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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Mensen zijn niet lastig.
Mensen zijn verschillend.
Dat is best lastig.
In week 35 is er 9 mm neerslag bijgekomen.
Het totaal in augustus is 46 mm.
Opgeven of blijven vechten:
het is antwoorden op de vraag,
hoe je morgen wilt terugdenken aan de vraag.
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
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.
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Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
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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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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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.

Meulewiekagenda vanaf 3 september 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

September
Do
Ma

03:
07:

Vr
Ma

11:
14:

Do
Ma

17:
21:

Za
Ma

26:
28:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Zanglust koffieochtend 10:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- Open inloop MFC 14:00 - 16:00 uur
Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur
- Open inloop MFC 14:00 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur

Oktober
Do
Ma

01:
05:

Zo
Ma

11:
12:

Wo
Do

14:
15:

Ma

19:

Do
Za
Ma
Do

22:
24:
26:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Meriko Vocaal te gast bij Sevenums Mannenkoor 11:00 - 13:00 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO excursie kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 uur

November
Ma

02:

Za
Ma

07:
09:

Wo
Do
Ma
Do
Zo
Ma
Do
Za

11:
12:
16:
19:
22:
23:
26:
28:

- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur
- Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO feestavond 17:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Vrouwen samen sterk: uitstapje Holiday on Ice (onder voorbehoud)
Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

December
Ma
Do

07:
10:

Ma
Do
Za

14:
17:
19:

KBO wandelen 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO adventsviering 14:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
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Sponsoractie Plus Lucassen Horst

Dit jaar organiseert Plus Lucassen weer een sponsoractie, waaraan wij als
JongNL Meterik deelnemen.
De actie is geldig van zondag 23 augustus tot en met zaterdag 5 december
2020. Bij besteding van 10 euro ontvang je een muntje dat vervolgens in de
buis van (bijvoorbeeld) JongNL Meterik gestopt kan worden. De buis staat in de
winkel.
Als u uw boodschappen bij Plus Lucassen in Horst doet en onze vereniging wilt
steunen, stop dan uw verzamelde muntjes in de buis van JongNL Meterik.
Alvast bedankt! Bestuur, staf en leden JongNL Meterik.

WANDELEN

Maandag 7 september gaan we weer wandelen met natuurlijk ergens een kop koffie en zoals altijd is
het vertrekpunt bij zaal ‘De Meulewiek’ om 13.30 uur.

FIETSEN

Dinsdag 8 september gaan we fietsen; we gaan de uitgestelde fietsmiddag van augustus inhalen met
hopelijk deze keer mooi weer; we vertrekken om 13.30 uur in Meterik bij de kerk.

KIENEN

De kienmiddag op maandag 14 september zal nog niet door gaan i.v.m. de R.I.V.M. richtlijnen welke
we zullen blijven volgen; JAMMER maar het is nog niet anders. Hopelijk kan het kienen op 12 oktober wel
doorgaan. Nader bericht volgt nog.

IN MEMORIAM

Op 8 augustus is ons lid MARIA COLBERS - ENGELS plotseling van ons heengegaan in de leeftijd
van 75 jaar. Maria bezocht alle bijeenkomsten zoals themamiddagen, kerst-/adventsvieringen,
jaarvergaderingen, uitstapjes en niet te vergeten het maandelijkse eetpunt bij Ós Kruuspunt, waar Maria
en Piet samen heerlijk van konden genieten.
Maria was sinds 01-01-2008 lid van Seniorenvereniging KBO Meterik. KBO Meterik verliest in Maria een
gewaardeerd lid, die altijd in gedachte bij ons zal blijven.
KBO Meterik wenst echtgenoot Piet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van
echtgenote, mam en oma.
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Bouwen ‘Onder de Wieken’ (BOW)
Woensdag 19 augustus zijn de kavels verloot in het plan herbestemming terrein voormalige basisschool
‘Onder de Wieken’. Het plan heeft de naam gekregen ‘Bouwen onder de Wieken’, afgekort -BOW-.
Alle kavels zijn toegewezen, 6 aan belangstellenden om te bouwen en 2 aan investeerders (deze zijn
bestemd voor duurzaam huren).
De woningen worden gerealiseerd als CPO project
(Coöperatief Particulier Ondernemerschap). Dit
betekent dat de bouwers zelf min of meer
projectontwikkelaar zijn. Samen met de architect
worden de woningen ontworpen waarna gezamenlijk
naar een aannemer wordt gezocht om te bouwen.
Naast de eigen inbreng vanaf de start van het
project, is de woning ook nog beter betaalbaar.
Om de bouwers te ondersteunen is er een
begeleidingsgroep in het leven geroepen. Deze
groep bestaat uit mensen uit de bouwwereld met
kennis van financiën, bouwen en duurzaamheid.
Donderdag 27 augustus heeft de eerste bespreking
plaatsgevonden tussen de bouwers en architect.
Centraal stond hier het bespreken van het traject en
het plannen van de bijeenkomsten.
Gedurende het traject bestaat altijd de mogelijkheid
dat deelnemers uiteindelijk besluiten om niet verder
deel te nemen aan het project.
Ook nu nog bestaat de mogelijkheid om zich op te
geven voor dit project. Degenen die zich alsnog
aanmelden komen op de wachtlijst en hoeven niet te
voldoen aan de voorwaarden die tot 10 aug. golden.
Heeft u interesse om op de wachtlijst te komen dan
kunt u dit kenbaar maken bij de secr. van de dorpsraad info@dorpsmeterik.nl.

Beste mensen,
Het Rode Kruis verzamelt nog steeds buitenlandse en oude Nederlandse munten
en bankbiljetten. Ik, Hay Hofmans, Meterikseweg 131 Horst, tel. 077-398 3008, doe
dit samen met Jan Schattevoet, Emmastraat 11 in Sevenum, tel. 077-467 1470 en
u kunt deze munten en bankbiljetten op beide adressen afgeven of door de
brievenbus doen.
Nu, in coronatijd, zijn velen aan het opruimen gegaan. Bent u nog wat tegengekomen, bezorg het dan bij
hen. Alle beetjes baten en het Rode Kruis is er u erg dankbaar voor. Daardoor kunnen we mensen helpen.
Groetjes,
Jan en Hay
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BÈARKE UT VÈRKE

Afgeloëpe zondaag stong vur de A
groep de maondelijkse langen tocht
op ut program. Vertrek um 8 oor. Ut
waas nag frisjes en ut zicht beperkt.
In Linne aan de sloes hing de mist
nag spoëkechtig ovver ut water.
Dit kier waas de koffieplaats,
boordereej Schurenhof in Vlodrop. En
sfeervol terras in grötmooders stijl.
Woh de hoeskat wijdbiëns,
pontificaal, midde op ut terras vaan
de zon leet te geniete en de kriele en
henne nag efkes neejschirrig de
gaste kome bekieke, die kome
geniete vaan vlaai en taart, gemaakt
vaan ur eige, mit zurg gelagte eier.
De keuze is dur reuze en aan de
lange liest verschillende sorte gebak
liekt ma gen end te kome. Ma geniete
is dur ni beej, want de donderjagers
onder os spaaje de vlaai en kloeke de
koffie nao binne, asof ze aal 14 daag
niks mier gehad hebbe. Verder is dur
niks zinnigs te melde ovver dees rit.
Ut waas gans schon!
Beej de B’s ging de rit richting Beringe, dur ging en mistig aaniëngeknupt verhaal roond ovver biljarte
en de zegelreenk vaan Long Tall Harry, din heej urges op en nachtkèsje haaj laote ligge, ma dao wiët
ik verder ut fiene neet vaan, dus laot ik ut heer beej, vur daat dur verkiërde praot ovver de straot
gedrage wuurd.
Dus da ma efkes aover nao en andere actualiteit aan de Miëterik en waal… BÈARKE ut VÈRKE.
Wie is Bèarke en waat het di mit de Krukke te make. Nou, ik mot zegge… ni veul. Ut iënigste
aanknoëpingspeunt vaan Bèar mit de Krukke is: De Viëarts en dun Butcher.
Ik zal ut efkes oetlegge vur de aldere onder os, umdaat Bèar beej de jeugd algemein ingeburgerd is.
Bèarke is namelijk ut vèrke waat Prins Bernard, zoën vaan de Viëarts, op zien receptie kreeg vaan
teamgenoten vaan ut 4de elftal.
Toen nag en klein, verrekes kiebigge bag. Inmiddels is Bèar, door alle gojje zurg, preparaten,
premixen, flubendazole, coccidiose en hormonen, oetgegrujd tot en mier daan volwasse zeug. Heej
vrut alles waat los en vast zit en umdaat dur aan de Schaak gevreesd wuurd vur ennen hongersnoëd
door de vrètlust vaan Bèr, mot deze dur komende waek, um precies te zien op 7 september, de
verjeurdaag vaan de Viëarts, aan geluüve.
De bedoeling is daat ie mit enne Viëwagen op transport giët nao Someren. Dao wuurd um nao en
prachtig ‘voltooid laeve’, ut nekschot toegedint. Per liekewage wuurd de reis vervolgd nao Miëldere,
woh Theo dun Butcher klaorstiët mit geslepe messer en um oeteindelijk ‘klaor’ giët make. Zien letste
reis maakt ie daan per koelwage nao de Schaak, woh heej mit ennen barbecue meister gemaakt
wuurd.
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Dun Butcher is vurrige waek efkes op bezeuk gewest
beej Bèar, um te kieke of ie op en goj gewicht is en ves
ut vertrouwe vaan Bèar te kweken. Dit moment woord
zoëaas ge zit, nag efkes vastgelagt op de geveulige
plaat.

Kreeg ik enne gas waeke trug nag en foto van
dun Butcher, lekker aan de wapper door de
Miëterik, mit en hundje aan de lien. Wiëtende
hoe ut mit Bèar af giët loëpe, maak ik meej toch
biëstig zurg um dun toestand vaan dun hoond.

Nag efkes trugkomende op Bèar:
Ik moog enne pries weggaeve, beschikbaar
gesteld, door Preens Berry himself, um de
Miëterikse meense te bedanke vur dun beste
vastenaovund oëit.
Degene din ut exacte gewicht, waat dur
aan vleis vaan Bèar afkeumt, wet te
rojje, wint 2 kilo schenk vaan de waalbekende
beste kant vaan ut vèrke.
Um mej te doon, motte onderstaond strookje
invullen, oetknippe en beej Preens Bernard
aan de Schaak vur 12 september in de
breevebus dowe.

Ma….ovver dun oetslaag kaan ni
gecorrespondeerd waere.

Gewicht Bèar nao de slacht: ….. kg
Naam: ……………………………………….
Adres: ……………………………………….
Telefoonnummer: …………………….
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Ut is vaanwege de vekansie onderwiel wir en weak geleeje daat Wiel waat geschreve hèt, ma gelukkig hèt
heej de dop vaan de pen gehaald en volgt heer zien proza.
“Heer toch wir en ôverzich vaan waat dr gebeurd is. Twan hèt vurige waek aal aaäl ut graas vur mien puüt
wég gemeïd door aal te vertelle waat dr môs gebeure die daag.
Smoandaags begôs miene daag mit kientjes
passe ma in de zaal kosse ze hiël good wiër
zonder meej.
Geert B en Marcel M en nag iëne medewerker
begosse mit ut tummere vaan dn tap en de
lambrisering. Waas een hiël werk mit die plênk
taege de moor te make. Ze môste ut behang in
stukken dr oet knippe waat Toos en Annemie zô
moëi gemaakt hâjje
Op ut daak begoste ze ôk mit plare. Iers een flink stuk slope want daat kôs ni ier door de sturm en rege.
Daakdekker Herman Peeters begôs mit 3 mân op ut daak en een dèl vrijwilligers vaan de Miëterik: Ger V
en Wiel H en Jan V en Gerrit J. Dus mit volle bak dr tigge aan. Soaves waas dr aal veul gedoan.
Dïnsdaag wir en groëte ploog. Dezelfde
daakdekkers en vrijwilligers.
Dezelfde tummerluuj.
En ze kwaome de schuuf deure plaatse mit 3
mân.
En ze kwôme de koeling plaatse vaan Hertog
Jan. Die wôre ôk mit 3 mân.
Dus Theej en ik haje ut druk mit koffie zette.
Vuraal die van Hertog Jan. Die maakte zich
neet druk, alliën mit koffie drinke. Dus ze ware
mit zestien mân bezig en Theej en ik. Gelukkig
hebben we enne groëte zaal, anders waas ut
soms moeilijk gewes mit di 1.5 maeter.
En soaves ware op ut daak ôk nag Paul en Johan v d B en Daan T bezig.
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Dao kwoam um 7 oor nag enne app. De container mit isolatie platen môs weg. Dus ginge weej nag efkes
de container vôl goeje.
Woensdaag ginge de zelfde daakdekkers wir ut daak op. Mit zeil toemake
tusse de buuje door en in de foyer ware de tummerluuj ôk nag bezig.
Ze kwaôme nag en koeling brenge en die kos dr zoë in gezatte waere
umdaat Geert alles zuuver gemaete en gemaakt haj.
Tussendoor waas Jan S ôk vaanalles beej dn tap aan ut make.
Waterleiding en riolering en stroëm. Echt enne ôlround knommeleer, heej
maakt ut echt allemaol. Ôk in die kleine kroëpruumte wor ikzelf engtevrees
i kriëg.

Doonderdaag woord ut waat rustiger.
De sleutelboor kwaôm vur de sluij
vaan de neeje deure. Naodaat ik teks
en ôverleg haj gegéve, ging di alles opmaete. Onderwiel ging ut verve vaan Jos v R en ut schore vaan
Theej gewoën door. De tummerluuj hebbe deze daag ôk klaor kante gekrege en alles âfgekit. Die hoeve
straks nag alliën waat kleine dinge âf te werke.

En zoë wôr de waek wir zoë
um en bin ik zaoterdaag thoes
gaon plaare, waant daat mot
ok gebeure.
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Zaoterdaag haj Theejke um âch oor de koffie wir broën in de zaal. Zelf woor ik nag ni dreug achter de oere
umdaat vriedaagoavend um 7 oor nag en eppje binne kwaom daat di berg daakleer nag in de container
gelaaje mos waere, anders kos dr ni mit de hoëgwerker aan de boejboorde gewerkt waere. Dus Jan en
Frank en Wiel en ik in di stroëmende raege di Taco container vol laaje: Taco, widderum bedânk veur ut ter
beschikking stelle vaan jullie materieel!

Peter en Gijs zien de boejboordspecialiste en zochte ut metiën hoëgerop. Maa ut is meej en hiël lengte âs
geej iërs bôve rondum aal die boejboorde mot á brenge en daan daornao ôk nag ut liëge gediëlte vaan ut
alde bankgebouw.

Op en gegaeve moment zaot Gijs mit
zien biën in de knup mit de liëge traplier.
Daan is ut waal schôn um te zeen daat
die twië manne good op elkaar zien
ingespeuld waant binne notime haj Peter
de traplier gestabiliseerd zoëdaat Gijs
veilig ut karwei kôs âfmake.
Manne, top gedaon, hartstikke bedankt!
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Vaan Jos kreeg ik de opdrâch enkele deure in de primer te zette zoëdaat
die straks enne kiër netjes gelakt konne waere. Primere kôs gen kwaod
zei heej nog. Dus ik vraog aan Jos wannier daat lakke op de planning
stond, want daan kôs ik dr meschien raekening meij halde; ma Jos zei ni
veul.

Totdaat um 10 oor enne
ganse groep vrijwilligers zich
kwaom melde beej Jos veur
oëtleg waat dr allemaol de
kommende daag nag
geschilderd mos waere. Toew
wis ik wal hoe laat ut waor.
Jao, namelik 10 oor.

Jan waor ok wir vaan de partee. En precies zoëâs Wiel ut
verneumd hèt, heej is vaan alle mèrte thoês. En hiël gefrot
is ut um die beerleidinge etcitteraa à te legge. Ok vandaag
waore we um enne hiële tiëd kwiët: zaot heej gezellig in de
kroëpruumte enkele leidinge à te legge. Doa is enne gooje
loodgieter à verlore gegaon!

Jos kriegt vaan ut texxe ni genog en heej hèt veur de
twedde kiër de hiële foyer gehad. Zit dr allemaol strak
in Jos!
Smiddaags kreege weej vaan Theejke eige gemâkte
mit linkse room geslagen gebonde mosterdsoep mit
fien gesneeje spekskes dr i. Now nag en broëdspaar
dr beej en ut brullofsaete waor compleet gewès.
Dânke Theejke, ut waor wir lekker.
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Chiel di vingde op zonne daag ôveral en
nurges. Hiël waat kiër is heej mit ziene wage
weg um wir waat op te hale zoëdaat ut werk
kaan doorgaon. Karweitjes veurbereide,
losse eindjes opknappe.
Heer op dees foto stiët heej beej de
klaagmoor, ma volges meej ni um en wens
te daon, ma um ut volgende karwei te
plenne.

Iën foto wil ik jullie ni onthojje.
Dr is nag gen baerleiding à geslôte, dr is nag gen water um de glaas te speule, dr zien zelfs nag gen glaas
inne foyer. Ma toch stiët de knop vaan de tap umliëg en is Wiel vès druug à ut oefene mit enne tevreeje
smile op zien snoët. Moëj toch?

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.
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Op zoek naar sportieve uitdaging? Wandel het Petranpad!
De omgeving van Horst aan de Maas ligt vol met prachtige wandelpaadjes die midden door het
natuurgebied gaan. Er is zelfs een pad van 115 km (waarvan 95 km onverhard) dat om de gemeente heen
gaat, het Petranpad. Het pad voert je langs de Maas, over het Duitse kerkhof in Ysselsteyn, door de
Castenrayse vennen en de Limburgse peel. Écht plekjes waar je niet zo snel komt en dat is werkelijk waar
dood en doodzonde.
Het Petranpad bestaat uit 9 etappes dus voor iedereen is er een uitdaging. Voor Loek en mij was die
uitdaging er ook. We zijn beiden fervent Kennedymars-wandelaars en het idee om het Petranpad in één
keer te wandelen stond dan ook al tijden op onze bucketlist.
14 op 15 augustus moest het dan ook echt gaan gebeuren. Om
22:00 uur 's avonds zijn we gestart in Sevenum en na 23 uur (!)
eindigden we, onthaald met ‘sterrenpitsers’, weer op dezelfde
plek. Mocht je het je afvragen, dat betekent dus niet slapen en de
hele nacht midden door de natuur heen banjeren. Soms was
kijken waar je nou in godsnaam heen moest dus best een
uitdaging. Een fantastische wandeling die niet onderschat mag
worden. Gelukkig was het weer top en de verzorging van
vrienden en familie onderweg geweldig.
Een ervaring om nooit te vergeten.

Lieve mensen, de omgeving is zó mooi! Dit is dan ook een pleidooi aan iedereen om het te gaan
ontdekken. Dus trek je wandelschoenen aan, vul een thermoskan met koffie, smeer de bammetjes en
neem voor de suikers nog wat Haribo goudberen mee. En mocht je echt buiten de lijntjes willen kleuren,
dan misstaat een heupfles met een goede Single Malt whisky zeker niet. De route is in zijn geheel op
https://www.landschaphorstaandemaas.nl/wandelen te downloaden. Veel wandelplezier!

Wandelgroet,
Loek Engels en
Sjors Hegger.
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AGENDA
SENIOREN

Uitslagen
VVV'03
America 2
Meterik 3
Wittenhorst 11-

Meterik
Meterik 2
Wittenhorst 10
Meterik 4

1-3
uitg.
0-0
5-1

Programma
06-09 14:30
06-09 10:30
06-09 10:30
06-09 10:30

bekerwedstrijden
Meterik 1
Meterik 2
Melderslo 5 Meterik 4
-

SV United 1
Deurne 6
Meterik 3
America 4

13-09
13-09
13-09
13-09

Meterik 1
Meterik 2
Hegelsom 4
Meterik 4

-

Stormvogels'28 1
vvVOS 2
Meterik 3
Hegelsom 5

competitie
Meterik 1
Meterik 2
Sc Irene 11
RESIA 3
GFC'33 1
Sparta'18 3
Meterik 3
Meterik 4

-

Kessel VV 1
Melderslo 3
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 1
Meterik 2
S.V. Lottum 3
America 4

14:30
10:30
10:45
10:30

Programma
20-09 14:30
20-09 10:30
20-09 12:00
20-09 11:00
27-09 14:30
27-09 10:30
27-09 10:30
27-09 10:30

JEUGD
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Uitslagen jeugd 29-augustus jl.
America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO19-2
Wittenhorst JO15-2
ZSV JO13-3G
-

Ysselsteyn JO19-1
ST VIOS’38/Toxandria JO19-2
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO13-1

1
2
0
1

Programma jeugd 5-september
ST Volharding/Sambeek JO19-2
STSparta’18/Kronenberg JO19-3
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO13-1
ST Helenaveen/Griendtsveen JO12-1 America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
Meterik/America JO9-1
Meterik/America JO9-2G
-

America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO19-2
Blerick JO15-3G
Hegelsom JO13-2G
Meterik/America JO12-1
Ysselsteyn JO10-1
SPV JO10-1
Venlosche Boys JO9-2
ST DEV-Arcen/RKDSO JO9-1

15:00 uur
15:30 uur
14:00 uur
13:00 uur
09:15 uur
11:00 uur
11:00 uur
09:30 uur
09:30 uur

-

4
14
2
8

Programma jeugd 12-september
RESIA JO19-1
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO13-1
Meterik/America JO12-1
Olympia’18 JO11-2
Melderslo JO10-1
Merselo JO10-1
RESIA JO9-1
RESIA JO9-2
Meterik/America JO7
-

America/Meterik JO19-1
STSparta’18/Kronenberg JO15-3
Deurne JO13-2G
Koningslust JO12-1
America/Meterik JO11-1
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
Meterik/America JO9-1
Meterik/America JO9-2G
Locatie: sportpark Meterik

15:00 uur
14:00 uur
13:00 uur
10:30 uur
11:15 uur
10:00 uur
10:45 uur
10:00 uur
10:00 uur
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

Ontmoeting dorpsgenoten

Afgelopen maandag was het weer genieten; dit keer is er gekiend. Met dank aan de KBO waar we de
kienspullen van mochten lenen.
Iedereen ging met diverse prijsjes naar huis. Het was weer een geslaagde middag.
De volgende bijeenkomst is 7 september van 14.00 uur tot 16.00 uur in zaal ‘De Meulewiek’.
Wilt u ook graag uw dorpsgenoten ontmoeten? U bent van harte welkom. Meldt u aan bij de
Dorpsverbinders, 06-3823 0621.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.

Beste inwoners

Langs deze weg delen wij u mede dat de gemeente Horst a/d Maas de extra uitbreiding van het terras
verlengd heeft tot eind oktober. In eerste instantie zou dit tot 1 september zijn.
Het gedeelte tussen het MFC en café Kleuskens kan in deze periode dus afgesloten zijn op zondag,
mits de weersomstandigheden dit toelaten.
Café Kleuskens.
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Sportvereniging Oxalis

Horst aan de Maas

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Bloemenactie – Bestel je bos rozen online én steun SV Oxalis!
Helaas hebben we vanwege corona dit jaar besloten om niet deur-aan-deur rozen te verkopen in
Hegelsom maar om als alternatief met een online bestelsysteem te werken.
Iedereen die Oxalis een warm hart toedraagt mag rozen bestellen.
Geniet van mooie rozen én steun SV Oxalis!
Bestellen kan t/m 12 september via deze link: https://bit.ly/31EZdvp
Eén bos rozen kost € 5,-,
twee bossen € 9,- en
drie bossen € 12,-.
Op zaterdag 19 september zijn de bestelde rozen af te halen tussen 10.00-13.00 uur op Sportpark
Wienus tegen contante betaling (graag gepast betalen). We hopen op ieders enthousiasme en support
zodat we net als andere jaren een mooi bedrag binnenhalen.

Sparen voor Oxalis met de Sponsor Spaaractie bij PLUS Lucassen
De Sponsor Spaaractie bij PLUS Lucassen is weer gestart! Spaar zoveel mogelijk munten voor je favoriete
club SV Oxalis! De actie loopt van zondag 23 augustus t/m zaterdag 5 december 2020.
Bij besteding van 10 euro ontvang je een muntje dat je vervolgens in de buis van je favoriete club stopt.
Deze staat in de winkel. Op basis van het aantal ingezamelde muntjes wordt er € 15.000,- euro verdeeld
over de deelnemende verenigingen!

KangoeroeKlup trainingen
De 1e training van de KangoeroeKlup is a.s. zaterdag 5 september van 09.30-10.30 uur op Sportpark
Wienus. 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.
Kijk voor alle andere data op onze website.
Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Arts, tel 077-398 6325 of info@svoxalis.nl.

Bewegen voor alle leeftijden, kom naar KombiFit!
De KombiFit groep start weer vanaf donderdag 3 september (18.45-19.45 uur).
KombiFit is geschikt voor alle leeftijden. Het is een gezellige manier van sporten & bewegen op een
laagdrempelig niveau, in groepsverband om lekker fit te blijven of om het sociale aspect. KombiFit bestaat
uit verschillende (spel)activiteiten, waarbij samen sporten, bewegen en gezelligheid voorop staan. Dit alles
op eigen niveau en zonder de verplichting van deelname aan wedstrijden. Activiteiten zijn sportief
wandelen, korfbal gerelateerde spellen en andere vormen.
Kom nu 3 trainingen meedoen en ervaar of KombiFit ook iets voor jou is! Sluit je gezellig aan.
Wanneer: donderdag 18.45-19.45 uur op Sportpark Wienus Hegelsom
Meer info bij Bianca van den Munckhof, mailadres: wervingenbehoud@svoxalis.nl.

Agenda
•
•
•
•
•

05-09-2020 + 06-09-2020: Start 1e helft veldcompetitie 2020-2021
05-09-2020: KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
05-09-2020 t/m 13-09-2020: Teamfoto’s maken
08-09-2020: Pasavond clubkleding Sportpark Wienus 18.00-20.00 uur
01-09-2020 t/m 12-09-2020: Bloemenactie online rozenverkoop, ophalen rozen 19 sept. Wienus

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
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Herinnering

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 aan gaan 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 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
deze week op te geven. Het programma is gratis.
Meer info kun je vinden op www.ruudlenssen.nl/dorpentour.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
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.
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 rechter banken ter communie, daarna de mensen uit de linker
banken. 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.
Maar 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
05-09: Jos Tielen
19-09: Sophie Houben

Acoliet
Jan Philipsen
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
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
12 september, geen H. Mis volgens rooster
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.
Over invulling van de viering i.v.m. Allerheiligen en Allerzielen is op dit moment nog niets bekend.
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