuntloze wedstrijden, moest het er in de laatste
wedstrijd dan toch van komen. Er zou gescoord moeten worden. Dus werd alles op de
aanval gezet. En warempel, het gebeurde!! 1-0 voor de groen-witten!. En dit zonder de van
tevoren gedane toezegging van de tegenstander, dat ze ons wel zouden laten scoren….
Helaas konden we de 1-0 niet vasthouden, en werd het 1-1.
Blijkbaar hadden onze inspanningen voor de fairplay-beker succes. Want de jongens werden
door de toernooileiding al benaderd met de mededeling dat ze niet meteen naar huis
moesten gaan, maar moesten wachten op de prijsuitreiking. Net voor de prijsuitreiking
kregen Gerry nog een telefoontje van de toernooileiding, met de vraag of we nog aanwezig
waren . Dus het was geen echte verrassing meer dat onze captain Anne eventjes later op
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het hoofdpodium stond om de felbegeerde bokaal in ontvangst te nemen. Moe maar voldaan
keerden de A1 dus met een beker richting Meterik. Jongens allemaal bedankt, het was een
sportieve en schitterende middag.

Wist u dat?

-

De feestavond aan het begin van het seizoen wordt georganiseerd door het
kampioensteam heren 2 ?
Annemiek en Willem de trotse ouders zijn geworden van hun dochtertje Rosalie ?

Trainingstijden senioren mei / juni 2013
Dames en heren senioren opgelet:
Op de site van VCM staan de trainingen voor de senioren in de maand mei en juni.
Vanaf 3 juni trainen de dames 1 en 2 op de maandagen in de Dendron sporthal. Vanaf 27
mei trainen de dames 3, 4 en 5 op de maan- en vrijdagen in de gymzaal. Vanaf 21 mei
trainen de heren op de dinsdagen en donderdagen in de gymzaal. We hopen op een goede
opkomst. TC senioren.

Receptie Team 42, Heren 1 & Heren 2
Wat was 17 mei een mooie dag, drie teams, drie kampioenen. De gegeven receptie werd
muzikaal geopend door de Meterikse fanfare Concordia. Na de felicitatiemars begon het
echte werk. Binnen in ons stamcafé ’t Hukske stroomde het al snel vol. Vriendjes,
vriendinnetje, papa’s, mamma’s, opa’s, oma’s, eigen VCM teams en zelfs tegenstanders
hebben wij met plezier ontvangen. Wat een genot, zoveel mensen speciaal voor ons. Maar
dat mag ook wel, na een heel seizoen werken en zwoegen. Dit is natuurlijk ook het ultieme
doel, jezelf KAMPIOEN mogen noemen! Namens Team 42, Heren 1 & 2 wil ik iedereen
bedanken die naar onze receptie is gekomen. Wij hebben een erg leuke receptie en avond
gehad. Vooral ook omdat jullie in groten getale waren gekomen. Dit bewijst weer dat sport in
de Meterik en omstreken leeft. Groetjes, El Capitán (van ut twed)

Alcatrazz
Zaterdag 1 juni vindt Alcatrazz plaats. Voor diegene die zich hebben opgegeven vindt er op
30 mei om 19:30u. een informatie / instructie plaats bij de Kasteelboerderij. Als je zin & tijd
hebt kan / mag je hier naar toe gaan. Ik zal in ieder geval daar aanwezig zijn en alle
informatie daar verkregen nogmaals per e-mail naar jullie verspreiden. Check dus
donderdagavond even jullie email.
Helaas zijn de opgaves tegen gevallen. Wij zijn nog dringend op zoek naar 6 vrijwilligers die
samen met mij de avonddienst van 20:00-02:00 komen opvullen. Heren voel jullie geroepen!
Het is erg leuk werk en je komt qua spijzen helemaal niets te kort! Meld je nog snel aan
via activiteiten@vcmeterik, of bel naar 06-30872564

Kasruimen
Het kasruimen van 13/14/15 mei is ook dit jaar weer prima verlopen. Ik wil iedereen
bedanken die dit jaar heeft meegeholpen!

9

O.B.M.

Ouderen Biljart Meterik

Uitslagen biljartcompetitie 2012 – 2013
Biljartfederatie voor ouderen Noord Limburg
Het Ouderen Biljart Meterik heeft met 7 teams mee gespeeld.
Hier volgen de uitslagen.
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7

in de B klasse
in de C klasse
in de C klasse
in de D klasse
in de E klasse
in de F klasse
in de G klasse

176 punten
202 punten
175 punten
191 punten
138 punten
241 punten
171 punten

plaats 8
plaats 4
plaats 10
plaats 6
plaats 15
plaats 1
plaats 11

In elke klasse werd met 15 teams gespeeld om
het kampioenschap.
Kampioensteam Meterik 6
Joep v/d Bekerom Piet Kuenen
Bert Schattevoet Piet Tacken

Persoonlijk kampioenschap Ouderen Biljart Meterik 2012 - 2013
Om dit kampioenschap werd dit jaar met 25 leden gestreden. Dit jaar was het ontzettend
spannend in de eind strijd. De winnaar moest uit de laatste partij komen, die ging tussen Ger
Bouten en Jeu Craenmehr. Het verschil zat hem in het laatste puntje en dat werd uiteindelijk
gemaakt door Ger Bouten. De uitslag is dus 1 en Kampioen Ger Bouten 2 Jeu Craenmehr.
Kampioen Ger Bouten
Er zijn misschien ouderen in de Meterik (man of
vrouw) die wel interesse hebben in de biljard sport,
maar die nog even een duwtje nodig hebben.
Het gaat er niet om hoe goed je kunt biljarten, maar
dat je er bij hoort .
Het is bij ons altijd gezellig, en je treft in de
competitie, altijd weer mensen van andere dorpen
die je al lang niet gezien hebt.
Wij kunnen nog wat spelers gebruiken. Twijfel je
nog kom dan gerust een kijkje nemen in onze
biljartzaal in het MFC boven. Dat kan op zaterdag
25 mei en zaterdag 8 juni dan zijn we zeker daar.
Wij hopen jullie daar te begroeten.
Het Ouderen Biljart Meterik
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 25 mei, 8e zondag door het jaar, hoogfeest H.Drie-Eenheid
1. Frans- Renier Wijnands, Anna Craenmehr en zoon Jan (jaardienst),
2. Frans Geurts, Leen Geurts-Smedts en overledenen v.d. familie
Zaterdag 1 juni, 94 zondag door het jaar, hoogfeest van Sacramentsdag
1. Piet Reijnders en Nel Reijnders- v. Helden (jaardienst),
2. Pieter- Jan Tacken en Petronella Houben (jaardienst),
3. Pieter Jan Mathijs Jenniskens en Rosalie Engels (jaardienst)
Lectoren:
25-05: Susan Baltussen
01-06: Jos Tielen

Acolieten:
25-05: Cor Ambrosius
01-06: geen misdienaar

Doopdatum Meterik in 2013: 09-06, 11-08, 13-10 en 08-12.
Opgeven voor doopsels: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Hartelijk Bedankt
Onze 50-jarige Huwelijksdag is omlijst met
een gouden rand!
Mede dankzij uw aanwezigheid, de grote
belangstelling tijdens onze dankviering,
de vele kaarten en bloemen, het warm onthaal en
serenade van Seniorenkoor “Zanglust”
en Muziekvereniging Concordia…dit alles heeft ons
bijzonder verrast!
Kortom, ook namens onze kinderen en
kleinkinderen;
“Dank je wel” aan iedereen die ons Gouden
Huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag heeft
gemaakt!
Karel & Anny Jenneskens-Hagens
Kempweg 1, Meterik
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Meterikse namen en bijnamen
Onze oproep om aanvullingen leverde verschillende reacties op, waarvoor onze hartelijke
dank. Onderstaande namen (van A t/m K) werden door lezers aan ons lijstje toegevoegd:
Eigenlijke naam:
Bijnaam:
Batsen Ties
Baetsen
D’n Doëiegraever
Janssen
Van Drunes Wullem
Janssen
Franken Driek
Muysers
Gritje; Piet van Gritje
Tacken
Gurs Grad
Bouten
Haskes Frits en Haskes Joek
Van Rens
Hosters Driekes
Drabbels
Jaans Hannes
Driessen
Jans Bens
Driessen
Jochemen Tinus (werd ook Bóter Tien of Hesen
Bóter Tinus genoemd)
Joecheme Sjang
Zanders
Kersewiefke
Van Heugten
Kesmaers Frans
Arts
Klassen Ton; Klas zienen Tun
Baltussen
Koernoel
Janssen
Kopere Piet
Bouwman
Die van de Köster
Hermans
Krets Grad
Hermans
Kuube Jac
Verhaegh
We vervolgen onze lijst met namen en bijnamen (met dank aan ‘Hennen Jan’) .
Hieronder volgen de bijnamen van L t/m R.
Heeft u aanvullingen of verbeteringen (bijv. m.b.t. de schrijfwijze), laat het ons dan weten. Bij
voorkeur via dorpskrantmeterik@gmail.com of, als dat niet lukt, per telefoon: 077 3983812.
Samen kunnen we een stukje Meterikse historie in kaart brengen. Volgende week volgt S t/m
Z. Later publiceren we nog een keer de lijst van alle namen.

Bijnaam:

Eigenlijke naam:

Latte Jaan, Latte Betje
Lindre Wullem
Litjes Koebes
Martes Lodje
Masse Grad
Maurice Jac
De meister (die van de meister)
Mette Jac
Miëlders Lotje
Minten Bert
Natjes Lei
Nellie; die van Nellie
Oaliemeules Mart
Oalieslaegers Frans
Pas An
Paukes Reng
Pieten Tiën
Riekels Sjengske

Daniëls
Baltussen
Lemmen
Tacken
Zanders
Janssen
Janssen
Haegens
Keysers
Van Rens
Baltussen
Van Rens
Smulders
Verheijen
Litjens
Kellenaers
Van Rengs
Geurts
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