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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 
Zomerweer: veel zon en genieten van hogere temperaturen. 
 
                     In week 31 is er 3 mm. bijgekomen. 
                     Het totaal in juli is gekomen op 34 mm. 
                     In de eerste week van augustus 2 mm. 

 
De laatste keten van bijzonder warme dagen dateert van vorig jaar, in de periode van 23 augustus tot en 
met 28 augustus 2019. Deze hittegolf duurde zes dagen, waarvan er drie als tropisch te boek staan. 
 
De langste hittegolf hield Nederland in 1975 tussen 29 juli en 15 augustus in de greep. Die hield toen 
achttien dagen aan, waarvan er zes als tropisch te boek staan. 
 
 

           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 vanaf 13 augustus 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

Augustus 

Ma 17: Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 20: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

September 

Do 03: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Zo 06: Vrouwen Samen Sterk: dauwtrappen (geannuleerd) 
Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 09: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Vr 11: Rozenactie Muziekvereniging Concordia 17:00 - 20:00 uur 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Do 17: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 23: Vrouwen samen sterk: quiz (geannuleerd) 19:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

Oktober 

Do 01: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 03: Reunie-avond Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) 20:00 - 00:00 uur 
Ma 05: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 07: Vrouwen samen sterk: Andrea Apeldoorn, transgender (geannuleerd) 19:30 uur 
Zo 11: Meriko Vocaal te gast bij Sevenums Mannenkoor 11:00 - 13:00 uur 
Ma 12: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 14: KBO excursie Kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur 
Do 15: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Ma 19: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 21: Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels (geannuleerd) 19:30 uur 
Do 22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 24: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Do 29: KBO knutselen 13:30 uur 
   

November 

Ma 02: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 04: Vrouwen samen sterk: buikdanseres (geannuleerd) 19:30 uur 
Za 07: Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur 
Ma 09: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 11: KBO feestavond 17:00 uur 
Do 12: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Zo 22: Vrouwen samen sterk: uitstapje Holiday on Ice (onder voorbehoud) 
Do 26: - Jubileumconcert Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Vr 27: Jubileumconcert Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) 
Za 28: - Jubileumconcert Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) 
  JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Zo 29: Jubileumconcert Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) 
   

December 

Wo 02: Vrouwen samen sterk: Sinterklaas (geannuleerd) 19:30 uur 
Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/


 

4 

 

Gezamenlijk JongNL kamp  

 

 
Wat een topweek was het! 
Vorige week zijn de Duvelkes, De Koekenbakkers, De Kwaakers, De Sloopkogels, Broodje ei met ui en 
De Miëterikse ellende op kamp geweest in Maashees. 
En wat was het super tof. Ondanks en dankzij de aanpassingen door de coronacrisis hebben we toffe 
dingen kunnen doen. We hadden ons eigen zwembad met glijbaan, waarin we hebben gezwommen, 
gespeeld, watervoetbal, watervolleybal etc. Elke avond was het feest in de silent disco, losgaan op 
muziek. Kijken en luisteren zonder koptelefoon was net zo leuk. We hebben vogelhuisjes versierd, 
geverfd met onze tenen, eigen hutten gebouwd, onder de sterrenhemel geslapen. We hebben 
kampvuurspellen gedaan, wafels gebakken, primitief appeltaart gemaakt, twee echte escaperooms 
opgelost. In het bos zijn veel vlagen veroverd. We zijn in Amsterdam, Barcelona, Berlijn en Londen 
geweest om illegale spullen te smokkelen, maar deze moesten ook weer ingeleverd worden bij de 
tikkers. Ook hebben we levend bowlen, buikschuiven, glibberhockey, mais schieten en nog veel meer 
gedaan. 
 
Iedereen bedankt voor het mede mogelijk maken van deze geweldige dagen. Want omdat veel niet 
door kon/kan gaan hebben de kinderen en de leiding extra genoten van deze week die wel door kon 
gaan.  
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OPA 
Zaterdag 22 augustus komen we weer oud papier ophalen. Volgende week meer hierover. 
 
 
 
 
 
WANDELEN 
 
 
Maandag 17 augustus gaan we weer voor de 3 en de 5 km en zal er ook nu weer ergens een kop 
koffie klaar staan. Waar blijft nog een verassing.  
De aanvang is zoals altijd om 13.30 uur bij ‘De Meulewiek’.  
 
LET OP:  
bij zeer warm weer even navragen of het wandelen doorgaat bij Sophie 077 - 464 1435 of 
bij Mia 077 - 464 1648.  
 

 
 
 
 

‘Schuuf gezellig aan’ op 17 augustus 

 

 

Maandag 17 augustus om 12.15 uur gaan we weer starten met het eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’.   

Alweer 6 maanden geleden dat we de laatste keer samen gegeten hebben. 
 
‘Paulus kookt’ heeft er ook weer zin in en verzorgt dan weer een heerlijk 3-gangen menu voor ons. 
 
Omdat we nog niet terecht kunnen in de foyer van het MFC, eten we in de grote zaal.  
Gaarne ingang aan de Speulhofsbaan gebruiken.  
We nemen de regels van het RIVM in acht. 
 
Degene die wil, kan nog gezellig na blijven kletsen. 
Heeft u hierover vragen, stel ze gerust bij de Dorpsverbinders tel. 06 - 3823 0621 
Indien u zich nog niet hebt opgegeven, kunt u dit doen tot 14 augustus bij de Dorpsverbinders. 
Alvast bedankt. 
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Speelvoorzieningen Meterik 
 
Tijdens de informatieavond over het centrumplan zijn ook de speelvoorzieningen, en met name het 
speeltuintje achter het MFC, aan de orde gekomen.  
 
In vervolg daarop is met een aantal buurbewoners gesproken. Die hebben aangegeven graag mee te 
willen denken over mogelijke herinrichting van de speeltuin, omdat het huidige aanbod niet helemaal 
aansluit bij de behoefte.  
 
Belangrijk punt is verder dat vanuit het MFC de wens kenbaar gemaakt is voor meer parkeerplaatsen. 
Daarvoor zou eventueel een deel van het speeltuintje kunnen worden gebruikt.  
 
Uiteindelijk zijn we ook gaan kijken naar de overige speelvoorzieningen in Meterik, zoals het trapveldje aan 
de Crommentuijnstraat. Ook Donksweiden komt dan in beeld als mogelijke locatie voor natuurlijke 
speelvormen.  
Er wordt nog gezocht naar een alternatieve plek voor het fietscrossbaantje.  
In overleg met de gemeente is besloten een enquête uit te zetten onder de omwonenden. We hopen 
daarmee inzicht te krijgen in de behoefte aan speelvoorzieningen.  
De enquête wordt deze week verspreid bij ca. 75 huishoudens.  
 
 

 
 

Week van ‘De Goede Doelen’ in Meterik/Horst  

a/d Maas 2020 GEANNULEERD. 
 
 

In maart kwam het Coronavirus in alle hevigheid onze maatschappij ontregelen. De gezamenlijke collecte 
die gehouden zou worden in april werd hoopvol doorgeschoven naar september. Helaas zijn het nog 
steeds onzekere tijden en gezien de recente ontwikkelingen rondom het virus vinden wij het niet 
verantwoord de collecte te laten doorgaan. Er wordt dit jaar dus NIET huis aan huis gecollecteerd.  
 
Begin 2021 zullen we de situatie rond het COVID-19 opnieuw bekijken. De gezondheid van de vrijwilligers, 
collectanten en gevers staat daarbij voorop. 
 
Als de nieuwe data van de gezamenlijke collecte bekend zijn, worden alle vrijwilligers en collectanten 
gebeld en gevraagd om weer mee te werken aan de collecteweek.  
Vervolgens komt er een aankondiging in het Krèntje.  
 
Alle goede doelen hebben uw steun hard nodig. 
U kunt dit doen door dit jaar uw donatie rechtstreeks over te maken naar het goede doel of de goede 
doelen van uw keuze 
Ga daarvoor naar de betreffende site en klik op ‘doneer (nu)’. Zie onderstaande lijst met goede doelen 
waarvoor gecollecteerd zou worden. 
Natuurlijk kunt u uw donatie ook bewaren tot volgend jaar en dan ruimhartig geven. 
 
Namens alle onderstaande goede doelen bij voorbaat dank. 
 

• De Nederlandse brandwondenstichting 

Deze zet zich in voor diverse aspecten van brandwonden:  
preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en voor onderzoek. 
www.brandwondenstichting.nl 

http://www.brandwondenstichting.nl/
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• Het Prinses Beatrix Spierfonds 

Bestrijding van spierziekten door samen te werken, te sturen en te financieren, wordt wetenschappelijk 
onderzoek naar genezing en behandeling gestimuleerd. 
www.prinsesbeatrixfonds.nl 
 

• HandicapNL voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

Droomt van een Nederland waarin de ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of 
meervoudige beperking volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. 
www.handicap.nl 
 

• KWF Kankerbestrijding 

Strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven. Kanker 
betekent lang niet altijd het einde. 
www.kwfkankerbestrijding.nl 
 

• Het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en kleine schaal. Bijzondere initiatieven, 
bevlogenheid en talent worden aangemoedigd met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. 
Plaatselijke culturele verenigingen kunnen bij dit fonds aankloppen voor subsidie. 
www.cultuurfonds.nl 
 

• Het Longfonds (voorheen Astmafonds) 

Dit fonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren ze 
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gewerkt aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen. Als 
patiëntenvereniging komen ze op voor de belangen van de longpatiënten. 
www.longfonds.nl 
 

• Het Nederlandse Rode Kruis 

Heeft als doelstelling het bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van 
mensen wiens leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. 
www.rodekruis.nl 
 

• De Nierstichting 

Deze zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit 
van leven voor nierpatiënten. 
www.nierstichting.nl 
 

• De Nederlandse Hartstichting 

Strijdt tegen hart- en vaatziekten en investeert in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en 
patiëntenzorg. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. 
www.hartstichting.nl 
 

• Vastenactie 2020 

Evenals vorig jaar zou deze zich weer aan bij de gezamenlijke collecte aansluiten, met een eigen 
vastenzakje. Het thema van dit jaar is ‘werken aan je toekomst’. 
www.vastenactie.nl 
 
Wij wensen iedereen een goede gezondheid. Pas goed op jezelf en je medemensen. 
 
Organisatie gezamenlijke collecte Meterik 
 
Longfonds   Hay Versleijen 
Brandwondenstichting  Carien Tacken 
HandicapNL   Nel Jenniskens 
Hartstichting      Anita van Berlo en  

Anita Jacobs 
KWF-Kankerbestrijding   Maria van Rijswick 
Nierstichting      Henny Jenniskens 

Prins Bernard Cultuurfonds    Maria van Rijswick 
Prinses Beatrix Spier Fonds    Marjan Jacobs 
Rode Kruis      Martijn Hesen 
Vastenactie   Truus Steeghs 
 
 

http://www.prinsesbeatrixfonds.nl/
http://www.handicap.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/
http://www.cultuurfonds.nl/
http://www.longfonds.nl/
http://www.rodekruis.nl/
http://www.nierstichting.nl/
http://www.hartstichting.nl/
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       Verslag zondag 2-8-2020 

 
 
 

Op deze zondagmorgen viel het enkele Krukken op, dat het wielershirt van onze Beul bij zijn armen niet 
geheel netjes in een plooi zat. 
Daarop hem attenderend, werd hij zo boos, dat de Beul 
zijn spierballen pas echt liet zien. De indrukkende 
boven en ook de onderarmen kwamen nu echt in het 
zicht van de medekruk. De Beul bespotte zichzelf door 
de link te leggen zoals, ‘ik ben zo`n beetje de hulk’. 
 
De fantasieën gingen over en weer, daarom hiernaast 
een verglijkbare Beul op zijn trouwe ros… 
  
Verder viel er weinig te vertellen over de A-Krukken 
tijdens de tocht, die hun koffie met vlaai nuttigden in 
Nederweert. 
De weg ernaartoe had Coppie een mooie verassing 
voor ons, om het Krukken peloton over een weggetje te 
voeren waar we nog nooit waren geweest. (“dor leet 
enne slaaiplak vaan oos”) waren zijn woorden. 
 
Zoals gezegd koffie met vlaai in Nederweert, helaas voor de Stoemper geen vlaai. Nadat de serveerder 
Mike (jawel hoor, kennis van onze Beul/Hulk) meerdere malen de oproep van vlaai herhaalde, ging de 
serveerder maar weer naar binnen met zijn vlaai, het stukje voor de Stoemper bleef onaangeroerd. 
Blijkbaar sliep de Stoemper zijn roes van de stapavond nog effe uit op het terras in Nederweert. 
 
Op de terugweg werd het Krukkenpeloton nog effe verrast op een warm zomerbuitje, dat uit het niets 
kwam opzetten. Daarna kon na een kort maar hevig sprintje de 3e helft weer beginnen, waar tot verbazing 
van ons, de B-Krukken nog niet gearriveerd waren. Zijn ze gevallen, is er iets gebeurd, de zorgen 
stapelden zich al op. 
Eindelijk, daar kwamen de wijze heren uit het Oosten via de E-bike Hyway (de roepnaam van dit mooie 
fietspad = Greenportbikelane van the Jolly Joker). Hoe hij aan deze wijze woorden komt, mag Joost weten 
(verwar hem niet met Herbie…). 
Echter de groep kwam verbrokkeld binnen gevallen. Och werd er geopperd, we hebben ze maar achter 
gelaten, omdat het mocht. De term samen uit, samen thuis in geen velden of wegen (E-Bike Hyway) te 
bekennen dus. 
 
Op hangende pootjes kwam daar de enige echte Butcher dan ook opbiechten, dat ze zelfs hadden moeten 
huilen onderweg. Wat is er dan gebeurd Butcher? 
waarop hij wederom bijna huilend antwoordde, we 
zijn 3 X ingehaald door een damesgroep. 
 
Nader onderzoek bleek, dat de B-Krukken zich 
verfietst hadden, tja dan krijg je die situaties, maar 
na nog dieper onderzoek bleek ook nog eens dat 
de dames in kwestie rondreden op een rollator 
 
Gelukkig kwamen de ‘achtergelaten’ Krukken dan 
toch groepje voor groepje binnen. Die hadden nog 
enkele diepgaande gesprekken gehad, met het 
damespeloton, die nogmaals ingehaald …. 
werden. 
  
Eind goed, al goed, zullen we maar zeggen, want in no-time kwam de regen met bakken uit de hemel 
vallen. Maar iedere Kruk, was inmiddels veilig thuis of bij Ger. 
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In memoriam Ico Scheffer  
 

 
 

Op maandag 3 augustus ontvingen wij het trieste 
bericht dat onze erevoorzitter Ico Scheffer in de 
leeftijd van 56 jaar is overleden.  
 
Ico kwam als zaalvoetballer in 1995 bij  onze 
vereniging. Het verhaal dat een Braziliaan met de 
bijnaam Zico lid was geworden ging al heel snel in 
de rondte. Waarschijnlijk wel teleurstellend dat hij 
gewoon een Nederlander was met de naam Ico 
die het niet van zijn techniek maar van zijn inzet 
moest hebben. Maar Meterik mocht blij zijn met 
de nieuweling. 
 
In 1998 werd Ico voorzitter van de jeugdafdeling 
van RKSV Meterik en nam hij zitting in het 
bestuur. Hij is nog enkele jaren jeugdleider 
geweest. En van 2000 tot 2009 beheerde hij 
naast het voorzitterschap ook het 
wedstrijdsecretariaat van de jeugd.  
 
In 2009 werd hij voorzitter van de voetbalclub. 
Onder zijn voorzitterschap zijn ook de eerste 
stappen gemaakt naar een samenwerking met 
AVV America en de daarbij behorende nieuwe 
accommodatie. Helaas heeft hij de realisatie 
hiervan niet meer mee mogen maken. 
 
Twee jaar geleden is hij als voorzitter gestopt 
wegens ziekte. Maar als het maar even kon bleef 
hij toch actief voor onze club.  
 
In augustus 2019 werd Ico door de KNVB onderscheiden met de gouden speld voor zijn vele diensten die 
hij voor de club heeft geleverd. 
 
Wij als RKSV Meterik verliezen met Ico een zeer trouwe supporter, een groot man die veel voor onze 
vereniging heeft betekend. 
  
Wij wensen zijn vrouw Cathy, zijn zonen Johan en Marcel, zijn schoondochter Lianne en verdere familie 
heel veel sterkte toe. Wij hopen dat zij samen de kracht mogen vinden om dit verlies een plek te kunnen 
geven in hun verdere leven. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
Agenda 
22 augustus Vierluik - korte oefenwedstrijden tussen America 1, Hegelsom 1, Kronenberg 1  

en Meterik 1. Natuurlijk zal de bekende derde helft niet ontbreken. 
 

4 september Kick-off party part 1. Opening van het seizoen. Meer informatie volgt. 
 
 
Gezocht 
 
Wij zijn dringend op zoek naar iemand die op donderdagavond de kantine wil 
bemannen. Lijkt het je leuk om iedereen een gezellige avond te geven, 
voorzien van leuke muziek en een lekker drankje? Meld je dan even bij een 
van de bestuursleden.  
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Senioren 
Datum Activiteit Tijd 
11-aug (di) Training 19.30 uur 
13-aug (do) OEFENWEDSTRIJD  SV Kronenberg 1 – Meterik 1 20.00 uur 18.45 uur 
15-aug (za) Oefenwedstrijd Meterik 1 – IVO 1  18.00 uur 17.00 uur 
18-aug (di) Training 19.30 uur 
20-aug (do) Oefenwedstrijd Meterik 1 – Bieslo 1  20.00 uur 18.30 uur 

22-aug (za) Oefen vierluik Meterik 1  
- V.V. Hegelsom    17.00 uur 
- A.V.V. America     17.45 uur  
- S.V. Kronenberg    18.30 uur 

16.00 uur 

23-aug (zo) Oefenwedstrijd Hegelsom 2 -  Meterik 2 11.00 uur  
25-aug (di) Training + bekendmaking selectie 19.30 uur 

27-aug (do) Training 19.30 uur 
30-aug (zo) BEKER: Meterik 2  
30-aug (zo) BEKER: VVV’03 1 – Meterik 1   14.30 uur 12.30 uur 
1-sept (di) Training 19.30 uur 
3-sept (do) Training 19.30 uur 
4-sept (vr) Clubavond senioren voetvolley  19.00 uur 
6-sept (zo) BEKER: Meterik 2  
6-sept (zo) BEKER: Meterik 1 – s.v. United 1 + Teamfoto 14.30 uur 13.00 uur 
8-sept (di) Training 19.30 uur 
10-sept (do) Training 19.30 uur 
13-sept (zo) BEKER: Meterik 2  
13-sept (zo) BEKER: Meterik 1 – Stormvogels’28  14.30 uur 13.00 uur 

15-sept (di) Training 19.30 uur 
17-sept (do) Training 19.30 uur 
20-sept (zo) Start competitie METERIK 2 11.00 uur 
20-sept (zo) Start competitie METERIK 1 14.30 uur 
22-sept (di) Training LET OP TIJD!! 20.00 uur 

 
Clinic van limed Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 8 augustus kreeg de selectie een cllinic van Limed Sport. 
Het was een leuke manier van trainen. 
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Sportvereniging Oxalis 
          Horst aan de Maas 

 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 
Start trainingen Senioren en Junioren A 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn van start gegaan. 
Het trainingsschema met oefenwedstrijden voor de Senioren en Junioren A selectie is inmiddels 
gecommuniceerd. 
Op zondag 16 augustus staat de trainingsdag gepland voor de Senioren 1 en 2 op Sportpark Wienus.  
Ook de Junioren A zullen deze zondag ter voorbereiding al een oefenwedstrijd spelen. 
Het programma is als volgt: 

• Conditie  10:00-10:30 uur 

• Training  10:30-12:00 uur 

• Lunch   12:00-13:00 uur  

• Oefenwedstrijd  13:30-14:45 uur Oxalis - Fortuna 1 

• Oefenwedstrijd  15:15-16.30 uur Oxalis A - Fortuna A 
 
Zondag 30 augustus nemen de Senioren en Junioren A deel aan een 4-kamp bij DAW in Schaijk. 

• 4-kamp Junioren A van 9.30-12.30 uur 

• 4-kamp Senioren van 12.30-17.10 uur 
 
Vanaf week 36 (31 augustus) zijn de trainingstijden voor de Senioren als volgt: 

• dinsdag Training S1+S2   20:00-21:30 uur 
S1 Wedstrijdbespreking 21:30-22:00 uur 

• donderdag Training S2    20:00-21:30 uur 
Training S1   20:00-21:30 uur 

Op 5 en 6 september start dan de 1e helft veldcompetitie. 
 
Start trainingen jeugdteams, midweek en recreanten 
In week 35, vanaf 24 augustus, starten de 1e helft veldtrainingen weer voor alle jeugdteams A-B-C-D-E-
F + MW + Recr. De trainingstijden worden binnenkort gecommuniceerd via de mail en website, evenals de 
data voor de KangoeroeKlup trainingen die op zaterdagochtend plaatsvinden 
Op 5 en 6 september start dan de 1e helft veldcompetitie. 
 
Corona Update 
Om de trainingen en competitie zo veilig mogelijk te kunnen starten, blijft SV Oxalis de richtlijnen volgen 
van het KNKV, dat weer de ontwikkelingen van de overheid, het RIVM en het NOC*NSF volgt. Ook staat 
het bestuur van SV Oxalis in nauw contact met de gemeente Horst aan de Maas. 
De coronaprotocollen zijn binnen de vereniging weer aangepast en worden ook weer gecommuniceerd via 
mail, in de teams en op het sportpark. 
 
Voor de nieuwste ontwikkelingen vanuit het KNKV zie:  https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates. 
 
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 
 
 

Aantal coronabesmettingen stijgt weer 

Het aantal coronabesmettingen in Horst aan de Maas is wekenlang vrijwel stabiel gebleven maar nu stijgt 
het. Afgelopen week zijn vijf personen positief getest op het virus. 

Het aantal geregistreerde besmettingen in de gemeente staat op 142. In totaal zijn er 24 mensen uit Horst 
aan de Maas aan de gevolgen van het virus overleden en tot nu toe zijn er 41 coronapatiënten in het 
ziekenhuis opgenomen. 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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“Heej met mich, hoe geit ‘t? 

Met mich is alles good. 

Oh, den loat goan” 

 

Nu komt het nooit meer goed… 

Intens verdrietig laten wij weten dat mijn lieve vrouw,  

ôs mam en oma plotseling is overleden 

 

 

Maria Colbers-Engels 
* Velden, 4 september 1944           † Meterik, 8 augustus 2020 

 

 

echtgenote van 

Piet Colbers 

 

  Wanssum Astrid en Hans 

     Sven, Jort 

  Oirlo Peter-Paul en Jolanda 

     Zoë, Nikki 

  Oostrum Patrick en Nicole 

 

     Wafje  

 

Sint Jansstraat 60 

5964 AD Meterik 

 

 
De afscheidsdienst zal zaterdag 15 augustus in besloten kring plaatsvinden. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 
 

Welkom in de kerk. 
Intussen kunnen we alweer een maand met 100 mensen per keer naar de kerk komen.  
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf 
te reserveren. 
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 100 bezoekers per dienst zijn. 
- 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. 
- 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 svp – in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Ook in de rij bij het ter 

communie gaan. Dank u wel. 

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 100 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Maar we 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     Collectant 

22-08: Henny Jenniskens Theo van Rens    collecteschaal achter in de kerk 
05-09: Jos Tielen  Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

15 augustus, geen H. Mis volgens rooster 

 

22 augustus, 21e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen) 

1. Piet Smedts en overledenen van de familie (jaardienst) 
2. Frans Verdellen (jaardienst) 
3. Ben Lemmen (jaardienst) 
Voor deze viering zijn er 10 reserveringen  
 

29 augustus, geen H. Mis volgens rooster 

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

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met insluiting 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. 
 
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet  administratief worden verwerkt 
en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen. 
 

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. 
 

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 22 augustus, 5 september en 19 september.  
 

 
 

 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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