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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Na het feest van Sint Maarten,
krijgt de winter schone kaarten.
Maar als op Sint Maarten de ganzen op het ijs staan,
moeten ze met kerst door het slijk gaan.
In week 44 is te Meterik 12 mm. neerslag gevallen.
Het totaal in oktober is 77 mm. geworden.
November grijs en nat, de stropers gaan dan op pad.
Tot weeres met groeten van Jos.

Waarom zie je overdag soms de maan?
De maan heeft een baan rond de aarde en we kijken steeds anders tegen hem
aan. De positie ten opzichte van de zon, die hem steeds belicht, verandert ook.
Bij volle maan staat de maan recht tegenover de zon. Als de zon ondergaat,
komt de maan op en hij gaat onder als de zon opkomt. Daarom alleen 's nachts
volle maan.
Maar tussen eerste kwartier van de maan en volle maan is hij er al in de middag. Hij valt alleen
minder op omdat de hemel nog zo helder is. Evenzo staat hij tussen volle maan en laatste kwartier
in de ochtend aan de hemel. Nieuwe maan komt ongeveer gelijk op met de zon en gaat ermee
onder. Je ziet hem alleen niet, omdat we tegen het halfrond aankijken dat niet is verlicht.

Het dagboek van Leonard Tacken uit Meterik
(vervolg)
Dinsdag 5 December:
Morgen is het St. Nicolaas. We hebben zelfs geen enkel stuk speculaas
gebakken. Verder geen oorlogsgebeurtenissen. Zoals verteld wordt zal gisteren
Blerick door de Engelschen zijn veroverd. In de bakkerij zijn er ook de ruiten
ingekomen. ’t Is niet te vroeg, wind en regen van geweld. Open Decemberweer.
Over het algemeen is het een drogen en zachten herfst geweest. Er moeten nog heel veel
aardappelen gerooid worden. ’t Is nog altijd geweldig druk van de Engelschen op den weg.
Woensdag 6 December:
Van St. Nicolaas in ’t geheel niets te bespeuren van deze H. Man.
We bakken gelukkig weer roggebrood. Ook is er door het voedselbureau gist verschaft. In den
winkel kunnen we nog geen enkel artikel verkoopen.
Donderdag 7 December:
Marietje van Oyen en de twee kindertjes (meisjes) van Betsy zijn naar Gassel vertrokken, den
thuis van Antoon Poos. Antoon is vandaag naar Oyen geweest en heeft een jong paard dat daar
nog was in den boomgaard meegebracht. Een zeug welke daar ook liep bij hun vertrek was
verdwenen. Zwolgen en Tienraij zagen er ook erbarmelijk uit. De Kerken en vele woningen door de
Duitschers verwoest. De steenfabrieken hebben ook veel geleden. De schoorstenen liggen ook in
puin.
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Meulewiekagenda vanaf 7 november 2013
Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite:
www.dorpsraadmeterik.nl
November:
Vr 8:
Cecilia avond Meriko Vocaal
Za 9:
Sint Maarten: zingen 17.30-18.15, begin optocht 18.45, aansteken vuur en prijsuitreiking
fakkelwedstrijd 19.00 uur
Wo 13:
Ontspanningsavond Zij-Actief
Za 16:
Opening carnavalsseizoen De Meulewiekers
Zo 17:
Intocht Sinterklaas
Wo 20:
Cecilia avond seniorenkoor Zanglust in café ’t Hukske
Do 21:
Dorpsraadvergadering café Kleuskens
Vr 22:
Percussion Proms Drumband MV Concordia
Za 23:
- Oudmetaal- en papieractie Jong Nederland
- Percussion Proms Drumband MV Concordia
Wo 27:
- Optreden Zanglust in Berkele Heem
- Zij-actief: vertellingen uit het kloosterleven van Zuster Maria
Do 28:
Sinterklaasavond F-jeugd RKSV Meterik
Vr 29:
Cecilia avond MV Concordia Meterik
Za 30:
Meterikse liedjesavond
December:
Za 7:
Kerststerrenactie RKSV Meterik
Do 19:
- KBO-kerstviering met medewerking van seniorenkoor Zanglust
- Dorpsraadvergadering café ‘t Hukske
Ma 23:
Champignonactie Meriko Vocaal
Vr 27 – Za 28: Tovri speelt ‘Ik weet van niks” in MFC vanaf 20.00 uur
Za 28:
Oudpapieractie Jong Nederland
Ma 30:
- Oliebollenactie JCM
- Kaartavond RKSV Meterik
Januari 2014:
Za 4:
Nieuwjaarsconcert MV Concordia en Meriko Vocaal
Zo 5:
- Nieuwjaarsbijeenkomst RKSV Meterik
- Speurtocht F-jeugd RKSV Meterik
Vr 10:
Heilig Vormsel
Zo 12:
Nieuwjaarsstafvergadering JNM
Do 16:
Alternatieve spellenavond RKSV Meterik
Vr 24:
Vrijwilligersavond parochie H. Joannes Evangelist
Za 25:
- Oudmetaal- en papieractie Jong Nederland
Februari:
Za 1:

- Kienen E-jeugd RKSV-Meterik
- Aftreden oude Prins en uitkomen nieuwe Prins
Zo 9:
Verlovingsbal Boerenbruiloft
Vr 21- Za 22: Zittingsavond Carnaval
Za 22:
Oudpapieractie Jong Nederland
Zo 23:
Receptie Prins Meulewiekers
Maart:
Za 1:
Ma 3:
Di 4:

Carnavalsmiddag jeugd JCM
Optocht en prijsuitreiking Meulewiekers
Boerenbruiloft Meulewiekers
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Sinterklaas komt op zondag 17 november
Beste jongens en meisjes (tot en met ongeveer groep 6).
Natuurlijk hebben jullie al lang gehoord dat Sinterklaas met z’n zwarte pieten
zondag 17 november op bezoek komt in Meterik. Hij heeft laten weten voor
de middag in Meterik te komen. Om 11:00 uur vertrekken we vanaf M.F.C.
‘De Meulewiek’ samen met de fanfare in de richting van de molen. Daar zal Sinterklaas samen met
de zwarte pieten aanwezig zijn. We gaan dan gezamenlijk terug maar het M.F.C. ‘De Meulewiek’.
Wat daar allemaal gaat gebeuren is voor ons ook nog een grote verassing, dus kom zeker kijken!
Heb je een kleurplaat voor Sinterklaas gemaakt, lever deze dan vóór vrijdagmiddag in op school of
peuterspeelzaal. Je kunt, om een kleurplaat af te halen, contact opnemen met Lia Geurts tel.nr.
06-44950598. Heb je de kleurplaat nog niet klaar of vergeten in te leveren op school, dan kun je
deze inleveren op St Jansstraat 10.
Sinterklaas heeft zeker ook weer iets lekkers bij zich voor de kinderen. Mocht je een
voedselallergie hebben laat het Lia dan even weten.
Tot zondag 17 november!

KIENEN

Maandag 11 november is er weer kienen in ‘De Meulewiek’. Bezoek deze leuke middag en als het
meezit ga je met een of meer prijzen naar huis. Een hele kaart kost € 5,00 en hiermee maak je kans op
een of meer van de 40 mooie prijzen. De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.

Themamiddag
Dinsdag 19 november houden we onze themamiddag over veiligheid in het verkeer.
Verkeersdeskundige Jan Corbeek zal alles vertellen over het veilig besturen van de auto, het veilig
deelnemen aan het verkeer met een scootmobiel en het rijden op een E-BIKE ofwel de elektrische
fiets. Veel van onze leden rijden nog in de auto. Ook zijn er leden die gebruik maken van een
scootmobiel en hoeveel leden fietsen er op een E-BIKE. Dus reden genoeg om deel te nemen aan
zo’n belangrijke middag. Opgave voor deze middag is niet nodig. Deze themamiddag begint om
14.00 uur in ‘De Meulewiek’ en de zaal is open om 13.30 uur. Ook hier vertrouwt het bestuur op
een goede opkomst.

Cursus ‘Stress de baas…?!
In november 2013 start de afdeling Preventie van Vincent van Gogh de cursus ‘Stress de
baas…?!’. Afhankelijk van de aanmeldingen zal deze cursus in Venlo of Venray op de maandag
van start gaan. De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten (16.00 – 18.00 uur) en is bedoeld voor
mensen die last hebben van stress of burn-out verschijnselen. In de cursus leert u vaardigheden
aan en krijgt u tips om stress de baas te kunnen blijven.
Informatie en aanmelding: Informatiepunt Vincent van Gogh
Telefoon: 0478 – 527 066 of E-mail: informatiepunt@vvgi.nl
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Rock live on stage
De absolute headliner van deze avond is The (Wild) Romance ft John Hayes, Herman
Brood meets Mothers Finest zal hun nieuwe Tour zijn in 2014 en in de Merthal hebben
we de absolute primeur!! In het voorprogramma speelt de welbekende band Campaign
en als kick off deze avond zal Eva Wijnen met haar band Otherwise optreden.
Café ‘t Centrum, Blok 10 en JP/PA hebben gevraagd of er vanuit VCM interesse bestaat om te tappen
en oberen en bij de kassa te zitten. Dit is een superleuke gebeurtenis en een goed moment om de kas
van VCM weer te spekken. Voor degene (>16 jaar) die zin hebben om een leuke avond te hebben, met
oberen/tappen/kassa. Geef je dan nu op via activiteiten@vcmeterik.nl! Opgeven mogelijk t/m 9
november. Wie het eerst komt wie het eerst maalt! Data: het is op vrijdag 29 november 2013. Van
19:30 tot 01:00 uur, daarna alleen bekers vegen. Dus geef je op en stuur even een mailtje.

Seniorennieuws
Uitslagen
VC Meterik D2 – Asterix D1
VC Meterik D3 – Hovoc D4
VC Athos ’70 H1 – VC Meterik H1
VC Meterik H3 – Shock ’82 H5

4-0
4-0
4-0
0-4

Dames: zaterdag 9 november
17:00 uur Avance D2 – VC Meterik D1
14:30 uur Somas/Activia D4 – VC Meterik D2
17:00 uur MVC ’64 D3 – VC Meterik D3

15:00 uur VC Meterik D4 – Revoc/VCB D2
Fluiten: Thijs Mooren
Tellen: Jessie Geurts
Heren: zaterdag 9 november
17:00 uur VC Meterik H1 – Shock ’82 H2
Fluiten: Ad Vermeer
Tellen: Evelien Swinkels
19:00 uur VC Meterik H2 – Hovoc H3
Fluiten: Cornelis Sitaniapessy
Tellen: Marij van Rengs

’t Stukske
Afgelopen zaterdag stond Serum op het programma; de weg naar het nieuwe onderkomen van
Athos H1 was zo gevonden. In het veld was dit een geheel ander verhaal; geen beleving, 6
individuele spelers, geen pass, geen aanvalsdruk. Samengevat, we waren de weg kwijt….. en Athos
maakte hier dankbaar gebruik van en stuurde ons met 0 punten naar huis. Hopelijk hebben we nu
zaterdag tegen Shock H2 thuis de juiste routekaart weer te pakken zodat er weer punten op de teller
bij komen. Tot dan. Nr. 6.
Verslag Dames 3
Vandaag "de" wedstrijd tegen HOVOC... Gelukkig waren we weer met z’n tienen. Dus compleet
trokken we ten strijden.. deze moesten we hebben!! En ja hoor, vanaf het begin zaten we lekker in
het spel.. harde servedruk.. mooie passjes.. perfecte setupjes.. en een keiharde aanval!! tsjanga,
tsjanga, tsjanga werd er punt na punt geroepen! Lekker geknald tegen HOVOC, en nu zijn de
dames uit Horst van VCM ook weer dik tevreden! Met de volgende setstanden: 25-12, 25-09, 25-10,
25-10 hebben we de 5 puntjes fijn in Meterik kunnen houden. Bijna hadden we geen stukje gehad,
maar gelukkig had onze coach Carla een schrijfblokje en een pen mee, zodat wij (nummer 5, 2, 7 en
8) nummer 6 een beetje hebben kunnen helpen! Namens nummer 6 heel erg bedankt!! Tot
volgende week!! Heeeeeey Tsjanga!!
Verslag Beker Meisjes B
Zondag 3 november de dag van de beker en de morgen na Rowwen Heze. Na eerst de schade te hebben
opgenomen van de gezellige avond/nacht konden we vertrekken richting Panningen. Op het programma
stonden VC Weert en Accretos. Van allebei de teams wisten we niet wat we moesten verwachten. Fris en
helemaal wakker begonnen we de eerste wedstrijd tegen VC Weert. Dit was een kippetje voor ons en we
wonnen makkelijk. (25-6, 25-14). Toen kwam de tweede wedstrijd tegen Accretos zij hadden 1-1 gespeeld
tegen VC Weert. Dus deze tegenstander moest ook te pakken zijn. We begonnen met een geheel nieuw
team, alle drie de reserve spelers van de eerste wedstrijd werden ingebracht. Hier moesten we even aan
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wennen, maar we hebben het snel opgepakt. We hebben het uiteindelijk goed afgemaakt. (25-14, 25-17)
Coaches Piet en Michelle bedankt en natuurlijk ook het publiek bedankt! Tot de volgende ronde, want wij
zijn dik vet DOOOR!! Kaaaboem!!

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Meterik MB1 – Unicum MB1
VC Meterik MC1 – Hovoc MC1
AV Flash N41 – VC Meterik N41
VC Athos ’70 N42 – VC Meterik N41
SV Aspargos N51 – VC Meterik N51
VC Athos ’70 N53 – VC Meterik N51
Livoc N52 – VC Meterik N52
Meisjes: zaterdag 9 november
15:00 uur Hovoc MB2 – VC Meterik MB1
15:00 uur Civitas MC1 – VC Meterik MC1

4-0
1-3
4-0
2-2
2-2
2-2
0-4

Circulatievolleybal: zondag 10 nov.
Nivo 4 in Venray:
11:00 uur Olsredlem N42 – VC Meterik N41
Nivo 5 in Meterik:
12:30 uur VC Meterik N51 – VC Velden N51
13:00 uur VC Athos ’70 N53 – Livoc N51
13:30 uur VC Athos ’70 N53 – VC Velden N51
14:00 uur VC Meterik N51 – Livoc N51
Zaaldienst: Floor Janssen + Isha Janssen
Nivo 5 in Liessel:
12:30 uur VC Athos ’70 N52 – VC Meterik N52
13:00 uur VC Meterik N52 – Set Up N52

Verslag MB1
Zaterdag 2 november hebben we tegen Unicum MB1 gespeeld. We hebben met 4-0 gewonnen. In het
begin van de laatste set stonden we wel een stuk achter, maar dit hebben we nog goed bijgehaald. We
staan nu op de 2de plaats!! Groetjes de B1.
Verslag Team 51
Hallo Allemaal. Hier een verslagje van team 5.1. We moesten afgelopen zondag in Sevenum volleyen.
De eerste wedstrijd moesten we tegen de koploper Aspargos. Het ging heel goed , de eerste set verloren
we net met 34 – 30. De tweede set wonnen we met 26 – 37. Daarna moesten we meteen de tweede
wedstrijd spelen tegen Athos. Daar hebben we gelijk tegen gespeeld. Ilse was er ook, ze kwam kijken.
Groeten Tim, Joost, Teuntje en Sanne.
Verslag Team 52
Hoi allemaal. Afgelopen zondag moesten we spelen in Venray, een wedstrijd tegen Livoc uit Liessel. Deze
hebben we goed gespeeld: de set standen waren 17-38 en 18-41. De eerste set begonnen we goed, de
tweede set begonnen we met een kleine achterstand, maar toen we even naar het scorebord keken
gingen we weer beter spelen. We staan nu in de competitie bovenaan. Volgende week op naar Liessel
met een jarige in ons midden. Groetjes, Sanne, Eva, Isa, Lynn, Sandra van team 5.2.
Verslag Team 31
Zondag 3 november speelden we in Arcen. We hadden vier wedstrijdjes voor de boeg dus na een lekkere
warming-up gingen we er vol tegenaan. De eerste wedstrijd was tegen AV FLASH en wonnen we met 3-2.
De tweede wedstrijd tegen BROVOC wonnen we overtuigend met 5-1. Na een korte pauze stond HOVOC
tegenover ons en wonnen we met 4-2 en met de eerste plaats al in ons achterhoofd waren we te sterk
voor BROVOC en wonnen ook deze wedstrijd met 3-1. We hebben er allemaal heel hard voor gewerkt en
zie hier het resultaat. Anouk en de mama van Femke heel erg bedankt voor het meespelen en coachen.
We kijken nu met smart uit naar de Sint en zijn pieten en hopen dat jullie op 15 december weer van ons
komen genieten. Groetjes Roel, Daan, Femke en Anouk.

Recreanten programma
Dames
Donderdag 7 november: 20:30 uur
ActiveRooy D3 – VC Meterik D3
Woensdag 13 november: 20:45 uur

VC Meterik D1 – MVC ’64
Fluiten: Martien Houwen
Heren
Zondag 10 november: 10:00 uur
VC Meterik H2 – Vokon H2
Fluiten: Tim de Hoog
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Gevonden
voorwerpen

Tijdens het “opening JNM seizoen” van 19 en 20
oktober j.l. zijn veel spullen blijven liggen, waaronder
drie slaapmatten, truien, vesten etc.
Kijk thuis even of je iets mist of kijk in de kist bij de
ingang en ligt er iets van je bij, neem het dan mee naar
huis! Over een tijdje wordt alles opgeruimd/afgegeven.

Foto’s opening JNM seizoen
Alle foto’s staan op onze site: www.jnmeterik.nl
Zzeker de moeite waard om een keer te bekijken 

Sint Maartensviering in Meterik
Aanstaande zaterdag 9 november vindt deze happening plaats.
Voor informatie lees elders in dit krentje!

De New York Marathon 2013

Ons redactielid Loes Heuvelmans uit Meterik heeft op 3
november de New York Marathon voltooid in 3 uur 58 minuten.
Een mooie prestatie!

Meer dan 60.000 deelnemers.
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Percussion Proms in Meterik

Drumband van Muziekvereniging Concordia presenteert avondvullend programma.
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november wordt in MFC De Meulewiek in Meterik voor de
derde maal een spectaculaire muziekshow onder de naam ‘Percussion Proms’ gepresenteerd.
Muziekliefhebbers krijgen dan een daverend programma voorgeschoteld waarin diverse
muziekstijlen de revue zullen passeren.
Totaalspektakel
Wie zijn oor te luister legt in zaal De Meulewiek, die hoort dat er met man en macht wordt
toegewerkt naar een wervelende muzikale show. Onder de bezielende leiding van instructeur
Ton Verberne werken de drummers van muziekvereniging Concordia zich al maandenlang in het
zweet. Maar het resultaat mag er straks dan ook zijn. Zo’n vijfentwintig muzieknummers uit
verschillende muziekstromingen zullen tijdens Percussion Proms ten gehore worden gebracht.
Daarbij worden de drumbandleden bijgestaan door een muzikaal combo waarin blazers, gitaristen,
een pianiste en een accordeonist in wisselende bezetting hun opwachting maken. Vocaal worden
diverse nummers uitgevoerd door zangeres Marion Steeghs en zanger Don Mulders. In het
programma is ook plaats ingeruimd voor de jeugd. DJEM, het jeugdensemble van de drumband,
zal deze avond ook van zich laten horen en zal enkele nummers uitvoeren.
MFC De Meulewiek staat op 22 en 23 november bol van de muziek. Op vrijdagavond staan er
stoelen in de zaal opgesteld. Mensen die liever zitten en zij die rustig willen genieten van de
Percussion Proms komen deze avond het best aan hun trekken. Op zaterdagavond maken de
stoelen plaats voor hangtafels. Meedeinen en luidruchtiger vertier zullen op deze avond de
boventoon voeren.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.percussionproms.nl. Hier kunt u ook entreekaarten
bestellen. Entreekaarten zijn ook af te halen bij café Kleuskens, bij café ’t Hukske en bij kapsalon
van den Beuken in Meterik.
De zaal is op beide avonden open vanaf 20.00 uur. De show begint om 20.30 uur. Wees er snel
bij, want… vol is vol!

Oproep: Zevenheuvelenloop in Nijmegen
Hallo.
Ik ben Wilbert Claessens en doe aan hardlopen en wil graag vragen aan de bewoners van Meterik
wie er meedoet aan de Zevenheuvelenloop in Nijmegen.
Ikzelf loop voor het 5de jaar mee. Graag een reactie van u.
Rector de Fauwestraat 13 Meterik
email sewilenmiek@onsbranbantnet.nl
Tel. 06-12189621
Met vriendelijke groet,
Wilbert
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Opening Carnavalsseizoen 2013-2014
Op 11-11-2013 begint het carnavalsseizoen weer! Velen gaan dit op speciale plaatsen vieren, in
Meterik wordt dit op zaterdag 16 november gevierd. Wij luiden dan het carnavalsseizoen op onze
eigen manier in. Natuurlijk zijn alle Meulewiekers van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te
zijn. Dit feest vindt plaats in residentie café Kleuskens vanaf 20:30 uur.
Zoals elk jaar maken wij op deze avond het thema bekend voor het carnaval van dit seizoen. Dan
mag iedereen weer een passend kostuum hierbij bedenken!
Ook dit jaar zal de aftrap weer knallend beginnen en DJ Unborn (Joep Driessen) zorgt deze avond
voor leuke muziek. Natuurlijk zijn de Meterikse liedjeszangers van 2013 van de partij. Om de sfeer
compleet te maken komt Neppie Kraft een optreden geven. Het wordt dus een gezellig boel, tot dan!

Ouderen Biljart Meterik

O.B.M.

Speelschema week 44
Sevenum 1
G’vorst 3
Meterik 3
Sevenum 3
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7

Meterik 1
1 – 11
Meterik 2
4–9
De Wevert 2 11 – 0
Meterik 4
1 – 13
Sevenum 6 11 – 2
Broekuizen 4 6 – 6
Oirlo 6
4 – 11

Competitie stand ronde 9
Hoofdklasse
B. klasse
B. klasse
C. klasse
E. klasse
F. klasse
F. klasse

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7

72 pnt
77 pnt
84 pnt
62 pnt
70 pnt
77 pnt
51 pnt

plaats 2
plaats 2
plaats 1
plaats 4
plaats 1
plaats 2
plaats 12

Bijeenkomst dorpsraad met verenigingen

Donderdag 21 november is er een bijeenkomst van de Meterikse verenigingen met de dorpsraad.
Het centrale thema is de Meterikse krimp en dan met name...kunnen we het tij keren of zijn er
andere mogelijkheden voor het Meterikse verenigingsleven en de basisschool om ook in de
(nabije) toekomst bestaansrecht te hebben.
Inmiddels zijn alle verenigingen uitgenodigd en we hopen op een grote opkomst.
Deze bijeenkomst is onderdeel van de reguliere dorpsraadsvergadering, dus iedereen is welkom
op 21 november bij café Kleuskens aanvang 20.00 uur
Namens de dorpsraad,
Ton Hendriks
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Sportvereniging RKSV Meterik
Senioren
Algemeen
Wil iedereen ervoor zorgen dat de
contributie wordt overgemaakt.

Kantinediensten
07-11 Toon en Niels v.d. Vight en
Huub Voesten
09-11 Sjraar
10-11 Karin, Esther en Karlijn
10-11 Niels Peeters en Niels Mooren
14-11 Toon en Glenn Weijs
16-11 Marièl
17-11 Annie, Kim en Luc
21-11 Toon en Jeroen Wielens
23-11 Saskia

Uitslagen
Fiducia 1 - Meterik 1
Wittenhorst 7 - Meterik 2
Meterik 3 - Wittenhorst 8
Meterik 4 - IVO 7

2-1
uitgesteld
3-0
0-3

Programma 10 november
Meterik 1 - SVSH 1
14.30 uur
Meterik 2 - DEV-Arcen 3
11.00 uur
America 3 - Meterik 3
09.30 uur
SV Lottum 4 - Meterik 4
12.00 uur
Programma 17 november
HRC'27 1 - Meterik 1
14.30 uur
SV Oostrum 2 - Meterik 2
12.00 uur
Meterik 3 - SV Venray 7
10.30 uur
Meterik 4 - Kronenberg 3
10.30 uur

Verslagen
Meterik doet zichzelf tekort
Na 2 voetballoze zondagen, mocht Meterik weer eens aantreden. Onder herfstige
omstandigheden mocht een door blessures geplaagd Meterik het goede spel van de laatste
wedstrijd zien voort te zetten tegen Fiducia in de Rips.
Na enkele minuten aftasten mocht Fiducia een eerste kansje noteren, waarna Meterik met
enkele goede combinaties de score had kunnen openen. In de 9de minuut kwam Gijs v.
Rengs in scoringspositie, maar twijfelde tussen schieten en breed leggen, uiteindelijk was
het geen van beide. Nog geen 2 minuten later, kopte Huub Kleuskens net over na een goede
voorzet van Gijs van Rengs.
Na het 1ste kwartier liet het beter voetballende Meterik zich een paar keer aftroeven. Met
een lucky schot op de paal was Meterik gewaarschuwd en door halfslachtig ingrijpen kreeg
Fiducia enkele grote kansen die, gelukkig voor Meterik, niet aan hen besteed waren.
Meterik herpakte zich weer en na eerst een goede voorzet van Tom Verbong, zonder
vervolg, werd er uit een vrije trap knap ingekopt. Helaas afgekeurd wegens buitenspel.
Na de thee begon Meterik weer sterk, in de 51ste minuut rondde Gijs van Rengs koelbloedig
af na een goede pass van Tom Verbong. De terechte voorsprong voor Meterik. In de
volgende minuten had Meterik de wedstrijd op slot kunnen gooien, kopkans net naast en op
de lat.
Fiducia was echter niet van plan zich bij deze stand neer te leggen, maar de goed keepende
Stefan Bouten hield Meterik tot 3 maal toe overeind. Het fysiek sterkere Fiducia bleef het
proberen en verzilverde in de 67ste minuut een wel heel makkelijk gegeven pingel, 1-1.
Meterik moest het fysiek steeds vaker afleggen tegen de mannen uit de Rips, toch viel de 21 volledig onnodig, de tot op dat moment sterk keepende Stefan Bouten speelde de bal
volledig uit positie in de voeten van een Fiducia speler, die dankbaar gebruik maakte van dit
presentje.
Middels een paar verse krachten probeerde Meterik in het laatst kwartier het tij te keren,
maar de finesse ontbrak en echte kansen werden er niet meer gecreëerd.
Voor de meegereisde supporters een teleurstellende uitslag, het betere voetbal had het
afgelegd tegen de fysieke kracht. Pluspunt dat de combinaties steeds makkelijker gaan en
dan is een beter resultaat maar een kwestie van tijd.
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Veteranen
Programma
aanv. / vertr.
09-11 I.V.O. - Meterik
17.00 / 16.00
16-11 Meterik - America
17.00
23-11 R.K.D.S.O. - Meterik 17.00 / 16.00

Jeugd
Uitslagen zaterdag 2 november
Meterik A1
- Irene A2
1-5
Meterik B1
vrij
United/BVV'27 C2
- Meterik C1 2-6
SV Venray C7
- Meterik C2 2-3
Meterik D1
- Venray D5 3-3
Blerick E3G
- Meterik E1 1-4
Meterik E2G
- VCH E3
4-9
Hegelsom F1G
- Meterik F1 3-0
Sporting S.T. F2
- Meterik F2 5-0

Programma zaterdag 9 november
Leunen A1
- Meterik A1
15:00 / 14.00
Meterik B1
- VVV'03 B1
14:30
Meterik C1
- IVO C2
13:30
Meterik C2
- Melderslo C2G
12:00
(wijz.)
Leunen D2G - Meterik D1
11:30
Meterik E1
- MVC'19 E4
09:15
Spc Irene E9 - Meterik E2G
08:45 / 08:00
Meterik F1
- EWC'46 F1
09:15
Meterik F2
- GFC'33 F3G
09:15 / 08:45

Verslagen
Meterik E2 – VCH 4-9
Afgelopen zaterdag mochten we weer thuis voetballen tegen VCH. Deze stonden 2de en we
wisten dat we vol aan de bak mochten. Helaas kwamen we daar te laat achter en we
stonden dan ook bij rust met 0-4 achter. Nadat we in de rust elkaar wat hadden
aangemoedigd begonnen we goed aan de 2de helft en kwamen al snel terug tot 2-4 en
geloofden er weer in.
Dit werd snel veranderd door VCH die er 2-9 van maakte, we scoorden nog wel 2 keer tegen
maar dit was niet genoeg. Einduitslag 4-9. We hebben geleerd dat we conditioneel nog
tekort komen om 2 maal 25 min goed te voetballen. A.s. zaterdag uit tegen Irene vertrek 8.00
uur dus vroeg naar bed zodat we uitgeslapen aan deze wedstrijd kunnen beginnen.

Korfbal
Vanaf volgende week start de zaalcompetitie weer. Wij wensen jullie allemaal veel succes en
vooral veel sportplezier!
6-11-2013
ODOS MW1 - Swift (V) MW1
De Kruisweide, Sevenum
9-11-2013
SVSH E1 - ODOS/Er/VG/Wh E1
De Postel, Someren
VG/WH/OD/ER F2 - SV United W1
Gymzaal Hegelsom
VG/Er/Od/Wh D1 - Klimop (A) D1
t Haeren, Grubbenvorst
Erica/Od/VG/Wh C1 - Oostrum C2
t Haeren, Grubbenvorst
SVOC F1a - VG/WH/OD/ER F1
Gymzaal Oostrum
Erica/Od/VG/Wh A2 - DES (V) A1
t Haeren, Grubbenvorst
Lottum B1 - Erica/Od/VG/Wh B1

19:30

09:00
09:00
12:00
13:00
13:15
14:15

Brugeind, Meerlo
Erica/OD/VG/Wh A1 - SVSH/KSV A1
t Haeren, Grubbenvorst

15:45

10-11-2013
ODOS/Er/VG/Wh 2 - Stormvogels (L) 2 14:15
De Berkel, Horst
ODOS/Er/VG 1 - Korloo 1
15:45
De Berkel, Horst
13-11-2013
Merselo MW1 - Vonckel Girls MW1
De Weert, Venray
Wittenhorst MW1 - Oostrum MW1
De Kruisweide, Sevenum
Quick Up MW1 - Erica MW1
Fitland, Mill

19:15
19:30
21:00

14:30
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(Herhaling)

St. Maartensviering in Meterik
Op zondag 10 november a.s. is het St. Maarten. Dit vieren we in Meterik
op zaterdag 9 november a.s.
We beginnen met een rondgang langs de huizen van
17.30 – 18.15 uur, waarna we om 18.45 uur zullen starten met
de optocht vanaf het schoolplein.
Om 19.00 uur zal het St. Maartensvuur worden ontstoken
Zoals voorgaande jaren zal er ook dit jaar een fakkelwedstrijd
worden gehouden; de uitslag van deze wedstrijd wordt tijdens het
St. Maartensvuur bekend gemaakt. De fakkelwedstrijd is voor alle kinderen vanaf PSZ ‘’t
Blokkendoosje’ t/m groep 8 (kinderen die niet op basisschool ‘Onder de Wieken’ zitten
mogen natuurlijk ook meedoen)!
Maak een leuke en originele fakkel en neem deze mee naar school of breng hem naar
school op vrijdagochtend 8 november (meegeven aan een broer/zus, neef/nicht mag
natuurlijk ook). Hier zal de jury de fakkels beoordelen.
Voorzie de fakkel duidelijk van je naam en je groep
(leeftijd).
Zoals hierboven al is vermeld zal de optocht starten om 18.45
uur. De route is als volgt: vanaf het schoolplein (Rector de
Fauwestraat), Past. Notermansstraat, Theresiastraat, Dr.
Lemmenstraat en dan via de Houtstraat (bij huisnummer 36),
terug naar het schoolplein.
Succes met het maken van een mooie, originele fakkel 

Groetjes, de St. Maarten commissie

Ontspanningsavond
Op woensdag 13 november is er een ontspanningsavond, georganiseerd door de
ontspanningscommissie. Het is nog een verrassing wat ons deze avond te wachten staat.
Aanvang 20.00 uur in ‘De Meulewiek’.
Op dinsdag 17 december gaan we een kerststuk maken o.l.v. Anny van Roij. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Annie Claessens tel. 3982749.
Noteer alvast de volgende data:
21 november Holiday on ice
18 december kerstviering
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 9 november, geen H. Mis
Zaterdag 16 november, 33e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Jan-Pieter Hendrik Tacken (jaardienst)
2. Jan Tacken en overledenen v.d. familie
3. leden en overleden leden seniorenkoor Zanglust
Lectoren:
16-11: Christie de Klijn

Acolieten:
16-11: Theo v. Rens

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. op het wekelijks spreekuur (donderdagmorgen 09.30- 10.30 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 enveloppe 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 1 x op de website en
in de Trompetter kunnen plaatsen.
Doopdatum Meterik in 2013: 08-12.
Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.
Voor in de agenda:
11 november 2013
: feest van de H. Martinus.
Vormsel 2014
: vrijdag 10-01-2014, 19.00 uur
1e H. Communie 2014
: zondag 01-06-2014, 09.00 uur
Bijeenkomst vrijwilligers van de parochie: 24-01-2014
Enkele weetjes:
Waarom was een halve mantel het hele bezit van Martinus?
Wel: een Romeins soldaat kreeg kleding, schoeisel, wapenrusting en voedsel van het leger.
Wapenrusting etc. blééf ook bezit van het leger. De warme, wollen, rode mantel (de ‘capella’)
was echter zo duur, dat een soldaat de helft daarvan zélf moest betalen. En zo had een
legionair enkel een halve mantel als persoonlijk bezit…
Waarom was die mantel zo duur?
Om een mooie scharlaken kleur te krijgen had men vele kilo’s gedroogde
cochenille,- of kermesluizen nodig. Daar werd immers de kleurstof voor
de mantel van gemaakt…
De kleur maakte de mantel dus duur.
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Martinus en mantelzorg…
In de eerste eeuwen van onze jaartelling was ‘naastenliefde’ en
medeleven niet vanzelfsprekend. Christenen vielen juist op vanwege
hun naastenliefde!
Martinus’ daad wás er dan ook een van
naastenliefde.
En daarom werd en wordt het beeld van de
heilige die zijn mantel deelt met de arme dan
ook als ‘propagandamiddel’ voor goede
(caritatieve) doelen gebruikt.
Rechts: een postkaart met bijbehorende zegel, geplakt ten bate van het Rode Kruis.
Links: een lot, verkocht om nood, voortvloeiend uit de Tweede Wereldoorlog, te lenigen.
Ook hier kreeg de zgn. ‘manteldeling’ een prominente plaats.
Tegenwoordig kennen we het woord ‘mantelzorg’.
Natuurlijk: de ‘zorgers’ zijn als een ‘mantel’ voor wie hulp behoeft... Maar: vinden we in het
woord en de daden die daarbij horen niet ook het medeleven en de naastenliefde van
Martinus terug? Een mantel biedt beschutting, geeft je leven warmte en extra kwaliteit.
Mantelzorg geeft dat óók…
Martinus werd een echte ‘volksheilige’. Zijn voorspraak werd vaak aangeroepen en op en
rond zijn feestdag, 11 november (de dag van zijn begrafenis dus), werd al vroeg de devotie
(vrome aandacht) in feesten, rondgangen, ontsteken van vuren etc. uitgedrukt.
Martinus: een ijsvogel, en volkswijsheid….
‘Sintermertes veugelke haj een rooij, rooij keuvelke, haj een blauw stertje’ uit het liedje. Waar
gáát dat toch over?
In Friesland wordt óók rondgegaan met Sint Maarten. In vroeger eeuwen
vingen kinderen daar bonte spechten of ijsvogels om die in kooitjes mee te
nemen op hun tocht.
Kijk eens naar de kleuren van de veren: rood en blauw: rood pakje, blauw
staartje. Onnodig te zeggen dat de tekst van het Friese liedje sterk lijkt op
het Limburgse…

* Als op St. Maarten de ganzen op het ijs staan, moeten ze Kerstmis door het slijk gaan.
*Als het blad niet valt voor St. Martijn, zal 't een strenge winter zijn.
* St. Martinus warmte en regen, brengt het zaad geen grote zegen.

Patroon van o.a.:
Soldaten, ruiters, hoef- en wapensmeden, armen,
bedelaars, molenaars, reizigers, gevangenen..
Aangeroepen tegen: belroos, uitslag, slangenbeten.
Aangeroepen voor: een goede oogst.
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Opgave voor abonnement ’t Krèntje in 2014 kan nu al!
Het einde van het jaar nadert, tijd om vooruit te kijken naar 2014!
Wekelijks ontvangt u ’t Krèntje in uw brievenbus of mailbox. We maken het met veel plezier
en willen hier graag mee verder gaan!
We hebben veel abonnees en we hopen dat dit zo blijft.
Per 1 januari 2014 blijven de abonnementstarieven gelijk aan die van 2013:
digitaal abonnement
11,00 euro per jaar
papieren editie
23,00 euro per jaar
postabonnement
76,00 euro per jaar

Voor € 0,20 wekelijks ’t Krèntje in de mailbox óf
voor € 0,45 wekelijks in de brievenbus……
Dat wilt u komend jaar toch ook weer!!
U helpt ons door vroegtijdig het abonnementsgeld over te maken zodat we kunnen starten
met het opmaken van de nieuwe bezorglijsten.
U kunt het bedrag overmaken op rek. nr. NL25Rabo 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.
VERMELD s.v.p. op het bankafschrift UW NAAM EN HET BEZORGADRES.
VERMELD bij een digitaal abonnement ook UW EMAILADRES.
Alvast hartelijk bedankt!

Wist u dat……..
- wij ook cadeaubonnen hebben voor een abonnement
op ’t Krèntje?
- dit een leuk en origineel cadeautje kan zijn voor een
verjaardag, voor de sint of voor kerst?
- de ontvanger dan een jaar lang elke week kan
genieten van al het Meteriks nieuws en op de hoogte
blijft van het reilen en zeilen in ons dorp?
-

u contact kunt opnemen met de redactie als u
hiervoor belangstelling hebt?
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