DORPSKRANT METERIK
Jaargang 0 nummer 6

week 40 06 oktober 2011

Werelddierendag is weer voorbij
Niet alleen de mensen, maar ook de dieren konden afgelopen week genieten van een
uitzonderlijke zonnige periode met hoge temperaturen. Afgesloten met op 4 oktober
„Werelddierendag‟. De oogst is binnengehaald en ligt klaar voor de verkoop. De kat ligt naast
de prijslijst en ziet erop toe, dat het juiste bedrag in het bakje komt. De herfst is begonnen en
nu kunnen de regen- en winterjassen weeer uit de kast worden gehaald.

Redactieadres : Donkstraat 9, tel. 077-3980281
E-mailadres

: dorpskrantmeterik@gmail.com

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

Colofon:
Advertentie tarieven:
Redactieadres

: Donkstraat 9
5964 AJ Meterik
Emailadres: dorpskrantmeterik@gmail.com
Tel
: 077-3980281
Bankrekeningnr : 1333.91.906
tnv Dorpsraad Meterik
Redactieleden

1 pagina
20 euro
¾ pagina
15 euro
½ pagina
10 euro
¼ pagina
6 euro
Zoekertjes
2,50 euro
Gevonden/verloren voorwerpen: gratis.

: Mat van Rijswick
Loes Heuvelmans
Mariet Bakker
Ine Bouten

Advertenties kunnen alleen digitaal
worden aangeleverd.
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Meulewiekagenda vanaf 29 september
Oktober:
8:
9:
12:
15:
16:
20:
22:
26:
29:
November:
2 t/m 6:
5:
9:
11:
12:
12-13:
13:
17:
18:
19:
20:
23:
25:
26:

- Concert drumband MV Concordia te Overloon
- Concert Meriko Someren
Concert in MFC De Meulewiek met MV Hartog Oss
en fanfare MV Concordia
Zij-Actief – voorlichtingsavond Brandwondenstichting
Dienstenveiling MV Concordia
Opluisteren Poolse H.Mis door seniorenkoor Zanglust
Dorpsraad vergadering
Oud papier Jong Nederland
Zij-Actief – Binnenhuisarchitectuur door Karin Kleeven
Open dag Groepsaccommodatie Op de Meterik

Rome reis café Kleuskens
Zij-Actief – Mandarijnenactie
Zij-Actief – Lisette Dickhoff over hulp bij dementie
Cecilia avond Meriko
Concert in MFC De Meulewiek door drumband Someren en
drumband MV Concordia
Opening carnavalsseizoen bij Café Kleuskens
Intocht Sinterklaas
Dorpsraad vergadering
Cecilia avond Seniorenkoor Zanglust
Drumband MV Concordia generale repetitie
- Concours drumband MV Concordia
- Jong Nederland artiestenmiddag
Zij-Actief – excursie naar meldkamer politie te Venlo
Cecilia avond MV Concordia
Café ‟t Hukske – 5e Meterikse liedjesavond

December:
14:
Zij-Actief – Kerstviering m.m.v. zanggroep de Golde Liesjes
27:
Muzikale bijdrage Meriko aan Kerstwandeling Kasteelse bossen
29:
JCM – Oliebollenactie
Januari 2012:
7:
Nieuwjaarsconcert Meriko en Concordia
8:
The Sparks in café Kleuskens

Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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(Advertentie)

Workshops Bloemschikken bij „Hof van Meterik‟
Americaanseweg 113, 5964 PA Meterik, 077 398 1689
De komende maanden zijn er weer workshops bloemschikken bij de Hof van Meterik:
12-10-11
07-12-11
14-12-11
15-12-11
17-12-11
20-12-11
21-12-11

Plantaardige Taart
Cylindervaas met Agaveblad (Kerst)
Kerstarrangement (Kerst)
Kaars met Plantaardige Kraag (Kerst)
Cylindervaas met Agaveblad (Kerst)
Kaars met Plantaardige Kraag (Kerst)
Kaars met Plantaardig Rokje (Kerst)

Alle workshops zijn inclusief alle materialen en koffie of thee met iets lekkers.
Voor meer informatie en foto‟s van de workshops bezoek onze site: www.hofvanmeterik.nl
Telefoonnummer: 06 21 651 668

(Advertentie)

CHRYSANTEN TE KOOP

MAATSCHAP DE KONING
Kempweg 12c, METERIK
In de maanden oktober en november
iedere donderdag en vrijdag van14.00 – 17.00 uur
en iedere zaterdag van 09.00 - 12.00 uur

Kleuren: wit, rood, oranje en paars / wit.
Prijs € 2,- per bos
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Stafvergadering
Morgen avond, vrijdag 07 oktober, zal om 20.30
uur weer een stafvergadering plaats vinden in de
blokhut. Ben je verhinderd meld je dan af bij Jos of
Marian.
Herfstvakantie
Van 24 t/m 30 oktober is het herfstvakantie. Tijdens deze vakantie gaan de groepsavonden
gewoon door. Gaat er een groep niet door dan wordt dit tijdens de groepsavond
afgesproken. Ben je verhinderd meld je dan af bij de leiding.
Plaar maar aan
In het weekend van 4 november gaan er enkele leden van onze groep survivalleen in de
Belgische Ardennen. Binnenkort meer informatie hierover.
Artiestenmiddag
Deze vindt plaats op zondag middag 20 november. Zoals voorgaande keren zal iedere
groep die bij Jong Nederland zit een leuk stukje bedenken en optreden voor alle papa's,
mama's, ooms, tantes, de buurvrouw, opa en oma. Kort om iedereen die maar belangstelling
heeft om het talent van de jeugd van Meterik te zien is welkom. Er zal een jury aanwezig zijn
die elk voordrachtje beoordeeld en het beste stuk mag tijdens de zittingsavond meedoen.
Aangezien het twee jaar geleden zeer leuk was, beloofd dat veel goeds. Dus noteer alvast in
je agenda: zondag 20 november om 13.30 in het MFC: DE ARTIESTENMIDDAG VAN JONG
NEDERLAND METERIK.
Fiets verlichting
Ook al lijkt het overdag nog zomer, toch worden de dagen korter. Daarom willen we weer de
aandacht voor de verlichting op de fiets. Zorg ervoor dat deze in orde is, want een
automobilist ziet een fietser zonder licht echt niet.
Lid of leiding worden
We zijn alweer een aantal weken bezig met groepsavonden draaien. Lijkt het je alsnog leuk
om lid of leiding te worden van JN of wil je ons bestuur versterken dan kan natuurlijk. Kom
gerust een keertje in de avonduren naar de blokhut een kijkje nemen. Heb je vragen dan kun
je die stellen, bellen mag/kan ook met Monique Philipsen tel. 077 3982958.
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Sportvereniging RKSV Meterik
Algemeen

Korfbal

Wil diegene die de contributie nog niet
heeft voldaan, dit zo snel mogelijk doen.

Uitslagen
Vonckel Girls 2 - Lottum 3
Vonckel Girls F2 - HBSV 2
Swift F1
- Vonckel Girls F1
VG/WH D1 - Roka D1
Erica 1
- Vonckel Girls 1

Kantinediensten
04-10-11 Ico Scheffer
06-10-11 Toon en Thijs Bouten
08-10-11 Saskia Kelder
09-10-11 Annie, Pieter, Britt en Mirthe
en Johan Scheffer
11-10-11 Pieter Litjens
13-10-11 Toon en Gert Jan Burgers
15-10-11 René Versleijen
16-10-11 Peter en Annemarie
18-10-11 Marièl Walraven
20-10-11 Jan van Rengs en Kris Cuppen

Programma
08-10 Vonckel Girls F2 - Odos F2
11.00u
08-10 Merels F1a - Vonckel GirlsF1 10.00u
Melderslo
08-10 Erica D1 – VG/WH D1
10.00u
America
09-10 Vonckel Girls 1 – Des 1
13.00u
12-10 Odos 2 – Vonckel Girls 2
20.00u
Hegelsom

Het kantinedienst schema staat ook op de
website. Indien je verhinderd bent dien je
zelf voor een vervanger te zorgen.

JeugdVoetbal
Programma 8 oktober

Senioren

Vertrek

Uitslagen 2 oktober
America 1 - Meterik 1
IVO 3
- Meterik 2
Meterik 3 - Sparta 5
Meterik 4 - Wittenhorst 10

EWC'46 A1
- Meterik A1
Meterik A2 Vrij
Meterik B1
- Oostrum B1
Meterik C1 Vrij 14:00
Lottum D1
- Meterik D1
Meterik D2
- Oostrum D4G
Meterik E1 Vrij (wijziging)
Baarlo E3
- Meterik E2
Meterik F1
- Belfeldia F1
Wittenhorst F8- Meterik F2
Meterik mF
America mF

1-3
3-1
3-0
1–1

Programma 9 oktober
8572 14:30 Meterik 1
12744 11:00 Meterik 2
18552 9:30 America 3
18362 10:00 Sparta'18 6

8-8
0-3
1-3
1-1
7-6

- Oostrum 1
- Sparta'18 3
- Meterik 3
- Meterik 4

Uitslagen 1 oktober
Meterik A1
- Venray A2
Meterik A2
- Baarlo A3
Meterik B1 Vrij
Irene C3
- Meterik C1
Meterik D1 vrij
SVOC'01 D2G - Meterik D2
Kronenb. E2
- Meterik E1
Meterik E2
- HBSV E5
TSC'04 F1
- Meterik F1
Meterik F2
- GFC'33 F4
Griendtsv.mF - Meterik mF

Veteranen
Aanv./vertr.
08-10 G.F.C. ‟33 - Meterik 16.30/15.30
15-10 BEVO - Meterik
17.00/16.00
22-10 Meterik - S.C. Irene 17.00
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14:30

13:15

14:30
11:15
11:00

10:30

10:30
09:15
10:30
11:00

09:30

10-1
2-2
2-3
0-13
1-2
5-2
3-0
9-1
0-3

10:00

Verslagen

ging. De mannen van Rick Bonten konden
geen gebruik maken van de geboden ruimte,
om de genade slag uit te delen! Jammer is het
dat Meterik ook deze wedstrijd weer 2
onnodige gele kaarten kreeg voor
aanmerkingen op de leiding.

Meterik brengt America eerste
nederlaag toe
Deze derby werd onder een stralende zon en
met bijna 300 tal toeschouwers langs de lijn in
een prachtige ambiance gespeeld! Meterik
behaalde een verdiende overwinning. Bij
America ontbraken een aantal spelers o.a.
routinier Gerry Smulders, die door een
elleboogoperatie tot na de winterstop niet zal
kunnen spelen. Het jonge team van Erik van
Asten leed weliswaar de eerste nederlaag
maar zal ongetwijfeld een woordje mee blijven
spreken in het verdere verloop van deze
competitie. Meterik lijkt na een mindere
voorbereiding en start van de competitie,
steeds beter in zijn spel te komen.

Meterik aanvoerder Paul Heldens was
tevreden met de zeer verdiende overwinning
op buurman America! Volgende week komt
kampioenskandidaat Oostrum op bezoek.
Tegen deze fysiek sterke tegenstander, die
afgelopen seizoen gedegradeerd is, zal weer
met volle overgave en overtuiging gespeeld
moeten worden om de punten in eigen huis te
houden!
Irene C3 – Meterik C1 2 - 3
Het tij is gekeerd, de eerste punten zijn binnen.
Irene zou aan de uitslagen te zien
gelijkwaardig zijn aan Meterik en dat klopte
ook. In het warme Tegelen ging de wedstrijd
gelijk op waarbij het vooral rond het
middenveld te doen was. Nadat eerst Nick en
daarna Rob een mooi uitgespeelde aanval niet
in de 0-1 hadden kunnen omzetten, was het
Pema die goed doorging en Rob in staat stelde
om de 0-1 binnen te tikken. Net voor rust
scoorde Nick na een lange rush zelfs de 0-2.
Een ietwat geflatteerde, maar toch verdiende
voorsprong. Vorige week ging het direct na
rust mis en daar hadden we van geleerd, want
Meterik kwam sterk uit de startblokken. Teun
speelde zich vrij en scoorde beheerst in de
lange hoek 0-3. Wat een luxe. Irene gaf zich
echter niet gewonnen en na een mooie solo
scoorde ze vrij snel 1-3. En om het wat
spannender te maken kwamen ze na een
misverstand bij ons achterin zelfs op 2-3.
Helaas had Pema niet zijn Nepalese
wondersloffen aan, want tot drie keer toe lukte
het hem niet om van dichtbij de bevrijdende 24 te scoren. Meterik werkte zich het snot voor
de ogen, kreeg zoals gezegd enkele kansen,
maar ook Irene streed voor wat het waard was.
Spanning ten top waarbij uiteindelijk een iets
beter voetballend Meterik als winnaar van het
veld kwam. De druk is eraf, benieuwd waar dit
gaat eindigen!

In de openingsfase van de eerste helft liet
eerst Meterik en vervolgens America vrij voor
de keeper een goede kans liggen om de score
te openen. Meterik troefde met name op inzet
de tegenstander af. Na ongeveer een kwartier
kreeg Meterik een vrije trap op de rand van het
strafschopgebied. Jeroen Heldens schoot
langs de muur de 0-1 laag in de touwen.
America moest daarom meer de aanval
zoeken en kon daardoor zijn geliefde spelletje
de counter via de snelle spitsen niet meer
spelen. Meterik bleef gevaarlijk en zocht na
ongeveer een half uur de aanval via Mathieu
Geurts die Dirk van Rengs aanspeelde deze
was alleen door een overtreding te stoppen.
De toegekende strafschop werd door Dirk van
Rengs via binnenkant paal binnen geschoten.
America bleef druk zetten en kon al snel via
Jelle Kleuskens de 1-2 scoren. Vervolgens
leek Meterik weer te scoren uit een vrije trap
van Paul Heldens maar de America doelman
kon redding brengen. Vlak voor rust werd de 13 toch gescoord. Nu was Dirk van de Rengs
de aangever en vervolgens speelde Mathieu
Geurts de America verdediging uit en scoorde
zeer fraai.
In de 2e helft viel er nog maar weinig te
genieten. America werd alleen nog gevaarlijk
uit een vrij trap die via buitenkant paal naast
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Seniorennieuws

gelijk op tot de 23. Na de 23-23 hadden we er
genoeg van en maakten we het snel uit. De
tweede set verliep ongeveer zoals de eerste en
eindigde met een stand van 21-25. De derden
set hadden we het iets moeilijker, maar we lieten
ons niet kennen met ons killing-blok! We vochten
door tot het laatste puntje, dat was de 28-30. In
de vierde set gingen we voor de volle vijf punten.
En die hebben we dan ook dik verdiend met een
setstand van 21-25. We willen ons publiek
bedanken en graag tot de volgende keer!
Groetjes Dames 1

Dames: zaterdag 8 oktober
15:00 uur Ledub 2 - VC Meterik 1
13:00 uur Fyrfad 1 - VC Meterik 2
14:00 uur ActiveRooy 5 - VC Meterik 3
16:00 uur VC Meterik 5 - Livoc 2
Fluiten: Ad Vermeer
Tellen: Chantal Janssen
Heren: zaterdag 8 oktober
17:45 uur Civitas 4 - VC Meterik 1
19:00 uur Vershuys.com/Peelpush 3 - VC
Meterik 2
19:30 uur VC Meterik 3 - Tupos 3
Fluiten: Anneke Cuppen
Tellen: Christie de Klijn

Verslag Dames 2
Op weg naar het zuiden met de tomtom van
Herman Theeuwen, kwamen we toch verder dan
twee weken geleden met ons teamuitje. Over de
bergen en door het woud gingen wij naar het
volleye toe. Doordat we op de top van de berg
moesten volleyen, werd het inparkeren voor
Jolijn wel erg lastig. De hellingproef werd met
behulp van Kim goed doorstaan. Maar nu even
to the point... Na een matig begin kwamen we de
tweede en derde set steeds beter in het spel,
jammer genoeg te laat om de wedstrijd te
winnen. Als resultaat hebben we de vierde set
gewonnen! Hopenlijk pakken we volgende week
meer puntjes in Mestreeech! En als laatste
hebben we nog een ''gezonde'' afsluiting gehad
bij de mac!!! Tot volgende week! Heeee klik

Ut stukske
Na een extra weekje trainen mochten we de
eerste wedstrijd van het seizoen in onze
vertrouwde gymzaal te Meterik spelen. Na het
maken van een aller charmantste teamfoto kon
de wedstrijdvoorbereiding van start gaan. Met
goed spel, maar met te veel onnodige foutjes
aan het eind was het de tegenstander die met de
eerste set aan de haal ging. Door de
subtropische temperaturen buiten was het
binnen een vochtige aangelegenheid aan het
worden. De vloer werd hierdoor langzamerhand
onbespeelbaar. De glijpartijen en de kans op
mogelijke blessures namen steeds meer toe.
Met goed spel hebben nog wel de tweede set in
ons voordeel weten binnen te halen. Helaas voor
de toeschouwers, die soms net binnen waren,
hebben we wedstrijd daarna moeten afbreken.
Wordt vervolgd….

Verslag Dames 5
Hee Mieut! Met de nieuwe team-samenstelling
gingen we met 13 man (ohja en robin) naar
Grashoek gegaan. Helaas hebben we verloren
met 4-0 van een 50-plussers team (ojee…).
Ondanks onze up‟s en down‟s in de wedstrijd,
zijn we toch tevreden. Om die 4-0 te verwerken
zijn we aangeschoven bij ‟t hukske in ‟t hukske,
en gaan we nog een leuke avond tegemoet.
Hajje wah!

Verslag Dames 1
Hovoc-Meterik 0-4 BAM! In de Dendronhal
hebben we zaterdag uitgespeeld tegen Hovoc
Dames 2. We hadden veel publiek, hier waren
we heel erg blij mee! In de eerste set ging het
8

Jeugdnieuws
Meisjes: zaterdag 8 oktober

Verslag Team 32

12:30 uur VC Meterik MB1 - AV Flash MB1
Fluiten: Ria Bouten
Tellen: Isha Janssen + Carmen Achten
14:15 uur VC Meterik MB2 - Grashoek MB1
Fluiten: Frank Jenniskens
Tellen: Elke Dierx + Vera Knipsael
11:30 uur De Heeg MC1 - VC Meterik MC1

Vandaag mochten we ons eerste toernooitje
in Kessel spelen.
We begonnen met volle moed aan ons
eerste wedstrijdje tegen VC Astrix.
Dit wedstrijdje wonnen we uiteindelijk met 9
– 0. Na een pauze moesten we onze tweede
wedstrijdje tegen HHC Hornerhof. Daar
verloren we met 4 – 2 van. Maar toch dames,
super goed gespeeld! Na deze wedstrijd
hadden we weer even een korte pauze en
daarna mochten we ons laatste wedstrijdje
spelen tegen Hovoc. We wonnen ons laatste
wedstrijdje met 4 – 0. Na ons laatste
wedstrijdje snel douche en dan nog naar de
prijsuitreiking. Het was wel spannend
geweest en we twijfelde tussen de eerste of
de tweede plaats. En ja hoor we waren 1ste
geworden!!! Super goed dames!!! Op naar
het volgende toernooitje!

Circulatievolleybal: zondag 9 oktober
Niveau 4 in Arcen:
10:00 uur VC Meterik N41 - AV Flash N42
10:30 uur VC Meterik N41 - Set Up N43
Niveau 5 in Meterik:
12:30 uur Avoc N51 - VC Meterik N51
13:00 uur Avoc N51 - AV Flash N51
13:30 uur AV Flash N41 - VC Meterik N51
Zaaldienst: Eva Ramaekers + Lida Meijers

Recreantenprogramma
Dames

Verslag MC1

Vrijdag 14 oktober ; 20:00 uur
VC Kessel 2 - VC Meterik 1
Woensdag 12 oktober ; 21:00 uur
VC Meterik 2 - HVR 1
Fluiten: Peter Janssen
Dinsdag 11 oktober ; 20:30 uur
VC Olympia 3 - VC Meterik 4

Hoi allemaal. Wij moesten zaterdag tegen Avoc
volleyballen. Dat hebben we helaas met 4-0
verloren, de eerste set verloren we met 5-25. De
tweede set verloren we met 17-25. De derde set
verloren we met 1-25 en de vierde met 22-25.
Groetjes meisjes C1

(Zoekertje)

Brood bakken met
bakker Wim bij museum
De Locht?

Op woensdag 12 oktober hebben we een
voorlichtingsavond van het brandwonden
centrum. Deze avond begint om 20.00 uur in
de Meulewiek.

Dienstenveiling Concordia – 15 oktober 2011
www.concordiameterik.nl
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Programma:
di 4. okt 2011

19:30 – 22:00

Bestuursvergadering - Cafe 't Hukske

vr 7. okt 2011

20:00 – 22:00

Repetitie Drumband - MFC "De Meulewiek"

za 8. okt 2011

16:00 – 19:00

Concert Drumband (in Overloon) - Overloon

zo 9. okt 2011

14:30 – 17:00

Concert met MV "Hartog" Oss-MFC "De Meulewiek" Helpen Groep 3

vr 14. okt 2011

20:00 – 22:00

Repetitie Drumband - MFC "De Meulewiek"

za 15. okt 2011

20:00 – 23:30

Dienstenveiling (Sponsorcomissie) - MFC "De Meulewiek" Helpen Groep 1

vr 21. okt 2011

20:00 – 22:00

Repetitie Drumband - MFC "De Meulewiek"

vr 28. okt 2011

20:00 – 22:00

Repetitie Drumband - MFC "De Meulewiek"

di 1. nov 2011

12:00

Klaarzetten/Opruimen/Poetsen (Instrumentenwagen)
Groep 2

do 3. nov 2011

20:00 – 22:00

vr 4. nov 2011

20:00 – 22:00

zo 6. nov 2011

15:00 – 16:30

Allerzielenlof - Kerk Meterik

ma 7. nov 2011

19:30 – 22:00

Bestuursvergadering - Cafe kleuskens

di 8. nov 2011

20:00 – 22:00

Overleg Jeugdbestuur en Begeleiders

Najaarsoverleg - ??
RRepetitie Drumband - MFC "De Meulewiek"

Concordia Nieuws:
LET OP:
Cecilia avond is verplaatst van zaterdag 26 november 2011 naar vrijdag 25 november 2011.
Aankondiging aankomende concerten:
Drumband:
Fanfare:
Drumband:
Dumband:
Meulewiek”.

08 oktober in Overloon i.s.m. Muziekvereniging De Vriendenkring uit Overloon.
09 oktober in Meterik i.s.m. Muziekvereniging Hartog uit Oss
12 november in Meterik
20 november CONCOURS in Venray (Generale repetitie 19 november in MFC “De
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Programma concert 09 oktober 2011 14.30 uur MFC “De Meulewiek”.
Fanfare MV Hartog Oss
O.l.v. Jan Koolen
 Centaur
 Fleodrodum
 IJswoestijn


Derek Broadbent
Eric Swiggers
Jan Bosveld
Fanfare MV Concordia Meterik
O.l.v. Geert Jacobs






Savages
The Sunken Village
Fantasia
Hine e Hine

 Stockholm Waterfestival
 Bessarabyanke

Jean-Philippe Rameau
Philip Sparke
Rob Goorhuis
Peter Graham
Arr. Luc Vertommen
Luigi Di Ghisallo
Sjaak van der Reijden

Entree vrij!
Veilingmeesters dienstenveiling Concordia
Wat is een veiling zonder veilingmeester…? Juist, helemaal niets! Daarom heeft de organisatie haar
uiterste best gedaan om maar liefst twee zeer goede veilingmeesters te zoeken. En dat is helemaal gelukt!
Het duo dat op zaterdagavond 15 oktober de diensten zal gaan veilen bestaat namelijk uit niemand minder
dan Ger Driessen en Bob Holtermans! Beide bekende gezichten in zowel Meterik als daarbuiten.
In combinatie met de rest van het programma en de lekkere akoestische muziek van de Meterikse band
The Kleptomaniacs wordt dit een gezellig avondje uit dat u zeker niet mag missen!
Tot ziens op zaterdag 15 oktober in zaal De Meulewiek!
Programma dienstenveiling 15 oktober
19.45 uur

Zaal open en uitreiken biedkaarten

20.00 uur

Optreden Jeugd drumband DJEM

20.30 uur

Eerste zitting veiling

21.15 uur

Muzikaal intermezzo Kleptomaniacs acoustic

21.45 uur

Tweede zitting veiling

22.30 uur

Einde veiling en gelegenheid tot gezellig naborrelen onder genot van muziek van
The Kleptomaniacs
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Tijdens het nuttigen van de vlaai kwam de Beul
nog met een verpletterende uitspraak. “Wat kan
mij het schelen als ze niet kunnen volgen”,
doelend op de renners die een gaatje lieten
vallen, “voorlopig zie ik ze toch niet meer”,
wetende dat het geen mountainbikers waren…
Gelukkig lachte hij wel tijdens die opmerking…

Rectificatie!
Allereerst een rectificatie
betreffende de berichtgeving van verleden week.
Leonardo was “not amused” toen hij las dat het
ritje van afgelopen zondag vermoedelijk het
laatste ritje op de weg was. Het had niks te
maken met zijn ritoverwinning verleden week,
waardoor hij wellicht de smaak te pakken heeft,
maar zo lang het weer goed is kunnen we
uiteraard doorgaan met de ritjes op de weg.
Bovendien gaan niet alle Barkrukken mountain
biken. Dus gaan we gewoon ook op de weg door,
ijs en weder dienende. Afgelopen zondag mocht
de Butcher de koers bepalen. Het was zijn keus
om een stukje van het weekendje Koln nog eens
na te fietsen. We waren op voorhand al
gewaarschuwd voor akkefietjes onderweg omdat
hij wel wat aanpassingen zocht. Natuurlijk was er
dan ook ergens een momentje van twijfel, maar
al vrij snel zaten we weer op koers. Bijna aan de
Duitse grens was er koortsachtig overleg hoe
verder. Nu nam Kami Kaze het heft in handen, hij
herinnerde zich de weg door het bebost gebied,
net over die Duitse grens. Weliswaar zandweg,
maar in deze periode zou dat geen problemen
opleveren. De weg was inderdaad droog, maar
alles behalve goed begaanbaar. Op sommige
plekken was sprake van rul zand, nooit lekker!
Gelukkig geen valpartij(en), al snel zaten we
weer op Nederlands grondgebied richting
Reuver. Er was wel wat oponthoud geweest, hoe
moest dat met Chicken Antoni? Chicken Antoni
was net 65 jaar geworden en had ons
uitgenodigd voor koffie en vlaai, een biertje na
was ook geen probleem, maar dan moesten we
wel, vanwege andere verplichtingen van zijn kant,
om 11.30 uur terug zijn. Koren op de molen voor
de renners die graag drammen. Dus de grote
molen erop en jakkeren maar! Een poosje later
jammerde Kami Kaze, het is dat het voor ons
aller Antoni is, maar anders… Op een gegeven
moment viel er toch een gaatje, GELUKKIG reed
de Beul, kampioen jakkeren, lek. Alles kwam
weer bij elkaar om even later gezamenlijk puntje
precies om 11.30 uur bij Chicken Antoni aan te
schuiven.

Programma! De mountainbikers zorgen komende
zondag dat ze om 9.00 uur in Horst zijn en
hebben ingeschreven voor de zandhazentocht,
de overigen gaan met goed weer gewoon op de
weg fietsen, zij vertrekken op het normale tijdstip,
vanaf ons clublokaal,

Op bezoek bij Chicken Antoni

(Zoekertje)

Een wielertenue van de
Rabobank in je eigen maat?
Dienstenveiling Concordia – 15 oktober 2011
www.concordiameterik.nl
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PAARDENSPORTVERENIGING

St. JORIS

METERIK

Afgelopen weekend
Afgelopen weekend was er een dressuurwedstrijd in de Mortel.
Uitslagen paarden;
Klasse M2:
Nicole van Berlo met Zortin 1ste prijs
Nicole van Berlo met Arno Burga 3de prijs
S.G.W. Ysselstein
Agelopen weekend was er een samengestelde wedstrijd voor paarden en pony‟s te Ysselstein.
Lian Vermeer wist met haar paard Learn Teqgam de 6de prijs te behalen.

Lian en Nicole proficiat!

(Zoekertje)

 Gezellig avondje uit met muziek van The Kleptomaniacs?
 Bieden op mooie, leuke en ludieke diensten?
 Veilingmeesters: Ger Driessen en Bob Holtermans!
Dienstenveiling Concordia – 15 oktober 2011
www.concordiameterik.nl
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Kerkberichten H.Joannes Evangelist
zaterdag 8 oktober, 28e week door het jaar, 19.00uur
1.Thea Bouten- Baltussen (jaardienst) en Ger Bouten
zaterdag 15 oktober, 29e week door het jaar, 19.00uur
1. Wiel v. Rengs (verjaardag)
2. ouders Houben- Willems en kinderen
3. Mien Wijnands- Vullings en Gerard Wijnands
Lectoren :
08-10: Jos Tielen
15-10: Sophie Houben

Acolieten:
08-10: Cor Ambrosius
15-10: Cor Ambrosius

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. op het wekelijks spreekuur ( maandag 09.00 tot 10.00uur)
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 1x op de website en in de Trompetter kunnen
plaatsen.
Attentie:
i.v.m. andere aanlevertijd voor plaatsing in de Dorpskrant: s.v.p. uw misintenties minimaal 2
weken van tevoren opgeven. Intenties die op maandagochtend worden opgegeven kunnen niet
geplaatst worden in de Dorpskrant of Trompetter van dezelfde week.
Doopdata Meterik: 16-10 en 18-12. Opgeven voor doopsels: svp. via clustersecretariaat.
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 u, tel. 077- 398 14 16.
Data om te noteren:
Voorafgaand aan de Eerste Communie en het Vormsel zijn er ook dit jaar weer voorbereidende missen
gepland. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze missen zijn op:
Eerste Communie:
Zat. 17-12 Presentatie
Zat. 11-02 Thema Doopsel
Zat. 24-03 Thema Vergeving
Zo. 13-05 1e H.Communie (deze datum ligt vast)
Voorbereidende mis Vormsel:
za. 12-11 as (onder voorbehoud)
Voor wat betreft de gravenzegening van Allerzielen is er voor Meterik op zondag 6 november
om 15.00u eerst een Lof en aansluitend gravenzegening ingepland. Tijdens het Lof zullen de namen
worden genoemd van iedereen waarvan er een gedachteniskruisje achter in de kerk hangt.
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vooRKids…
Het is oktober: over een paar weken is het alweer herfstvakantie. Maar eerst vierden we – op 4 oktoberhet feest van de heilige Franciscus. Hij hield heel veel van alles wat Vader God geschapen heeft: ook
de dieren waren heel belangrijk in de schepping. Daarom vieren we op de feestdag van Franciscus óók
Dierendag…
Met oktober is nóg iets belangrijks aan de hand: de hele maand denken we speciaal
aan Maria, de moeder van Jezus. Ze zei: “Ja, Vader-God, ik zal doen wat U van mij
vraagt.” Zomaar, zonder eerst precies te willen weten wat haar te wachten stond!
Vroeger noemden ze oktober „de Rozenkransmaand‟. Dat komt omdat er in bijna al de gezinnen de
hele maand oktober lang iedere dag één keer de „Rozenkrans‟werd gebeden. Dat is een gebed waarbij je
helemaal denkt aan Maria en haar leven met Jezus. De „rozenkrans‟is óók een „ding‟: een ketting met
allemaal kraaltjes eraan. Mensen gebruiken die als ze tot Maria willen bidden.Bij elk kraaltje hoort een
gebedje. Met je vingers kun je voelen waar je bent.
7 Oktober is een speciale dag (de dag van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans) en in Limburg
heeft Maria een speciale feestdag: 10 oktober vieren we „Maria, Sterre der Zee‟.

Wist je dat: het Rozenkransgebed al heel lang wordt gebeden? En
dat al sinds ongeveer 1400 dit op bijna dezelfde manier wordt
gedaan zoals we dat nog steeds doen?

(Advertentie)

Vrijdag 30 sept. j.l.......................

Wat een geweldige saamhorigheid ! Wat een prachtig feest !
Een GROOT dankwoord voor alle felicitaties, serenades, giften en mooie woorden op deze
onvergetelijke avond !!

PRACHTIG !!

Café Kleuskens
Irene / Ger / Kenny en Mitch
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K.B.O.

METERIK

Op maandag 10 oktober is er weer de
maandelijkse kienmiddag en nog steeds zijn we
op zoek naar meer mensen uit Meterik om ook
eens te komen kienen. De aanvang is 14.00 uur---de zaal is open om 13.30 uur----waag eens een
kansje.

sportconsulente, k.b.o. Horst, Synthese, GGD en
feesterij zaal Froxx. Doel van deze middag is om
ouderen het nut van sport en bewegen te laten
zien. Naast dansdemonstraties o.m.
rolstoeldansen, line dance, volksdansen, zumba
gold, kunt u zelf ook DANSEN op live muziek,
verder krijgt u uitleg over valpreventie wat altijd
actueel is. Deze middag vangt aan om 13.00 uur
en is verdeeld in 2 identieke blokken. Het eerste
blok duurt tot 15.00 uur en het tweede blok
eindigt omstreeks 17.00 uur. Zaal Froxx is
gelegen aan de Venrayseweg in Horst tegenover
„De oude Lind‟ achter sportschool ANCO. Dit is
voor alle K.B.O. leden gratis en u bent van
HARTE WELKOM. Hiervoor is geen aanmelding
nodig.

Op dinsdag 11 Oktober is er door Jeu weer
een mooie fietsroute gepland, we vertrekken
gezamenlijk om 13.30 uur bij de kerk en hopelijk
houd het mooie weer nog even stand.
„MAG IK DEZE DANS VAN U‟
Op zondag 23 Oktober vind er in feesterij
zaal Froxx een dansmiddag plaats met als naam
„mag ik deze dans van u‟ .Deze middag wordt
georganiseerd door een aantal samenwerkende
partijen o.m. de gemeente via haar

(Zoekertje)
Wie heeft er interesse om in de winterperiode
Mee te kaarten (rikken)
Tel. reacties graag naar 06-30564330

16

