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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Met de rug naar augustus en de neus naar november,
dreigt al vlug december.
In de eerste week van september is er 6 mm.
neerslag gemeten.
Opgeven of blijven vechten:
het is antwoorden op de vraag
hoe je morgen wil terugdenken aan vandaag.
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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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 10 september 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

September
Vr
Ma

11:
14:

Do

17:

Ma

21:

Za
Ma

26:
28:

Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur
- Open inloop MFC 14:00 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 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:

Ma

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
- 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
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 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 dat uw verzamelde muntjes in de buis van JongNL Meterik.
Alvast bedankt! Bestuur, staf en leden JongNL Meterik.

Van het gas af!
De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot vanwege de klimaatverandering.
Daarom kun je vanaf 2050 in principe niet meer koken op gas of stoken op aardgas. Maar waar begin je
nu met het verduurzamen van je huis?
Dorpsraad Meterik wil samen met jou werken aan een duurzame toekomst in Meterik. Geef je op voor
Duurzaam Meterik en maak samen stappen in het verduurzamen van je huis.
Doe mee en geef je op voor 15 oktober a.s. via duurzaammeterik@gmail.com !

Doe ook mee met Duurzaam Meterik!

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 maandag 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.

Gevonden
Afgelopen week is er een fietscomputer gevonden op het kruispunt van
Speulhofsbaan en Pieter Litjensweg.
Informatie 06-5336 0214
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Tocht der tochten Enschede, deel 1

Hoe het had kunnen zijn…
Tijdens de jaarvergadering werd er nog volop vooruit gekeken naar de 25ste tocht der tochten. Het animo,
zo mocht verwacht worden, zou groot zijn om ook deze keer aan de happening deel te nemen. Zo had het
kunnen zijn… Maar ja, toen kwam Corona, en ook onder de Barkrukken zijn veel leden die tot de
kwetsbare groep behoren, of in ieder geval tot degenen, die er voor willen/moeten waken er mee besmet
te worden. Misschien was de afstand toch ook een beletsel. Hoe dan ook, helaas aan het vertrek
uiteindelijk slechts 9 renners en 2 begeleiders, maar desalniettemin een memorabele tocht en fantastisch
verblijf in Enschede!
Om klokslag 08.45 uur werd op
vrijdagmorgen vanaf huize Bop de
Bouwer vertrokken. Een miezerig
regenbuitje mocht de pret niet drukken.
Gelukkig bleek die ook van korte duur,
want vanaf Wanssum werd het droog en
dat bleef het ook de hele rit.
Probleemloos werd na ruim 100 km
pauzeplaats Almen bereikt, een snelle
hap en weer verder. Onderweg werd
tijdens een korte stop nog een groepsfoto
gemaakt.
In de Achterhoek bij het plaatsje
Hummelo werd een standbeeld van de
band Normaal gebruikt om een iets
minder normale groepsfoto te maken. En passant werden de 7 rijksmonumenten en de 7 gemeentelijke
monumenten in de Dorpsstraat bezichtigd van dit al sinds 828 bestaande dorpje.
In het dorpje Harfsen troffen we tot onze verbazing nog mede Meterikers, een wederzijdse blik van
herkenning, Rambags Toon en Mien waren in een momentopname gespot. Zo zie je maar weer, Meterik
heeft ‘all over the world’ zijn dorpspromotors. Geen materiaalpech, ook Enschede werd volgens het
beoogde schema bereikt.
Om 17.00 uur werden de eerste dik verdiende pilsjes genuttigd. Zoals altijd blijft
het opletten, dat de moegestreden renners zich niet buitensporig laven aan het
gerstenat. Maar onder het wakend oog van Janucula Petrovska en Kami Kaze
werd dit voorkomen. De mannen van de organisatie wisten de renners op tijd op
pad te krijgen voor het verrassingsdiner. Een kleine wandeling later zaten we in
de Twentse Foodhal waar men uit 8 verschillende keukens zijn keuze kon
maken. De Pittbul, ja ja zelfs met zo’n naam, had begrepen dat je niet de hele
avond ongestraft bier kunt blijven drinken.
Na deze schranspartij werd in het centrum een terras opgezocht. Na de nodige
formaliteiten werden we toegelaten. Al snel werd door sommige renners gezegd:
“Het is toch anders zonder de B-renners.” Normaal gesproken horen we ieder
jaar opnieuw het door Long Tall Harry vertelde mopje van de Belgen en de
Russen die in oorlog dreigen te geraken. Helaas, we zijn de clou weer vergeten
en moeten nu een jaar langer wachten om ons geheugen weer op te frissen!
Rond de kleine uurtjes werd de eerste dag moe maar voldaan afgesloten. Met het
zware programma voor de zaterdag in het verschiet ook zeker zo verstandig om
het nachtbraken voor gezien te houden. De organisatie riep de renners op, zich
stipt 08.00 uur aan het ontbijt te melden. In tegenstelling tot de laatste jaren werd
nu ook op zaterdag een rondje gefietst, dus om 09.00 uur moest iedereen
startklaar zijn. De zaterdag startte met een daverende verrassing en de
hoofdactiviteit ’s middags leek een welhaast onmogelijke ontknoping te krijgen…
Maar daarover volgende week meer!
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Op zaoterdaag woj ik ff enne vlaai hale veur um half 10 beej de koffie, kom ik Jan taege op de
parkierplaats beej de Plus. Jan haj dezelfde gedachte, alliën dizze kiër mit appelflappe. Flap, ma wal
lekker.
Fieke en Annemie wore vandaag ut droomkoppel veur
te texxe: in de kleine keuke, in Wiel zien hok, in de
gang, onder de kapstok: ge kwaamt ze ovveral taege.
En altiëd mit gojje zin: minnigiën haj di roller of kwâs
allang in enne hook gegoëid want ut is ni idderiën zien
hobbie. Ma ut zuut dr piekobello oët.
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Frans woor de binnedeure á ut primere. Mart woor in de gang mit de lambrizering en de stroëm bezig.

Jos en Jan en Chiel woore ok vanalles aan ut doon, daat kunde eigelik ni naovertelle. Ok Geert kwaom
nog ff tummere en nog waat ovverlegge. Daan kunde pas zeen hoe duk dr ovverlâg mot waere, of gealde
h…
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Um twelf oor haj Theejke wir ut aete klaor. Nae nae, ik môg vaan Jos
niks miër schrieve ovver de eigengemakte courgettessoep en hoeveul
borde heej dizze kiër het opgeschupt. Daornao nag enne bord
spaghetti polonaise en de ergste honger is wir gestild.

Als letste de volgende foto. Iets klopt dr neet op dees foto
en daat velt metiën op.
Inderdaad, Frank mit twië laege hând en twië ongebroëkte
bessems taege de moor.
Dn drèk giët veur dn bessem…?

En Wiel, waat is dr vanne waek allemaol
gebeurd?
“Tja waat is dr gebeurd vanne weak.
Henk S, ozze hoes scheelder, head zien
kunstjes deze weak loate zeen. Deen heat in
de café alle hukskes en tumpkes en de rechte
banen van ut plafong gehad.
Daan is deez weak ôk Theej M bezig gewes mit schore vaan alle deure en dao no ging di aan de lampe.
Die môste nag tege ut plafong geplekt were.
Later kwoam Jan S ôk mej helpe.
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Deensdaag haj ik ôk nag overleg mit hoormij over en
ringleiding in de café. Dus aas geej slecht huurt dan
koomde ma na de zaal.

Vridaag waas ôk enne moëje daag. Smerges begosse de ververs aal vroeg mit Marjo J en Annemie S.
Ze ginge dur flink a mit teksen.
Ma in de zaal waas ut ôk gezellig. Doa begosse weej um tiën oor mit wiën drinke. Dur môs gepruufd wére
waat de beste wiën wor vur achter de neeje tap.
Toën J vaan Hennie kwoam trouwens deze weak ôk verve. Heej begôs vol gooje mood. Din haj aal gelijk
enne pot hiëlemaol laeg: di zat de pot nameluk op ut rentje, dus daat woörd dweile…...

Open Inloop Meterik

Maandag 17 september is er weer gekaart, gekiend en gehandwerkt als vanouds.
De zaal in het MFC was groot genoeg om ver
genoeg uit elkaar te kunnen zitten.
Een kopje koffie of thee, een spelletje kaarten
of rummikuppen of samen handwerken, met 17
gasten en 5 vrijwilligers is het gelukt om er
weer een gezellige middag van te maken.
De volgende open inloop is 14 september
van 14.00 u tot 16.00 u in zaal De Meulewiek.
Heeft u ook zin in een spelletje, een praatje,
handwerken of heeft u andere interesses die u
samen met anderen wilt delen of doen?
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.
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Senioren
Uitslagen senioren 6 september
Meterik 1
SVUnited 1
Meterik 2
Deurne 6
Melderslo 5
Meterik 3
Meterik 4
America 4
Programma senioren 13 september-2020
Meterik 1
Stormvogels’28 1
Meterik 2
vvVOS 2
Hegelsom 4
Meterik 3
Meterik 4
Hegelsom 5

4
7
0
8

-

0
0
0
4

14:30 uur
10:30 uur
10:30 uur
10:30 uur

Meterik wint verdiend van SV United.

Meterik behaalde in de eerste bekerwedstrijd een ‘magere’ 3-1 overwinning op VVV03 en SV United een
‘magere’ 1-1 tegen Stormvogels.
Op zondag 6 september speelden Meterik en SV United op sportpark De Vonckel een pittige wedstrijd, die
door de groenwitten verdiend met 4-0 werd gewonnen. Door de 4-0 overwinning van Stormvogels op
VVV03 heeft Meterik a.s. zondag, tegen de mannen uit Siebengewald, aan een gelijkspel voldoende om
de volgende bekerronde te bereiken. Trainer Paul Heldens was zeer tevreden over het vertoonde spel tot
nu toe en gaf aan om dan niet voor een magere 0-0 te gaan maar voor minimaal een spectaculaire 3-3!
Meterik startte sterk en zette United op elke positie onder druk en combineerde er lustig op los! Bart
Houben beloonde zichzelf en zijn team al na een paar minuten met de fraaie 1-0 die hij van buiten de
zestien loeihard onder de lat binnenschoot. Vervolgens troefde Rick Hesen met een fraaie lob zijn
tegenstander in de zestien af en schoot de 2-0 in de korte hoek binnen. United was wakker geschud en
ging fanatiek in de aanval. Meterik moest en ging steeds meer achteruit voetballen en leed vaak balverlies
door de lange bal te spelen of te moeilijke oplossingen te zoeken. United kreeg een aantal kansjes maar
hun vizier stond deze middag niet op scherp. Kwam de bal toch binnen de palen dan was keeper Luuk
Haenen het slot op de deur.
In de rust kreeg Paul Heldens zijn team weer bij de les. Meterik nam het heft weer in handen en bepaalde
in de tweede helft grotendeels het spelbeeld. United, dat zonder kampioen te worden gepromoveerd is
naar de derde klasse, kreeg geen kans om zijn spel te spelen, raakte steeds meer geïrriteerd en haalde
zelf het laatste beetje spanning uit de wedstrijd door met twee eigen goals de 4-0 eindstand op het
scorebord te zetten.
Bij de groenwitten waren Bram Litjens en Ruud van den Homberg mannen van de wedstrijd, door hun
tomeloze inzet, drive en hun motto ‘geen woorden maar daden’! Overigens verdient het hele team, de hele
selectie een compliment zoals ze samen met de nieuwe trainer Paul Heldens aan de slag zijn gegaan! Dit
is mooi om te zien, maar in de competitie zal pas blijken waar we echt staan.

Kick off 2020-2021
Op vrijdag 4 september vond de seizoenopening plaats op het sportpark.
Na een lange periode van inactiviteit door de coronabeperkingen, wilden we het nieuwe seizoen openen
met o.a. een voettennistoernooi. Onder ideale weersomstandigheden werd de avond om 19.00 uur
afgetrapt. Door 8 teams werd fanatiek, doch ook recreatief en soms met grote hilariteit fel gestreden om de
1e plek.
Het team Liverpool onder leiding van onze oosterbuur Jurgen bleek deze avond niet te kloppen….
Alle 7 wedstrijden werden door Bart, Huub, Johan en Sjuul omgezet in winst. Met een score van 21 uit 7
werden zij de glorieuze winnaar.
De poedelprijs ging naar Juventus, geen enkel punt werd behaald uit de 7 wedstrijden; ze speelden dan
ook echt als een oude dame….
Onder het genot van enig gerstenat en een hapje en onder de klanken van Dj Davy en Dj Jak werd de
avond nog gezellig afgesloten. Een mooie start van hopelijk een gezond en sportief succesvol seizoen.

10

Jeugd

Uitslagen 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
America/Meterik JO9-1
America/Meterik 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

0-0
3-3
afgelast
11 - 1
8-2
3-6
3-4
11 - 6
2 - 12

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
Meterik/America JO11-1
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
America/Meterik JO9-1
America/Meterik 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
10:30 uur

America/Meterik JO19-1
America/Meterik JO19-1
H.B.S.V. JO15-2
Sportclub Irene JO13-4
Sparta’18 JO12-1
Wittenhorst JO11-2
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
America/Meterik JO9-1
America/Meterik JO9-2G
Locatie: sportpark Grubbenvorst

15:00 uur
15:00 uur
14:00 uur
13:00 uur
10:30 uur
10:30 uur
10:45 uur
10:30 uur
09:30 uur
11:15 uur
09:30 uur

Programma jeugd 19-september
Leunen JO19-1
MVC’19 JO19-2
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO13-1
Meterik/America JO12-1
Meterik/America JO11-1
SV Venray JO10-4G
SVOC’01 JO10-1
Olympia’18 JO9-2G
Leunen JO9-2
Meterik/America JO7

-

Rouwverwerkingsgroep
Heb je een dierbare verloren en heb je behoefte om dit verlies met
anderen te delen? Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep
ondersteuning. Door in gesprek te gaan met lotgenoten krijg je inzicht in jouw persoonlijke verlieservaring.
Je kunt ervaringen uitwisselen en elkaar steunen. De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties en
verhalen met elkaar te delen om je te helpen met het verwerken van het verlies. Per groep worden zes
begeleide bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt een zevende terugkom bijeenkomst gepland
naderhand. Daarna kan de groep desgewenst als zelfhulpgroep verder gaan.
Voor wie: Inwoners uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel. Waar: Beesel of Horst
Wanneer: Woensdag 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november en 2 december 2020 van 10.00 tot 12.00 uur.

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 2 weken voor start van de cursus.
Deelnemen aan de training kan alleen na aanmelding én bevestiging door contact met de trainer.
Bij voldoende deelnemers gaat de training door. Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons
opnemen.
Trainers: Jolanda van der Weijden en Maartje Verrijt. Tijdens de training wordt rekening gehouden met de
corona-richtlijnen die van toepassing zijn. Je kunt je aanmelden via de website van Synthese
www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.

11

Week van ‘De Goede Doelen’ GEANNULEERD.

In het Krèntje van 13 augustus, editie 32, hebben we vermeld dat er ook bij ons in Meterik geen
gezamenlijke collecte voor de Goede Doelen zal zijn. Het zijn nog steeds onzekere tijden en gezien de
ontwikkelingen rondom het virus vinden wij het niet verantwoord de collecte te laten doorgaan. De
veiligheid van onze vrijwilligers, collectanten en gevers staat voorop. Er wordt dit jaar dus NIET huis aan
huis gecollecteerd.
Alle goede doelen hebben uw steun wel hard nodig.
U kunt ze financieel steunen door dit jaar uw donatie rechtstreeks over te maken naar het goede doel of de
goede doelen van uw keuze.
Ga daarvoor naar de betreffende site en klik op ‘doneer (nu)’. Zie onderstaande lijst met goede doelen
waarvoor in Meterik gecollecteerd zou worden.
Natuurlijk kunt u uw donatie ook bewaren tot volgend jaar en dan ruimhartig geven.
Namens alle onderstaande goede doelen bij voorbaat dank.
•

De Nederlandse Brandwondenstichting
www.brandwondenstichting.nl

•

Het Prinses Beatrix Spierfonds
www.prinsesbeatrixfonds.nl

•

HandicapNL voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten
www.handicap.nl

•

KWF Kankerbestrijding
www.kwfkankerbestrijding.nl

•

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
www.cultuurfonds.nl

•

Het Longfonds (voorheen Astmafonds)
www.longfonds.nl

•

Het Nederlandse Rode Kruis
www.rodekruis.nl

•

De Nierstichting
www.nierstichting.nl

•

De Nederlandse Hartstichting
www.hartstichting.nl

•

Vastenactie 2020
www.vastenactie.nl

Begin 2021 zullen we de situatie rond COVID-19 opnieuw bekijken. Nogmaals, de gezondheid van de
vrijwilligers, collectanten en gevers staat daarbij voorop.
Als de nieuwe data van de gezamenlijke collecte bekend zijn, worden alle vrijwilligers en collectanten
gebeld en gevraagd om weer mee te werken aan de collecteweek.
Vervolgens komt er een aankondiging in ‘t Krèntje.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid. Pas goed op jezelf en je medemensen.
Organisatie gezamenlijke collecte Meterik.
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Muziekvereniging Concordia Meterik

Vrijdag 11 september
Huis aan huis verkoop van

rozen
Een bos met 20 rozen voor € 8,-

Vanaf 17.00 uur kunnen leden van Muziekvereniging Concordia bij u langskomen
om deze prachtige rozen aan te bieden.
Uiteraard zullen onze verkopers rekening houden met de coronamaatregelen.

Koffieochtend Zanglust
Maandag was er voor de leden van Zanglust een
genoeglijke koffieochtend.
Dit keer op de prachtige locatie bij de molen van Meterik.
Door het coronavirus is er al 6 maanden niet
gerepeteerd. Het is dan fijn en ook nodig om elkaar zo af
en toe toch te zien en te spreken. Het zonnetje scheen
uitbundig en iedereen liet zich de koffie of thee met
uiteraard iets lekkers erbij goed smaken.
Behalve gezellig met elkaar gepraat werd er ook
overlegd. Hoe nu verder met ons koor in deze coronatijd.
Zingen met 1,5 meter afstand tussen de zangers en
zangeressen is best lastig als je dat niet gewend bent.
Gezondheid was weer een heel andere invalshoek.
Durven we het wel aan. We behoren allemaal tot de
kwetsbare leeftijdsgroep. Na de diverse opties te hebben
besproken werd uiteindelijk besloten om niet te beginnen
met repetities. Wel werd de volgende koffieochtend in
het vooruitzicht gesteld. Toch iets om naar uit te kijken.
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Sportvereniging Oxalis

Horst aan de Maas

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

Oxalis wint 1e veldwedstrijd van DSV
Na een pauze van 6 maanden door de coronacrisis, speelde Oxalis 1 zondag 6 september haar
1e competitiewedstrijd van het seizoen 2020-2021. Oxalis, dit seizoen uitkomend in de overgangsklasse,
startte de veldcompetitie met een uitwedstrijd tegen DSV 1 in het Brabantse Diessen. Het was een
wedstrijd waar Oxalis pas in de 2e helft het verschil maakte.
DSV is geen onbekende tegenstander voor Oxalis. De laatste jaren wist Oxalis altijd te winnen, maar na
een lange onderbreking en geen wedstrijdritme, was het best spannend hoe de wedstrijd zou verlopen.
Oxalis begon goed en kwam op een 0-2 voorsprong.
Maar DSV gaf hier snel antwoord op en kwam tot 2-2. De 1e helft ging gelijk op en Oxalis bereikte de rust
met een kleine voorsprong. Ze ging de rust in met een 4-5 tussenstand.
Na de rust kwam DSV terug op 5-5. Na een time out van trainer/coach Johnny Vervoort kreeg Oxalis weer
een boost. De dames gingen beter spelen en gedurende de tweede helft groeide de voorsprong van
Oxalis snel uit tot 5-10. In de laatste minuten wist DSV nog 2 keer te scoren, maar de winst was al veilig
gesteld door Oxalis. De uitslag van de wedstrijd was 7-10.
De eerste punten zijn binnen. Volgende week speelt Oxalis thuis tegen Dakos 1.

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 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.

Kom meedoen met de KangoeroeKlup
De 2e training van de KangoeroeKlup is zaterdag 19 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.
Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Arts, tel 077-3986325 of info@svoxalis.nl.

Bewegen voor alle leeftijden, kom naar KombiFit!
KombiFit is geschikt voor alle leeftijden. 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 o.a. sportief wandelen en korfbal gerelateerde spellen.
Kom nu 3 trainingen meedoen en ervaar of KombiFit ook iets voor jou is!
Wanneer: donderdag 18.45-19.45 uur op Sportpark Wienus Hegelsom
Meer info bij Bianca van den Munckhof, mailadres: wervingenbehoud@svoxalis.nl.

Agenda
•
•

01-09-2020 t/m 12-09-2020: Bloemenactie online rozenverkoop; ophalen rozen 19 sept. Wienus
25-09-2020: Opening Oxalis accommodatie Sportpark Wienus vanaf 18.30 uur voor genodigden

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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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Welkom in de kerk.
Intussen kunnen we alweer twee maanden met 100 mensen per keer naar de kerk komen.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf
te reserveren.

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 rechter banken ter communie, daarna de mensen uit de linker
banken. Houd s.v.p. in deze rij ook rekening met 1,5 m afstand.
U wordt verzocht goed verspreid in de kerk plaats te nemen. Ook vooraan!
Denk s.v.p. - in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Ook in de rij bij het
ter communie gaan. Dank u wel.

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
Acoliet
19-09: Sophie Houben
Huub Baltussen
03-10: Henny Bergs
Max van Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
12 september, geen H. Mis volgens rooster
19 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur
Mathieu Tacken, Mina Tacken - Jenniskens en zoon Jan (jaardienst).
Doopsel
Zondag 6 september werd Gijs de Swart gedoopt. We willen zijn papa en mama en de familie hiermee van
harte feliciteren.
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus.
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16 ). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023
Voor de agenda
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober,
14 november, 28 november, 12 december, 24 en 25 december.
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