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Inside ‘The Cage’
Beste lezer van ‘t Krèntje,
8 oktober vindt alweer de zesde editie plaats van het enige echte Meterikse festival: ‘Inside The Cage’.
De organisatie van Inside The Cage heeft ook dit jaar de nodige tijd en moeite in het festival gestopt om er
weer een mooie editie van te kunnen maken. Dit mooie festival kan echter alleen in stand worden
gehouden door de hulp van vrijwilligers. Helaas wordt het steeds lastiger om deze te vinden. Vandaar
deze oproep aan jou! Ben of ken je nog iemand die ons graag een handje zou willen helpen op zaterdag
8 oktober. Dan ben je van harte welkom!
Voor de volgende taken zoeken we nog helpende handjes: entree, garderobe,
muntenkassa en drankuitgave. Bij de taken kun je je opgeven voor de shift van
’18.45-22.30’ en ’22.15-01.30’.
Opgeven kan door middel van een mailtje te sturen naar
jelleaerts1234@hotmail.com of een appje te sturen naar 06-1198 9254
Hopelijk zien we je 8 oktober en alvast bedankt!

Mobiel: 06 – 3823 0621
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.

2

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 03-09-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
SEPTEMBER
Do 08:
- KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur
Za 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
Zo 11:
JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur
Ma 12:
- KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
12-16:
- JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023
Di
13:
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
Wo 14:
KBO: excursie Militaire Begraafplaats Ysselsteyn 14:00 uur
Do 15:
Dorpsraadvergadering in MFC (foyer) 19:30 - 22:00 uur
Vr 16:
Molen Eendracht Maakt Macht: pizza avond 16:30 uur
Zo 18:
Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur
Ma 19:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Di
20:
Nieuwkomers (inloop)avond MFC de Meulewiek 19:30 uur
Wo 21:
Vrouwen samen sterk: uitstapje vertrek 9.00 uur bij MFC
Za 24:
JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
OKTOBER
Zo 02:
Ma 03:
Wo 05:

Za
Ma
Di
Zo
Ma
Wo
Do

08:
10:
11:
16-17:
17:
19:
20:

Za
Do

22:
27:

NOVEMBER
Wo 02:
Za 05:
Zo 06-07:
Ma 07:
Za 12:
Ma
Di
Wo
Do

14:
15:
16:
17:

Vr
Zo

18-20:
20:

Ma 21:
Wo 23:

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: informatieavond toekomst Vrouwen samen sterk 19:30 uur
Molen Eendracht Maakt Macht: brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
- Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
t Krèntje: huis-aan-huis bezorging

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
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
Duurzaam Meterik: informatieavond warmtepompen in MFC 20:00 - 22:00 uur
Vrouwen samen sterk: sinterklaasavond 19:30 uur
- Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Meriko Vocaal: Cecilia-avond
- Meriko Vocaal: deelname Horster koren Festival in het Gasthoes
- Zanglust: deelname Horst Vol Koren 11:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
KBO: feestavond in het MFC 19:00 uur
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Start groepsavonden
Volgende week starten de groepsavonden; aangezien niet alle groepen
deze week beginnen hieronder de data:
Doeve
: maandag 12 september
Duivelkes
: dinsdag 13 september
Koekebakkers
: donderdag 15 september
Miëterikse ellende
: dinsdag 20 september
Kwakers
: vrijdag 23 september
Sloopkogels
: vrijdag 30 september
We zijn 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 goed op te letten als men, in
de huidige situatie, de weg op fietst.

Kampen
De (zomer)kampen zitten erop, we kunnen terug kijken op zeer geslaagde kampweken. Fijn ☺☺☺
Het gezamenlijk kamp voor volgend jaar is bekend. We gaan van 15 t/m 22 juli naar Leveroy.
Noteer dit alvast in jullie agenda.

Rabobank ClubSupport
JongNL Meterik neemt deel aan de Rabobank ClubSupport 2022. Bent u lid van de Rabobank dan kunt
u op ons stemmen!
Hoe werkt het? Er is door de Rabobank een bedrag beschikbaar gesteld voor de Rabobank
ClubSupport in onze regio. In de stemperiode van 5 september t/m 27 september bepalen de leden
hoe dit bedrag wordt verdeeld! Alle leden kunnen stemmen via de Rabo app of Rabo online bankieren
of via www.rabobank.nl/clubsupport.
Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger het bedrag is dat de Rabobank aan de vereniging
doneert. Wij als JongNL Meterik kunnen dit geld goed gebruiken voor de aanschaf van nieuwe
materialen en het organiseren van activiteiten, weekendjes weg en de zomerkampen. Hiervoor hebben
we uw stem nodig. Gun ons uw stem en stem op JongNL Meterik.
Alvast hartelijk dank!
Leden en stafleden JongNL Meterik.

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.

Heb je zin om te helpen? Dat kan, graag zelfs
Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 september.
• Vrijdagavond 9 september: kraampjes opbouwen (19:00 uur)
• Zaterdag 10 september: van 9 uur tot ongeveer 17 uur. Verzamelen van
de ingebrachte spullen 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!
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In Meterik zijn vanaf 2020 ruim 20 zwerfafvalprikkers (zappers) actief. Sommigen lopen enkele keren
per jaar een route, een enkeling bijna wekelijks en anderen maandelijks. Iedereen op het moment dat
het beste uitkomt. Een à twee keer per jaar willen we er gezamenlijk op uit trekken.
Zo ook zaterdag 17 september als er wereldwijd zwerfafval wordt opgeruimd
tijdens de World Cleanup Day.
Wil je ook een keer meedoen?
Samen of wanneer het jou het beste uitkomt een rondje maken… en het afval wat je tegenkomt
meenemen. Goed voor je fitheid en goed voor het milieu.
Meld je dan aan via mail info@dorpsraadmeterik.nl of neem contact op via 06-5495 1201.
Voor de materialen wordt gezorgd.
Dorpsraad Meterik.
AFBRAAKTIJDEN
De afbraaktijd van zwerfafval is voor elk materiaal verschillend. Hieronder zie je een overzicht met
verschillende afbraaktijden:

We doen weer mee aan Rabo ClubSupport.
Heemkunde Meterik is een jonge, actieve stichting die de rijke Meterikse historie vast wil leggen en
voor iedereen toegankelijk wil maken. Kijk eens op www.geschiedenismeterik.nl.
Van 5 tot en met 27 september kun je als lid van de Rabobank je stem uitbrengen en we hopen dat we
ook dit jaar weer veel stemmen krijgen want elke stem is voor ons geld waard! Geld dat wij o.a. willen
gaan gebruiken om onze website verder uit te breiden en te verbeteren en om informatieborden te
plaatsen bij belangrijke Meterikse gebouwen, gekoppeld aan wandel- en fietsroutes.
We zijn blij met elke stem die we krijgen.
Laat je stem niet verloren gaan.
Alvast hartelijk bedankt!
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SJO America/Meterik
winnaar van de dorpencup
tijdens Jeugdvoetbaldagen
Elk jaar tijdens de laatste week van de
zomervakantie worden de Jeugdvoetbaldagen georganiseerd op het sportpark
van Wittenhorst.
Tijdens de Jeugdvoetbaldagen zijn kinderen in
de leeftijd van 5,5 t/m 16 jaar vijf dagen lang
met allerlei vormen van voetbal bezig. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan verschillende
trainings- en partijvormen, pannavoetbal,
voetvolley, een voetbalquiz en een
penaltybokaal.
1 onderdeel van de activiteiten is ook de
dorpencup. Hier kunnen punten verdiend
worden bij verschillende spelvormen.
Dit jaar is SJO America/Meterik de winnaar
van de dorpencup! De schaal mag een heel
jaar in de kantine van beide voetbalclubs
staan.

Jeu de Boulesclub Meterik
Afgelopen zaterdagmiddag 29 augustus werd het jaarlijkse clubkampioenschap gehouden van onze
vereniging. Het weer was prachtig en met onze nieuwe clubtenues aan werd het een gezellige en
sportieve middag op ons mooie Jeu de Boules terrein.

Uitslag:
1: Maria Versleijen
2: Martin Houwen
3: Hay van Rengs
Maria Versleijen was
tevens clubkampioen
van 2022, zij ontving de
wisselbeker.
We sloten af met een
heerlijk koud en warm
buffet en daarna werd er
onder het genot van een
drankje nog gezellig
nagepraat.

OOK ZIN OM TE BOULEN??
KOM DAN EENS KIJKEN OP DINSDAGMORGEN OF DONDERDAGMIDDAG!
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Mededelingen KBO
Laatste oproep !!!!! 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 bevinden zich in het bezoekersgebouw een
horecagelegenheid, waar we met z’n 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 p.p., 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 o.v.v. je voor- en achternaam.
Opgeven kan t/m zondag 11 september 2022.
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 volgende week uitgebreid op terug.

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Knutselen
Fietsen

Maandag 19 september, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 15-22-29 september, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Maandag 12 september, aanvang 14.00 uur; de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Donderdag 22 september starten we 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.

Telefoon gevonden
Gevonden nabij de Kannegietweg een iPhone
We denken met de Meterikse kermis verloren.
Voor meer informatie:
Fam. Hegger
Tel. nr. 077- 398 55 40
Alleen bellen als je de telefoon kunt ontgrendelen.
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Ook dit jaar heeft de KBO afdeling Meterik ingeschreven voor de Rabobank ClubSupport.
De doelstelling van de KBO is om de leefbaarheid voor ouderen in ons dorp zo aangenaam mogelijk te
maken. Dit door middel van het organiseren van allerlei activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten zoals
kienmiddagen, kaartmiddagen, dagdelen om te knutselen en bloemschikken, maar ook excursies naar
bedrijven in de regio, dagtripjes, wandelingen, fietstochten, biljarten etc.
Alles om de leefbaarheid en de sociale contacten voor de ouderen van 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 de KBO Afdeling Meterik, tijdens de Rabobank Clubsupport-actie. De periode dat u uw stem
kunt uitbrengen is van 5 tot en met 27 september.
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 “service” en vervolgens door het klikken op
“Clubsupport” naar de pagina gaan om te stemmen.
Vervolgens kunt u uw 3 stemmen uitbrengen en wij zouden het heel mooi vinden als u hiervan één
stem uitbrengt op KBO afdeling Meterik. (Leden van de Rabobank die géén toegang hebben tot de
Rabo App of Online bankieren ontvangen een persoonlijke stemcode om hun stem uit te brengen)
Laat uw stem niet verloren gaan.
Alvast onze hartelijke dank, namens KBO afdeling Meterik!

Fietstocht Duurzame Huizenroute Meterik
Op zondagmiddag 16 oktober houden we een duurzame huizenroute in Meterik.
Je kunt dan een 4-tal woningen in Meterik bezoeken waar verschillende verduurzamingsmaatregelen zijn
toegepast. De bewoners vertellen je over de keuzes die ze gemaakt hebben, de ervaringen met de
betreffende duurzame maatregel(en) en hun eventuele verdere plannen voor verduurzaming van hun huis.
Denk je zelf na over verduurzaming van je woning maar wil je
graag eens horen hoe dorpsgenoten dat hebben aangepakt,
wat de (besparings)resultaten zijn en waar ze tegenaan
gelopen zijn?
Meld je dan aan via duurzaammeterik@gmail.com.
Er is beperkt plaats, dus wees er snel bij.
Werkgroep Duurzaam Meterik

Vooraankondiging:
op dinsdagavond 15 november houden we opnieuw een infoavond in het MFC; dit keer gaat het
over warmtepompen. Noteer de datum alvast in je agenda.
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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 5
Op de boerderij was altijd veel werk en ook zaterdags werden er veel
werkzaamheden verricht zoals koper poetsen, klompen schuren, schoenen poetsen
en de sokken op de wasbord, ‘de wroebel’, wassen. Daarbij gingen de knokkels van
je vingers door.
De andere was werd op maandag gewassen; eerst de was in de sopketel, daarna in de wasmachine en
dan door de wring. Later kreeg men een centrifuge.
Bij Jo thuis bleekten ze de was niet door die in de wei in de zon te leggen. Het drogen werd gedaan aan
een lange waslijn. Als alles droog was, werd de was gestreken en/of gesteven zoals de boorden van een
sporthemd, dekkleedjes en witte schorten die op zon- en feestdagen werden gedragen.
Wel moesten iedere dag ‘de tuiten’ (de melkbussen) gewassen worden.
De tuin werd meestal door de vader van Jo gedaan. Ook werd dan iedere week ‘de goot’ uitgeveegd; dit
pas in de latere jaren want vroeger was er geen goot voor de boerderij.
Wanneer er onkruid in het veld geschoffeld moest worden bleef de vader van Jo zo lang mogelijk
doorwerken, ook als het hard regende.
Groenten werden door de vrouwen geweckt en varkens werden geslacht voor de wintervoorraad.
Voor de boodschappen kwam Eickmans Wiel langs de deur. Dat kwam omdat Jo haar moeder van de
Middelijk kwam. En Baltussen Jantje kwam ook langs de deur met kleding en ondergoed. Jantje woonde
ook op de Middelijk tegenover ‘De Greef’.
Jo haar moeder is overleden in het ziekenhuis en
vader overleed in het verpleeghuis. (zie
bidprentjes).
Alles werd toen geregeld door uitvaartverzorging
Dela. Jo herinnert zich dat bij de advertentie van
Dela stond: Dela (Deelt Elkaars Lasten).
Vroeger kon je, net als nu, op een bepaalde tijd
afscheid nemen van de overledene.
Jo vertelt dat ze afscheid van een overledene ging
nemen bij de familie Ambrosius. In die tijd moest je
direct als je binnen kwam knielen op de gangvloer
en dan bidden. Er brandden kaarsen in de gang.
Daarna mocht je afscheid nemen van de
overledene.
De buren zorgden er voor dat de mensen die
moesten weten dat er iemand overleden was
op de hoogte waren. Zij konden dan ‘s avonds
de rozenkrans gaan bidden.
De buren droegen ook de kist van huis uit naar
de kerk. De begrafenisstoet liep dan in een
processie naar de kerk.
Ook de koffietafel na de begrafenis werd
verzorgd door de buren.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Start 1e helft veldcompetitie op 10 en 11 september
Op 10 en 11 september gaat de 1e helft veldcompetitie van start.
Op donderdag 15 september speelt de Senioren 1 om 20.00 uur hun bekerwedstrijd thuis op Sportpark
Wienus tegen Jes/Klick’15 1. We wensen alle teams veel succes en veel sportplezier.

Kom meedoen met de KangoeroeKlup van SV Oxalis vanaf 10 september!
De KangoeroeKlup is een soort kleutergym voor 4- en 5-jarigen met een knipoog naar korfbal.
Alle meiden kunnen vrijblijvend en kosteloos 3x een training bijwonen.
De training die de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op basisvormen
van bewegen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) al op vroege
leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze
ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Binnen de KangoeroeKlup
vervullen een viertal jeugdige kangoeroes een hoofdrol. Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt
leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, gooien en vangen.
SV Oxalis hoopt met de KangoeroeKlup jonge meiden enthousiast te maken voor de korfbalsport,
zodat zij uiteindelijk door zullen stromen naar de Pupillen F van SV Oxalis (vanaf groep 3).

Trainingen
De Kangoeroes trainen 2x per maand op zaterdagmorgen.
• 10-09-2022 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
• 24-09-2022 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
• 08-10-2022 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
• 22-10-2022 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
Een keertje meedoen? Neem dan contact op met Jolanda Arts, 077-3986325 of artsvousten@ziggo.nl

Agenda:
•
•
•
•
•

5 t/m 27 september 2022: Stemmen Rabo ClubSupport
10 en 11 september 2022: Start 1e helft veldcompetitie
15 september 2022: 1e ronde bekercompetitie Oxalis 1 – JES/Klick’15 1 om 20.00 uur op
Sportpark Wienus
19 september 2022: Clinic “trainen geven de basis” door Rick van Luijt
26 september 2022: Grote Clubactie Meterik lotenverkoop deur-aan-deur

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

De scholen zijn weer
begonnen
Deze fraaie, door kinderen gemaakte
borden, maken ons er nog eens extra
van bewust dat we samen
verantwoordelijk zijn voor een veilige
woonomgeving!
De afbeeldingen spreken een
duidelijke taal!
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Muziekvereniging Concordia Meterik

Vrijdag 9 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.
Betalen is mogelijk via QR code of met contant geld

O.B.M.

Ouderen Biljart Meterik

Beste leden van OBM en alle inwoners van Meterik.

Vergeet niet je stem uit te brengen als lid van de Rabobank op onze vereniging via de App
of inloggen op Rabo ClubSupport.
Stemmen kan van 5 september t/m 27 september 2022.

WIJ DOEN OOK MEE AAN RABO CLUBSUPPORT
Waarom zou je één van je drie stemmen aan Zanglust geven?
Seniorenkoor Zanglust is al meer dan 50 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. Twintig senioren genieten elke maandag van hun repetitieochtend
met in de pauze een kopje koffie en een gezellig praatje.
Zanglust streeft ernaar een zo breed mogelijk repertoire aan te bieden dat geschikt is voor de ouder
wordende stem. Sinds kort hebben we speciaal voor ons koor gearrangeerde liedjes uit de jaren 70. Daar
zijn we heel erg blij mee.
Door onze concerten en optredens in verzorgingstehuizen of bij de KBO bezorgen we ook regelmatig
anderen een fijne middag of avond. Een donatie vanuit Rabo ClubSupport is meer dan welkom, zodat we
onze activiteiten kunnen voortzetten en niemand om financiële redenen hoeft af te haken.
Laat je stem niet verloren gaan. Wij zijn blij met elke stem die op ons wordt uitgebracht. Elke stem is voor
ons van levensbelang (geld waard).
Doe mee aan Rabo ClubSupport en stem op ZANGLUST
Wij danken iedereen bij voorbaat hartelijk.
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Molen Eendracht maakt Macht

De komende weken organiseren wij meerdere activiteiten bij de molen.

Broodverkoop op 10 september
Op zaterdag 10 september wordt er brood gebakken in ’t Bakhuuske. De molen is open van 13.30 uur tot
17.00 uur. Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen. In ’t Bakhuuske wordt er vanaf 14.00 uur tot
16.00 uur molenbrood gebakken.
We zien iedereen graag op zaterdag!

Pizza avond op 16 september
Na het grote succes van vorig jaar, organiseren we op vrijdagavond 16 september weer pizza avond bij de
molen. We gaan pizza’s bakken in ’t Bakhuuske. Deze kun je alleen ter plekke bestellen van 16.30 tot
19.30 uur. Lekkere pizza’s met toppings van ham, salami, ui, paprika en champignons. Wees er snel bij,
want op = op!

Rabo ClubSupport
Misschien is het jullie al opgevallen? De molen heeft een
nieuw logo! Als stichting hebben we afscheid genomen van
ons oude logo en hebben we, met behulp van het bedrag van
de vorige Rabo ClubSupport actie, een nieuw logo
ontwikkeld.
We zijn heel blij met deze vernieuwde look. Het logo en de
nieuwe huisstijl gaan we doorvoeren op nieuwe bebording.
Hiermee willen we graag nog meer mensen uitnodigen bij de
molen.
Dit hopen we te realiseren met de de Rabo ClubSupport actie 2022.
Stemmen op de Stichting Molen Eendracht maakt Macht Meterik kan tot en met 27 september via
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport.
We willen iedereen bedanken voor de steun die we krijgen!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen in onze kerk
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)
Zaterdag 15 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur
Lectoren, acolieten en collectanten
Lector
Acoliet
17-09: Henny Bergs
Max v. Dieten
01-10: Henny Jenniskens
Huub Baltussen
15-10: Susan Baltussen
Huub Baltussen

Collectant
Jan Steeghs
Jeu Tacken
Jan Steeghs

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dank u wel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 398 1416
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.
Informatie kerkhof
Voor alle informatie over grafrechten, grafruiming etc. kunt u zich wenden tot Jeu Tacken,
Tel. 077- 464 1386.
Ziekencommunies: 077-398 14 16
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

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

Ons beleid m.b.t. de Rabo Clubsupport of soortgelijke acties
We begrijpen dat verenigingen de kans aangrijpen om hun clubkas
te spekken en we willen ook ruimte bieden aan elke vereniging om
aan te geven waarom zij graag ieders stem hebben, maar dat willen
we beperken.
Iedere vereniging krijgt 1 x de gelegenheid om ter grootte van
maximaal 1/3 pagina bij hun verenigingsnieuws iets over de
campagne te vermelden. Dit om een aantrekkelijk krantje te houden
en onze drukkosten te beperken.
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