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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

De natuur weet wat ze wil en doet het,
ook al weten wij niet hoe ze het doet.
In week 25 is er 36 mm. neerslag bijgekomen.
Het totaal in juni is nu 73 mm.
De zon klimt
Ochtenddauw krimpt
Een aangename temperatuur
De wereld opent zich in de natuur.

Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.
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Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
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€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
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Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.

Meulewiekagenda vanaf 25 juni 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Juni
Za

27:

JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur

Ma
Do

06:
09:

Ma
Di
Ma
Za

13:
14:
20:
25:

KBO wandelen 13:30 uur
- 't Krèntje huis-aan-huis bezorging
- Muziekvereniging Concordia, ledenvergadering vanaf 20:00 - 21:30 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO fietsdag 13:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Juli

Augustus
Ma
Wo
Ma

03:
05:
10:

Do
Za

20:
22:

KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen samen sterk, fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud)
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad, openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur

IN MEMORIAM
Op dinsdag 11 juni is ons lid Jo Alards na een moedig gedragen ziekte op 74-jarige leeftijd overleden.
Sinds 1 januari 2014 was Jo lid van Seniorenvereniging KBO Meterik en was altijd aanwezig bij
themamiddagen, kerst-/adventsvieringen en jaarvergaderingen. Jo was niet weg te denken bij het
maandelijkse eetpunt van Ôs Kruuspunt, waar het een genot was als je zag hoe smakelijk Jo kon eten met
een heerlijk pilsje erbij. Ook kon Jo genieten van zijn groentetuin en van muziek waar hij samen met Nelly
uren aan kon besteden. Seniorenvereniging KBO Meterik zal Jo als een gewaardeerd lid missen en
wensen in het bijzonder echtgenote Nelly, alle broers en zussen en familieleden, vrienden en bekenden
veel sterkte om het verlies van Jo Alards een plaats te kunnen geven.

FIETSMIDDAG
Niet vergeten om je aan te melden bij Wiel van Rengs voor de fietsmiddag op dinsdag 14 juli.

COMPLIMENT
Seniorenvereniging KBO Meterik geeft een zeer groot compliment aan de DORPSVERBINDERS die in
deze drukke periode toch nog de tijd vinden om veel Meterikse ouderen een hart onder de riem te steken
met een attentie. Daarom deze aangepaste spreuk voor jullie drie.

NAMENS BESTUUR EN LEDEN BEDANKT
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Oud papier actie

Aanstaande zaterdag 27 juni komen onze vrijwilligers huis aan huis oud papier ophalen. Groep 2 is
dan aan de beurt, dit zijn Paul Hoeijmakers (hesjes), Bas Don, Bram Jacobs en Bernard Jenniskens.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat (dus geen los papier in een bak
die moet blijven staan, maar los papier netjes in een doos).

Zoekt jou!
Wij zijn op zoek naar nieuwe leiding.
Lijkt het jou leuk om voor kinderen wekelijks een leuke groepsavond te organiseren of om op een
andere manier betrokken te zijn bij onze vereniging?
Dan komen wij graag met jou in contact!

Wat JongNL Meterik jou te bieden heeft:

•

• Leuk team met gezellige leiding
• Activiteiten buiten de groepsavonden
Persoonlijke ontwikkeling door deelname aan cursussen

Dit zoekt JongNL Meterik in jou:
•

•

Enthousiaste nieuwe leiding
Goed in omgang met kinderen
• Weet van aanpakken

Ben jij 16 jaar of ouder en benieuwd naar de mogelijkheden bij JongNL Meterik?
Stuur dan een mail naar info@jnmeterik.nl
JongNL Meterik
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Een terugblik……
receptie voor Mina 23
In april 1988 leverde de 18-jarige Mina 23 haar 100.000 liter melk. Een mijlpaal die maar door weinig
Nederlandse koeien wordt bereikt. Mina is een koe van het roodbonte ras M.R.IJ. (Maas-Rijn-IJsselvee) en
eigendom van de Meterikse melkveehouder Jan Verheyen.
Mina was in 1988 al de moeder van 8 vaarzen en zeven stieren. Ze gaf vanaf haar vierde levensjaar
gemiddeld 7000 liter melk per jaar. De meeste melkkoeien worden gemiddeld zes of zeven jaar, dus Mina
was al een bejaarde dame en ondanks dat drachtig; de volgende nakomeling werd eind juni 1988
verwacht.
Reden voor het bestuur van de Verenigingen voor Veehouderijbelangen Noord-Limburg om een huldiging
van Mina 23 te organiseren. Op 14 mei 1988 (één dag voor haar 19e verjaardag) vond die plaats in zaal
‘De Meulewiek’. Mina was gewassen en geschoren en werd in optocht vanaf het bedrijf van Verheyen aan
de Sint Maartensweg naar ‘De Meulewiek’ geleid. De koe was het middelpunt van de receptie die
gehouden werd omdat 100.000 liter melk geven zelden voor komt; een zwartbonte koe had die prestatie
nog nooit geleverd.
Wethouder G. Driessen uit Horst en T. Gielen, de voorzitter van de bond van rundveehouderijen, hingen
Mina 23, die vrij rustig bleef onder het hele gebeuren, een prachtige bloemenkrans om.

Op de foto v.l.n.r. Fien, Jan, Erik en Rian Verheyen met koe Mina 23.
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Waat is dr de âfgeloëpe waek allemaol gedaon in de zaal?
Wiel steurt meej via de epp allemaol kleine stukjes tekst en waat
foto’s. Ik heb de eppjes dizze kiër geteld, ut wore dr 26.
Ut woord is á Wiel:
“Um maar is wir wiër te goan mit de verbouwereej. Twan vong meej
maar en alde hoer ôver daat verhaal van vurige waek. Aas ge ut ni
miër kunt herinnere, ôver mien kaokkunste. Ma good, waat is dur
gedoan?
De stucadoor is vanne
waek gewes. Di hebbe
veer daag werk gehad.
Een hiël gepruts alemaol.
Heb dao nao maa effe flink
gedweild.
Ma good, de puije kôme vanne waek
dus mos dur nag oët geprobeerd waere
hoe die er oet moste. Dus begösse ze
ves mit iëne. Daat waas dïnsdaag. Dus
vur di rége mos daat gaat wir dicht
gemaak were. Daat veel gelukkig mej.
Wâch ff, bìn effe mit waat anders bezig.
(Ut deurt daan en urke beej Wiel, daan
kumt de volgende epp wir).
Zoë, bezeük is wég, ik goj wiejer. Nöw
zooge we hoe de panele vast zote. Die
zwaore betonne plate môste der iërs af.
Precies beej de ophanging gate gemaäkt en dan kôste die in ut gehiel der af hale.
Da leet Frank die mit en geweld in dun bak valle oppe steiger, soms mit alle
gevolge van dien. Heer naeve en foto vaan enne scheive neet miër te gebroeke
geliënde steiger van Twan vaan de Rabo, en di wis daat nog ni, wies nou dus….

Daornao môste dér nag spouwlatte geverfd wére vur de paniële. Daat ware dur bêst veul. Jao en toew
kwaam di zoaterdaag wir, toew ginge alle paniëlle dr oët. Daat verhaal hôf ik ni te schrieve. Zoë, dát waar
ut wir es, tot wirres”.
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De zaoterdaag woor Chiel al vroeg oppe bouw um alles klaor te zette, want ut
zuj enne drukke daag waere wao de druk vol op de kaetel stông en dr niks fout
mocht loëpe. Beej de zaal á gekome, schrok heej zich, de deure stônge aal
ôop en nemus te zeen. Gister vergaete te sloëte? Op en gegaeve moment
kumt Jos oët en deur geloëpe. “Ma Jos”, zaet Chiel, “waat ziede geej heer
vroeg beej”? “Jao jao” zaet Jos “ik ving ut vandaag toch waal spannend en ik
heel ut ni miër oët in bed en bin hiél veurzichtig nao ondere gesloope en heb ik
beej mien kiepe achter in ut kiepehok de timer vaan miene tillefoon op 5
minute gezatte zoëdaat ik veurzichting wir in bed kôs gaon sluipe en toew din
haan nao 5 minute wakker schrok en begôs te kreije, kôs ik taege mien
vrouwke zegge: Jetje, din haan kreijt zien henne wakker, en owwe haan giët
nao de andere haantjes in de zaal. Wies venaovend”.
De andere haantjes kwaome zich ôk melde: Maurice, Rick, Davy, Frank, Jan, Mark en Wiel. Umdaat dr
hiël waat maeters gesloopt môste waere, woord de groep opgesplitst in kleine gruupkes zoëdaat dr veilig
op gepâste âfstand mit elkaar gewerkt kôs waere. Heer onder en impressie vaan waat dr allemaol
gesloopt is.
Mit de koffie en vlaaj kôs dr wir ff normaal mit elkaar geprôt
waere zonder aal die brullende boorhamers. En daan kommen
dr ôk serieeuze onderwerpe á bod, zoëâs gezondheid. Want âs
geej alder wird, wuurd alles minder. De oëge kunde nog
kompensere mit enne leesbril. “Ma mien gehuur giët ôk
achteroët” zaet Jos. “Ik huur al vuul minder âs vroeger, veural
die hoëge scherpe toëne, die huur ik daan vuul minder. Ma
daat haet thoës da wir zien veurdiele…
haha”.
En ut giët wir verder, en geweld vaan
jewelste. Maurice, Rick en Frank zien
en koppeltje um de zwaore gevelplate
en de keziëne mit de heftruck vaan de
Taco nao beneeje te kriege.

7

Jos en Mark halde zich bezig met ut
glaas en de keziëne op de beneeje
verdeeping.
Davy, Chiel en Jan zitte baove ôveral te
slope en beginne ondertusse ôk wir mit
de opbouwende werkzaamheden veur
de neeje keziëne.

Wiel haet ut baeter bekeke, di is aan de ziekant rustig gaon metsele.
Daat heej af en toe op de vingers wuurd gekeeke door de directie, vingt
heej ni erg.

Ikzelf behuur het sloopafval te sortere en beej Wiel te handlangere.
Onderwiel zien Theejke en Toos gearriveerd veur ut middaagaete. Dizze kiër giët ut op zien Grieks:
eigegemâkte bruudjes Gyros. Lekker, danke!
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Smiddaags wuurd ut en race taege de klok. Alles mót kloppe veur
kommende maondaag daat die luuj de neje keziëne kunne plaatse, dus
de neeje spouwlatte motte taege de iëzere spânte geschôte waere,
bendjes môtte gemetseld waere veur de fundering, ut sloopafval môt
gescheije waere gelaaje en waere âfgevoerd mit de containerbek en de
vrachwage vaan de Taco (waarvoor grote dank!) en aan de ziekânt vaan
de zaal môt dr nog en groët zeil gespannen waere taege de meugelikke
slaagraegen.

Um half viëf belande we op ut terras vaan Ger
wao we ôs dr en paar lekker laote smake.
Manne, klasse, alwir bedânkt!!
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Concordia hervat haar activiteiten
Nadat medio maart vanwege de lockdown alles stil kwam te liggen, kunnen we als muziekvereniging
ondertussen gelukkig weer aan de slag om samen muziek te maken.
Onze leerlingen zijn vanaf het moment dat de lockdown inging overgegaan op digitale muzieklessen.
Op afstand werd door de docenten zo goed en zo kwaad als het ging toch lesgegeven. Vanaf medio mei
was het gelukkig weer toegestaan om fysiek één op één muzieklessen te geven in het MFC.
Begin juni kwam er (met uitzondering van blaasmuziek) groen licht om weer in groepen van maximaal
30 personen muziek te gaan maken. Hiermee kon het volledige slagwerkensemble de repetities in het
MFC weer hervatten.

Medio juni kwam er dan uiteindelijk het bericht dat blazers weer in groepen binnen mochten gaan
repeteren onder voorwaarde dat muzikanten 2 meter uit elkaar zitten. Inmiddels zijn de repetities voor de
fanfare weer hervat. Dit gebeurt vooralsnog in kleinere groepen, maar zodra het is toegestaan willen we dit
uiteraard zo snel mogelijk uitbreiden.

Natuurlijk zijn we als muziekvereniging blij dat we weer aan de slag kunnen, al is het voorlopig alleen maar
met repeteren.
Maar we hopen uiteraard dat er op niet al te lange termijn weer mogelijkheden komen om onze muziek live
voor publiek ten gehore te brengen. We kijken uit naar het moment dat we weer een keer een optreden
kunnen gaan verzorgen.
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Tijdelijk alternatief voor open inloop
Tijdens de telefoonrondes werd geregeld uitgesproken dat er behoefte is om elkaar weer eens te
ontmoeten.
De Dorpsverbinders vonden het dan ook tijd worden om, nadat enkele coronaregels versoepeld zijn, te
zoeken naar mogelijkheden zodat de bezoekers van de open inloop elkaar weer eens zouden kunnen zien
om een praatje te maken.
Er werd met enkele leden van de werkgroep sociaal een vergadering belegd en een protocol opgesteld.
Maandag 15 juni was het dan zover. De stoelen op 1,5 meter van elkaar, lekker in de buitenlucht. Er was
zoveel belangstelling dat we de groep in 2 hebben gesplitst. Nadat iedereen gebracht of opgehaald was,
werd onder het genot van een kopje koffie met een heerlijk stuk vlaai gezellig bij gekletst. Heel bijzonder
dat mensen zo kunnen genieten van een eenvoudige ontmoeting met elkaar.
Dit is voor herhaling vatbaar, iedere 2 weken zullen we dit tijdelijke alternatief bij mooi weer voor onze
ouderen van de open inloop blijven organiseren. Dit gaat ons lukken dankzij de vele vrijwilligers. We zien
jullie graag weer op 29 juni. Waar en hoe laat horen jullie nog.
Wilt u ook de dorpsgenoten ontmoeten, meld u dan aan bij de Dorpsverbinders.

Bloemen
Vooral voor de ouderen worden de coronaregels maar mondjesmaat verruimd. Om ze nogmaals te laten
weten dat er aan hen gedacht wordt, zijn vrijdag 19 juni in samenwerking met het Jeugdcomité en
Van der Hulst Rozenkwekerij rozen rond gebracht naar
100 ouderen in Meterik.
Het is mooi om op deze manier in contact te kunnen blijven met
iedereen.

De Dorpsverbinders
Carli, Hennie en Ria
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Relatieworkshop ‘Houd me vast’ in Venray

‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren.
Aan de hand van filmpjes en oefeningen gaan jullie met elkaar in gesprek over jullie relatie. Deze
gesprekken gaan over emotionele verbinding en vertrouwen. Jullie leren van elkaar wat jullie belangrijk
vinden, waar jullie van dromen, waarom soms onverklaarbare ruzies ontstaan en hoe jullie hier weer uit
kunnen komen. In twee dagen worden jullie hierin stapsgewijs begeleid door de trainers die jullie
uitdagende oefeningen geven en de ruimte hier met z’n tweeën over in gesprek te gaan.
De workshop is een aanrader voor paren die in hun relatie willen investeren en is gebaseerd op het boek
‘Houd me vast – Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’ van dr. Sue Johnson.
De workshop ‘Houd me vast’ wordt groepsgewijs aangeboden, maar is géén groepstraining. Jullie gaan
als stel samen aan de slag. Met de andere deelnemende stellen (minimaal vier, maximaal zes) kunnen
jullie gedachten en ervaringen uitwisselen.
‘Houd me vast’ is geschikt voor ieder volwassen stel. De duur van de relatie, kort of lang, speelt geen rol.
Voor wie: Stellen met beginnende relatieproblemen die in hun relatie willen investeren uit de gemeente
Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar.
Wat: Tweedaagse relatieworkshop.
Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray.
Wanneer: Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2020 van 9.30 tot 16.00 uur.
Aanvullende informatie
De workshop is geschikt wanneer jullie je in één of meerdere onderstaande punten herkennen:
•
•
•
•
•

Jullie willen meer verdieping en verbinding met elkaar.
Jullie willen meer tijd nemen voor elkaar.
Jullie willen het vertrouwen in elkaar vergroten of herstellen.
Jullie willen elkaar, jullie relatie en waarom er soms ruzies zijn beter leren begrijpen.
Jullie willen het leven, jullie relatie en (voor ouders) het ouderschap samen vieren.

Wanneer is de workshop niet geschikt:
•
•
•

Voor stellen die al van plan zijn uit elkaar te gaan.
Wanneer er sprake is van fysiek of verbaal geweld.
Wanneer er sprake is van vreemdgaan binnen de relatie.

In dat geval is het belangrijk om eerst (in relatietherapie) te werken aan herstel van vertrouwen.
Informatie en aanmelden
De training wordt in groepsverband op locatie aangeboden.
Deelname is gratis.
Aanmelden kan tot 2 weken voor start training.
Voor de start van de training is een intakegesprek.
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.
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Onderhoud natuureducatieterrein Donksweiden
Volgende week dinsdag en woensdag zullen vrijwilligers van de werkgroep Openbare ruimte in
Donksweiden aan de slag gaan om het noodzakelijke onderhoud te doen.
Met name de haag dient dringend gesnoeid te worden. Op enkele plekken zal de haag wat lager gesnoeid
worden zodat er een visuele verbinding ontstaat tussen dit gebiedje en de Kabroekse beek.
Een paar groepjes struiken moeten een nieuwe bescherming van gaas krijgen om te voorkomen dat ze ten
prooi vallen aan de schapen. Ook willen we wat grotere takken uit de wilgen zagen. Die zijn harder
gegroeid dan verwacht. Sommige takken zijn zo zwaar dat ze bij harde wind gemakkelijk afbreken. Dat
willen we liever voorkomen.
Mocht je zin hebben om ook eens mee te klussen, dan ben je van harte welkom. Voor het snoeien van de
haag zijn we nog op zoek naar iemand die beschikt over een motorheggenschaar.
Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl

Donksweiden

Kabroekse beek

Verslag dorpsraadvergadering 18 juni 2020
Nieuws vanuit de werkgroepen:

Werkgroep sociaal: Als alternatief voor de inloopmiddagen is er met een kleine groep een
ontmoetingsmiddag geweest in de tuin bij Carli Peeters. Dit zal om de 14 dagen plaatsvinden. Neem voor
meer informatie of deelname contact op met de Dorpsverbinders.
Werkgroep openbare ruimte: Frans heeft namens de werkgroep uitleg gegeven over de voortgang
van het nieuwe centrumplan. Er worden nog een aantal kleine aanpassingen gedaan en als dit in de
nieuwe situatieschets is verwerkt, zal er een informatieavond georganiseerd worden voor omwonenden.
Meer nieuws hierover volgt zo snel mogelijk.
Werkgroep wonen: De werkgroep blikt terug op een eerste geslaagde informatieavond over project
BOW (= Bouwen Onder de Wieken). In verband met het grote aantal aanmeldingen zal er 24 juni nog een
tweede avond plaatsvinden. De presentatie staat ook online op de website van de Dorpsraad.
Verder zijn er diverse lopende zaken besproken.
Als de situatie rondom het coronavirus het toelaat, zal er na de zomervakantie weer een openbare
dorpsraadvergadering plaatsvinden. Deze staat gepland voor donderdag 20 augustus.
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Moeder eend met haar kroost in de vijver bij Donksweiden

Getuigen gezocht
Zaterdagochtend 9 mei 2020 heeft er omstreeks 10.00 uur een aanrijding plaats gevonden op de Sint
Jansstaat ter hoogte van huisnummer 54a en 56.
Het betreft een ongeval tussen een grijze Opel Zafira en een bruine MINI Cooper met een Duits
kenteken.
Er kwam een fietser vanaf Horst (met fietsentassen aan de fiets) die het voorval heeft zien gebeuren
en tijdelijk bij het ongeluk stil heeft gestaan.
Ik ben op zoek naar deze fietser, maar mogelijk zijn er nog andere personen die iets hebben gezien en
zich willen melden. Alle informatie is welkom.
Reacties graag via 06-1809 4859. Alvast hartelijk bedankt.
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Wateroverlast

Niet voor het eerst zorgde een stortbui in Meterik voor wateroverlast. Woensdagavond 17 juni viel in korte
tijd 28 mm water en dat zorgde er voor dat een deel van het centrum van Meterik blank kwam te staan.
De hoeveelheid water bezorgde o.a. de bewoners van de Sint Jansstraat overlast maar gelukkig hield
iedereen binnen ‘droge voeten’.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

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

Terugblik Covid19 bij SV Oxalis
I.v.m. Covid19 liep het korfbalseizoen heel anders. Nadat op 15 maart het bericht kwam dat de sportclubs
alle faciliteiten moesten sluiten, gaf ook SV Oxalis hier gehoor aan. De competitie werd abrupt afgebroken
en de trainingen en alle activiteiten werden stop gezet.
Eind april waren we heel blij met het bericht dat de jeugdtrainingen tot 18 jaar weer hervat mochten
worden en vanaf 11 mei kwamen hier de senioren, midweek en recreanten bij. Het bestuur van SV Oxalis
heeft in korte tijd een coronaprotocol opgesteld en corona-coördinatoren (Coco’s) geworven die bij elke
training aanwezig zijn. Alles is tot nu toe goed verlopen. Een compliment ook aan onze leden, ouders,
kader en vrijwilligers die zich keurig aan het protocol houden.
De teams trainen door tot de zomervakantie, t/m zaterdag 11 juli. Als de vooruitzichten goed blijven, hopen
we half augustus weer te kunnen starten met de trainingen en voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Om
hopelijk uiteindelijk in september van start te gaan met de competitie.
SV Oxalis blijft de richtlijnen volgen van het KNKV,
dat weer de ontwikkelingen van de overheid, het
RIVM en het NOC*NSF volgt.
Voor de nieuwste ontwikkelingen vanuit het KNKV
zie: https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates

Seizoenafsluiting bij SV Oxalis
Afgelopen week stond in het teken van de seizoenafsluiting. Vanwege Covid19 was dit in aangepaste
vorm.
Een afvaardiging van het bestuur heeft tijdens de
reguliere trainingstijden van de teams, op het einde
van de training, op gepaste wijze de leden, het
kader, de vrijwilligers en de kampioenen in het
zonnetje gezet. Voor iedereen was er een hapje en
drankje.
Voor onze kampioenen kon er dit seizoen helaas
geen receptie aangeboden worden.
De Junioren A1 werden op gepaste wijze nogmaals
gefeliciteerd en ontvingen een attentie voor het
behaalde veldkampioenschap.

WE WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE. MAAR BLIJF VOORAL
GEZOND!
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Welkom in de kerk.
Zoals op zaterdag 13 juni bleek, kunnen we de regels over afstand en aantal bezoekers op een vrij
natuurlijke wijze invullen.
Het lijkt misschien overbodig, 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.
- Er mogen niet meer dan 30 bezoekers per dienst zijn ( t/m 30 juni).
- 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 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.
- 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.
Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren en wordt door een
vrijwilliger naar een plaats verwezen.
Als er 30 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis
moeten sturen niet heel groot is.
Maar wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen: 077 398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl.
De komende tijd zal bij de kerkberichten ook vermeld worden hoeveel reserveringen er al zijn bij het
opstellen van de berichtgeving.
We hopen dat we u mogen begroeten,
de parochiecoördinatoren.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
27-06: Susan Baltussen
Max van Dieten
11-07: Piet Kuenen
Jan Philipsen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
27 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 30 personen )
1. Karel Jenneskens (uitgestelde) zeswekendienst en verjaardag
2. Jan Tacken en overledenen v.d. familie (jaardienst)
3. Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans (jaardienst)
Er zijn voor deze mis op dit moment 28 reserveringen
4 juli: geen H. Mis volgens rooster
11 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur ( max. 100 personen)
1. Truus v. Rengs - Vullings (uitgestelde) zeswekendienst,
2. Mina Tacken-Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst)
Er zijn voor deze mis op dit moment 35 reserveringen
18 juli: geen H. Mis volgens rooster
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25 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen)
Nog geen misintenties.
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. 077 398 1416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus.
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077 - 398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst
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 27 juni, 11 juli, 25 juli, 8 augustus, 22 augustus,
5 september en 19 september

Training ‘Opkomen voor jezelf voor
volwassenen’ in Venray

Voel je je ook niet altijd op je gemak in gezelschap? Vind je het weleens moeilijk om voor jezelf op te
komen? Soms kan dit een belemmering vormen in de omgang met anderen. De training ‘Opkomen
voor jezelf voor volwassenen’ biedt dan uitkomst. Je komt mensen tegen die met dezelfde vragen te
maken hebben. In de training wordt geoefend hoe je met relevante, actuele situaties om kunt gaan. Het
is vaak een opluchting om te merken dat je niet de enige bent! De training bestaat uit drie
bijeenkomsten van drie uur.
Voor wie: Inwoners uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en
Middelaar.
Wat: Training Opkomen voor jezelf voor volwassenen.
Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray.
Wanneer: Dinsdag 21 juli, 4 en 18 augustus 2020 van 19.00 tot 22.00 uur.
Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek.
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.
Trainers: Marjo Raijmakers en Bianca Timmers.
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod &
inschrijving.
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