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Jubileumjaar ’t Krèntje ten einde!
Beste lezers,
1 september 2021 bestond ’t Krèntje 10 jaar.
Dat hebben we samen met onze abonnees gevierd. Elke abonnee
ontving een mooie verjaardagskalender met foto’s van Meterikse
gebouwen en landschappen.
Ook hebben we toen besloten om een feestelijk tintje aan ons
krantje te geven door de voor- en achterpagina het hele
jubileumjaar in kleur af te laten drukken.
Het jubileumjaar eindigt vandaag, donderdag 1 september 2022, maar de kleurige voor-en
achterpagina blijft!
De redactie heeft hiertoe besloten omdat we vinden dat een kleurige voor-en achterpagina ons krantje een
mooie uitstraling geeft en het biedt adverteerders de mogelijkheid om in kleur op de achterpagina te
adverteren.
Ook komend jaar kunt u dus genieten van een mooi, fleurig krantje zonder dat dat tot een prijsverhoging
leidt.

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.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben.
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2022
1 pagina
€ 27,50
achterpagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ achterpagina (kleur)
€ 25,00
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
Actuele agenda overgenomen op 27-08-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

SEPTEMBER
Do
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Zo
Ma
Di
Wo
Za

08:

- KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur
10:
- JongNL Meterik: vlooien (2e handsspullen) brengen voor rommelmarkt 10:00 - 13:00 uur
- Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
11:
JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur
12:
- KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
12-16: - JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023
13:
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
14:
KBO: excursie Militaire Begraafplaats Ysselsteyn 14:00 uur
15:
Dorpsraadvergadering in MFC (foyer) 19:30 - 22:00 uur
18:
Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur
19:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
20:
Nieuwkomers (inloop)avond MFC de Meulewiek 19:30 uur
21:
Vrouwen samen sterk: uitstapje vertrek 9.00 uur bij MFC
24:
JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

OKTOBER
Zo
Ma
Wo
Za
Ma
Di
Zo
Ma
Wo
Do
Za
Do

02:
03:
05:

Molen 'Eendracht Maakt Macht': Limburgse molendag 11:00 - 16:30 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: documentaire over Derk van Assen in het MFC 13:30 uur
- Zanglust: optreden in Sevenheym 19:00 uur
- Vrouwen samen sterk: informatie-avond toekomst Vrouwen samen sterk 19:30 uur
08:
Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
10:
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
11:
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
16-17: Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur
17:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
19:
Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur
20:
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
- Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur
22:
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
27:
t Krèntje: huis-aan-huis bezorging

NOVEMBER
Wo
Za
Zo
Ma
Za
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Zo
Ma
Wo
Do
Wo

02:
05:
06-07:
07:
12:

Vrouwen samen sterk: quiz 19:30 uur
Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur
Meriko Vocaal: te gast bij Aedemnoet Kessel
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken
- Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 19:00 - 23:30 uur
14:
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
15:
Duurzaam Meterik: informatieavond warmtepompen in MFC 20:00 - 22:00 uur
16:
Vrouwen samen sterk: sinterklaasavond 19:30 uur
17:
- Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
18-20: Meriko Vocaal: Cecilia-avond 08:00 - 09:00 uur
20:
Meriko Vocaal: deelname Horster korenfestival in het Gasthoes
21:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
23:
KBO: feestavond in het MFC 19:00 uur
24-27: Concordia: voorstelling AMISSA 19:00 - 22:30 uur
30:
Vrouwen samen sterk: kerststukje maken 19:30 uur
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Rommelmarkt JongNL Meterik
Zondag 11 september vindt onze rommelmarkt plaats. Vanaf 10.30 uur start
de verkoop van allerlei 2e handsspullen, van handtas tot speelgoed.
Entree bedraagt 1 euro.
Op zaterdag 10 september tussen 10 en 13 uur kunt u 2e handsspullen brengen, die wij mogen
verkopen. We zullen zorgen dat er vrijwilligers klaar staan om alles in ontvangst te nemen. Vanwege
de bouw van de sporthal zal dit anders gaan als voorgaande jaren; volg hiervoor de aanwijzingen van
de vrijwilligers. We kunnen helaas geen spullen thuis ophalen. Wel het vriendelijke verzoek dat de 2e
handsspullen die jullie brengen, nog wel bruikbaar zijn. Spullen die niet verkocht worden en nog
bruikbaar zijn, gaan naar het goede doel.

Voor dit alles zoeken we nog wel helpende handjes
→ Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 september.
→ Zaterdag 10 september: van 9 uur tot ongeveer 17 uur. Verzamelen
van de ingebrachte spullen, kramen opbouwen en inrichten.
→ Zondag 11 september: van 10 uur tot ongeveer 15 uur/15.30 uur.
Alle hulp is welkom, ook al is het maar voor een paar uurtjes!
Aanmelden kan door een mail te sturen naar cindy.litjens@kpnmail.nl.
Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd!

Start groepsavonden seizoen 2022-2023
Vanaf maandag 12 september starten de groepsavonden van het nieuwe seizoen weer. Hopelijk
hebben jullie er net zoveel zin in als wij!
We zijn nog bezig met de voorbereidingen voor het starten van de nieuwe groep. Zodra hier meer over
bekend is zullen we zorgen voor een uitnodiging voor de jongens en meisjes van groep 4.

Let op!
Zoals jullie vast wel weten is men begonnen met de bouw van de sporthal op het sportpark.
De toegang tot de blokhut is onze eigen weg naar de blokhut. Deze wordt vanaf nu ook gebruikt door
het bouwverkeer, waardoor onze fietssluis ook aangepast is. We hebben contact met de gemeente om
dit nog veiliger te maken. Maar ook de vraag aan alle leden en ouders om in de huidige situatie
goed op te letten als men de weg op fietst!
JongNL Meterik

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open Inloop
Het volgende Eetpunt is op maandag 19 september en dan wordt er
weer een 3-gangendiner geserveerd. U kunt zich opgeven t/m donderdag
15 september bij de dorpsverbinders. tel. 06-38230621 of
dorpsverbindermeterik@gmail.com
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon.
Open inloop is iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit.

Let Op!
Op maandag 5 september is er i.v.m. vakanties geen Eetpunt.
De Dorpsverbinders Carli, Ria en Hennie
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Kaartverkoop gestart spectaculaire
muziekproductie Amissa van 24 t/m 27
november door Concordia Meterik
Meterik organiseert dit najaar de mooiste, grootste en meest spectaculaire muziekproductie uit haar
eigen geschiedenis. Aanleiding is het 100-jarig jubileum van Muziekvereniging Concordia Meterik.
Tientallen vrijwilligers en meer dan 100 muzikanten, acteurs, zangers, dansers en filmamateurs maken
zich op voor 5 voorstellingen op 24, 25, 26 en 27 november aanstaande. Voor de gelegenheid wordt de
kerk van Meterik omgetoverd tot een waar muziektheater. Spectaculair worden de hypermoderne
beeld- en videoprojecties in combinatie met het neogotische kerkinterieur.

Kerk in Meterik omgebouwd tot een waar muziektheater
Amissa vertolkt 100 jaar Limburgse volksgeschiedenis in een spannend familiedrama. De kerk van
Meterik wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een waar muziektheater met een 180° beleving.
Niet alleen op het podium aan de voorzijde van het publiek maar ook links- en rechts van hen, spelen
allerlei verwikkelingen af. Houben Souren, het gerenommeerde licht- en geluidbedrijf uit Roermond,
ontwierp speciaal voor Meterik een vernieuwend plan voor licht- en videoprojectie. 9 Glas-in-lood
ramen in de Meterikse kerk worden door vrijwilligers voorzien van een filmdoek. Ze vormen samen één
groot projectiescherm dat bestaat uit 9 afzonderlijke delen in een boogvorm. Ook de glas-in-loodramen
links en rechts van het publiek krijgen deze functie.
Meer dan 100 muzikanten, acteurs, dansers en figuranten maken samen Amissa
Amissa vertelt het verhaal van de
verloren zoon Leo die aan het einde
van zijn leven op zoek gaat naar zijn
familie. In die zoektocht beleeft het
publiek 100 jaar Limburgse
volksgeschiedenis met spannende,
romantische, vrolijke en verdrietige
scenes. De voorstelling is een
combinatie van muziek, zang, film,
toneel en dans. Aan de voorstelling
Amissa doen meer dan 100
muzikanten, acteurs en figuranten
mee. De muziek tijdens de
voorstelling wordt verzorgd door de fanfare en drumband van muziekvereniging Concordia en een
gelegenheidscombo. Als zangsolisten treden tijdens de voorstelling op: Marloes Nogarede, Jolanda
Versteegen en Sanne Hesen. De overige zang wordt verzorgd door een speciaal projectkoor onder
leiding van Roel Verheggen. Hoofdrolspelers voor het toneel zijn Dian Driessen als Lies, Teun
Verheijen als de kleine Max, Ron Bosmans als Leo en Suzan Verheijen als Elly. Aan de voorstelling
doen daarnaast nog tientallen dansers en figuranten mee. De regie en het script van Amissa is in
handen van Roel Verheggen. Het fanfareorkest van Meterik komt uit in de 1e divisie en staat onder
muzikale leiding van Chris Derikx. De drumband staat onder leiding van Guido Pouwels en komt uit in
de 2e divisie.

Jaren ’50 danszaal voor de ontvangst en afterparty
Het publiek voor de vijf voorstellingen wordt ontvangen in MFC de Meulewiek dat voor de gelegenheid
wordt ingericht als een "echte jaren '50 danszaal". Hier is natuurlijk ook de afterparty. Dansen in de
jaren '50 is één van de thema's uit de voorstelling.

Meer informatie
Amissa is het initiatief van Muziekvereniging Concordia uit Meterik. De organisatie is in handen van
een speciale projectcommissie en tientallen vrijwilligers uit onder andere Meterik. De verkoop van de
bijna 2000 kaarten is inmiddels gestart. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.concordiameterik.nl/amissa.
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Mededelingen KBO
Woensdag 14 september
Excursie naar de Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn.
We gaan op excursie naar Nederlands grootste Militaire Begraafplaats waar alleen Duitse militairen
begraven liggen. Hier liggen 31.714 Duitse militairen, 87 oorlogsdoden uit de Eerste Wereldoorlog en
bijna 32.000 oorlogsdoden van de Tweede Wereldoorlog. Voor iedere dode werd een kruis geplaatst.
De gegevens (naam, grafligging, geboorte- en sterfdatum, rang - indien bekend) zijn met witte kleur op de
natuursteen aangebracht.
In 2021 kwam een nieuw bezoekersgebouw gereed. Bij de ingang liggen lijsten met de namen en
grafligging van de oorlogsdoden ter inzage. Daarnaast bevindt zich in het bezoekersgebouw een
horecagelegenheid, waar we met zijn allen koffie of thee en een stukje vlaai nuttigen.
Ook laten we ons door een gids alles vertellen over dit grote kerkhof en zijn verleden.
Je kunt er op eigen gelegenheid heen fietsen of heen rijden, de afstand is ongeveer 12 ½ km.
Het adres: Timmermansweg 75, 5813 AM Ysselsteyn.
We treffen ons dan gezamenlijk om 13.45 uur bij de kassa-ingang.
Er zijn kosten aan verbonden: € 5,00 pp. inclusief koffie of thee en een stukje vlaai en zelfs de
rondleiding is er bij inbegrepen.
Dus twijfel niet langer en geef je meteen op, liever vandaag nog dan morgen, en je weet:
einde-opgavedatum is ook definitief einde opgave.
Opgeven kan tot zondag 11 september via de secretaris Bert Thijssen, het liefst per mail,
kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook 06.40 35 55 80 maar dan pas tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
Het bedrag van € 5,00 overmaken op rek. NL93RABO0133305481 met vermelding van je vooren achternaam.
Opgeven kan t/m zondag 11 september 2022.
Dan noteer alvast in jullie agenda’s: op 08 oktober, een documentaire gemaakt door Thuur van den
Heuvel, over de verzetsheld Derk van Assen, waar ter nagedachtenis in de Schadijkse bossen een
monument (kruis) is geplaatst. Deze en nog een andere documentaire zullen in het MFC gedraaid worden.
We komen er de volgende week uitgebreid op terug.

Agenda :
Wandelen
Kaarten
Kienen
Knutselen
Fietsen

Maandag 05 september, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 08-15-22-29 september 2022, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Maandag 12 september, aanvang 14.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Donderdag 08 september starten we weer om 13.30 uur met het knutselen in het MFC.
Dinsdag 13 september organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht.
Pak je fiets en fiets gezellig met de Janne Mannen mee.

Groetje, KBO Meterik.

1 september: Sint Aegidius
Als we de oude weerspreuken mogen geloven dan blijft het voorlopig droog weer!
Het weder van Sint Aegidius blijft 4 weken aanhouden.
Is het schoon met Sint Giel, ’t zal het zijn tot Sint Michiel (dat is op 29 september).
Is ‘t 1 september heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer.
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Parkeren in Meterik
Bij de herinrichting van ons dorpscentrum zijn er wat parkeerplaatsen verdwenen die op een andere
plek teruggekomen zijn. Net als in de meeste andere plaatsen, kun je niet altijd direct voor de deur
parkeren van de plek waar je moet zijn. Maar bij de gymzaal en aan de Jan Drabbelsstraat zijn
voldoende parkeerplekken beschikbaar.
Vóór het MFC is sinds kort een algeheel parkeerverbod ingesteld. Daar is voor gekozen om gebruikers
van de foyer een vrij uitzicht naar de straat te geven. Ook wordt hierdoor de ruimte vrij gehouden voor
de marktkramen op donderdag en vrijdag.
Bij de kerk is langs de ingang een laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst. Dat is een erg
ongelukkige plek en dit was ook niet zo gepland. Dit hebben we met de gemeente besproken en
Vattenfall gaat de laadpaal verplaatsen naar een plek achter het transformatorhuisje, zoals ook
afgesproken was.
Met name op zondag wordt veel overlast ervaren van hinderlijk geparkeerde auto’s. Met het plaatsen
van borden is dit niet te voorkomen. Daarom is met de gemeente afgesproken dat er een flyer gemaakt
wordt, waarop gevraagd wordt om gebruik te maken van de aanwezige parkeerplaatsen, zoals bij de
gymzaal. De flyers kunnen bijvoorbeeld onder de ruitenwissers van hinderlijk geparkeerde auto’s
worden geschoven. We hopen dat de overlast daardoor uiteindelijk beperkt wordt.
De invalidenparkeerplaats bij het MFC ligt vrij ver van de ingang. Technisch kon dat echter niet anders.
Om te voorkomen dat mensen die daar parkeren via de weg naar de ingang moeten, wordt een
doorgang gemaakt naar het voetpad.

Overige verkeerszaken
Om verkeersdeelnemers te wijzen op de geldende maximum snelheid van 30km/uur is er een smiley
geplaatst. Deze hangt nu nog bij Café Kleuskens maar zal ook op andere plekken worden ingezet.
Verder wordt de maximum snelheid op de Crommentuijnstraat en Meteriksebaan binnenkort verlaagd
van 80km/uur naar 60km/uur. Dat is conform het verkeersplan dat ca. 10 jaar geleden is vastgesteld,
maar op dit punt nog niet uitgevoerd was. Hierdoor wordt de route voor doorgaand verkeer via Meterik
minder aantrekkelijk.
De campagne ‘Veilig op weg’ krijgt na de vakantie een vervolg. De gemeente heeft samen met
kinderen van de basisschool een project opgezet. Het resultaat daarvan zullen we in de loop van
september zien.

En we blijven het herhalen: een veilige omgeving maak je vooral ook zelf!

Krèntje lezen in Spanje
3 kersverse gezinnen gingen lekker 2 weken op vakantie naar
Spanje. Op de foto, Remco, Anique en Vera

Sander, Anna en Sep, Kris, Maddy en Tess,
Ruud en Nicole
De oom en tante van Remco Vermeer zijn hier afgelopen jaar
een B&B begonnen (Finca Sueño devida) in Alhaurin de la Torre.
Wat was het genieten in deze mooie streek. En tussendoor
uiteraard ook nog even tijd gemaakt om 't Krèntje te lezen.
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Jo Verstappen - Tacken.

Jo Verstappen - Tacken was bereid herinneringen aan haar leven in Meterik met
ons te delen, waarvoor hartelijk dank. We publiceren het levensverhaal van Jo in
meerdere delen; vandaag leest u deel 4.
Jo trouwde op 5 januari 1965 met buurjongen Thei Verstappen.
Vóór het trouwen gingen Jo en Thei naar een cursus van drie dagen in het Manresa
Klooster in Venlo, dat vanaf 1966 dienst deed als bezinning- en gesprekcentrum.
Op de dag van de bruiloft van Jo en Thei was er om 10.00 uur de Heilige mis in de kerk van Meterik waar
ze, begeleid door de ruiterclub, in de koets naar toe gingen. De huwelijksmis werd begeleid door drie
geestelijken: Theo Moorman, Harrie Tacken en Wim Jenniskens. Daarna werd het feest voortgezet in
bondszaal De Meulewiek waar Coba en Grad Baltussen het beheer hadden. Daar kwam toen ook het
grote zangkoor zingen voor het bruidspaar.
Als je de bruiloft in de bondszaal vierde, moest je zelf voor het eten zorgen, de aardappelen schillen, zelf
appelmoes maken en de boodschappen kopen. Dien Hermans kookte en zorgde met een vast team voor
het bruiloftsdiner.
Thei en Jo hadden een dag feest. Als huwelijkscadeau kreeg Jo varkens en koeien mee en een oude
tractor die ingeruild werd.
Samen gingen ze bij Jo’s ouders inwonen op Crommentuijnstraat 51 in Meterik.
Thei en Jo hebben samen twee dochters gekregen: Els [27-01-1966] en Carli [29-11-1967]
29 november 1964 was dokter Holthuis binnen bij Jo bij de bevalling bij de geboorte van Carli en op
hetzelfde moment was Thei met veearts Vullings op stal bij het kalveren van een koe.

Op de foto Jo met dochters Els en Carli.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Start trainingen en trainingstijden
De voorbereiding voor het nieuwe seizoen 2022-2023 gaat weer beginnen.
De Senioren 1 en 2 zijn inmiddels gestart met hun trainingen.
De jeugdtrainingen starten in week 35 (29 augustus t/m 3 september).
Trainingstijden:
• G-Sport: zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur
• Kangoeroes: zaterdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur
• Pupillen F1: woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur
• Pupillen E1+E2+E3: maandagavond van 18.30 tot 19.45 uur
• Pupillen D1: maandagavond van 18.30 tot 19.45 uur
• Aspiranten C1: dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
• Aspiranten B1: dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
• Junioren A1: dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
• Midweek: woensdagavond tussen 19.30 tot 21.00 uur
• Senioren 1 en 2: dinsdag- en donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur

Rabobank Clubsupport gaat weer van start
Van 5 t/m 27 september 2022 kun je jouw stem weer uitbrengen op je favoriete club of vereniging.
Leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club via de Rabo App of Rabo Online Bankieren of
via rabobank.nl/clubsupport. Nog geen lid van de Rabobank? Aanmelden doe je ook via de website of
app.
De lijst met deelnemers vind je onder de knop Rabo ClubSupport. Je logt eerst in en via de knop
‘Service’ en vervolgens ‘Lidmaatschap’, klik je op de knop ‘Rabo ClubSupport’.
Stem op SV Oxalis met RABO ClubSupport en steun de club!

Agenda:
•
•
•
•

3 september 2022: SPES-toernooi Milsbeek voor alle jeugdteams m.u.v. D1
5 t/m 27 september 2022: Stemmen Rabo Clubsupport
10 en 11 september 2022: Start 1e helft veldcompetitie
15 en 16 oktober 2022: Einde 1e helft veldcompetitie

Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl OF
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis

Muziekvereniging Concordia doet ook dit jaar mee met
Rabo Clubsupport.
Als Muziekvereniging Concordia staan we midden in de Meterikse gemeenschap. We 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 Kerst en Allerzielen, wij verzorgen met ‘Kerboet met
Kroet’ de beide zittingsavonden, etc.
Om onze vereniging financieel gezond te houden doen we ook dit jaar weer mee met Rabo
ClubSupport. Vanaf 5 tot en met 27 september kun je als lid van de Rabobank je stem uitbrengen.
Jouw 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.
Wij bedanken je bij voorbaat hartelijk voor jouw stem.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen in onze kerk
Zaterdag 3 september, 23e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Rianne Tielen - Beuyssen (jaardienst)
Zaterdag 17 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Stien en Piet Hermans - Reijnders (jaardienst)
2. overleden en levende leden v.d. fam. J. Tacken en W. Tacken - Houben (jaardienst)
Zaterdag 1 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Riek en Piet Lemmen - Weijs (jaardienst)
Lectoren, acolieten en collectanten
Lector
Acoliet
03-09: Jos Tielen
Theo v. Rens
17-09: Henny Bergs
Max v. Dieten
01-10: Henny Jenniskens
Huub Baltussen

Collectant
Jeu Tacken
Jan Steeghs
Jeu Tacken

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dank u wel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 3981416
Misintenties:
Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de
intentie.
Ziekencommunies: 077-398 14 16
Telefoonnummer priesternooddienst: 06-5540 8023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

‘Processie’ Tienray op zondag 11 september
Mededeling namens het federatiebestuur.
We gaan traditiegetrouw weer naar Tienray. Er zal geen processie trekken maar alleen in de kerk van
Tienray zal er om 11.00 uur een H. Mis gevierd worden.

Vandaag is het 1 september en nemen we afscheid van augustus
Augustus is genoemd naar keizer Augustus. Oorspronkelijk heette deze maand Sextilis (de zesde maand).
De naam september komt van het Latijnse woord septembris wat afkomstig is van het woord septem dat
zeven betekent. September is bij ons de negende maand van het jaar maar vroeger was september de 7e
maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 voor Christus op 1 maart begon.
Oktober komt van octo, wat acht betekent en november van novem, dat is negen.
December was oorspronkelijk de tiende maand: decem is tien.
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