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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

We kunnen allemaal leren van het weer.  
Het weer schenkt geen aandacht aan kritiek.  
Het weer volgt zijn eigen weg. 

 
In week 34 is er 2 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal in augustus is nu 35 mm. 

Blijft de zomer duren,  
oude wijven kuren. 
 

 
           Tot weeres met groeten van Jos 
 
 
 

 
 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

 
Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 

 

 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  

Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

 

 

Abonnement per 1 januari 2020 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 27 augustus 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 
 

September 

Do 03: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur (geannuleerd) 
Ma 07: - Zanglust koffieochtend 10:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 09: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Vr 11: Rozenactie Muziekvereniging Concordia 17:00 - 20:00 uur 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Do 17: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur (geannuleerd) 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

Oktober 

Do 01: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 03: Reünie-avond Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) (geannuleerd) 
Ma 05: KBO wandelen 13:30 uur 
Zo 11: Meriko Vocaal te gast bij Sevenums Mannenkoor 11:00 - 13:00 uur 
Ma 12: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 14: KBO excursie kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur 
Do 15: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Ma 19: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 24: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Do 29: KBO knutselen 13:30 uur 
   

November 

Ma 02: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 07: Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur 
Ma 09: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 11: KBO feestavond 17:00 uur 
Do 12: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Zo 22: Vrouwen samen sterk: uitstapje Holiday on Ice (onder voorbehoud) 
Do 26: - Jubileumconcerten Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) (geannuleerd) 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Vr 27: Jubileumconcerten Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) (geannuleerd) 
Za 28: - Jubileumconcerten Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) (geannuleerd) 
  JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Zo 29: Jubileumconcerten Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) (geannuleerd) 
   

December 

Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 10: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Do 17: KBO adventsviering 14:00 uur 
Za 19: - JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Zomerkamp de Coole JN Bende 

 
 
 

Afgelopen week trok de Coole JN Bende (codenaam: Dappere Draken) naar het 
Brabantse Lieshout op zomerkamp.  
 
Ondanks dat we misschien niet alles konden 
doen wat we gewend waren, hebben we ook 
weer wat ‘nieuwe’ dingen gedaan.  
Hoogtepunt qua 'nieuwe dingen' was denk ik 
wel de softijsmachine (inclusief de 
zelfgemaakte McFlurry's).  
 
Het 'nieuwe ding' wat we voorlopig maar niet 
meer zullen herhalen was het dauwtrappen. 
Blijkbaar vindt niemand het leuk om 's morgens 
om half zeven op te staan om een ronde te 
gaan wandelen. (Hopelijk maakten de 
wentelteefjes het wel een beetje goed).  
 
De vaste onderdelen waren er trouwens ook 
gewoon: dropping, pizza's maken, zwemmen 
in ons zelfgemaakte zwembad, Ranking the 
Dragons, onze escaperoom, bosspellen, 
Black Stories, mexxen, etc. Volgens mij 
hebben we ons nooit (lang) hoeven te 
vervelen. 
 
Daarnaast hebben we mensen zich volledig 
zien ontplooien: zo kwamen we erachter dat 
Joep graag met kleren aan zwemt, dat wespen maar beter kunnen uitkijken voor Stan, Koen het liefste 
met vuur bezig is, Roel iets teveel knipoogt, Daan soms niet te vertrouwen is (alleen met mexxen), 
Guus graag ideeën indient, Wicher eigenlijk een Blinde Danny Twitch stream moet beginnen, Giel een 
tattoostudio kan beginnen, Richard altijd nog wel iets lustte en Djim het bijna voor elkaar kreeg om 7 
dagen lang niets op zijn hoofd te krijgen. 
Kortom: veel gelachen, veel gedaan, veel onze handen gewassen, weinig geslapen, veel gegeten, 
maar met name: veel plezier gehad. 

 
Start groepsavonden nieuw seizoen 

Vanaf week 36 (31 augustus t/m 6 september) starten de groepsavonden van het nieuwe 

seizoen weer! We zijn volop bezig met het regelen van de noodzakelijke dingen, zodat we, mits de 
situatie rondom covid-19 niet verslechtert, eindelijk weer kunnen starten met de groepsavonden. 
Voor verdere vragen zijn wij te bereiken via info@jnmeterik.nl 
 

 
 
 

KNUTSELEN  
 
Beste leden 
 
Omdat het coronavirus nog steeds heerst in Nederland en de 1.50 meter regel nog wordt toegepast gaat 
de knutselmiddag op donderdag 3 en 17 september nog niet door. De knutselmiddag op 1 oktober is nog 
onzeker, meer bericht volgt nog. Deze annuleringen zijn tot stand gekomen in overleg met Ans.   
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De vakantie is  achter de rug voor het gros van ons. 

 
  

Vele Krukken gingen ook op vakantie. Mo-Riis trok met zijn zonen, en natuurlijk ook met zijn vrouw, op 
hoogtestage in Spanje. Daar heeft de  familie in 
kwestie een of ander vakantiehuisje staan.  
(dit zal wel een afgedankte stacaravan zijn??)  
(zie foto) 
Dit jaar is de familie er uit voorzorg maar zelf heen 
gevlogen. Het schijnt dat Mo-Riis een vliegbrevet bij 
Action heeft kunnen bemachtigen. Mag hij rondjes om 
de kerk vliegen, maar de stuurknuppel ging dit keer 
richting Spanje, uit voorzorg voor de corona- 
maatregelen. Dan wisten ze ook zeker dat ze 
thuis  konden komen. 
 
Aldaar aangekomen moesten ze meteen gaan trainen op de fiets en zoals iedereen weet, is het daar geen 
meter vlak. Zijn zonen trokken met Mo-Riis de bergen in (dat is echter niet zijn ding, die bergen). In Spanje 
staat zijn paradepaardje van weleer. Wat hij wist te melden: “Die fiets loopt beter als mijn nieuwe fiets, die 
ik hier in Meterik en verre omstreken gebruik….” Tja, die fiets zal wel net te zwaar zijn geweest om mee te 
nemen naar Spanje, gewicht kon het vliegtuigje niet aan. 
 
Zo ging iedere Kruk zijn ding wel doen. Bop de Bouwer kwam terug van een vakantie bij onze 
oosterburen. Dat bleek zo`n schot in de roos, dat hij besloot om op de warmste dag van het jaar nogmaals 
een fietstocht te maken naar onze oosterburen. Luttelforst werd het doel. Dat is een klassieke fietstocht 
van onze club. Ieder jaar  in de prachtige Biergarten: Kaffee und Kuchen. Bob de bouwer wou het dus solo 
gaan proberen…  
 
In Venlo had hij zijn 2 bidons al leeg, toen moest hij nog 120 kilometer. Wat ben ik toch begonnen, waren 
zijn gedachten in de vroege ochtend, met een temperatuur van 30 plus. Het werd een nog zwaardere 
lijdensweg. De zon ging hoger aan de hemel staan, Bop zijn kop stond niet meer naar fietsen, maar naar 
een fris zwembad. Maar hij had A gezegd, dan moest B toch komen. Doordat de zon zo hoog aan de 
hemel stond, werd het zicht  op zijn navigatiescherm nagenoeg onleesbaar. Toch kwam hij met hangen en 
wurgen in Luttelforst aan. Daar alle reserves wederom aangevuld en aan de terugweg begonnen, met 37 
graden op de thermometer.  
 
De spreekwoordelijke man met de hamer kwam vlak voor de grens. 
Echter, daar was geen café of wat dan ook te vinden. Eindelijk kwam 
Tegelen in zicht. Daar  reed hij door de opgelopen zonnesteek wat 
rondjes en verdwaalde in een of andere woonwijk in Tegelen. Uit 
betrouwbare bron hebben we vernomen dat bewoners uit Tegelen hem 
opgevangen hebben. De barmhartige Tegelnaren hebben Bob zijn 
lieftallige vrouw gebeld, alwaar ze hem bij de ballenbak van een koele 
supermarkt kon komen ophalen. 

 
Later vertelde Bop, dat hij 
zich meer lijk dan 
mens voelde op een 
racefiets. Inmiddels is hij 
weer hersteld en kan hij 
weer verder bouwen, aan 
zijn bouwcarrière. 
 
 
Er zijn vast en zeker nog (sterke) verhalen van Krukken her en 
der van vakantie, maar daarvan moeten de schrijvers de 
signalen nog opvangen. 
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Hoofdpunten voorlopige notulen donderdag 20 augustus  
 

Zelfevaluatie functioneren dorpsraad 

 De opzet om met werkgroepen te gaan werken heeft erg positief uitgepakt. Veel meer inwoners zijn 
hierdoor betrokken bij activiteiten van/namens de Dorpsraad. Verbeterpunten en aandachtspunten zijn 
o.a. een pro-actievere opstelling van de Dorpsraad in bepaalde zaken, beter in beeld krijgen wat speelt 
bij de jeugd. Een duidelijkere visie op de toekomst van Meterik is daarbij belangrijk. Actiepunten zijn 
o.a. een afspraak maken met OJC Knor en het evalueren van de dorpsvisie voor de volgende 
vergadering.  

 

Nieuws uit de werkgroepen 

Vanuit de werkgroep ‘Sociaal’ wordt het eetpunt weer opgestart, nu in de grote zaal om aan de RIVM 
voorschriften te kunnen voldoen. 
  
De werkgroep ‘Openbare Ruimte’ heeft een drukke tijd achter de rug met o.a. 4 sessies om het 
concept Centrumplan te bespreken. Punten die daaruit naar voren kwamen: de ervaren overlast van 
het vele verkeer door het centrum, vooral het vrachtverkeer. De wateroverlast en de 
parkeerproblematiek werden ook veel genoemd als ergernis.  
 
De werkgroep ‘Wonen en ontwikkeling’ heeft voor het BOW-project de loting gehouden. Alle 
ingeschreven belangstellenden hebben een kavel bemachtigd; de loting bepaalde de volgorde van 
kiezen van de kavels.  
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons dan gerust een bericht via info@dorpsraadmeterik.nl of onze 
Facebookpagina.  
 

 

Herinnering: Enquête speelvoorzieningen nog niet ingevuld en ingeleverd? 

Doe dat dan uiterlijk dit weekend!  

 

Bijna 2 weken geleden hebben de bewoners van de Jan Drabbelsstraat, Donkstraat (tot aan de brug), 
Speulhofsbaan (tot aan de brug), Crommentuijnstraat (grenzend aan het trapveldje), en Bekkershof, een 
enquêteformulier ontvangen. Met die enquête willen we de mening peilen over de speelvoorzieningen in 
de buurt, in combinatie met eventuele uitbreiding van parkeerplaatsen rondom het MFC.  
Inmiddels hebben veel bewoners de enquête al ingeleverd. Maar elke mening telt, dus als u het formulier 
nog niet ingevuld heeft, dan zou het fijn zijn als u dat alsnog wilt doen en het uiterlijk dit weekend inlevert 
op Jan Drabbelsstraat 22. Het gaat om uw eigen leefomgeving, dus laat uw mening horen.  
Bent u het formulier kwijt? Stuur dan een mailtje naar: openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl. 
 

Afval laten ophalen? Afspraak maken kan even niet 

 

Wilt u een afspraak maken voor het laten ophalen van afval? Donderdag 3 september 

na 16.00 uur en vrijdag 4 september de hele dag kunt u hiervoor geen afspraak 

maken.  

 

Het gaat om een ophaal-afspraak voor asbest, bouw- en sloopafval, grof (huis)vuil, elektrische 

apparaten, matrassen, metalen, steenpuin, grof tuinafval en vlakglas. Dit komt door werkzaamheden 

aan ons afsprakensysteem. 

Let op! We rijden die dagen wel gewoon de ophaalroutes. U kunt dan alleen geen afspraak maken. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl
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Kom gezellig eten bij  ‘Schuuf gezellig aan’  
 
 

 
Wilt u ook genieten van het lekkere eten en het gezellig samen zijn? 

U bent van harte welkom op 21 september van 12.15 – 13.15 uur in het MFC. 

 
Indien u zich nog niet heeft opgegeven en gezellig mee wilt komen eten, kunt u dit doen tot 16 september 
bij de Dorpsverbinders 06-3823 0621. 
Alvast bedankt. 
 
 
 

Volksdansen 
 
Vanwege het coronavirus gaat de dansgroep in 
september nog niet beginnen. Wanneer het dansen wel 
begint, hangt af van de ontwikkelingen rondom het virus. 
 
Dit horen jullie t.z.t en hebben jullie vragen dan kun je het 
beste contact opnemen met Franka Versleijen. 
Tel. 077-398 4778. 
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De vakansie (en de hittegolf) is veur de miëste minse wir veurbeej en de akkuu is hôpelik wir opgelaajd.  
Beziejes ut veule ovverleg achter de schermen ovver vaan alles en nag waat, is ut veur waat betreft de 
fiesieke werkzaamheden en bitje stil gewès inne zaal de âfgeloëpe tiëd. Ma onderwiel (onder Wiel?) is ut 
toch  wir stillekes á begonne.  
De kapper het de veurige waek ut hoëge induustriële plefon strak zwart gespaote. Ut resultaat is 
verschrikkelik moej gewaore, daat haet heej hiël knap gedao. Danke! En daan volgt daonao de one million 
dollar question vraog: huure dr now zwarte of witte lampe onder te hange? Wuurd vervolgd.        
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Op de zaoterdaag waas ut ok wir en gezellige drukte. 
Toos en Annemie hajje de stoute schoôn á getrokke 
en ginge veurá in de foyer (beej de nijje groëte raam) 
same behange. Veur de miëste manne is dit sekuure 
werkske ni weggelâg, ma á ôs dames kunde daat 
karweitje gerus ovver laote.  
 

 
 
En alde deur op twië schrage is de behangtaffel, 
enne maeter, en schier, enne kwâs, enne roller, waat 
plek en enne alde tod en ut giët dr á. En hiël 
gepuzzel waor ut waal um de print vaan de bane 
geliëk te kriege, veural ôk aas ge dn hook um môs 
werke.  
 
 

 
 

 
De aanwezige manne hebbe dr verstendig á gedao um de dames veural ni te store en ut gezellig te hoje. 
Ut resultaat zien twië strakke moore (en ôk ovver iën deur hin behange), wo straks en lambrizering vaan 
echte plênk gediëltelik ovverhin kumpt. Dames, prima gedaon, petje âf!    
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Jos waor hiëlemaol á de andere kant vaan de foyer 
(de andere veilge kant as wo de dames dus á ut 
behange ware) begonne mit texxe. De iërste laog 
ves á brenge. Straks as de twedde laog dr op kump 
en ok as de vloor dr leet, kunde eigenlik pas zeen 
hoe werm de kleure allemaol beej elkaar gaon 
passe. “Ma ik vind ut nou al allemaol hiël werm beej 
elkaar passe” zaet Jos as heej bijna klaor is mit ziene 
roller. “Jaojao” rupt Toos vanoët de andere kant, 
“dao hedde hiëlemaol geliek i, ut zwiët gutst meej 
heej vaan de kop âf”.    
 

 
Daan is ut etestiëd en kunne de kulinaire verrichtinge 
vaan Theejke geprûfd waere.  Waat stiët dr op ut menu 
Theejke? 
 
“Vanwaege de oploëpende koste vaan de verbouwing 
is daat vandaag en low budget soep: Courgettes oët de 
grûntekraom vaan Ton Hendriks oët de 
Crommetuijnstraot, op en speciale manier klaor 
gemâkt.  
En âs twedde gerech en lekker bruudje mit eigegemâkte gehakbôlkes in tomatesaus. As Jos nao enne 
iërste groëte bord soep enne twedde bord opschupt, vruugt heej toch aan Theejke ut recept vaan die 
soep. Wurrum wilde daat recept hebben Jos? “Hiël simpel, thoës kom ik  z e l d e  in de verleiding enne 
twedde bord op te schuppe...”.  Lekker Theejke, danke.   

 

 
Nao de schaft wuurd door Chiel en Jan verder gewerkt mit ut sloope en ut plaatse vaan de 
boëtedeurkeziën vaan de hoofdingang en ut á brenge van dn neeje boëtedörpel.  Onderwiel is Jos ok 
klaor mit ut texxe en beginnen weej same á ut slope van ut keziën vaan de tochtsluis. Theejke held ut 
ovverzicht en ruumt ut glaas netjes á de kant. 
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De kommende waek wuurd en drukke waek: ut daak van de 
alde bank wuurd gehiël verneejd, de schuufdeure komme in de 
neeje ingang, Geert giët verder mit dn tap en de achterwand en 
de onderkaste. En de lambrizering kump dr veur en groët 
gediëlte i.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As die waek achter de rug is, haet ut allemaol 
veul geleeje en kump ut end (veur waat betreft 
de groëtere projekte) onderhand in zicht.  
 
Behalve natuurlik veur de twedde kiër de 
boëtemoore texxe, ut gehiële binne 

schilderwerk nag verzurge, de neeje vloor dr in legge, dn gehiële tap inslallere, muziek á legge, de 
beejkeuke nag plaatse, Wiel zien hok inrichte, groëte foto’s plekke op de moor en schuufpui, meubels in 
elkaar zette, alle lampe nog ophange en ontelbare andere karweitjes die we now nog ni hebbe veurzi…!  
 
 

 

Ontmoeting dorpsgenoten. 
 
 

Afgelopen maandag was het weer genieten in de tuin van een van onze vrijwilligers. De tomaten, paprika’s 
en de courgettes werden geplukt en verdeeld onder de deelnemers.  Een van de deelnemers had een 
heerlijke cake gebakken en deze smaakte prima bij de koffie. 
 

De volgende bijeenkomst is 31 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur in MFC De Meulewiek. 

We gaan er weer een gezellige middag van maken met koffie, thee en natuurlijk weer iets lekkers er bij. 
Hoe het programma er precies uit komt te zien, blijft nog een verrassing. 
Wilt u ook graag uw dorpsgenoten ontmoeten? U bent van harte welkom. Meld u aan bij de 
Dorpsverbinders, 06-3823 0621.  
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis. 
 

 

Overlast door najaarsmaai 

 

Van september tot begin december maaien we de bermen en sloten langs de wegen 

buiten de bebouwde kom. U kunt hierdoor misschien overlast hebben.  

We maaien alle bermen en sloten van de gemeente buiten de bebouwde kom. 

Bermen en sloten langs provinciale wegen, snelwegen of sloten die niet van de gemeente zijn maaien 

we niet. U hoeft daarom geen melding te doen bij de gemeente als het gras of andere planten in een 

berm of sloot te hoog zijn. We maaien eerst de berm en pas later de sloot, soms kan dit een paar 

dagen later zijn. We ruimen het maaisel op. Er kunnen dan meer bloeiende planten groeien in de 

bermen. Dit is goed voor bijvoorbeeld bijen en vlinders. Sloten worden hierdoor ook minder snel 

ondiep. Tijdens het ruimen van het maaisel nemen we ook het zwerfvuil gelijk mee.  
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Wat gebeurt er als je vader dementie krijgt? 
 
De aangrijpende documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject 
van zijn ouders heeft vastgelegd, legt de komende maanden een tour af door verschillende dorpen in de 
regio. In Meterik wordt de film op zaterdag 3 oktober vertoond in MFC De Meulewiek. 
Inloop vanaf 13.30 uur en de film start om 14.00 uur.  
 
Na de filmvertoning kunnen bezoekers het gesprek aangaan met de regisseur en enkele experts op het 
gebied van dementie en mantelzorg. Het totale programma duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
 
‘Wei’ was een succes in de bioscopen en ontving binnen een 
maand de Kristallen Film-status. De film toont de impact van 
dementie op een gezin. In zijn eentje filmde Ruud Lenssen (34) 
zijn ouders gedurende de laatste twee jaar dat zijn vader nog 
thuis kon wonen. Zijn werkwijze levert een intieme film op 
waarmee hij de worsteling rondom dementie en mantelzorg 
bespreekbaar wil maken. De onzekerheid, de schaamte en de 
frustratie zitten allemaal in de film. Om het vaak stille lijden van 
mantelzorgers zichtbaar te maken, is de pijn zo eerlijk mogelijk 
weergeven. ”Er ligt namelijk een enorme druk bij 
mantelzorgers.” 
 
Met de vertoning van de film willen we als Dorpsverbinders de 
bewustwording rondom dementie en mantelzorg vergroten, 
taboes doorbreken en er met elkaar het gesprek over aangaan. Immers, één op de vijf mensen krijgt 
dementie bij het ouder worden. Gezien de vergrijzing moeten we er ons op voorbereiden.  
 
Gezien corona is aanmelding verplicht. Dat kan via de telefoon (06 - 382 306 21) of via de mail 
(dorpsverbindermeterik@gmail.com). Omdat de aanmelding nu al storm loopt, is het verstandig om je 
op tijd op te geven. Het programma is gratis.  
 
Meer info kun je vinden op  www.ruudlenssen.nl/dorpentour.  
 
 
 
 
 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
http://www.weidefilm.nl/
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Snoei uw taxushaag t/m 10 september. 
Uw taxussnoeisel is nog hard nodig in de ´strijd tegen kanker´. 
 
De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi begon voorspoedig, de mooie doelstelling van 
425.000 kilo komt steeds dichterbij. Echter, wat veel mensen bestempelden als heerlijke warme weken, 
was het voor de meesten te warm om te snoeien. En terecht! 
Hierdoor loopt de stichting achter op schema. De stichting zet nu alles op alles om toch de doelstelling 
te behalen. De stichting kan dit alleen met uw hulp! Snoeit u uw taxushaag nog uiterlijk 10 september, 
om ook úw takje bij te dragen in de strijd tegen kanker? 
 
Aanmelden van uw gesnoeide taxus kan tot en met donderdag 10 september. De stichting kan tot die 
tijd alle hulp goed gebruiken. Wel of geen taxushaag, óók het verspreiden van de boodschap van de 
stichting kan al voldoende zijn. Nog steeds is er jaarlijks een grote hoeveelheid taxussnoeisel nodig 
voor het produceren van kanker remmende medicijnen. Tegen het einde van het inzamelseizoen 
nemen de werkzame stoffen af, dit is niet op een vast moment, maar kan per jaar verschillen. De 
stichting zet dan ook nog even alles op alles om het laatste snoeisel in te zamelen. Het doneren van 
taxussnoeisel is geheel kosteloos!  
 

Behoud werkzame stof Taxol 

Taxol, de basis grondstof voor kanker remmende medicijnen is alleen aanwezig in de jonge scheuten 
(éénjarig snoeisel) van de taxushaag. Zodra het snoeisel broei bevat gaat deze belangrijke werkzame 
stof verloren. Bewaar het snoeisel daarom zo luchtig mogelijk, uit de zon én maak een kuil in het 
midden van het snoeisel. Dek het vooral niet af! Om het verwerkingsproces van het snoeisel zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen vraagt de stichting om vermenging met bladeren zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
 
Om het inzamelen zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn er op diverse uitgiftepunten gratis Taxus Taxi 
tassen en opvangzeilen op te halen. Het gebruik hiervan is niet verplicht! De stichting geeft wel aan dat 
het bewaren van snoeisel in plastic zakken funest is voor de naaldjes. Bewaar het liever los op de 
grond of leg het op een zeil. De stichting zorgt ervoor dat alles weer netjes wordt opgeruimd na hun 
bezoek. De uitgiftepunten zijn te vinden op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten en zijn groen van kleur. 
 

Alle kleine beetjes helpen 

Ook kleine hoeveelheden 
taxussnoeisel zijn van harte 
welkom!  
 
Er zijn binnen het inzamelgebied 
verschillende mogelijkheden om het 
taxussnoeisel in te leveren. Hier kan 
men, zonder afspraak, terecht voor 
zowel kleine maar ook grote 
hoeveelheden taxussnoeisel.  
 
Alle inzamelpunten zijn terug te 
vinden op 
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten en 
zijn oranje van kleur. 
 
Help stichting Taxus Taxi om de 
doelstelling voor 2020 te behalen. 
Doneer nú nog uw taxussnoeisel! 
 

 

‘Samen in strijd tegen kanker’ 

 
Meer informatie over de taxusinzameling is te vinden via www.taxustaxi.nl  
 

http://www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
http://www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
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AGENDA 
 
SENIOREN 
 
BEKERWEDSTRIJDEN 
Datum Tijd  Thuisteam  Uitteam 
30-08-20 14:30  VVV'03  - Meterik 
30-08-20 12:00  America 2 - Meterik 2 
30-08-20 10:30  Meterik 3 - Wittenhorst 10 
30-08-20 09:30  Wittenhorst 11 - Meterik 4 
 
06-09-20 14:30  Meterik 1 - SV United 1 
06-09-20 10:30  Meterik 2 - Deurne 6 
06-09-20 10:30  Melderslo 5 - Meterik 3 
06-09-20 10:30  Meterik 4 - America 4 
 
13-09-20 14:30  Meterik 1 - Stormvogels'28 1 
13-09-20 10:30  Meterik 2 - vvVOS 2 
13-09-20 10:45  Hegelsom 4 - Meterik 3 
13-09-20 10:30  Meterik 4 - Hegelsom 5 
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COMPETITIE 
 
Datum Tijd  Thuisteam  Uitteam 
20-09-20 14:30  Meterik 1 - Kessel VV 1 
20-09-20 10:30  Meterik 2 - Melderslo 3 
20-09-20 12:00  Sc Irene 11 - Meterik 3 
20-09-20 11:00  RESIA 3 - Meterik 4 
 
27-09-20 14:30  GFC'33 1 - Meterik 1 
27-09-20 10:30  Sparta'18 3 - Meterik 2 
27-09-20 10:30  Meterik 3 - S.V. Lottum 3 
27-09-20 10:30  Meterik 4 - America 4 
 
 
JEUGD 
 
Na een tijd van trainen, rust en vakantie gaat eindelijk weer het voetbalseizoen beginnen. 
 
Programma jeugd 29-augustus-2020       
America/Meterik JO19-1  - Ysselsteyn JO19-1   15:00 uur 
America/Meterik JO19-2  - ST VIOS’38/Toxandria JO19-2 14:00 uur 
Wittenhorst JO15-2   - Meterik/America JO15-1  12:45 uur 
ZSV JO13-3G    - Meterik/America JO13-1  11:45 uur 
 
 
Programma jeugd 5-september-2020 
ST Volharding/Sambeek JO19-2 - America/Meterik JO19-1  15:00 uur 
STSparta’18/Kronenberg JO19-3 - America/Meterik JO19-2  15:30 uur 
Meterik/America JO15-1  - Blerick JO15-3G   14:00 uur 
Meterik/America JO13-1  - Hegelsom JO13-2G   13:00 uur 
Helenaveen/Griendtsveen JO12-1 - Meterik/America JO12-1  09:15 uur 
America/Meterik JO10-1  - Ysselsteyn JO10-1   11:00 uur 
America/Meterik JO10-2  - SPV JO10-1    11:00 uur 
Meterik/America JO9-1  - Venlose Boys JO9-2   09:30 uur 
Meterik/America JO9-2G  - ST DEEV-Arcen/RKDSO JO9-1 09:30 uur 
 
 
Programma jeugd 12-september-2020 
RESIA JO19-1    - America/Meterik JO19-1  15:00 uur 
Meterik/America JO15-1  - STSparta’18/Kronenberg JO15-3 14:00 uur 
Meterik/America JO13-1  - Deurne JO13-2G   13:00 uur 
Meterik/America JO12-1  - Koningslust JO12-1   10:30 uur 
Olympia’18 JO11-2   - America/Meterik JO11-1  11:15 uur 
Melderslo JO10-1   - America/Meterik JO10-1  10:00 uur 
Merselo JO10-1   - America/Meterik JO10-2  10:45 uur 
RESIA JO9-1    - Meterik/America JO9-1  10:00 uur 
RESIA JO9-2    - Meterik/America JO9-2G  10:00 uur 
 
 
GEZOCHT:  VRIJWILLIGER(S) voor de kantinedienst bij onze jeugd op zaterdag? 
 
Om het jeugdvoetbal aankomend seizoen mogelijk te maken zijn wij met spoed op zoek naar 
vrijwilliger(s) om tijdens de jeugdwedstrijden de kantinedienst te verzorgen? Voor de invulling zijn wij op 
zoek naar eenieder (vanaf 16 jaar) die graag een kantinedienst wil verzorgen op zaterdagochtend en/of 
zaterdagmiddag tijdens de thuiswedstrijden van onze jeugdteams in Meterik. Wedstrijden in de diverse 
leeftijdscategorieën vinden plaats op zaterdagen tussen 10.00 uur en 16.00 uur.  
 
Dus ben jij, of ken jij iemand die graag de bezoekers en teams van ons jeugdvoetbal in Meterik van een 
drankje voorziet? Neem dan contact op met Leon Tacken via 
jeugd@rksvmeterik.nl  of  06-53597518   
 

mailto:jeugd@rksvmeterik.nl
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PROGRAMMA SAMENUITBUS 1 T/M  30 SEPTEMBER 2020 
 
Dinsdag 01 september   9.00 –13.00 uur Markt Horst 
Woensdag 02 september 13.00 –17.30 uur Plantencentrum Velden en Boerderijwinkel  
        het Vorst, Velden  
Vrijdag  04 september 12.00 –16.30 uur Pannenkoeken eten Bosrand - Arcen 
 
Zondag  06 september  13.30 –18.00 uur Koffie drinken in de regio  
 
Dinsdag 08 september   9.00 – 13.00 uur Markt Horst 
Woensdag 09 september 12.30 –17.00 uur Peelmuseum -  America 
Donderdag 10 september  11.00 –15.30 uur Lunchen bij Passie voor Vis - Sevenum 
 
Dinsdag 15 september   9.00 – 13.00 uur Markt Horst 
Woensdag 16 september 16.00 – 20:30 uur Dineren bij Lo Sole- schnitzelavond - Sevenum 
Vrijdag  18 september  12.30 – 17.30uur Vlindertuin Klein Costa Rica - Someren 
 
Zondag  20 september 13.30 – 18.00 uur Koffie drinken in de regio 
 
Dinsdag 22 september   9.00 – 13.00 uur Markt Horst 
Woensdag 23 september 11.30 – 17.00 uur Boottocht - Roermond 
Donderdag  24 september  13.00 – 18.30 uur Poppenmuseum - Kessel 
 
Dinsdag  29 september   9.00 – 13.00 uur Markt Horst 
Woensdag  30 september 18.00 – 23.00 uur Lichtjesroute - Eindhoven 
 

Aanmelden kan voorlopig alleen telefonisch. Aanmelden via de mail is dus niet mogelijk. 
 

Programma via e-mail. 

Heeft u een e-mail adres en wilt u voortaan het programma via e-mail ontvangen? Laat het ons weten. 
 
Let op: Als er in het programma 09.00 – 15.00 uur staat betekent dit, dat de chauffeur om  
09.00 uur vertrekt in Horst om de mensen op te halen. Bedenk wel, Horst a/d Maas is een 
uitgestrekte gemeente. Het kan even duren voordat de bus bij u is. 15.00 uur betekent in dit 
geval dat de bus om 15.00 uur weer terug is in Horst. In overleg kan de eindtijd aangepast 
worden. Dan moet wel iedereen akkoord zijn. Op kantoor weet men niet hoe laat de chauffeur bij 
u is. De chauffeur bepaalt zelf hoe hij/zij rijdt. 
 
Indien nodig is de bus telefonisch te bereiken onder nummer 06-50602215 

INFORMATIE DAGTRIPS 

Voor meer informatie: 

 
Telefoon     06-48566699 of 06-48566838   
   Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur 
Bezoekadres  Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst 
 
E-mail:   info@samenuitbus.nl 
Website:  www.samenuitbus.nl  
Facebook:  Samen uit Bus 
Bankrekening:  NL02 RABO 0162 1097 17 
 

mailto:info@samenuitbus.nl
http://www.samenuitbus.nl/
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Sportvereniging Oxalis 

       Horst aan de Maas 
 
 

 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 
Trainingen en trainingstijden 1e helft veld 
Vanaf 24 augustus zijn de 1e helft veldtrainingen weer gestart voor alle jeugdteams A-B-C-D-E-F + MW + 
Recr. De trainingstijden zijn gecommuniceerd via de mail en website. 
Vanaf week 36 (31 augustus) zijn de trainingstijden voor de Senioren als volgt: 

• dinsdag Training S1+S2  20:00-21:30 uur 
S1 Wedstrijdbespreking 21:30-22:00 uur 

• donderdag Training S2    20:00-21:30 uur 
Training S1   20:00-21:30 uur 

Op 5 en 6 september start de 1e helft veldcompetitie. 
 
4-kamp Senioren en Junioren A 
Zondag 30 augustus nemen de Senioren en Junioren A deel aan een 4-kamp bij DAW in Schaijk. 

• 4-kamp Junioren A van 9.30-12.30 uur 

• 4-kamp Senioren van 12.30-17.10 uur 
 
Corona Update 
Om de trainingen en competitie zo veilig mogelijk te laten verlopen, blijft SV Oxalis de richtlijnen volgen 
van het KNKV, dat weer de ontwikkelingen van de overheid, het RIVM en het NOC*NSF volgt. Ook staat 
het bestuur van SV Oxalis in nauw contact met de gemeente Horst aan de Maas. 
De corona protocollen zijn binnen de vereniging weer aangepast en worden ook weer gecommuniceerd 
via mail, in de teams en op het sportpark. 
 
KangoeroeKlup trainingen 
De KangoeroeKlup gaat in september weer van start. De KangoeroeKlup is een soort kleutergym voor  
4- en 5-jarigen met een knipoog naar korfbal. Er worden allemaal leuke (bal)spelletjes gedaan en je bent 
op een speelse manier met bewegen bezig. Een keertje meedoen? 
Alle meiden kunnen vrijblijvend en kosteloos 3x een training bijwonen. 
De 1e training is op zaterdag 5 september van 09.30-10.30 uur op Sportpark Wienus.  
Kijk voor alle andere data op onze website. 
Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Arts, tel 077-3986325 of info@svoxalis.nl 
 
Agenda 

• 23-08-2020: Start Plus Lucassen sponsor spaaractie (looptijd t/m 05/12/2020) 

• 24-08-2020: Start 1e helft veldtrainingen week 35 voor jeugdteams A-B-C-D-E-F + MW + Recr 

• 30-08-2020: 4-kamp Senioren 1+2 en Junioren A bij DAW in Schaijk 

• 05-09-2020 + 06-09-2020: Start 1e helft veldcompetitie 2020-2021 

• 05-09-2020: KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus 

• 14-09-2020: Bloemenactie rozenverkoop Hegelsom 18.15-20.00 uur 
 

Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis 
 
 
 
 

Spreuk voor het nieuwe schooljaar 
 

Het gaat er niet om of je de beste bent, 
het gaat er om of je beter bent dan gisteren 

 

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

 

Welkom in de kerk. Wat zijn de regels?  

- Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen. 
- Er mogen niet meer dan 100 bezoekers per dienst zijn (vanaf 1 juli). 
- Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis te blijven. 
- Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de 

bezoekers toch Corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken. 
- We verzoeken u: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en telefoonnummer. 

Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen. Dat briefje kunt u 
dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna wordt het 
vernietigd. 

- Er staan handgel en tissues achter in de kerk voor wie daar gebruik van wil maken. 
- Er is geen collecte zoals u dat gewend bent. Er zal  achter in de kerk een offerschaaltje 

klaarstaan voor giften. 
- Er is wel gelegenheid tot het ontvangen van de communie. 
- Eerst gaat iedereen uit de rechterbanken ter communie, daarna de mensen uit de linkerbanken. 

Houdt svp in deze rij ook rekening met 1,5m afstand. 
- Het hardop zingen wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit beschouwd, dus dat 

laten we nog achterwege. Daarom is er ook géén koor aanwezig. 
- De organist zal wel aanwezig zijn.  
- U wordt verzocht goed verspreid in de kerk plaats te nemen. Ook vooraan! Dat voorkomt dat 

mensen die niet tot één gezin of familie behoren ongewild te dicht op elkaar komen te zitten.  
- Denk svp – in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel.  

Ook in de rij bij het ter communie gaan. Dankjewel. 

Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren en wordt door een 
vrijwilliger naar een plaats verwezen. 
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of 
susanbaltussen@planet.nl 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
05-09: Jos Tielen  Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 
19-09: Sophie Houben  Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
 

5 september, 23e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Pieter-Jan Tielen en Catharina Jenniskens (jaardienst), 
2. Wiel Tielen (jaardienst), 
3. Rianne Tielen-Beuyssen (jaardienst), 
4. Stien en Piet Hermans-Reinders (jaardienst), 
5. Overleden leden en leden fam. J. Tacken en W. Tacken-Houben (jaardienst) 
Voor deze viering zijn nog geen reserveringen 
 

19 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Mathieu Tacken, Mina Tacken-Jenniskens en zoon Jan (jaardienst) 

 

Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023  

 

Voor de agenda 

Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op:  
5 september, 19 september , 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november,  
12 december, 24 en 25 december. 

mailto:susanbaltussen@planet.nl
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Beste inwoners van Meterik 
  
 

Graag brengen we u op de hoogte  van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. U hebt het misschien al 
opgemerkt…. onze verbouwing is van start gegaan. 

  
Met het oog op de toekomst en de ontwikkelingen in de autobranche gaan we een volledig nieuwe garage 
werkplaats en schadeherstel werkplaats realiseren. Ook ons kantoor wordt in een ruimer jasje gestoken. 
Daarnaast kondigen wij met trots aan dat wij vanaf 2021 volledig uitgerust zijn voor reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden van alle elektrische en hybride auto’s. Elektrische rijders uit onze regio 
kunnen dan eindelijk terecht bij een specialist in de buurt. 
We gaan het pand in 2 fases vernieuwen. 
  
We zijn nu begonnen met fase 1; de verbouwing van  het achterste gedeelte van ons pand; 
de garagewerkplaats en de schadeherstelwerkplaats. 
Dit gedeelte is al volledig gesloopt en nu na de bouwvakvakantie starten we met de opbouw hiervan.  
Natuurlijk kunt u evengoed bij ons terecht voor reparatie van schades en alle andere werkzaamheden.  U 
kunt altijd even bellen voor een afspraak. 
In december verwachten we deze fase gereed te hebben, dan starten we met fase 2; de vernieuwing  van 
de garagewerkplaats en het kantoor. Ook dan gaan  al onze werkzaamheden gewoon door. 
Deze 2e fase hopen we in juni 2021 gerealiseerd te hebben. 
  
Mocht uw auto in de werkplaats komen dan zorgen wij ervoor dat u zo min mogelijk hinder heeft van de 
verbouwing. 
  
Benieuwd hoe het eruit komt te zien?  Hierbij een 3D impressie van het eindresultaat. 
 
Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen. Met vriendelijke groet,  
 

 
Ramona Cuenen 
Vakgarage Maashorst 
St. Jansstraat 32 
5964 AD METERIK  
077-398 3700 
www.vakgaragemaashorst.nl 

http://www.vakgaragemaashorst.nl/

