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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

Verdwijnt de boer van de akker,  
dan worden jager en hond wakker. 

 
 
         In de laatste dagen van september is er 7 mm. neerslag bijgekomen. 

Het totaal in september komt op 61 mm. 
 
 

Draagt de haas nog een zomerkleed, 
dan is de winter nog niet gereed. 

 
 

 
           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  
Actuele agenda overgenomen op 3-10-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
   

Oktober 

Ma 12: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 14: KBO excursie kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur (geannuleerd) 
Do 15: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Ma 19: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 24: JongNL Meterik oud papieractie 14:00 uur 
Ma 26: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 29: KBO knutselen 13:30 uur 
   

November 

Ma 02: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Za 07: Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur 
Ma 09: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 11: KBO jaarvergadering 14:00 uur 
Do 12: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 16: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 19: Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Zo 22: Vrouwen samen sterk: uitstapje Holiday on Ice (onder voorbehoud) 
Ma 23: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 26: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 28: - JongNL Meterik oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

December 

Ma 07: - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - 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: Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 17: - KBO adventsviering 14:00 uur 
  - Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Za 19: JongNL Meterik oud papieractie 14:00 uur 
Ma 21: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - Open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur 
 
 

De Meulewiekagenda 
 
 
De informatie van de Meulewiekagenda in ’t Krèntje wordt wekelijks door de 
redactie overgenomen van de Molenwiekagenda op de site van de Dorpsraad. 
Omdat we op maandag niet alle informatie kunnen verwerken, wordt de 
Meulewiekagenda voor ’t Krèntje op zondag gemaakt. Dat betekent dat alle info 
die op zaterdagavond op de site van de Dorpsraad staat wordt overgenomen. 
Wijzigingen die daarna worden aangebracht, worden pas de daaropvolgende 
week in ’t Krèntje opgenomen. 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Rabo ClubSupport 2020 

 
 

Dit jaar stelt de Rabobank weer geld beschikbaar voor verenigingen en stichtingen. Als lid van de 
Rabobank bepaal jij welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom, jouw stem is geld 
waard! Als Jong NL Meterik doen wij ook mee en ontvangen uw stem graag. Vanaf 5 tot 25 oktober 
kunnen klanten van de Rabobank stemmen op een vereniging of stichting. Heb je geen rekening bij de 
Rabobank dan kun je ook niet stemmen. 
 

Wat is er nieuw? 

Rabo ClubSupport is de nieuwe vorm van de Rabo Clubkas Campagne. Een nieuwe naam en een iets 
ander jasje!  
Check in de Rabo App of jij lid bent (regel het anders direct zelf in de app). Ook het stemmen gaat dit 
jaar via Rabo Internetbankieren of de Rabo App. Net zo makkelijk! 
 

Hoe kun je stemmen? 

Door in te loggen in de app of op de website van 
de Rabobank en via ‘zelf regelen’ en vervolgens 
‘lidmaatschap’ kun je klikken op Rabo 
ClubSupport. 
 
Alvast bedankt.  
 

Groepsavonden 

De groepsavonden verlopen prima (in deze covid-19 tijd).  

Hopelijk mag/kan dit ook zo door blijven gaan      . Wij hebben er plezier in. 

 
De leden hebben een tijdje geleden een machtiging mee naar huis gekregen om wel/niet lid te blijven. 
Mocht je deze nog niet ingeleverd hebben, doe dat dan a.u.b. zo snel mogelijk. Dit jaar krijgen de leden 
het T-shirt gratis. Vergeet dus niet de juiste maat in te vullen. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Als lid van de Rabobank mag u in het kader van Rabo ClubSupport tot 25 oktober een stem uitbrengen op 
de vereniging die u een warm hart toedraagt. 
 
Ook in dit bijzondere jaar 2020 nemen wij als Muziekvereniging Concordia weer deel aan deze actie.  
Voor ons is het namelijk niet alleen een bijzonder jaar vanwege het coronavirus, maar vooral ook vanwege 
het feit dat we dit jaar 100 jaar bestaan als muziekvereniging. 
 
En na 100 jaar is Concordia nog steeds een vereniging die midden in de Meterikse gemeenschap staat. 
Wij verzorgen serenades bij jubilea, kampioenschappen en andere feestelijkheden, we organiseren samen 
met Meriko Vocaal jaarlijks het nieuwjaarsconcert, we begeleiden de intocht van Sinterklaas, wij doen mee 
met de carnavalsoptochten in Meterik en Horst, we feliciteren namens het dorp onze gedecoreerde 
inwoners, we begeleiden de kerkdiensten met Kerstmis en Allerzielen, wij verzorgen met Kurboet met 
Kroet de beide zittingsavonden, etc. 
 
Uw stem is voor ons geld waard! Geld dat wij goed kunnen gebruiken voor de opleiding van onze 
jeugdleden of voor onderhoud en aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten, zodat wij ook in de toekomst 
een stevige bijdrage kunnen blijven leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. 
 
Bij voorbaat bedankt voor uw stem. 
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Rabo ClubSupport 
 
 
Ook dit jaar heeft Seniorenvereniging KBO Meterik ingeschreven voor de Rabobank ClubSupport.  
De doelstelling van de KBO is om de leefbaarheid van onze leden en alle senioren uit het dorp zo 
aangenaam mogelijk te maken. Dit door middel van het organiseren van allerlei activiteiten, waar veel 
senioren plezier aan beleven. Denk hierbij aan activiteiten zoals kienmiddagen, kaartmiddagen, dagdelen 
om te knutselen, kaarten maken en bloemschikken, maar ook excursies naar bedrijven in de regio, 
busuitstapje, wandelingen, fietstochten, ouderenbiljart, het Jeu de Boules en niet te vergeten ‘seniorenkoor 
Zanglust’. Dit alles om de leefbaarheid en de sociale contacten van onze leden en alle ouderen uit Meterik 
te stimuleren. Om dit alles mogelijk te maken kunnen wij wel een steuntje in onze rug gebruiken. Dit kunt u 
doen door te stemmen op KBO afd. Meterik, tijdens de Rabobank ClubSupport actie.  
De periode dat u uw stem kunt uitbrengen is van 5 tot uiterlijk 25 oktober. 
 
Dus bent u lid van de Rabobank, beslis dan mee en kom in actie via de Rabobank-App of breng via 
www.rabobank.telebankieren uw stemmen uit.  
Indien u bent ingelogd kunt u via de knop ‘zelf regelen’ en vervolgens ‘lidmaatschap’ klikken op de knop 
Rabobank ClubSupport. Vervolgens kunt u uw stem uitbrengen en wij zouden het heel mooi vinden als u 
uw stem uitbrengt op KBO afdeling Meterik (u ontvangt géén persoonlijke code om te stemmen. Inloggen 
op de hierboven vermelde manier is voldoende om uw stem uit te brengen).  
Leden die moeite hebben met het stemmen kunnen contact opnemen met Mia Vervoort (bestuurslid KBO), 
tel: 077 464 16 48 en Mia zal u verder helpen. Namens het bestuur van Seniorenvereniging KBO Meterik 
alvast onze hartelijke dank. 
 

Eetpunt KBO 
Lange tijd hebben wij mogen genieten van het heerlijke eten bij Ôs Kruuspunt. Helaas is Ôs Kruuspunt al 
enige tijd gesloten en zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Er zijn verschillende mogelijkheden 
besproken, maar de beste oplossing vinden wij om ons aan te sluiten bij het eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 
van de Dorpsverbinders. ‘Schuuf gezellig aan’ is iedere 3e maandag van de maand van 12.15 tot 13.15 uur 
in MFC ‘de Meulewiek’. De kosten zijn € 12,00 per persoon en € 2,00 per consumptie. Er wordt gekookt 
door ‘Paulus Kookt’ uit Meterik en vrijwilligers zorgen voor de bediening. 
Vooralsnog is dit één keer per maand mogelijk. Is er interesse om dit twee keer per maand aan te bieden? 
De Dorpsverbinders zullen het gaan inventariseren. 

19 oktober is het eerstvolgende eetpunt, u kunt zich aanmelden tot 15 oktober bij de Dorpsverbinders,  

tel- 06 3823 0621. De coronamaatregelen worden in acht genomen. 
Seniorenvereniging KBO Meterik en de Dorpsverbinders zijn blij met de fijne samenwerking.  
 

Fietsen 
Dinsdag 13 oktober gaan we voor de laatste keer fietsen in 2020; Jan en Jan hebben weer een mooie 
route in gedachte. We vertrekken om 13.30 uur in Meterik bij de kerk.  
 

Knutselen 
Donderdag 15 oktober gaan we weer knutselen met Ans; nieuwe deelneemsters zijn nog welkom.  
De aanvang is 13.30 uur in MFC ‘de Meulewiek’. 

 
 

 

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 19 oktober van 12.15 – 13.15 uur in het 

MFC. Kosten € 12,00 p.p. 
 
Indien u zich nog niet heeft opgegeven en gezellig mee wilt komen eten, kunt u dit doen tot 15 oktober bij 
de Dorpsverbinders 06-3823 0621.  
Alvast bedankt. 

http://www.rabobank.telebankieren/
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Dorpsraadvergadering donderdag 15 oktober  
 
Op donderdag 15 oktober om 19:30 uur hebben we dorpsraadvergadering bij café Kleuskens. Een 
vroegere aanvangstijd i.v.m. de strengere coronamaatregelen. 
 
Tijdens deze vergadering gaan we ‘In gesprek met..’ OJC Knor. 
Verder bespreken we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de 
Dorpsraad. Onder andere de stand van zaken met betrekking tot BOW en het centrumplan Meterik.  
 
In verband met corona is deze vergadering besloten. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons dan 
gerust een bericht via info@dorpsraadmeterik.nl of onze Facebookpagina.  
 

 

Draag jij de bijen, vlinders, vogels.. kortom de natuur een warm hart toe?  

 
Voor je tuin kun je duurzame en ecologische keuzes maken 
die goed zijn voor de bijen en andere insecten en daarmee 
ook voor vogels en andere tuinbewoners. Ook hier willen we 
aandacht aan besteden bij Duurzaam Meterik!  
 
Duurzaamheid begint immers met bewustwording van de 
impact van ons eigen handelen op de natuur en onze 
leefomgeving. 
 
Dorpsraad Meterik wil samen met jou en andere inwoners 
van Meterik werken aan een duurzame toekomst in Meterik. 
Geef je op voor Duurzaam Meterik en maak samen stappen 
in het verduurzamen van je huis en leefomgeving.  
 
Doe mee en geef je op voor 15 oktober a.s. via duurzaammeterik@gmail.com! 
 

Doe ook mee met Duurzaam Meterik! 

 
 
 

STEM OP HEEMKUNDE METERIK  

BIJ DE RABO CLUBSUPPORT 2020 ACTIE. 

 
Ook Stichting Heemkunde Meterik doet dit jaar weer mee met de Rabobank ClubSupport. Door Covid19 
staan onze activiteiten momenteel op een wat lager pitje, maar wij blijven actief om de geschiedenis van 
ons mooie dorp vast te leggen en zichtbaar te maken voor iedereen. Dit kunt u zien op onze website, maar 
ook door lezingen en presentaties zoals b.v. tijdens Miëterikse kermis, bij de molen tijdens project 
oogsttijd, kerk in het licht, opening van de basisschool enz. 
  
Het realiseren van onze activiteiten brengt kosten met zich mee en we hebben weinig inkomsten, dus we 
kunnen uw steun hard gebruiken. Bent u lid van de Rabobank, beslis dan mee en stem tussen 5 en 25 
oktober op Stichting Heemkunde Meterik!  
Alvast bedankt hiervoor. 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:duurzaammeterik@gmail.com
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Paardensportvereniging St. JORIS METERIK 
 

Afgelopen weekend werd de 1ste selectiewedstrijd dressuur paarden gehouden te 
Nederweert. 
 
Uitslagen 
Klasse L2 1ste prijs Fleur Hermans - van Rengs met Kacy Sollenburg. 
 

Rabobank ClubSupport 

Ook ruiterclub St. Joris uit Meterik heeft dit jaar ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. 
Onze redelijk kleine vereniging kan een steuntje in de rug goed gebruiken, vandaar dat wij mensen die lid 
zijn van Rabobank Horst Venray willen vragen om, tussen 5 oktober en 25 oktober, uw stem uit te brengen 
op PSV St. Joris Meterik. Wij gaan er dan weer voor zorgen dat paardenliefhebbers weer  actief of passief 
kunnen genieten van de paardensport. 

                                 
Dus bent u Lid van de Rabobank, beslis dan mee en kom in actie. Via 
de Rabobank-App of  via www.rabobank.telebankieren kunt u een 
stem uitbrengen. 
Indien u bent ingelogd kunt u via de knop ‘zelf regelen’ en 
vervolgens ‘lidmaatschap’ klikken op de knop Rabobank 
ClubSupport. Vervolgens kunt u uw stem uitbrengen en uiteraard 
houdt PSV St. Joris Meterik zich aanbevolen! 

 
Alvast onze hartelijke dank! 
 

 
  

 

 

 

Rabobank ClubSupport 2020 
 
Zanglust en KBO hebben allebei ingeschreven voor Rabo ClubSupport.  
Er kan dus op ons gestemd worden. 
 

Wie kunnen er stemmen? 

Alleen leden van de Rabobank. Elk lid mag, tussen 5 en 25 oktober, vijf stemmen uitbrengen, waarvan 
maximaal 2 op dezelfde vereniging. Hoe meer stemmen een vereniging ontvangt, des te hoger de 
donatie/steun vanuit Rabo ClubSupport.  
 

Waarom zou u op Zanglust stemmen? 

Seniorenkoor Zanglust is al 45 jaar belangrijk voor ons dorp Meterik. Ons koor versterkt de sociale 
contacten en biedt aan senioren de mogelijkheid om in groepsverband te zingen. Zingen is gezond en 
samen zingen maakt vrolijk en blij. Door onze concerten en optredens bezorgen we regelmatig anderen 
een fijne middag of avond. Zanglust streeft ernaar een zo breed mogelijk repertoire aan te bieden dat 
geschikt is voor de ouder wordende stem. Om dit te realiseren kopen wij geregeld nieuwe partituren. Dit is 
een behoorlijke kostenpost voor onze kleine vereniging. Een donatie vanuit Rabo ClubSupport zou heel 
welkom zijn. Gun ons ook dit jaar uw stem! Laat uw stem gelden en stem op Zanglust! Wij zijn blij met 
iedere stem zodat we kunnen blijven doen wat we nu al doen. 
 
Zanglust is een zelfstandige vereniging maar wel nauw verbonden met KBO Meterik. 
De kerstzang tijdens hun jaarlijkse kerst-/adventsviering wordt altijd door Zanglust verzorgd. KBO 
organiseert ontspanningsmiddagen, kaarten, kienen, kaarten maken, wandelen, fietstochtjes, excursies, 
en uitstapjes. Om deze activiteiten blijvend te kunnen organiseren is het van belang dat u ook stemt op 
KBO Meterik.  
Laat de ontvangen stemmen van Rabo ClubSupport niet verloren gaan.  
Alvast onze hartelijke dank.  
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Helaas dien ik deze week te beginnen met een triest bericht. Alweer zijn er ruitjes 
stuk gegooid aan de achterkant van de zaal. De steen waarmee gegooid is, ligt als 
stille getuige nog op de grond onder de raampjes. Kwajongensstreek? Vandalisme?  
 
Als er nog andere getuigen zijn van deze vernieling, graag even een berichtje aan de 
Stichting zodat we dit netjes kunnen oplossen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daan trug nao de verbouwing.  
 
De vloor wuurd kommende donderdaag hiëlemaol klaor gemaakt zoëdaat die vriedaag kaan waere 
opgeleverd.  
 
Vaan de waek haet Henk wir enkele keziêne en deure geschilderd: daat zuut dr wir netjes oët.  
 
Vriedaag is Annemie begonne met ut texxe van de gang.  
 
En zaoterdaag woor ze dr wir. Toew heb ik meej ma á gebooje eur te helpe, waant alliën is ok ma alliën.   
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Op zaoterdaag zaot ok Luuk en Chiel à de koffie um 
ach oor. “Wie haet de veurige waek miene naam 
verkierd in ut Krèntje geschreve?” vruugt Luuk. En heej 
zwaajde waat rond mit ziene hamer. Ik durfde ni 
metiën waat te zegge en keek al rond nao enne 
veiligheidshelm. Ma gelukkig leep ut good âf en dronk 
Ruud euhhhh Luuk nag en twedde tas koffie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manne ginge wir ut daak op um aan de 
achterkant vaan de biljartzaal die panele vâs te 
tummere. Ut zuj en hiel wiel druug blieve, ma ze 
hebbe tussedaor toch nattigheid gevuld.  
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Gerrit kwoom ok op de koffie âf en heej ging ut 
hoëgerop zeuke: de boëtemoor môs nag gekeimd 
waere veur dn twedde kiër, bovenop dn hoëgwerker.  
In ut begin vond heej ut ma niks: aal die hendels en 
die knûpkes op daat bedieningspaneel. As ge de 
knop nao links trok, ging ie umhuug en as ge de 
knop nao beneeje trokt, daan ging ie nao rêchs… en 
logika vaan lek meej de zôk. Ma heej deej ut toch 
ma. Alliën, heej veulde zich waal Remi.  
 
 
 
 

 
 
Dus toew Maurice mit zien hundje langs kwaom 
wandele en zoog daat ziene maat (waant zeej hebbe 
al same hiël waat vierkante maeters same gekeimd) 
dao hiëlemaol alliën baove in daat bekske stond, 
boojde heej zich metiën vrijwillig á en veurdaat Gerrit 
ôhm kôs hale um en antwoord te gaeve, haj Maurice 
ziene hoônd al nao hoës gebrôch, haj ziene keimtrui 
á getrokke en stond heej al baove beej Gerrit in ut 
bekske. Daat is riechtige teamspirit.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nao de soep vaan Theejke hebbe we nag en wiel 
daorgewerkt:  
 
Mart ging Chiel assisteren en ondertusse waas ut gestopt 
mit zuutjes raegene.  
 
Mit ut texxe waar ik ondertusse ok hiëlemaol dr meij verig, 
ma we waore dr nag ni meij klaor. Annemie trok eur leukste 
snoët en vroog waat ik de volgende waek zaoterdaag op de 
planning haj staon…. 
    
Toew hebbe we ma en fles baer ôpe getrokke.  
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Jouw stem is geld waard! 
 
Meterik, 5 oktober 2020 

 
 

 
De Rabo ClubSupport 2020 is van start! Met deze actie maakt onze stichting kans op financiële 
ondersteuning. Daar kun jij ons bij helpen! 
Als klant van de Rabobank kun jij van 5 tot 25 oktober via www.rabobank.nl/clubsupport je stem 
uitbrengen op Stichting Meterikse Kermis en daarmee is jouw stem direct geld waard!   
Het geldbedrag dat we ophalen wordt volledig ingezet voor onze jubileumeditie in 2021. Ook dan gaan we 
voor ons mooie doel: kermis voor iedereen. De steun van de Rabobank zullen we inzetten voor het 
bekostigen van de attracties; hier kunnen we extra financiële middelen goed bij gebruiken.  
Heel erg bedankt!  
Organisatie Miëterikse Kermis  
 
 

 
 
Wat doet Synthese in de gemeente  
Horst aan de Maas 
 

 
Je hebt een idee voor jouw buurt, dorp of wijk en denkt: hoe pak ik het aan? We denken graag met je mee. 
Ook bieden we ondersteuning aan inwoners met vragen op allerlei gebieden. Samen met jou streven we 
naar een aangename leefomgeving voor iedereen. We werken samen met vrijwilligers en 
samenwerkingspartners.  
 

 Wat doen wij in Horst aan de Maas?  

Integreren doen we samen / Huismuis, Opvoedondersteuning Ouders en Kinderen (OOK), Samen Wijzer, 
Groepswerk, Jeugd en Jongerenwerk (JJW) en Opbouwwerk. 
 

Buurtbemiddeling  

Het loopt niet lekker met de buren en je wilt weer graag in gesprek met ze komen. Samen met een 
onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilliger helpen wij jou en je buren om weer met elkaar in gesprek 
te komen. 
 

Horstaandemaasvoorelkaar  

Heb je een talent en zou je iemand op vrijwillige basis willen helpen? Op de talentenbank van gemeente 
Horst aan de Maas vind je vraag en aanbod met betrekking tot vrijwilligerswerk/burenhulp. Ook vind je hier 
het cursusaanbod, de mogelijkheid tot ondersteuning van vrijwilligersorganisaties én een link naar de 
verschillende dorps- en wijkwebsites. www.horstaandemaasvoorelkaar.nl  
 

Thuisadministratie  

Ben jij het overzicht kwijt in jouw persoonlijke administratie? Weet je door een scheiding, verlies van jouw 
partner of van jouw werk niet meer hoe je alles moet regelen? Deskundige vrijwilligers helpen je om weer 
overzicht en grip te krijgen. We kunnen helpen met alles ordenen, een overzicht maken van inkomsten en 
uitgaven, informatie geven over minima-regelingen en toeslagen én deze samen met je aanvragen. 
 

Mantelzorgondersteuning 

Verleen je mantelzorg en ben jij op zoek naar informatie over hoe je mantelzorg met andere taken kunt 
combineren? Wij bieden informatie en advies, ondersteuning en themabijeenkomsten. Zo versturen wij 
een nieuwsbrief en is er een eigen facebookpagina (www.facebook.com/mantelzorghorstaandemaas).  
Om goed geïnformeerd te blijven kan men zich inschrijven op www.ikbeneenmantelzorger.nl.   
  
Heb je interesse of wil jij meer weten over een van de diensten? Meld je dan bij: 
Synthese 077 3978500 info@synthese.nl Bemmelstraat 2  5961 HN Horst 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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Stichting Nativitas 
 

               Secretariaat: Lies Dinnissen -Wanten, 

 Gebroeders Douvenstraat 18,  

      5961 DR Horst, tel. 077-3983493 

         e-mail: thdin@kpnmail.nl 

         Website: www.kinderenvanflores.nl 

 

 

Citaverde College en Stichting Nativitas schorten Speculaasactie 

een jaar op. 
 
In deze coronatijd gaan veel dingen anders dan 
anders. Al bijna 30 jaar vindt rond deze tijd in 
samenwerking met het Citaverde College de 
jaarlijkse Speculaasactie plaats. Leerlingen komen 
langs de deur om speculaas te verkopen voor de 
kinderen van mama België op het Indonesische 
eiland Flores.  
 
Voor Horst en omstreken al echt een traditie 
geworden waar op gerekend wordt. Helaas heeft de 
organisatie moeten besluiten de actie een jaar uit te 
stellen, vanwege de risico’s voor het oplopen van een 
besmetting met Covid 19.  
 
Dat dit ten koste gaat van de 150 straatarme kinderen van mama België, die vrijwel geheel afhankelijk zijn 
van hulp uit België en Nederland, zal duidelijk zijn.  
 
U kunt echter nog altijd online ondersteunen via de website  
 
https://www.kinderenvanflores.nl  
 
 

 
Molen Eendracht Maakt Macht    
 
Vanwege de verlengde maatregelen voor COVID-19 wordt er ook de komende periode nog 
geen brood gebakken bij de molen.  
De molen zelf blijft gewoon doordraaien, want er is geen gebrek aan wind in deze 
herfstperiode. Op zaterdagen is de molen daarom ook open voor voorbijgaande bezoekers op 
de gebruikelijke tijden, van 13.30 tot 17.00 uur. Ook wordt er meel gemalen.  
 
Hierbij hopen we dat iedereen de coronamaatregelen in acht neemt, zodat een bezoek aan de 
molen de komende tijd mogelijk blijft!  
 

Stem op Stg. Molen Eendracht Maakt Macht 

met Rabobank ClubSupport 
 

Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank lokale clubs en verenigingen. Als lid van de Rabobank kun je 
tot 25 oktober stemmen!   

Dit jaar kan er weer op onze stichting gestemd worden. Met het geld dat de stichting Molen Eendracht 
Maakt macht via deze weg ophaalt, willen we een beamer aanschaffen. Hiermee kan er in de open 

kapschuur een film vertoond worden over de Meterikse Molen van 1899 tot nu. We hopen onze bezoekers 
hiermee een nog beter beeld te geven over de geschiedenis van de molen. 

Stemmen kan via https://www.rabo-clubsupport.nl/ 

http://www.kinderenvanflores.nl/
https://www.kinderenvanflores.nl/
https://www.rabo-clubsupport.nl/
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SENIOREN 
Uitslagen 
Meterik  Neerkandia  2 - 3 
Meterik 2  FCV-Venlo 4  0 - 0 
DEV-Arcen 3  Meterik 3  1 - 0 
Leunen 3  Meterik 4  1 - 3 

 

Programma 

11-10-20 10:30 VCH 2   Meterik 2 
11-10-20 10:30 Meterik 3  Sporting S.T. 2 
11-10-20 10:30 Meterik 4  Sporting S.T. 3 
11-10-20 14:30 Grashoek  Meterik 
 
18-10-20 09:30 Wittenhorst 7  Meterik 3 
18-10-20 12:00 Hegelsom 2  Meterik 2 
18-10-20 14:30 Meterik   Hegelsom 
 
25-10-20 10:30 Meterik 2  GFC'33 2 
25-10-20 10:30 Meterik 3  Wittenhorst 10 
25-10-20 11:30 SVOC'01 3  Meterik 4 
25-10-20 14:30 DEV-Arcen  Meterik 
 

Meterik wordt tegen Neerkant niet beloond voor het goede spel. 
Op zondag 4 oktober speelde Meterik op sportpark De Vonckel tegen kampioenskandidaat Neerkant. De 
groen-witten verloren een tot de laatste minuut spannende wedstrijd onverdiend met 2-3. 
 
Vanaf de aftrap zochten beide teams de aanval en na twee kansjes van Neerkant scoorde Dré Peeters de 
1-0 uit de eerste gevaarlijke aanval van Meterik. Even Later leek Rick Hesen na een prima combinatie de 
2-0 binnen te schieten, maar helaas raakte hij de bal niet goed. 
Neerkant bleef gevaarlijk met hun zeer gevarieerde aanvalsspel en Joep Lemmen schoot na een halfuur 
de verdiende 1-1 binnen. Het spel golfde op en neer en vlak voor rust scoorde Bart Houben na een fraaie 
actie de 2-1. 
 
Na rust kreeg Meterik meer grip op het spel van Neerkant en zette de tegenstander steeds meer onder 
druk. Piet Steeghs zocht twee keer goed de ruimte, maar zijn inzet keerde de keeper en een volgende 
inzet smoorde in het zijnet. Vervolgens was het beurt aan Dré Peters, maar weer stond de 44-jarige  
keeper op de goede plek. Als jezelf niet scoort dan doet de tegenstander dat en zo gebeurde dat ook deze 
middag. De net ingevallen Willem Mennen zocht goed de ruimte en scoorde beheerst de 2-2. Meterik was 
even van slag en routinier Joep Lemmen maakte daar dankbaar gebruik. Hij plaatste na een fraaie actie 
de bal panklaar voor Gert Swinkels en die kon simpel de 2-3 binnen tikken. Meterik zocht nog fanatieker 
de aanval waardoor Neerkant steeds meer ruimte kreeg maar keeper Aswin Dierx voorkwam, met goede 
ondersteuning van de verdediging, meer tegengoals. Rens Arts kreeg nog de beste kans om de 
gelijkmaker te scoren. Eerst schoot hij na een prima aanval snoeihard op de binnenkant van de paal, maar 
de bal ging op miraculeuze wijze uit het doel. Luuk Seijkens van Neerkant zette het slotakkoord met een 
afstandsschot op de bovenkant van de lat. Wat een vermakelijke pot voetbal van twee zeer aanvallende 
teams waarin het jeugdige elan van Meterik het uiteindelijk moest afleggen tegen de routine van Neerkant! 
 

JEUGD 

Uitslagen jeugd 3 oktober 

America/Meterik JO19-1  - Wittenhorst JO19-3     8 - 0 
America/Meterik JO19-2  - Kessel VV JO19-2     6 - 5 
Meterik/America JO15-1  - MVC’19 JO15-2G     4 - 2 
Meterik/America JO13-1  - Baarlo JO13-2      6 - 0 
Meterik/America JO12-1  - Leunen JO12-2     6 - 8 
Meterik/America JO11-1  - SV United/BVV’27 JO11-1    4 - 11 
America/Meterik JO10-1  - Deurne JO10-2     2 - 6 
America/Meterik JO10-2  - Wittenhorst JO10-2   23 - 0 
America/Meterik JO9-1  - Leunen JO9-1      3 - 5 
America/Meterik JO9-2G  - SV Lottum JO9-1G     8 - 11 
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Programma jeugd 10 oktober 

FCV-Venlo JO19-4   - America/Meterik JO19-2  15:00 uur 
Belfeldia JO15-2G   - Meterik/America JO15-1  13:30 uur 
Deurne JO13-2G   - Meterik/America JO13-1  11:30 uur 
IVO JO12-1    - Meterik/America JO12-1  12:00 uur 
SV Venray JO11-2   - Meterik/America JO11-1  09:00 uur 
SV Venray JO10-3G   -  America/Meterik JO10-1  09:00 uur 
SV Venray JO10-5   -  America/Meterik JO10-2  12:15 uur 
SportingST/SVEB JO9-1  - America/Meterik JO9  -1  11:00 uur 
Merselo JO9-1    - America/Meterik JO9  -2G  09:30 uur 
Meterik/America JO7   - Locatie: sportpark Hegelsom  10:00 uur 
 

Programma jeugd 17 oktober 

SV Lottum-GFC´33 JO19-1G  - America/Meterik JO19-1  14:30 uur 
Meterik/America JO15-1  - H.B.S.V. JO15-2   14:00 uur 
 

Programma jeugd 24 oktober 

America/Meterik JO19-1  - RESIA JO19-1    15:00 uur 
America/Meterik JO19-2  - Leunen JO19-3   14:00 uur 
Sparta’18/Kronenberg JO15-3  - Meterik/America JO15-1  11:30 uur 
Wittenhorst JO13-2   - Meterik/America JO13-1  09:00 uur 
Meterik/America JO7   - Locatie: sportpark Meterik  10:30 uur 
 
 
 

 
 

De herfst staat weer voor de deur 

 

 
Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren weer laten vallen. 
In de hele gemeente staan groenkorven waarin deze bladeren kunnen worden verzameld. Verder gaat de 
buitendienst met meerdere ploegen bladruimen in de openbare ruimte. Dorpen en wijken worden volgens 
vaste routes afgewerkt. Om deze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren gaan wij niet op 
afroep te werk. 
 
Wij begrijpen dat bladval tijdelijk voor enige overlast kan zorgen, waarvoor wij uw begrip vragen.   
 
 
 

Nieuwe sporthal Hegelsom America Meterik en een 

extra accommodatie voor de winterperiode 
Het college wil investeren in een nieuwe sporthal op de locatie sportpark Vonckel te 
Meterik en een air dome aan schaffen als oplossing voor de piek in de 
binnensportaccommodaties in de wintermaanden. Dit stellen zij voor aan de 
gemeenteraad, die daar in november over besluit. 

  
In juli 2019 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Binnensport vastgesteld. Daarin staan enkele 
toekomstrichtingen voor de verschillende dorpen met betrekking tot de binnensportaccommodaties in onze 
gemeente. Een onderdeel hiervan is het realiseren van deze nieuwe sporthal voor het cluster Hegelsom, 
America, Meterik en Griendtsveen, vanwege de verouderde gymzalen en de veranderende vraag. 
  
Met verenigingen en dorpsraden en omwonenden is eerder al gesproken over deze mogelijke plannen. Na 
positief besluit in de gemeenteraad gaan wij de plannen gezamenlijk verder concretiseren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de precieze inpassing van het gebouw en de airdome. 
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Seniorennieuws 

Uitslagen 

VC Trivia DS1   – VC Olympia DS4   4 - 0 
VC Trivia DS2   – Sportivo DS1   3 - 1 
Vocala DS4       – VC Trivia DS4   1 - 3 
VC Trivia DS5   – VC Athos ’70 DS5   4 - 0 
VC Trivia DS6   – Peelpush DS7   1 - 3 
VC Trivia DS7   – BVC Holyoke DS3   2 - 3 
VC Trivia HS 2  – VC Athos ’70 HS 3   1 - 3 
 

Programma zaterdag 10 oktober 

11:00  VC Montagnards DS 1    – VC Trivia DS 2 
17:00  VC Athos ’70 DS 2          – VC Trivia DS 2 
14:30  VC Trivia DS 4                – VC Volt DS 4 (H) 
  Scheidsrechter: Susan Josten – van Rens 
  Teller: Lian Tacken 
15:00  Hovoc DS 6                     – VC Trivia DS 5 
15:00  Asterix DS 3                  – VC Trivia DS 6 
15:00  BVC Holyoke DS 3          – VC Trivia DS 7 
16:30  VC Velden HS 1              – VC Trivia HS 1 
12:30  Saturnus/HS 4                 – VC Trivia HS 2 
 

Jeugdnieuws 

Uitslagen 

VC Trivia MA1   – Flamingo’s ’56 MA1  1 - 3 
VC Trivia MC1   – DKJO MC1    4 - 0 
VC Maasdal N51  – VC Trivia N51   0 - 4 
Peelpush N51   – VC Trivia N51   4 - 0 
Set Up N42    – VC Trivia N41   0 - 4 
Revoc/VCB N41   – VC Trivia N41   0 - 4 
 

Programma zaterdag 10 oktober 

17:00  Flamingo’s’56 MA 1   – VC Trivia MA 1 
15:00  VC Montagnards MB 1  – VC Trivia MB 1 
15:00  Detac MC 1    – VC Trivia MC 1 
 

Programma zondag 11 oktober 

Nivo 5 in Horn 

10:00  VC Trivia N5 1   – AV Flash N5 1 
10:30  VC Trivia N5 1   – HORNERHOF/HHC N5 1 
 

Recreantennieuws 

Programma 

Dinsdag 13 oktober 

20:30  Active Rooy DR 1     – VC Trivia DR 1 
21:00  VC Trivia DR 2    – BVC Holyoke DR 1 (A) 

Zondag 11 oktober 

10:00  VC Trivia HR 1   – Vokon HR 1 (H) 
Meuleveld     – VC Trivia HR 2 
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Wedstrijdverslag N5 1 

Vandaag hebben we weer 2 wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd was tegen VC Maasdal. Deze 
wedstrijd ging super goed. We hebben heel veel punten gescoord met 3x spelen en een goede serves. 
We hebben deze wedstrijd dan ook dik gewonnen. De 2de wedstrijd tegen Peelpush was een stuk lastiger. 
Beide teams speelden erg goed 3 x , maar helaas was Peelpush iets sterker, ze prikten en smashten de 
ballen wat vaker. Helaas hebben we deze wedstrijd dan ook verloren. Maar wel super gespeeld. 
 
Tot de volgende keer, 
De dames en heer van Niveau 5.1 

 

VC Trivia wint met 4-0 en pakt de koppositie! 

Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen VC Olympia DS4 op het programma. Ondanks een 
sfeerloze setting, zonder publiek, zorgde de thuisploeg voor het nodige spektakel. De volleybalsters van 
VC Trivia hebben hun goede serie voort kunnen zetten en klimmen op de ranglijst!  
 
De eerste set verliep moeizaam. De tegenstander uit Panningen pakte de leiding in de set en zette dit 
voort tot 23 punten. De dames van VC Trivia bleven wel in het spoor en zoals zo vaak piekt het team op 
het moment dat de punten verdeeld worden. VC Trivia pakte de set met 25-23.  
  
De tweede set was een herhaling van een week eerder. De tegenstander werd meteen bij de strot gepakt 
door sterke service series. VC Trivia was heer en meester en pakte een voorsprong van 10 punten. De 16-
jarige Danique Oomen maakte haar officiële thuisdebuut voor VC Trivia. De set werd met 25-13 
gewonnen. 
 
Na deze overtuigende set zege wees alles erop dat VC Trivia de overwinning binnen handbereik had. De 
gasten uit Panningen herpakten zich en de thuisploeg had veel moeite om direct tot scoren te komen. Dit 
leidde tot een achterstand van 12-21. De coach van VC Trivia probeerde met een tweede time-out alsnog 
het tij te keren. VC Trivia kende een opleving, met de nodige energie en spelvreugde werd een inhaalrace 
gestart onder aanvoering van een uitstekend spelende Chelle Korstjaans. Met 8 servicepunten op rij deed 
Trivia weer mee. En zoals zo vaak: “als Trivia de punten binnen handbereik heeft dan komt er iets extra’s 
los”. De tegenstander uit Panningen pakte na de time-out van Trivia nog maar 3 punten en VC Trivia 13. 
Het werd 25-23. 
 
De vierde set was met momenten een lust voor het oog. Er werden mooie punten gescoord, met name door 
buitenspeler Desi van Rens. Het verschil met de vorige wedstrijden was dat VC Trivia veel sterker was in de 
passing, met name op de momenten dat het moest. De set werd met 25-21 gewonnen en daarmee pakte 
VC Trivia de eerste volle buit én de koppositie! 

 

VC Trivia heren 2 pakt bonuspunt tegen medekoploper 

Zaterdag stond de wedstrijd tegen Athos 3, medekoploper op het programma. Voor ons altijd een lastige 
tegenstander. 
 
Na goed ingespeeld te hebben met muziek van The Rolling Stones kon de wedstrijd beginnen. Vooraf de 
scheidsrechter nog in het zonnetje gezet met een cadeau, in het kader van de dag van de scheidrechters.  
 
De eerste twee sets liepen we steeds achter de feiten aan door veel persoonlijke fouten en gingen 
verloren.  
 
De derde set kwamen we beter in ons spel, maar helaas net niet voldoende om de set te pakken. Athos 
had de wedstrijd al gewonnen, maar wij hadden onze zinnen nog gezet op het bonuspunt. 
 
Doordat bij Athos in de vierde set de rek eruit was, konden we de laatste set toch nog verdiend winnen. 
Eindstand 1-3.  
 
De derde helft moesten we helaas thuis vieren. Het was namelijk al 21.00 uur geweest en dan mogen wij 
de kroeg niet meer in! 
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Steun Stichting Verborgen Wensen met Rabo 

ClubSupport 

 

 

 

Waar je ons van kent!  

Wij organiseren en ondersteunen activiteiten voor de kwetsbare medemens, dat staat bij ons centraal. Met 
een enthousiast team creëren wij kansen die voorheen niet mogelijk waren en wij gaan, waar mogelijk, 
mee op pad. Als blijk van waardering ontvingen wij in het voorjaar van 2020 een prachtige bos rozen van 
de Wekkerradio, initiatief van radio Horst aan de Maas. 
 

Zet jouw Rabobank ClubSupport stemmen in!  

Ook wij doen dit jaar mee met Rabo ClubSupport. Zonder budget is het voor ons onmogelijk om wensen in 
vervulling te laten gaan. Wij vinden dat de kwetsbare medemens iets extra’s verdient, jij ook? Als je 
aangesloten bent bij de Rabobank dan kan dat heel gemakkelijk. Zorg dat je lid wordt van de Rabobank. 
Dat kan eenvoudig door je gratis en vrijblijvend aan te melden via Rabobank.nl. Als lid ontvang je een mail 
met daarin 5 stemmen.  
Zet 2 stemmen in voor Stichting Verborgen Wensen dat is namelijk het maximale aantal dat je kunt 
inzetten voor één vereniging. De andere drie stemmen zet je in voor twee andere goede doelen naar jouw 
wens. Doe dit tussen 5 en 25 oktober! 
Dus zorg dat je lid wordt en zet je stemmen in!  
 
Heel erg bedankt namens stichting Verborgen Wensen;  
Annemie Craenmehr, Miek van Rens, Petra Korstjaans en Jessi Korstjaans   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Uitslagen competitie: Week 40    Competitie stand en punten na:   Ronde 4 
Meterik 1  Hegelsom 1   2 - 8   A   Klasse Meterik 1 22  pnt   plaats     9 
America 2  Meterik 2   7 - 7   B1  Klasse Meterik 2 26  pnt   plaats     3 
Kemphaan 3  Meterik 3   6 - 5   B1  Klasse Meterik 3 17  pnt   plaats     8 
Meterik 4  Wanssum 2 13 - 0   B2  klasse Meterik 4 23  pnt   plaats     5 
Valdere Sevenum2 Meterik 5   6 - 8   B3  Klasse Meterik 5 24  pnt   plaats     9 
Meterik 6   Vrij     C1  Klasse Meterik 6 11  pnt   plaats   11 
Meterik 7  Torrekoel 1   3 - 9   C2  Klasse Meterik 7 23  pnt   plaats     6 
 
Beste speler in Week 40:    PIET TACKEN van Meterik 5 
 

 
 
 
Spreuk: 
 

Hoe minder je reageert op negativiteit 

en hoe meer je zelf vanuit een positieve intentie handelt,  

hoe gemakkelijker je leven wordt. 
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Bouwen ‘Onder de Wieken’ (BOW) 
 
In de afgelopen periode heeft de groep BOW zowel in America als Sevenum levensloopbestendige 
woningen bekeken en bezocht. Hier kregen wij een prima beeld van de mogelijk- en onmogelijkheden. 
 
Tijdens de afgelopen besprekingen stond de indeling van de kavels en woningen centraal, waarbij 
dankbaar gebruik werd gemaakt van de opgedane kennis tijdens de woningbezichtigingen. De komende 
periode zullen we hier besluiten over gaan nemen. 
 
Ook zal er veel aandacht worden besteed aan het energieneutraal bouwen, waarbij naast het verwarmen 
van de woning ook de mogelijkheden om te koelen worden onderzocht. Dit is ook een van de 
onderwerpen waar de begeleidingsgroep mee aan de slag gaat. 
 
Eén bouwer heeft zich teruggetrokken. Inmiddels hebben zich enkele kandidaat-bouwers en kandidaat-
investeerders gemeld.  
 
Heeft u interesse en woont u in Meterik, dan kunt u dit nog steeds kenbaar maken door een mail te sturen 
naar wonen@dorpsraadmeterik.nl. U komt dan ook op de reservelijst. De volgorde van aanmelding 
bepaalt hier, wie als eerste de kans krijgt om deel te nemen. 
Na 1 november kan iedereen zijn/haar interesse kenbaar maken. 
 
Voor verder informatie kunt u ook terecht bij de werkgroep Wonen 
en dorpsontwikkeling van de Dorpsraad. 
 
 
 

Donderdag 22 oktober ’t Krèntje in elke Meterikse 

brievenbus 

 
Enkele keren per jaar wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.  

Donderdag 22 oktober  is dat weer het geval. De Meterikse abonnees van 

de digitale versie ontvangen het krantje gewoon in hun mailbox maar vinden 
deze dan ook in hun brievenbus.  

 

 
 

KCA Klein Chemisch Afval 
Wat mag u aanbieden? 
 
Bij het inleveren van uw KCA mag u maximaal 5 grote verpakkingen van 20 liter per 
stuk aanbieden. Grotere verpakkingen zijn niet toegestaan. Bedrijven en particulieren 
met grotere verpakkingen moeten het KCA door een erkend bedrijf laten afvoeren. 
 

Wat wél bij het Klein Chemisch Afval hoort zijn batterijen. 
U levert ze in bij de supermarkt of de KCA-wagen. We zien de batterijen niet graag bij het restafval, omdat 
ze een lelijke brand kunnen veroorzaken. 
Kijk voor de actuele informatie op onze website of in het Afval-ABC van de Afvalwijzer-app. 

mailto:wonen@dorpsraadmeterik.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 
 
Oxalis speelt gelijk 
Afgelopen zondag 4 oktober speelde Oxalis thuis tegen JES uit Venhorst.  
Zonder toeschouwers langs de lijn speelde Oxalis gelijk. Het werd 9-9.  
Zondag 11 oktober speelt Oxalis thuis om 12.00 uur tegen Diosa 1. 
 
Corona update 
Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur gelden er extra maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook onze vereniging.  
Voor de komende drie weken gelden deze regels (tot en met 20 oktober): 
 
• Geen publiek bij wedstrijden en trainingen. Na afloop van de wedstrijd/training dient men de      
sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten. 
• Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding.  
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 
• De sportkantine is gesloten. 
 
Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden; we hopen dat als iedereen zich aan de nieuwe 
maatregelen houdt, de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open kunnen gaan voor 
publiek. Zie verder onze website met de Corona richtlijnen: https://svoxalis.nl/svo/?page_id=1571. 
 
Stem op Oxalis met Rabo ClubSupport!  
Van 5 oktober t/m 25 oktober 2020 kunnen leden van de Rabobank weer stemmen op hun favoriete club 
door in te loggen in de Rabo app of via de website Rabo internetbankieren (via ‘zelf regelen’ > ‘mijn 
lidmaatschap’ klikken op Rabo ClubSupport). Draag jij SV Oxalis ook een warm hart toe?  
We hopen ook op jouw steun te mogen rekenen! 

Een letter van Oxalis in de schoen, moet je doen! 

Sinterklaas staat weer voor de deur. Oxalis verkoopt ook dit jaar weer chocoladeletters van Verkade 
fairtrade chocolade (135 gram per stuk) in de smaken melk, puur en hazelnoot.  
De letters kosten € 3,25 per stuk. 
Bestellen kan t/m 8 november bij Yvonne Swinkels, penningmeester, penningmeester@svoxalis.nl 
Tussen 21 en 27 november worden de letters afgeleverd bij de kopers. 

Kom meedoen met de KangoeroeKlup 
Zaterdag 10 oktober is er weer KangoeroeKlup 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 
 
Agenda 
• Grote Clubactie (bestellen loten kan tot 24 november via info@svoxalis.nl indien voorradig) 

• 10-10-2020: Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus 

• 24-10-2020 Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus 

• 26-10-2020 Kader-vergadering voor alle train(st)ers/coaches/leid(st)ers 19.30 – 20.30 uur 

• 27-10-2020 Algemene ledenvergadering 2.0  
 
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. 
 
 

 

http://www.svoxalis.nl/
https://svoxalis.nl/svo/?page_id=1571
mailto:penningmeester@svoxalis.nl
mailto:info@svoxalis.nl
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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. 
NB: Op dit moment mogen er, wegens verscherpte coronamaatregelen, slechts 30 personen 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. 
Hoe dat gaat kunt u hieronder lezen. 
 
Wat zijn de regels?  

- Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen. 
- 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 1,5 meter 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 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. 

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 
17-10: Susan Baltussen Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 
01-11: Piet Kuenen                  Theo v. Rens/ Huub Baltussen collecteschaal achter in de kerk  
 

Misintenties 

10 oktober, geen H. Mis volgens rooster 

 

17 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Jan Jenniskens (trouwdag) 
2. Voor de gezondheid van onze zus Bertha Jenniskens in Canada, die aanstaande dinsdag haar 

negentigste verjaardag hoopt te vieren’. 
Voor deze viering zijn 25 reserveringen. 
 

24 oktober, geen H. Mis volgens rooster 

 

1 november, 11.00 uur. H. Mis met aansluitend gravenzegening 

1. Overledenen van de familie Van Lieshout - Fattori 
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst)  
Op zaterdag 31 oktober is er geen mis. 

mailto:susanbaltussen@planet.nl
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Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus 
van de pastorie.  

2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl  en 
daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te 
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie. 
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. 
 
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 
 
Opgeven voor doopsel  
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 
Doopsels 
Op zondag 4 oktober jl. werden in onze parochie Duuk Röling en Wessel Kellner gedoopt.  
We willen hun ouders en verdere familie hiermee van harte feliciteren. 
 
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond het 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  
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.  
Dit nummer is:  06 5540 8023.  
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en 
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van 
het secretariaat te gebruiken. 
 
Voor de agenda 
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op: 17 oktober, 1 november, 14 november,  
28 november, 12 december, 24 en 25 december. 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
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