DORPSKRANT METERIK
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week 45 10 november 2011

Afgelopen week was het een komen en gaan op het kerkhof. Er werd geschoffeld, geharkt,
gepoetst en nieuwe plantjes en bloemen op en bij de graven gezet. Vorige week dinsdag en
woensdag was het respectievelijk Allerheiligen en Allerzielen. Vroeger werd dit op de dag
zelf herdacht, tegenwoordig vindt het herdenken voor of na Allerheiligen plaats. Zo werden
afgelopen zondag na het lof in de kerk alle graven op het kerkhof gezegend door diaken
Zuidinga. Concordia zorgde voor stemmige klanken.
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Brand, ongeval of misdrijf
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www.v-a-l.nl
Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur
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Spoednummer
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Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur
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Tel: 0900-8818

Kerkdiensten
Tel: 077-3981617
Priester nooddienst
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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
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Meulewiekagenda vanaf 10 november
November:
Do
10:
Sint Maarten
Vr
11:
Cecilia avond Meriko
Za
12:
Concert in MFC De Meulewiek door drumband Someren en
drumband MV Concordia
Za/zo 12-13: Opening carnavalsseizoen bij Café Kleuskens
Zo
13:
- Intocht Sinterklaas
- Concert drumband MV Concordia in Deurne
Wo
16:
Generale repetitie drumband MV Concordia
Do
17:
Dorpsraad vergadering
Za
19:
Drumband MV Concordia generale repetitie
Zo
20:
- Concours drumband MV Concordia
- Jong Nederland artiestenmiddag
Wo
23:
Zij-Actief – excursie naar meldkamer politie te Venlo
Vr
25:
- Cecilia avond MV Concordia
- Feestavond VCM
Za
26:
- Café ‟t Hukske – 5e Meterikse liedjesavond
- Oud Metaal actie Jong Nederland
- Oud Papier actie Jong Nederland
Zo
30:
Sinterklaas op bezoek bij RKSV Meterik
Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
(Ingekort i.v.m. plaatsgebrek)

OPENING CARNAVALSSEIZOEN
11-11-11 is de ultieme carnavalsdatum. Voor de rasechte carnavalisten is er die dag op vele
plekken van alles te beleven. Als Meulewiekers hebben we gedacht dit feest nog iets langer
door te zetten door op zaterdag 12 november het carnavalsseizoen van de Meulewiekers op
een eigen, bescheiden maar gemoedelijke, manier te openen. Alle Meulewiekers zijn
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Deze happening vindt plaats in residentiecafé
Keuskens vanaf 20.30 uur. Op deze avond zal aandacht besteed worden aan:
- Thema voor carnaval van dit nieuwe seizoen. Thema zal dan bekend gemaakt
worden (kun je alvast aan de slag met passende kleding zoeken en inspiratie
opdoen voor de carnavalsoptocht).
- Aftreden en afscheid van Vorst Paul en ceremoniemeester Rene.
- Bekendmaking nieuwe vorst en ceremoniemeester.
- Jubileumjaar 3x11 boerenbruiloft.
Uiteraard zal er een knallende afstrap van het nieuwe carnavalsseizoen zijn om 11 over 11.
Muzikaal wordt de avond opgeluisterd door Jonge Kloare uit Horst en D.J. Ger uit Meterik.
Alle Meulewiekers zijn van harte welkom.

Generale repetitie
Concours Drumband Concordia
Woensdag 16 november 20.00 uur – Zaal „De Meulewiek‟ Meterik
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Artiestenmiddag
Hallo jongens en meiden van Jong Nederland Meterik,
Nog even en dan is het zover: de artiestenmiddag. Jullie zijn hier al heel hard voor aan het
oefenen. We hebben gehoord dat er super leuke en originele stukjes tussen zitten. Om te
zorgen dat jullie niet voor niets oefenen en er veel publiek is, zijn er kaartjes te koop. De
kaartjes kosten € 3,00 per stuk. Om te zorgen dat er voor iedereen publiek aanwezig is, mag
er per Jong Nederland lid maximaal 3 kaartjes gekocht worden. De kaartjes zijn van 7
november t/m 18 november tijdens de groepsavond te koop. Het geld tijdens de
groepsavond betalen. Op zondag 20 november kunnen ook kaarten bij de deur worden
gekocht, maar vol=vol. Leden krijgen de week van 14 november een briefje mee hoe laat
jullie verwacht worden voor de generale repetitie. Daarna kun je naar huis en om 2 uur weer,
samen met je bezoek, terug zijn in de zaal, zodat het grote spektakel kan beginnen. Veel
succes met oefenen. Hopelijk komt er veel publiek kijken en wordt het een te gek, gave
middag.
Leiding
Voor wie zich nog niet opgegeven heeft om te helpen: vanaf 9.00 uur zoeken we nog
leiding die mee op wil bouwen. Laat even de commissie weten of je nog mee kunt
helpen. Graag willen jullie allemaal vragen om bij de generale van je eigen groep aanwezig
te zijn.
Groetjes De commissie
Plus bonnenactie 7 november 2011 tot en met 28 januari 2012
Afgelopen maandag 7 november is de jaarlijkse Plus bonnenactie gestart. Ook dit jaar mag
de winnende groep een avond zwemmen, bowlen of een andere leuke extra activiteit doen.
De groep die per lid het meeste ophaalt mag zich de winnaar noemen (bv 15 leden in een
week € 600.- aan bonnen opgehaald is € 20.- per lid). De eerste twee weken tellen dubbel
dus ga gauw van start en begin gelijk op maandag de 7de november met verzamelen. Elke
week zal de tussenstand in het Meteriks krantje worden gepubliceerd.
Plastic
Tijdens de periode van de bonnenactie brengt plastic het 5- dubbele op dus breng ook al het
harde plastic met streepjes code naar de blokhut. Lever in, lever in. Alvast bedankt voor de
genomen moeite!

Het bestuur wil iedereen bedanken voor hun bijdrage aan de
mandarijnenactie. Een speciaal woord van dank voor de dames
die meegeholpen hebben.
Op woensdagmiddag 23 november hebben we een excursie naar de meldkamer van de
politie Venlo. Ook is het mogelijk om op dinsdagavond 22 november hier naar toe te gaan.
Opgave is mogelijk tot 12 november bij Ans van Lierop tel. 3982563. Graag even doorgeven
welke datum uw voorkeur heeft.
4

Maandag is onze repetitie in MFC De Meulewiek. Ger de Mulder zal er dan ook zijn om ons
te begeleiden op de piano. We oefenen vooral de liedjes die we zingen in de H.Mis van 19
november die bedoeld is als voorbereiding op het Vormsel. Het thema van deze speciale
gezinsmis is “samen delen”. Alle kinderen kunnen dan ook speelgoed, dat ze zelf niet meer
gebruiken, maar dat nog wel goed is en niet op batterijen werkt, meebrengen naar de kerk.
Diaconie Nu zal er voor zorgen dat dit speelgoed terecht komt bij de kinderen van een
weeshuis in Roemenië. Kijk maar alvast in je kast of er iets bij is dat je aan dit mooie doel wilt
geven.
Agenda:
14 november
19 november
21 november

Piano-repetitie in het MFC, 18.30 uur tot 19.15 uur
Gezinsviering kerk Meterik, 19.00 uur. Aanwezig zijn 18.30 uur
Repetitie

Ondanks het harde werken van vele vrijwilligers deze zomer, heeft Knorpop niet kunnen
brengen wat wij ervan verwacht hadden als organisatie. Na een afwezigheid van 2 jaar in
Horst wilden wij dit festival nieuw leven inblazen met een nieuw bestuur. Het festival zelf is
goed verlopen en we kregen veel positieve reacties over de organisatie van bezoekers en
artiesten. Echter waren de concurrentie van gratis festivals en het slechte weer de grootste
redenen van het teleurstellende bezoekersaantal. Uiteindelijk hebben we hier een grote
schuld aan over gehouden van enkele duizenden euro‟s.
Vanwege deze schuld zullen wij daarom een benefietavond organiseren in Meterik om
zoveel mogelijk geld op te halen waarmee we onze schulden willen aflossen om Knorpop in
leven te houden. Deze avond zal op 10 december plaats vinden in het MFC de Meulewiek te
Meterik. Zet deze datum nu dus al vast in uw agenda! Op deze avond zullen een tweetal
coverbands spelen waaronder S.T.O.E.R (coverband van de Stoere Patsers). De entree zal
geheel gratis zijn maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Wij komen in de
weken voor het benefiet met loten langs de deur, waarvoor op deze avond leuke prijzen
worden verloot. De datum en prijzen van deze loterij worden binnenkort bekend gemaakt
samen met het volledige programma.
Het doel is om alle schulden af te lossen om zo weer Knorpop te kunnen organiseren, maar
we zullen dan wel weer gaan werken met een kleinere begroting. We willen in de toekomst
niet meer zo‟n groot risico nemen. Daarom hebben we nu al besloten volgend jaar naar de
Meterik te verhuizen en te kiezen voor een kleinere aanpak. Om dit te kunnen realiseren is
de steun van Meterik nu misschien wel harder nodig dan ooit.
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70
Infoboekje
Afgelopen weken zijn de infoboekjes onder de leden verspreid. Mocht er iemand zijn die
geen boekje heeft ontvangen of graag een extra boekje heeft, dan zijn deze verkrijgbaar bij
Annie Joosten, St. Jansstraat 40A
Seniorennieuws
Dames: zaterdag 12 november
16:30 uur Vershuys/Peelpush 3 – VC
Meterik 1
18:00 uur VC Weert 2 – VC Meterik 2
17:45 uur VC Meterik 4 – Tupos 3
Fluiten: Jac Rotthof
Tellen: Erik-Jan Muijsers
16:00 uur VC Meterik 5 – Hovoc 5

Fluiten: Cornelis Sitaniapessy
Tellen: Dian Linders
Heren: zaterdag 12 november
17:00 uur BVC Holyoke 1 – VC Meterik 1
17:00 uur Revoc/VCB 6 – VC Meterik 2
19:30 uur VC Meterik 3 – Somas/Activia 2
Fluiten: Jos Kleuskens
Tellen: Jacqueline Hermans

’t Stukske
Hadden we twee weken geleden nog 5
punten opgehaald in de derby tegen de
Horsterse, afgelopen zaterdag hadden we
weer een tegenstander uit de regio: Serum
2. De start van de eerste set ging
moeizaam zodat we op een achterstand
van 14-19 kwamen. Door een nieuwe
dosis zelfvertrouwen en werken wisten we
deze set alsnog naar ons toe te trekken
met 25-21. Ook al maakten we het ons op
sommige momenten moeilijk door (te) veel
opslagen te missen, in de overige drie sets
trokken wij wederom aan het langste eind.
Met 25-23, 25-18 en 26-24 hebben we
weer de volle vijf punten te pakken.
Ondanks dat we twee wedstrijden
achterlopen op de nummer één en twee,
staan we al op de derde plaats. Nu
vasthouden of zelfs klimmen. Nr. 6

Verslag Dames 2
Afgelopen zaterdag 5 november moesten
we thuis een wedstrijd tegen Furos/
Kerkrade. We begonnen wat later dan
normaal vanwege wat vertraging. De
eerste set kwam langzaam op gang, maar
we wonnen de set uiteindelijk. De tweede
set lukte het allemaal niet echt en die set
verloren we. De derde set werd al wat
spannender en die wonnen we ook. En de
vierde set knokten we nog even door en
haalden dus ook dat puntje nog binnen. Zo
hadden we onze eerste overwinning
binnen met 3 - 1. En dus 4 puntjes erbij.
Na de wedstrijd was het dus tijd voor een
dubbel feestje voor de meesten. Namelijk
de eerste overwinning en Rowwen Heze!!!

Jeugdnieuws
Meisjes: zaterdag 12 november
12:30 uur VC Meterik MB1 – HVC MB2
Fluiten: Johan Hermans
Tellen: Lieke Janssen + Evelien Swinkels

Verslag MB2
Zaterdag moesten we om 15.00 tegen
Athos B2 spelen. We hebben met 2-3
gewonnen. De eerste en tweede set
hebben we gewonnen. De derde en vierde
set hebben we verloren. Toen moesten we
nog een vijfde set spelen. Die hebben we
gewonnen. Groetjes B2

14:15 uur VC Meterik MB2 – Asterix MB1
Fluiten: Lida Meijers
Tellen: Chelle Korstjaans + Aniek van
Neerven
15:00 uur S‟62 MC1 – VC Meterik MC1
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Verslag Team 31
Hallo allemaal. Wij zijn afgelopen zondag in Venray geweest, waar we weer een toernooitje
hadden. We moesten 3 wedstrijdjes spelen. De eerste hebben we gelijk gespeeld, en de
tweede en derde hebben we gewonnen!!! We hebben de tweede plaats behaald, en kregen
een mooie oorkonde. Groetjes van Tim, Sanne ,Ilse en Pleun.
Recreanten programma
Dames
Dinsdag 15 november : 21:00 uur
Revoc/VCB2 – VC Meterik 2
Woensdag 16 november : 20:45 uurVC
Meterik 1 – Aspargos Fluiten: Bert Sijbers

Heren
Zondag 13 november : 10:00 uur
Tupos 1 – VC Meterik 1

Dorpsraadvergadering
Op donderdag 17 november wordt weer de jaarlijkse vergadering
met het college van B&W gehouden in de zaal van cafe Kleuskens te
Meterik. Aanvang: 20.00 uur. De navolgende agendapunten zullen aan
de orde komen: vervolg op DOP/DOV programma's, status
bouwproject Bondserf en Schadijkerweg, Meterikse veld,
verkeerssituatie Speulhofsbaan.

K.B.O, Meterik
Kienen
Het bestuur van K.B.O. afd. Meterik was blij met de komst van
enkele nieuwe kiensters uit Meterik tijdens de kienmiddag in
oktober.
Hopelijk hebben ze kunnen genieten van deze mooie ontspannende kienmiddag, daarom
was het des te leuker dat ze ook nog enkele prijzen mee konden nemen. Bedankt.
Maandag 14 november is onze volgende kienmiddag met ook weer 40 mooie prijzen,
De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur. Graag tot ziens en veel sucses.
De kosten voor een hele kaart zijn € 5.00 en een halve kaart is € 3.00, en hier kan men de
hele middag aan alle 20 ronden mee deelnemen aan het kienen . Nog enkele nieuwe kieners
(sters) zijn van harte welkom .
.

Concours Drumband Concordia
Zondag 20 november 15.45 uur – Schouwburg Venray

7

Programma:
donderdag nov 10

18:30

19:30

vrijdag

19:00

21:30

20:00

22:00

18:00
10:45
16:00
20:00
20:00
20:00

21:30
12:15
18:30
22:00
22:00
22:00

20:00
20:00
20:00
12:00
14:00
15:45

22:00
22:00
22:30
12:00
14:00
16:30

20:30
20:00

21:00
23:30

Zaterdag
zondag

nov 11

nov 12
nov 13

maandag nov 14
dinsdag
nov 15
woensdag nov 16
Donderdag nov 17
vrijdag
nov 18
zaterdag nov 19
zondag
nov 20

vrijdag nov 25

► Sint Maarten optocht - DB (School,
18.15 Meulewiek)
► Cecilia avond ZV Meriko - MV
(MFC-Meterik - Helpen: groep 3)
► Repetitie Drumband (Kronenberg) –
DB (Kronenberg)
► Repetitie Drumband - DB (Meulewiek)
► Intocht Sint Nicolaas - MV (Meulewiek)
► Concert Drumband in Deurne - DB (Deurne)
► Repetitie Drumband - DB (Meulewiek)
► Repetitie Drumband - DB (Meulewiek)
► Generale Repetitie Drumband - DB
(Meulenwiek)
►
Repetitie Drumband - DB
(Meulewiek)
► Repetitie Drumband - DB
(Meulewiek)
► Repetitie Drumband - DB
(Meulewiek)
► Drumband verzamelen - DB (Meulewiek)
► Drumband vertrekken - DB (Meulewiek)
► Concours Drumband - DB
(Schouwburg Venray)
► Terugkomst Drumband - FF (Café kleuskens)
► CECILIA Avond - MV
(Meulewiek - Helpen: Groep 4)

Concordia Nieuws:
Concours Drumband Concordia op 20 november
Op dit moment wordt er nog druk gerepeteerd, maar zondag 20 november is het zover. Om 15.45 uur
speelt de drumband dan in de schouwburg van Venray op het podiumconcours van de LBT
(Limburgse Bond van Tamboerkorpsen). De drumband, welke uitkomt in de ere-divisie, zal in de
schouwburg twee concourswerken ten gehore brengen. In het verplichte gedeelte speelt de
drumband “The Big Earthquake” en in het vrije gedeelte “Haste to the wedding”.
Het verplichte werk, “The Big Earthquake”, is een compositie van Vincent Cox en is gebaseerd op
een grote aardbeving in het Japanse Sagamibay op 1 september 1923. Op die dag verwoestte de
aardbeving 558.049 huizen en vonden 92.344 mensen de dood. In de compositie, bestaande uit drie
delen, zijn achtereenvolgens deze aardbeving, de verslagenheid na de aardbeving en de periode van
wederopbouw terug te horen.
De compositie is erg indrukwekkend en het bijzondere aan het stuk is dat het bijna nooit is en wordt
gespeeld omdat er erg veel instrumenten voor nodig zijn. Ook de drumband van Concordia heeft
deze instrumenten niet allemaal in haar eigen instrumentarium!
Naast de vele instrumenten daagt de componist de drumband ook uit met zijn keuze van
instrumenten. Niet alleen schrijft hij „mannenstemmen‟ in het werk , maar hij schrijft ook diverse
andere niet alledaagse instrumenten erin. Neem bijvoorbeeld de „angklung‟, een Aziatisch bamboe
instrument, of de „kalimba‟, een afrikaanse duimpiano. Ook zijn er niet één, maar drie sets pauken
nodig in het werk! En dit zijn nog maar enkele voorbeelden! Wanneer de drumband “The Big
Earthquake” zal uitvoeren zijn er veel meer ongewone instrumenten te zien en te horen.
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Naast het verplichte werk speelt de drumband in het vrije gedeelte “Haste to the wedding” van de
Ierse band The Corrs. Deze band combineert pop rock muziek met traditionele Ierse volksmuziek. In
dit vrije werk, gearrangeerd door Kees Nijsse, maakt de drumband gebruik van een
gelegenheidscombo met gitarist, basgitarist, toetsenist en een violiste. Met het opzwepende “Haste to
the wedding”, onlosmakelijk verbonden met de Ierse volksdans, zet de drumband een scherp contrast
neer in haar concert.
Met bovenstaande, totaal verschillende werken gaat de drumband 20 november op concours. Met dit
mooie concert wil de drumband zich presenteren en de combinatie laten horen tussen het spelen van
zwaardere concertwerken en luchtigere werken zoals die de afgelopen jaren op Percussion Proms
hebben te horen zijn geweest. Al met al een erg interessant programma!
Benieuwd geworden naar het concoursprogramma van de drumband? Kom dan naar de generale
repetitie om 20.00 uur op woensdag 16 november in „De Meulewiek‟.
Daarnaast is het natuurlijk erg aan te raden om naar het concours in de schouwburg in Venray te
komen luisteren!
Aankondiging aankomende concerten:
Drumband:
13 november in Deurne
Drumband:
16 november GENERALE REPETITIE in MFC
Dumband:
20 november CONCOURS in Venray
Fanfare & Drumband:
07 januari Nieuwjaarsconcert.

ZONDAG KOMT SINTERKLAAS !
Beste jongens en meisjes (tot en met ongeveer groep 6). Zoals jullie al vast gehoord hebben komt
Sinterklaas zondag (13 nov.) op bezoek in Meterik. Sinterklaas 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 met zijn Pieten zijn. We gaan dan gezamenlijk terug
naar het M.F.C. Sinterklaas heeft ons laten weten deze keer in een heel stoere (!) auto te komen. Wij
zijn benieuwd wat voor auto dat zal zijn, jij ook ? Natuurlijk is Piet Nikilos erbij en nog drie heel stoere
en goed getrainde (?!) Pieten.
In het M.F.C. zal Sinterklaas eerst iedereen welkom heten in de grote zaal. Daarna worden de
kinderen van groep 4 t/m 6 aan het werk gezet (heb jij al eens een 'stormbaan' gedaan ?). Sinterklaas
neemt dat even speciaal de tijd voor de jongste kinderen (t/m groep 3) in de foyer. Rond 12.15 uur zal
Sinterklaas ons weer verlaten.
Heb je een kleurplaat voor Sinterklaas gemaakt, lever deze dan voor vrijdagmiddag in op school of
peuterspeelzaal. Mocht je dat vergeten zijn of nog niet helemaal klaar zijn: stop je tekening dan in de
brievenbus bij Sint Jansstaat 6. Dit kan tot en met zaterdag. Nog niet in groep 7 en geen kleurplaat
gehad ? Laat het ons dan even weten.
Sinterklaas heeft zeker ook weer iets lekkers bij zich voor de kinderen. Mocht je een voedselallergie
hebben laat het ons, zo nodig, ook even weten. Hiervoor kun je contact opnemen met Mirjam Beelen
tel 0773987758 (na 18.00 uur). Tot zondag !
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Sportvereniging RKSV Meterik
Agenda

Programma
09-11 Vonckel Girls 2 – Wittenhorst 1 19.30u
De Kruisweide, Sevenum
12-11 De Merels F2 - Vonckel Girls F2 10.00u
Gymzaal Melderslo
12-11 De Merels F1b - Vonckel Girls F1 10.45u
Gymzaal Melderslo
12-11 VG/WH D1 - Roka D1
14.00u
De Berkel, Horst
13-11 Vonckel Girls 1 - Vios 1
14.45u
De Berkel, Horst
16-11 Oranje Wit 4 – Vonckel Girls 2 20.30u
De Weert, Venray

03-12 Kerststerrenactie
29-12 Kaartavond
08-01 Nieuwjaarsreceptie
19-01 Spellenavond

Kantinediensten
10-11-11 Toon en Jeroen Heldens
12-11-11 Geert v. Rens
13-11-11 Annie, Pieter, Kim en Mirthe
13-11-11 Johan van Rengs
15-11-11 Pieter Litjens
17-11-11 Toon en Paul Heldens
19-11-11 Ico Scheffer
20-11-11 Karin en Esther
22-11-11 Ico Scheffer
24-11-11 Annie en William Hofmans
26-11-11 Marièl Walraven

Pupillendag

Senioren
Programma 6 Uitslagen 6 november
Quick Boys1 - Meterik 1
3-1
Meterik 2
- SV Venray 5
1-5
RKDSO 3 - Meterik 3
3-2
Meterik 4
- SV Venray 9
1-4
Programma 13 november
9196 14:30 Meterik 1
- RESIA 1
13477 11:30 DEV Arcen 2 - Meterik 2
20470 10:30 Meterik 3
- Sporting S.T. 4
20429 10:30 Hegelsom 4 - Meterik 4
Donderdag zijn we met 4 speelsters van het
D-team naar de pupillendag in Oirlo geweest.
We kregen daar 2 uur training van korfbalspeelsters uit het Nederlandse korfbalteam. De
speelsters van alle clubs werden in 4 groepen
verdeeld. We leerden hoe je de bal het beste
kon vasthouden en draaien. Doelen en
strafworpen nemen en snel naar elkaar
overgooien hebben we ook geoefend. Het was
een hele leuke en leerzame dag en op het laatst
mochten we ook nog met de speelsters op de
foto.

Veteranen
Aanv./vertr.
12-11 Koningslust - Meterik
17:00
(wedstrijd gaat op deze datum door)
19-11 Venl.Boys
- Meterik
17:00/16:00

Korfbal
Trainingen in de zaalcompetitie
Jeugdteams:
F1
donderdag: 17.00-18.00u, gymzaal
F2
donderdag: 17.00-18.00u, gymzaal
D1
woensdag: 17.00-18.00u, Kruisweide
Seniorenteams:
VG1 woensdag: 18.00 - 19.30u, Kruisweide
VG2 als er geen wedstrijd is,
Woensdag:18.30 – 19.30u, Kruisweide
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Kees van Rengs kwam na een mooie aanval vrij
voor de keeper maar durfde dit buitenkansje niet
zelf te benutten en gaf een onzuivere pass, weg
kans.
Direct na de thee zette Quick Boys Meterik
onder druk door veel agressiever te spelen.
Balverlies op het middenveld leidde een counter
in en Johan Wolters kon beheerst de
2-1 scoren, overigens een goal met een
buitenspel luchtje. Even leek het erop dat
Meterik op een kansloze achterstand werd gezet
maar er werd een goal vanwege buitenspel
afgekeurd en een prachtig ingeschoten bal ging
op de kruising. Meterik kroop uit zijn schulp en
kreeg een aantal goede kansen. Zowel Kees als
Dirk van Rengs schoten uit kansrijke positie
voorlangs en de keper kon een inzet tot
hoekschop verwerken. Meterik probeerde het tij
door een aantal wissels nog te keren maar Quick
Boys hield het hoofd koel en scoorde via Bennie
Titulair nog de 3-1. De omzettingen in het team
hebben niet meteen resultaat opgeleverd, maar
dit is toch een basis om op verder te bouwen. De
groen- witten moeten meer rendement gaan
halen uit de kansen die er gecreëerd worden en
veel attenter verdedigen bij spelhervattingen en
balverlies.

JeugdVoetbal
Programma zaterdag 12 november
Meterik A1
- Blerick A1
14:30
Meterik A2
- Olympia B. A2 14:30
Melderslo B1 - Meterik B1
15:00 14:00
(wijziging aanvangstijdstip)
Venl.Boys C3 - Meterik C1
13:30 12:30
Wittenhorst D2- Meterik D1
11:30 10:45
Meterik D2
- Melderslo D3G 11:00
SVOC'01 E1 - Meterik E1
09:00 08:15
Meterik E2
- Belfeldia E3
09:15
Meterik F1 Vrij (wijziging)
Meterik F2
- H.B.S.V. F6
09:15
SVEB mF
- Meterik mF
11:00

Uitslagen zaterdag 5 november
Irene A2
OranjeZw.A1
Meterik B1
Meterik C1
Meterik D1
Venray D10
Meterik E1
FCV E4
Meterik F1
FCV F5
Meterik mF

- Meterik A1
- Meterik A2
vrij (wijziging)
- VCH C1
- Hegelsom D1
- Meterik D2
- Hegelsom E1
- Meterik E2
- Hegelsom F1G
- Meterik F2
- Hegelsom mF

2-4
5-0
1-8
5-0
0-13
3-12
1-3
3-4
5-1
2-9

Meterik 4 – Venray 9 1-4
Perche Papa visita questa settimana il vostro
cronista non riporta eltal quatro !
Ciao.
P.s.
Probabilmente poco suppa‟s sono stati…..

Verslagen
Quick Boys 1 verslaat Meterik 1
In een sportieve wedstrijd werd Meterik
uiteindelijk afgetroefd door Quick Boys en leed
een 3 – 1 nederlaag. In de eerste helft had
Meterik het betere van het spel maar in de
tweede helft waren de mannen van de Hagerhof
veel agressiever en behaalden een verdiende
overwinning. Trainer Rick Bonten had een aantal
wijzigingen doorgevoerd om meer zekerheden in
het team te krijgen. In de eerste helft gaf Meterik
heel weinig weg en bepaalde het spelbeeld. Al
na een kwartier leverde dat de verdiende
voorsprong op. Na een toegekende vrije trap
legde Dirk Muijsers de bal breed en Dirk van
Rengs schoot onhoudbaar binnen! Vervolgens
speelde Dirk van Rengs zich na een voorzet van
Mathieu Geurts goed vrij maar schoot te gehaast
voorlangs. Quick Boys had geen enkele kans
maar scoorde uit het niets de gelijkmaker. Op
een inworp reageerde de Meterikse verdediging
niet en Danny Manders kon eenvoudig scoren.
Meterik leek toch weer op voorsprong te komen.

Meterik C1 – VCH C1 1-8
Onze 3e (en laatste !) thuiswedstrijd van het
seizoen was tegen medekoploper VCH C1. Alles
op de verdediging of gewoon lekker proberen te
voetballen en dan maar zien waar het schip
strandt. Wij kozen voor de laatste optie. Ons
veldspel was gelijkwaardig, Een corner werd
jammerlijk gemist en stuiterde zomaar in ons
doel. Ruststand 0-3. In de 4e minuut van de
tweede helft kreeg Meterik een directe vrije
schop die Piet rechtstreeks in het doel schoot.
1-3 en hoop op een stuntje. Maar ondanks dat er
bij ons af en toe goed gecombineerd werd,
schoot VCH alle ballen knap raak. Je kunt dus
best goed voetballen, redelijk gelijkwaardig zijn
aan je tegenstander en toch met 1-8 verliezen.
Maar hele en halve kansen benutten is ook een
kwaliteit, en dat deed VCH veel beter dan wij.
Toch halen we de laatste 2 wedstrijden nog
minimaal 4 punten, let maar op.
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PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK
Afgelopen weekend
Afgelopen weekend was de 2de selectiewedstrijd dressuur voor pony‟s te Lottum.
Lizan Verbong wist met haar pony Brillant de 1ste prijs te behalen in de klasse DM2.
Lizan proficiat!
Agenda
12-13 november
12-13 november
19-20 november
19-20 november

2de selectiewedstrijd dessuur Paarden voor de klasse Z1 en Z2 te
Weert
3de selectiewedstrijd dressuur Pony‟s te Velden
1ste selectiewedstrijd dressuur Pony‟s voor de klasse Z1 en Z2 te Weert
2de selectiewedstrijd dressuur Paarden te Horst

Maashorstfonds helpt Meterik
In een kort artikel in het Dagblad kon men afgelopen week lezen dat het Maashorstfonds van
de Rabobank Maashorst Meterik niet was vergeten. Voor het initiatief van meerdere partijen,
o.a. de jeu de boules club, K.B.O., Zij Actief en de kinderen van Basisschool „Onder de
Wieken‟ werd een bedrag van € 7.500,-- gereserveerd. Wij als Meterikse verenigingen zijn er
ontzettend blij mee en zullen het zorgvuldig en goed besteden! De leden van de jeu de
boules club zullen hier mee aan de slag gaan en kunnen nu voortvarend verder met de
voorbereidingen! We moeten nog vergunningen aanvragen en fondsen aanschrijven om nog
meer fondsen te genereren. De kosten zijn nl. beraamd op ongeveer € 28.000,--.
Er zijn van verschillende kanten vragen gekomen m.b.t. hoe het geheel eruit gaat zien en
waar het perceel grond ligt waarop deze plannen allemaal verwezenlijkt worden.
Het perceel grond is te vinden aan de achterzijde van het kerkhof. Het is grond van de kerk,
eerder geschonken door Piet en Stien Hermans. Via het Bondserf is het perceel heel goed
bereikbaar. Wat gaan we daar allemaal gezamenlijk doen?
Op de eerste plaats ontwikkelen we vijf jeu de boulesbanen midden op het terrein met
rondom paden die geschikt zijn voor minder valide mensen. Aan de zijkanten zullen dan de
kruidenplanten geplaatst worden. Verder komt er een kantine en in de hoek linksachter een
berging voor opslag van bladeren enz. Het geheel gaat voorzien worden van verharde
paden, zodat alles goed bereikbaar is en het is overdag voor iedereen vrij toegankelijk. Er
zullen ook hier en daar banken geplaatst worden en in de kantine zal water, elektriciteit en
een w.c. aanwezig zijn. Zo ziet in het kort ons plan eruit!
Dit alles is een optimistische kijk op het geheel! Er moeten echter eerst vergunningen en
geld komen. Dan pas kunnen, na uitvoering, veel mensen genieten van wat hier boven is
omschreven. We gaan er vanuit dat alles goed komt. Het begin is gemaakt, nu nog hopelijk
steun van enkele andere partijen. We zijn de Rabobank erg dankbaar voor deze mooie
bijdrage aan de gemeenschap van Meterik!
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“EENDRACHT MAAKT MACHT”
Zoals velen onder u al hebben gezien is afgelopen vrijdag 4
november de "Molen Eendracht Maakt Macht" heel bijzonder
uitgedost. Op die dag heeft burgemeester van Rooy van Horst
aan de Maas de nieuwe molenzeilen officieel overgedragen aan
de stichting "Molen Eendracht Maakt Macht". Tevens is de molen
benoemd tot: "Eerste Nederlandse Floriade 2012 Molen". De
zeilen die nu op de wieken kunnen worden voorgelegd zijn
bijzonder en vooral kleurrijk
In het bijzijn van de directeur Floriade 2012, Paul Beck en een aantal gasten van de gemeente,
waaronder de Dorpsraad, is de molen in werking gesteld door het "lichten van de vang". (de rem
eraf). Daardoor is een prachtig kleurig schouwspel zichtbaar geworden en wordt de Floriade 2012
bijzonder geaccentueerd en onder de aandacht gebracht.
De prachtige zeilen zijn op initiatief van de molenaars gemaakt
in Horst. Door de zeilmaker is veel overwerk gedaan om op tijd
gereed te zijn zodat ze nu in volle pracht pronken. Het bestuur
van de stichting is bijzonder blij dat de gemeente het mogelijk
heeft gemaakt om het plan van de molenaars te verwezenlijken.
In samenwerking met de gemeente is het ontwerp gemaakt en
is tevens voor de andere molen in Horst aan de Maas eenzelfde
stel zeilen besteld, die komende weken ook daar uitgeleverd
worden. De andere molen, "De Houthuizer Molen " in Lottum,
heeft natuurlijk, hoe kan het anders, als hoofdthema „rozen‟. In
Meterik is het meer gevarieerd. Op deze zeilen komen aardbeien,
anthurium en andere gewassen voor.
Tijdens de korte plechtigheid werden alle molenaars van Meterik
en Lottum tevens benoemd tot "Ambassadeur van de Floriade
2012". Een mooie titel die werd bevestigd met de zilveren
ambassadeursspeld. Het was duidelijk dat de weergoden het project zeer wel gezind waren want het
weer werkte mee om er een prachtig festijn van te maken. Als dit een voorteken mag zijn staat de
Floriade 2012 nu al in een mooi daglicht maar vooral de Meterikse molen. Het was dan ook duidelijk
dat de gemeente bijzonder trots was op het behaalde resultaat en de molen echt in de kijker staat.
De vrijwilligers zijn zeker even trots als ieder die bij de overdracht en opening aanwezig is geweest en
nodigen u uit om vooral te genieten van de aanblik. Kom niet alleen naar de zeilen kijken maar loop
eens binnen en laat u verassen door het enthousiasme van de molenaars die hun hobby graag met u
delen. Als de blauwe wimpel uithangt is de molen open, maar zeker iedere zaterdag van 13.30 tot
17.00 uur. Laat u betoveren door het prachtige binnenwerk en de verhalen van de molenaars. Ze
vertellen u tevens graag alles over de grote plannen die er met de molen zijn.

( Advertentie )

PARTY VERHUUR METERIK!
Hét adres voor uw:

Kortom, alle beginselen voor een geslaagd feest!

• Partytent
• Hangtafel
• Heater
• Verlichting

Contact Mark telefoon: 06-45868212
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Kerkberichten H.Joannes Evangelist
Zaterdag 12 november, 33e week door het jaar, 19.00uur
1.Jeu v.d. Heuvel en Riek Baltussen (jaardienst)
2. Frans Geurts, Leen Geurts- Smedts en overledenen v.d. familie
Zaterdag 19 november, hoogfeest van Christus Koning, 19.00uur
H. Mis ter voorbereiding op het Vormsel
1. Jan Pieter Hendrik Tacken (jaardienst),
2. Lies Hermans- Keijsers en Baer Hermans (jaardienst)
Lectoren :
12-11: Margriet Hendriks
19-11: Susan Baltussen

Acolieten:
12-11: Dries en Tico
19-11: Theo v. Rens

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:
ivm. met andere aanlevertijd voor plaatsing in de Dorpskrant: svp uw misintenties minimaal
2 weken vantevoren opgeven. Intenties die op maandagochtend worden opgegeven kunnen
niet geplaatst worden in de Dorpskrant of Trompetter van dezelfde week.
Doopdatum Meterik: 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
Zat. 11-02
Zat. 24-03
Zo. 13-05

Presentatie
Thema Doopsel
Thema Vergeving
1e H.Communie (deze datum ligt vast)

Vrijwilligersavond
Op 22 november a.s. zal er weer een „dankjewelavond‟ zijn voor de vele vrijwilligers in onze parochie.
Over aanvang, locatie en programma zullen de vrijwilligers binnenkort persoonlijk worden
geïnformeerd.

Vrijwilligers gezocht
De parochie van Horst en Verpleeghuis Elzenhorst zoeken vrijwilligers die op zondagochtend
bewoners naar de Mis in de Lambertuskerk willen begeleiden. De Mis begint om 10.30 uur.
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Tussen Elzenhorst en Berkele Heem wordt binnenkort begonnen met de nieuwbouw van Hof te
Berkel. In de nieuwe wijk Hof te Berkel zal geen verpleeghuis meer staan. Er komen, behalve
gewone woningen, groepswoningen voor mensen met dementie en appartementen waar mensen
(verpleeghuis)zorg kunnen ontvangen. Om de bouw mogelijk te maken, wordt vanaf december 2011
begonnen met onder andere het slopen van “de Tamboerijn”, de grote zaal van Elzenhorst. Het
nieuwe gebouw komt namelijk tussen Berkele Heem en Elzenhorst in te liggen. De bewoners van
Elzenhorst hoeven hierdoor maar één keer te verhuizen, omdat Elzenhorst pas wordt gesloopt als het
nieuwe gebouw klaar is. De wekelijkse vieringen in Elzenhorst, zoals ze nu elke zondag worden
gehouden, zullen dus eind dit jaar stoppen.
In de visie van De Zorggroep maken ook mensen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk gebruik van
voorzieningen in het dorp. Dat betekent dat de bewoners voor wie dat mogelijk is, worden
uitgenodigd om naar de parochiekerk te gaan. Dat kan echter niet zonder begeleiding. Hiervoor
worden nu vrijwilligers gezocht. Hebt u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Helma Michels, procesbegeleider vrijwilligers van Elzenhorst. Tel: 077-3977933,
email: helma.michels@dezorggroep.nl.

SPEELGOED EN LEVENSMIDDELEN INZAMELINGSACTIE DIACONIE NU
De donkere dagen breken weer aan. Gordijnen dicht en lampjes aan, de gezellige avonden en de
vele feestdagen staan voor de deur. Voor klein en groot, vooral Sinterklaas. Nog even en hij is weer
in het land. We zitten massaal voor de tv om zijn intocht te volgen, waarmee het begin van de
gezellige tijd aanbreekt.
Zijn Roemeense collega, Mos Nicolai heeft geen intocht, geen eigen Journaal, geen pieten, en geen
speciaal snoepgoed. Hij komt onzichtbaar, in de nacht van 5 op 6 december en vult dan de schoenen
van de Roemeense kinderen. Sinaasappels en mandarijnen voor de kinderen met een bewijs van
goed gedrag en een roe voor zij die iets minder lief geweest zijn dit jaar. Tegenwoordig geeft hij ook
wel snoepgoed en kleine cadeautjes maar het is niet te vergelijken met wat de kinderen hier krijgen.
De traditie is gewoon anders in Roemenie dan in Nederland. Sinterklaas lijkt in Nederland een stuk
vrijgeviger te zijn dan in Roemenie. Het is daar gewoon zo.
Toch willen wij, bij Diaconie Nu, even aandacht schenken aan de kinderen van een weeshuis in
Roemenie. Een weeshuis is een groot gebouw waar kinderen wonen die geen pappa‟s en mama‟s
meer hebben. Daarom hebben wij Mos Nicolai beloofd om speelgoed in te zamelen in onze
gezinsmissen. We hebben wel allemaal speelgoed dat we niet meer leuk vinden of waar wij te oud
voor zijn geworden… jullie hebben vast iets over waarmee je een kind in Roemenie blij kunt maken.
De cadeaus hoeven niet nieuw te zijn, wel in goede staat. Mos Nicolai zoekt speelgoed dat niet op
batterijen werkt, want daar is geen beginnen aan in zo‟n groot weeshuis. Mos Nicolai vraagt ook om
geen spellen te geven waar Nederlandse (geschreven) kaarten inzitten want dat begrijpen de
kinderen nog niet zo goed. Ze praten daar geen Nederlands. Wanneer je zonder ouders in een
weeshuis moet leven is een cadeautje helemaal voor jezelf iets bijzonder. Iets wat je gewoon mee
mag nemen naar je eigen hoekje of bed. Sinterklaas heeft cadeaus nodig voor kinderen gelijkelijk
verdeeld in de leeftijd van 0 jaar t/m 17 jaar.
Willen wij Mos Nicolai helpen??? Heb je speelgoed ? Je kunt ze afgeven bij:
F. PELZER: Schansstraat 53 in Horst of bellen 06-46198523
DIACONIE-NU: in het zaaltje van de St. Lambertuskerk op dinsdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
In 2 speciale gezinsmissen kunnen kinderen speelgoed naar de kerk brengen.
MELDERSLO: ZATERDAG 12 NOVEMBER OM 17.30 UUR
METERIK
: ZATERDAG 19 NOVEMBER OM 19.00 UUR
We hopen op net zoveel succes als afgelopen jaar toen het speelgoed voor de kinderen van het AZC
in Tienray ingezameld werd.
Wij rekenen op jullie. Alvast bedankt namens Diaconie NU.
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( Advertentie )

Auto- en Motorrijschool

Jacobs Meterik
Houtstraat 14
Tel. 077-3983762

Per 1 November: autorijden vanaf 16½ jaar!!
Bel voor meer informatie.
( Advertentie )

Workshops Bloemschikken bij „Hof van Meterik‟
Americaanseweg 113
5964 PA Meterik
077 398 1689
De komende maanden zijn er weer workshops (kerst) bloemschikken bij de Hof van Meterik:
16-11-11
Vlechtworkshop
07-12-11
Cylindervaas met Agaveblad
14-12-11
Kerstarrangement inclusief lunch
17-12-11
Cylindervaas met Agaveblad
20-12-11
Kaars met Plantaardige Kraag
21-12-11
Deurhanger of tafelversiering
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 )

(A((())))Adveretentie

Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL)
viert 20-jarig bestaan
....en vanwege dat 20-jarig jubileum gaan wij een Jubileumconcert geven op zaterdag 12
november a.s. in evenementenhal “De Riet”, Weltersweide 22 te Horst. Aanvang 20.00 uur
en de zaal is vanaf 19.30 uur open. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa en op
www.honl.nl onder “entreekaarten”.
Tot onze grote vreugde zal het orkest versterkt worden met onder andere een aantal
„oudgedienden‟ en muzikanten die wel eens eerder hebben meegespeeld. Tevens zullen een
aantal vocalisten hieraan hun medewerking verlenen, te weten: Marjolein Kuenen, Leonie vd
Laak, Dorris vd Meerendonk, Til van Rens en Judith Weusten. Het HONL zal hen daarin
begeleiden. Veel luisterplezier.
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