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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Eén gure dag maakt nog geen herfst.
In week 42 is er 5 mm. bijgekomen.
Het totaal in oktober is nu 41 mm.
De nazomer, oudewijvenzomer is de periode van eind september tot half november, waarin het nog
zomerachtig weer kan zijn.
Weliswaar daalt in deze tijd van het jaar de gemiddelde middagtemperatuur flink, maar er zijn ook
regelmatig perioden die volledig aan de zomer doen denken.

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.

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
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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 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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 17-10-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Oktober
Do
Za
Do

22:
24:
29:

Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 uur

November
Ma
Za
Wo
Do
Do
Do
Za

02:
07:
11:
12:
19:
26:
28:

KBO wandelen 13:30 uur
Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur (geannuleerd)
KBO jaarvergadering 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

December
Ma
Do

07:
10:

Ma
Do

14:
17:

Za

19:

KBO wandelen 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
- KBO adventsviering 14:00 uur
- Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, Pruts-inn 08:00 uur
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Januari
Za
Za

16:
23:

JongNL Meterik, grote poets 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Februari
Do
Za

04:
27:

Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Brandweer redt veulen uit het zwembad in Meterik
Donderdagavond 15 oktober ging een eenjarig veulen op de Roothweg op avontuur. Het paard was door
een omheining geklommen, de achtertuin van de familie Litjens ingelopen en daar in het zwembad terecht
gekomen.
Gelukkig was het water in het zwembad niet diep, waardoor het veulen kon blijven staan en op die manier
het hoofd boven water kon houden.
De bewoners probeerden het paard naar een hoek
van het zwembad te drijven waar een stenen trap
stond, maar dat lukte niet.
Daarop werd de brandweer gebeld die te hulp
schoot.
De brandweermannen deden twee blusslangen
onder het paard door en op die manier lukte het, tot
opluchting van iedereen, om het dier naar de trap en
uit het zwembad te krijgen.
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JongNL Meterik is op zoek naar een nieuwe voorzitter(ster).
Monique Brueren is vorig jaar gestopt als voorzitter. We zijn op zoek naar de juiste vervanger/ster voor
haar; tot die tijd is Rick van Rengs waarnemend voorzitter. Ben jij iemand die graag iets wil betekenen voor
de Meterikse jeugd, vind je het niet erg om het aanspreekpunt te zijn en kun je een vergadering in goede
banen leiden?...dan zoeken wij JOU… Wil je graag meer informatie? Stuur dan een mail naar Rick van
Rengs (info@jnmeterik.nl). Hij zal je graag helpen.
Daarnaast mag je ook naar bovenstaand e-mailadres mailen als je interesse
hebt om staf- of bestuurslid te worden. Maar ook als je gewoon lid (dus je bent
een kind dat graag bij JongNL komt) wilt worden.

Voor iedereen
De kinderen hebben afgelopen week een ouderhulplijst mee naar huis gekregen (of krijgen deze nog
mee). Het is een lijst waarop je kunt aangeven of je het leuk vindt om bij een bepaalde activiteit te helpen.
Dit is om de leiding een beetje te ontlasten en om je de gelegenheid te
geven om jouw steentje bij te dragen. Lijkt het je leuk om ons en natuurlijk
de kinderen te ondersteunen bij een van de activiteiten dan kun je dit
kenbaar maken middels dat formulier.
Ben je geen ouder (meer) van kinderen die op JongNL zitten, maar wil je
wel graag helpen (denk aan: oud papier ophalen, grote poets, kerstactiviteit,
NL doet, nachtwacht tijdens kamp etc.), dan is dat zeker welkom. Mail naar
ouderhulplijst@jnmeterik.nl.
Alvast bedankt!

OPA (Oud Papier Actie)
Aanstaande zaterdag 24 oktober komen we oud papier ophalen. Paul Hoeijmakers, Paul Vissers, Bram
Jacobs en Bernard Jenniskens zijn aan de beurt. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan
de weg staat.

Uitslagen competitie: Week 42
Meterik 1
Valdere Sevenum1
Griendtsveen 1
Meterik 2
Meterik 3
Niet gespeeld
Meterik 4
Castenray 1
Ysselsteyn 2
Meterik 5
Kemphaan 6
Meterik 6
Meterik 7
Niet gespeeld

Competitie stand
6 – 7 A Klasse
3 - 10 B1 Klasse
B1 Klasse
8-4
B2 Klasse
9-4
B3 Klasse
10 - 3 C1 Klasse
C2 Klasse

en punten na: Ronde 6
Meterik 1
41 pnt plaats
Meterik 2
43 pnt plaats
Meterik 3
24 pnt plaats
Meterik 4
41 pnt plaats
Meterik 5
34 pnt plaats
Meterik 6
26 pnt plaats
Meterik 7
23 pnt plaats

Beste speler in Week 42: HAY HERMANS van Meterik 4
IN VERBAND MET DE NIEUWE CORONAMAATREGELEN LIGT DE COMPETITIE
VOORLOPIG STIL.

4

4
1
9
3
8
7
8

’t Krèntje deze week in elke Meterikse brievenbus
Elke week verschijnt ’t Krèntje.
Hierin staat het verenigingsnieuws en andere vermeldingswaardige zaken die
betrekking hebben op het reilen en zeilen in Meterik. We hopen dat u het krantje met plezier leest.
Deze week is ’t Krèntje huis-aan-huis bezorgd; dat betekent dat degenen die het krantje elke week digitaal
ontvangen het deze week in de mailbox én in de brievenbus krijgen.
Misschien denkt u, als u nog geen abonnement hebt: “Ik wil het krantje graag elke week in de brievenbus
of de mailbox krijgen.” Dat kan!
Een abonnement op de papieren editie kost, als u inwoner bent van Meterik, vanaf nu t/m
december 2020 € 4,50. T/m december 2021 kost het € 28,50
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag(avond) in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 2,50 ontvangt u ’t Krèntje vanaf nu t/m december 2020 elke donderdag in uw mailbox,
voor € 13,50 ontvangt u ‘t Krèntje digitaal t/m december 2021.
Aanmelden voor een abonnement kan door het abonnementsgeld over te maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók uw mailadres (zonder @).

Liever eerst een gratis proefabonnement:
Voor het eerst dit jaar bieden wij inwoners van Meterik, die nog geen abonnee zijn, de mogelijkheid om
een gratis digitaal proefabonnement af te sluiten. Dit proefabonnement kunt u vanaf 19 november in
laten gaan en zal tot en met het einde van dit jaar duren. Dat wil zeggen dat u maximaal 6 weken lang
gratis ‘t Krèntje kunt ontvangen. Indien u hier gebruik van wilt maken, graag een mail sturen naar
dorpskrantmeterik@gmail.com. Vermeld óók uw mailadres.

Uw abonnement op ’t Krèntje verlengen voor 2021

Voor degenen die al geabonneerd zijn op ‘t Krèntje: de abonnementsprijs blijft in 2021, ondanks de
gestegen drukkosten, ongewijzigd.
Voor Meterikse inwoners kost een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje € 24,00.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook, het maakt niet uit waar u woont.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2021 elke donderdag in uw mailbox.
Aanmelden voor een abonnement in 2021 kan vanaf nu door het abonnementsgeld over te maken
op NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók uw mailadres (zonder @).

Verhuisbericht
Na 47 jaar met veel plezier op de Sint Jansstraat in Meterik gewoond te hebben
verhuis ik 27 oktober naar Achter de Smaalbrug 27, 5961 AX in Horst.
Mariet Bakker
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Klok verzetten
Bladeren verlaten de bomen,
gedreven door de wind.
Als een mooie deken kleurend
in een prachtige herfsttint.
Paddenstoelen komen weer volop tevoorschijn
vruchten als de dennenappels, noten,
kastanjes die er ook weer zijn.
De grote herfstkorf staat klaar
en wordt rijkelijk gevuld.
Door allemaal handige handen
grijpend naar al dat mooie herfstspul.
Voor alles en voor iedereen.
Door dit gekleurde souvenir,
prijkt ook het herfstzonnetje over ons neer.
Ook weer tijd om de klok te verzetten en wel een uur achteruit
‘s Morgens schijnt het zonnetje nog voorzichtig door de ruit.
De warme jassen kunnen weer uit de kast.
De klok heeft de wintertijd weer ingelast.
Dus mensen denk er allemaal aan dat op
zaterdag 24 oktober om 03.00 uur in de nacht
de klok terug naar 02.00 uur wordt gebracht.

Open Inloop Meterik en ‘Schuuf gezellig aan’
tijdelijk stop gezet
In verband met de coronamaatregelen zijn we helaas genoodzaakt om de open inloop en het eetpunt
‘Schuuf gezellig aan’ tijdelijk stop te zetten. Hoe lang dit gaat duren weten we niet; we houden u op de
hoogte.
Wat in het vat zit verzuurt niet! De activiteiten die we op ons programma hadden staan, houden de
deelnemers nog te goed.
Ondertussen blijven wij niet stil zitten. De meeste deelnemers geven aan het leuk te vinden dat we ze
regelmatig bellen voor een praatje. Dit zullen we dan ook zeker doen.
In de week van 9 november kunnen de mantelzorgers die aangemeld zijn, een verrassingspakketje
verwachten. Deze worden rond gebracht door de Dorpsverbinders en enkele vrijwilligers. Mocht u nog in
aanmerking willen komen voor dit pakketje, dan kunt u zich nog opgeven t/m 22 oktober bij Synthese of bij
de Dorpsverbinders.
Verder zijn er nog steeds grootletterboeken en legpuzzels te leen bij de Dorpsverbinders. Een telefoontje
en wij bezorgen het bij u thuis.
Wilt u ook gebeld worden voor een praatje of gebruik maken van de grootletterboeken en de legpuzzels of
wilt u straks mee doen met de open inloop? Meld u dan aan bij de Dorpsverbinders, 06-3823 0621.
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Carnaval 2020/2021 zal anders zijn.
We kunnen nu al zeggen dat komend carnavalsseizoen ‘de boeken’ in zal gaan als een bijzonder jaar.
Omdat de gezondheid van al onze Meulewiekers en hun naasten het allerbelangrijkste is, willen we daar in
deze coronatijd geen risico mee nemen.
Het Jeugdcomité, Boerenbruilofscomité, Carnavalscomité en het Liedjesavondcomité, gezamenlijk De
Meulewiekers, hebben dan ook eensgezind het volgende besloten: tot het carnavalsweekend (13 t/m 16
februari) zullen er geen activiteiten gehouden worden. Dit betekent: geen liedjesavond en opening van het
seizoen, dat er geen prins uitgeroepen wordt, er geen paar zich in de onecht zal verloven en er ook geen
zittingsavonden gehouden worden. Ook weten we dat het organiseren van een carnavalsoptocht niet
toegestaan wordt.
Of er een programma aangeboden kan worden tijdens de carnavalsdagen is nu nog niet met zekerheid te
zeggen. Hierover zullen we in december een besluit nemen. Zeker is wel dat we ons ervoor inzetten dat
carnaval 2021 niet (helemaal) ongemerkt voorbij gaat.
Mocht je als creatieve carnavalist nu tijd overhouden of ideeën hebben voor alternatieve en veilige invulling
van deze dagen, laat het ons dan zeker weten! Dit kan via jcm@demeulewiekers.nl.

Molen Eendracht maakt Macht – SLUITING
Naar aanleiding van de tweede coronagolf in Nederland heeft de molenstichting helaas
moeten besluiten om de molen te sluiten tot 1 december.
Dit betekent helaas ook dat er geen activiteiten meer plaatsvinden bij de molen en dat er
geen meel meer wordt verkocht.
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen van de
overheid. Op basis hiervan besluiten we wanneer de molen weer open kan voor bezoekers.

Nieuwe bezorger voor ‘t Krèntje
Vanaf volgende week donderdag 29 oktober verwelkomen wij een nieuwe bezorger.
Daan van Rens zal dan de route (in buitengebied van Meterik) van Roel Litjens gaan overnemen.
Roel stopt i.v.m. andere werkzaamheden en studie. Wij willen Roel bedanken voor de altijd correcte
wekelijkse bezorging van ’t Krèntje en wensen Daan heel veel succes toe.
Momenteel hebben wij ook een vaste invalkracht tot onze beschikking; haar naam is Maud Tacken.
Maud heeft al diverse malen de route overgenomen van onze vaste bezorgers. Ook toen bekend werd dat
Roel wilde stoppen was zij bereid om afgelopen week en deze week de huis-aan-huisbezorging op haar te
nemen.
We bedanken Maud en ook onze andere vaste bezorgers: Minke Dierx, Tygo Kelder, Anouk Driessen en
Anne Tacken.
Dankzij hen vindt u elke donderdag ’t Krèntje op de deurmat of in je brievenbus.
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Graag zouden we iets willen vertellen over het 100-jarig jubileum van onze vereniging in 2021. De realiteit
is echter anders. Op dit moment ligt alles even stil. Na de eerste verplichte rustperiode, aan het begin van
dit jaar, liggen we nu - helaas - voor de tweede keer stil.
In juli vertelden we dat de jubileumactiviteiten worden doorgeschoven naar 2022 en dat we op aangepaste
wijze dit kalenderjaar nog van ons zouden laten horen. We zouden iets kleinschaligs op de planken
brengen.
Diverse afspraken waren hiervoor al gemaakt en er was een repetitieschema mét de regisseur, die ook
voor het jubileumstuk was aangetrokken.
Helaas zorgden de noodzakelijke coronamaatregelen er onlangs voor dat we dit moesten stopzetten.
Over een paar weken wordt bekeken óf en wanneer we de repetities kunnen hervatten.
Hopelijk kunnen we weer snel aan de slag met al onze activiteiten en we hebben gemerkt dat velen ons
daarbij willen steunen o.a. door de Rabo-sponsoractie en momenteel bij de munten-actie bij Plus.
Daarmee zijn we heel blij: ontzettend bedankt daarvoor.
En wette: ‘As ‘t neet kaan zoëaas ’t môt, môt ’t ma zoëaas ’t kaan’.
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Centrumplan, renovatie Crommentuijnstraat,
en speeltuin MFC
De komende tijd gaat er veel gebeuren in Meterik.
Het centrumplan, waarmee onder andere wateroverlast bij hoosbuien moet worden voorkomen, zal
worden uitgevoerd zoals dat onlangs gepresenteerd is. Diverse bewoners hebben toen aangegeven dat ze
graag betrokken worden bij de uitwerking van details, zoals groenstroken. De gemeente heeft toegezegd
dat dit mogelijk is.
Ook de Crommentuijnstraat wordt gerenoveerd. De asfaltlaag wordt vervangen en de trottoirs worden
vernieuwd. De gemeente stelt voor om dan ook enkele bomen te rooien en te vervangen door andere
soorten die minder overlast geven. Zo staat de grote linde bij huisnummer 18 op de nominatie om te
worden gerooid. Ook de grote zuileiken wil men vervangen omdat die volgens de gemeente te groot
worden voor de plek waar ze staan.
Als vervangers worden 2 soorten esdoorns en een prunussoort voorgesteld door de gemeente. Deze
soorten worden ook aangeplant langs de Sint Jansstraat waardoor een mooi doorlopend straatbeeld
ontstaat. Het zijn bomen die minder snel groeien en smaller blijven. De keuze voor verschillende soorten
door elkaar wordt bewust gemaakt om de biodiversiteit te verbeteren en het risico van uitval door ziektes te
verkleinen.
Vanwege de vraag naar extra parkeerplekken rondom het MFC is gekeken of het mogelijk is die te
realiseren door het speeltuintje aan de achterzijde anders in te richten. De invulling die in een eerdere
schets van het centrumplan was opgenomen stuitte op weerstand van omwonenden. Daarom is besloten
dit stukje los te koppelen van de uitvoering van het centrumplan. Voorop staat dat het speeltuintje blijft,
maar het zou anders ingericht kunnen worden. Om te inventariseren wat de wensen zijn is in augustus
een enquête uitgezet onder bewoners van de omliggende straten. De uitkomst daarvan is doorgestuurd
naar de gemeente. Na afstemming met de gemeente zullen we weer met de belanghebbenden in gesprek
gaan.
Wanneer precies gestart wordt met de werkzaamheden is nog niet duidelijk. De bedoeling is in elk geval
dat in het eerste kwartaal van 2021 gestart wordt. De doorlooptijd zal 2-3 maanden zijn.
De presentatie met alle schetsen van de nieuwe situatie is te bekijken op de website van de Dorpsraad:
www.dorpsraadmeterik.nl.
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl.
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Thema mantelzorg
Hoewel corona natuurlijk het gesprek van de dag is, willen we in dit huis aan huis
Krèntje vooral ook weer aandacht vragen voor de mantelzorgers, die vaak dag en
nacht zorgen voor een dierbare.
Naast alle ongemak van de 1,5 meter samenleving hebben mantelzorgers hier vaak
twee keer meer mee te maken. Allereerst in hun eigen privé omgeving, maar ook in
de wereld van degene waar ze voor zorgen. Alles is vaak dubbel lastig omdat veel
zaken niet mogen en veel andere zaken moeten.
Hulde in dit themanummer voor al degenen, die voor een ander zorgen.

Mantelzorgdag Meterik.
Afgelopen jaar hebben we de mantelzorgers van Meterik een diner
aangeboden, al dan niet in gezelschap van degene waar ze mantelzorger voor
zijn. Dat was erg gezellig.
Ook dit jaar was het de bedoeling om een etentje met een muzikale begeleiding
aan te bieden. Dit was gepland op maandagmiddag 10 november. Maar
vanwege de onzekere situatie rondom corona durven we dat niet aan. Toch
willen we mantelzorgers even in het zonnetje zetten. Enkele vrijwilligers en de
Dorpsverbinders zullen alle mantelzorgers die aangemeld zijn bij Synthese of bij
de Dorpsverbinders in de week van 10 november een verrassingspakketjes
bezorgen.

Tips en adviezen voor mantelzorgers.
Om te kunnen blijven functioneren is het heel belangrijk voor een mantelzorger af en toe eens stil te staan
bij jezelf. Niemand is van ijzer en onder grote druk slijt alles. Hieronder een aantal algemene tips, die je je
ter harte kunt nemen (moet nemen), en de oproep als het allemaal wat veel wordt: gewoon eens het
gesprek aan te gaan met een van de Dorpsverbinders. In veel situaties weten twee veel meer dan een.
Wij willen er graag tijd voor maken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Neem tijd voor jezelf. Zorgen is mooi, maar soms ook confronterend en vermoeiend. Neem tijd
voor jezelf, zoek ontspanning en voel je er niet schuldig over.
Wees open en spreek met mensen in je omgeving over de situatie. Dat is belangrijk, want dan zijn
zij op de hoogte van de situatie. Zij kunnen meedenken en je ondersteunen.
Blijf het contact met familie en vrienden onderhouden. Probeer hen te betrekken in de zorg voor je
naaste. Dat zorgt voor meer begrip en voorkomt dat je vereenzaamt.
Als je werkt, maak het dan bespreekbaar met collega’s en leidinggevende. Vertel over je situatie
thuis, zodat zij begrip krijgen voor je situatie. Steeds meer organisaties werken mantelzorgvriendelijk. Er zijn verschillende verlofregelingen.
Durf hulp te vragen, van zowel professionals als vrijwilligers maar ook van familie of vrienden. Hulp
vragen is geen teken van zwakte. Je zult merken dat anderen vaak bereid zijn een handje te
helpen. En dit zelfs fijn vinden!
Maak jezelf niet onmisbaar. Het is voor beide partijen beter dat de zorg zo af en toe door iemand
anders wordt overgenomen. Het kan je een hoop stress schelen.
Humor vermindert vaak het probleem en vergroot je eigen inzetmogelijkheden. Kijk daarbij vooral
ook naar wat wél kan i.p.v. wat niet kan.
Investeer in kennis. Je weet beter wat je het beste kunt doen. Dingen gaan beter, gemakkelijker en
efficiënter.
Investeer in contact met andere mantelzorgers. Je kunt van je af praten en de praktijk wijst uit, dat
je heel veel van elkaar kunt leren. Dat kan b.v. bij de inloop op maandagmiddag of op
donderdagmorgen bij Synthese.

Daarnaast zijn er ook verschillende instanties, die je kunnen ondersteunen in je mantelzorger zijn.
•
•
•
•
•
•

Schrijf je in bij het Steunpunt Mantelzorg. Je ontvangt 3x per jaar een nieuwsbrief en uitnodigingen
voor themabijeenkomsten en de cursus ‘Mantelzorg in Balans’.
Je kunt gebruik maken van de huishoudelijke hulpregeling voor mantelzorgers voor 10 euro per
uur.
(Tijdelijk) inschakelen van een mantelzorgmakelaar. Ze kunnen je ontlasten in je zorgtaken en
ondersteunen bij het krijgen van vergoedingen.
Neem contact op met de gemeente of er vergoedingsmogelijkheden zijn in het kader van de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Neem contact op met de landelijke mantelzorglijn.
Je kunt er met vragen terecht van 09.00 – 16.00 uur. Telefoon 030 760 6055.

Handige websites
www.ikbeneenmantelzorger.nl www.mantelzorg.nl
www.synthese.nl
www.regelhulp.nl
www.horstaandemaas.nl
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl
www.mantelzorgmakelaarhorst.nl

Het realiseren van een mantelzorgwoning
Wil je als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie je zorgt? Dan kun je kiezen voor een
mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis.
Deze woning is bedoeld voor degene die je verzorgt. Maar je kunt ook zelf in een mantelzorgwoning
wonen. In dat geval woont degene die je verzorgt in het bijbehorende huis. Je kunt een kant-en-klare
mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan je huis laten bouwen. Ook kun je
een bestaand bouwwerk bij je huis (bijv. garage) om laten bouwen tot mantelzorgwoning
Het betreft een tijdelijke bewoning, zolang als de zorg duurt. Wat je bouwt hangt af van de beschikbare
ruimte en je eigen wensen. In veel gevallen heb je geen vergunning nodig. Maar verstandig is om altijd
eerst contact op te nemen met de gemeente.
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De belangrijkste regels:
•
•
•

Je kunt aantonen dat er behoefte is aan mantelzorg. Dit kan met een verklaring van de gemeente,
de huisarts of de wijkverpleegkundige. Ben je ouder dan 75 jaar, dan hoeft er niet persé een
zorgbehoefte te zijn.
De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag
bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of
verleent.
De mantelzorgwoning is tijdelijk.

Wat zijn de voordelen?
• Je kunt elkaar helpen en inspringen waar en wanneer dit nodig is.
• Je hebt er meer zicht op hoe het met je naaste gaat. Degene waarvoor je zorgt kan misschien
langer zelfstandig thuis wonen.
• Je bespaart tijd en kosten doordat je dichter bij elkaar woont.
Mogelijke nadelen:
• Risico van overbelasting: doordat je dichterbij bent, zal er makkelijker om jouw hulp gevraagd
worden.
• Financiële gevolgen: samenwonen kan een negatieve invloed hebben op uitkeringen, toeslagen of
eigen bijdrage.
• Veranderende onderlinge band: je bent dichter bij elkaar. Dat kan ten koste gaan van je privacy en
zelfstandigheid en kan daardoor irritaties opleveren, ook in je eigen gezin.

Een stappenplan
Een stappenplan kan je inzicht en dus hulp bieden. Hierin schrijf je op, hoe je de mantelzorg vorm wilt
geven (wat doe ik wel en wat doe ik niet). Daarnaast bekijk je wat je daar voor nodig hebt en hoe je er
voor kunt zorgen dat je het volhoudt. Kijk of je het financieel kunt permitteren en welke subsidiemogelijkheden er zijn.
Een aantal praktische vragen zijn bijv.:
• Verhuis jezelf of neem je je dierbare in huis?
• Wanneer ben je bij elkaar? Eet je samen? Is er een gedeelde kamer, tuin of juist niet?
• Welke hulp en zorg wil je verlenen en voor welke zorg schakel je professionele hulp in?
• Wat kunnen anderen in de omgeving doen?
• Hoe ga je om met vakanties? Wie neemt dan de zorg over?
• Verandert je inkomen en welke consequenties heeft dat? (o.a. toeslagen).
Voorkom problemen met andere familieleden en leg afspraken vast. Zeker als je bij elkaar in huis of bij
elkaar op het erf gaat wonen is het belangrijk om zaken vast te leggen bij een notaris.
Belangrijk om bij de afweging de voor- en nadelen van wel of geen eigen huisnummer te bespreken met
de gemeente. Krijgt de mantelzorgwoning een eigen huisnummer, dan is er sprake van twee huishoudens.
Krijgt de mantelzorgwoning géén eigen huisnummer, dan wordt het gezien als een gezamenlijke
huishouding. Dit kan van invloed zijn bij het toekennen van (thuis)zorg als de zorg voor de mantelzorger te
zwaar wordt.
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Ministeck als hobby
In de tuin was ik hard bezig om al het onkruid eruit te krijgen om daarvoor een financiële beloning te
krijgen. Ik wilde namelijk weer een nieuw boekje bij Intertoys gaan halen van de Ministeck-collectie.
Honden, katten en paarden… ze stonden er allemaal in. Ik wilde ze het liefst allemaal aan de muur van
m’n slaapkamer hangen. Daarvoor moest ik echter nog veel meer geld bij elkaar proberen te krijgen omdat
ik voldoende Ministeck moest hebben om elk voorbeeld te kunnen maken.
Op die manier was ik 35 jaar geleden bezig met één van m’n grote hobby’s
genaamd ‘Ministeck’. Voor degenen die het niet kennen, bij Ministeck maak
je op plastic platen allemaal figuren met behulp van in vierentwintig
verschillende kleuren en in vijf verschillende vormpjes verkrijgbare plastic
stukjes. Zie het voorbeeld naast deze tekst. Later kwamen er ook nog
andere vormpjes bij (rond en driehoekig bijvoorbeeld) en qua kleuren
kwamen er ook nog andere kleuren bij (metalic en grijstinten bijvoorbeeld).
Zelfs de platen waar je op werkt kwamen op een gegeven moment in
verschillende kleuren (groen en zwart) erbij, terwijl die oorspronkelijk alleen
wit waren.
Nu, zoveel jaren later, ben ik enkele jaren geleden mijn hobby weer op gaan pakken. Via Marktplaats heb
ik Ministeck-advertenties gezocht, op enkele geboden en uiteindelijk gekocht om weer te kunnen beginnen
met deze ongelooflijk creatieve hobby. Toen dit jaar de corona-golf begon, is m’n hobby weer echt in een
stroomversnelling gekomen. Meer en meer Ministeck ben ik gaan verzamelen en elk ‘kunstwerk’ wat ik
maak, blijft bestaan. De hierboven getoonde plaat met hertje is gemaakt op een standaard plaatje met 32
gaatjes horizontaal en verticaal. Echter, de platen die ik nu maak zijn vele malen groter en daardoor kun je
dan ook echt een soort van schilderijen maken.
Om te starten aan een kunstwerk kies ik eerst een mooi
voorbeeld uit dat ik wil namaken. Daarna pak ik de platen die ik
nodig heb en start ergens in een hoekje met een bepaalde kleur.
Ik maak namelijk het geheel af door per kleur (eventueel per
plaat, zie de foto hiernaast) alle stukjes in de plaat te steken.
Hierdoor kun je eventuele fouten snel vinden, als je de volgende
kleur gaat doen en is het eenvoudiger ‘uit te halen’ als het toch
fout blijkt te zijn (omdat er geen volledige vlakken met steentjes in
de plaat gedrukt zitten). Langzaam maar zeker zie je dan je eigen
kunstwerkje vorm krijgen. Totdat het geheel klaar is. Dan worden
de platen aan elkaar gemaakt en gaan er haakjes aan zodat het
aan de muur gehangen kan worden.
Steeds meer platen (zie de foto hiernaast) zijn inmiddels
gemaakt en ik ben ondertussen zover dat ik ze kan
wisselen omdat niet alles gelijktijdig aan de muur kan
hangen. De enige plaat die ik nog mis… is van m’n eigen
kater Bogey. Sinds kort heb ik wel een
computerprogramma dat foto’s kan omzetten in een
Ministeck-patroon. Hierdoor kan ik nu ook een kunstwerk
van mijn lieverd gaan maken. Een juiste foto is hierbij wel
belangrijk omdat Ministeck maar vierentwintig kleuren
kent. Hopelijk heb ik snel de juiste foto gemaakt zodat ik
deze om kan gaan zetten en kan gaan maken.
Heb jij ook een hobby waar je niet over uitgepraat raakt…
deel je verhaal met de redactie van ’t Krèntje, we zijn
benieuwd naar het enthousiasme over zaken van anderen.
was getekend,
Marcel Sieben,
enthousiast Ministeck-gebruiker en redactielid van ‘t Krèntje
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De verbouwing luüpt op zien end. De kommende waek wuurd dr nag geschilderd, gepoetst en
doëzendeniën zake âfgehandeld, maa dr môt enne kiër en punt achter gezatte kunne waere.
Kommende zaoterdaag zal de letste gezamelikke, door werkvreugd en noeste arbeid omgaeve,
zoaterdaag waere en daan kaan de werkgroep Realisatie BBB de verbouwing oplevere.
Ma iërs ut waekelikse verslaag vaan ôzze Wiel:
“Dizze waek wir waat püntjes op de i gezatte. Wiel ozze tummerman haed zich gegéve aan de keuke.
Moandaag is heej begonne. En toen ik soves na enne daag kiendjes oppâse kwoam kieke, haj heej de
keuke dr aal in zitte. Heej en dao nag en bitje beej werke en klaor is Kees, euh Wiel.
Zelfs de kraan leep aal. De aanklieding môt nag kôme.

Swoendaags ging Wiel boëte aan de slaag. Môste smale
pletjes aan de onderkant van ut daak gemaakt wére. Iërs
effe dn hoögwerker oet probere hoe daat werkt. En toen
ging heej dr taege á! Want daat môs kloar anders kaan de
led verlichting dr ni taege á.

Daan ziën dr dizze waek ôk aal een dël meubels
geleverd.
De stül deej Miranda A mej oetpakke. En koste
weej die aal in ut kafee zette. Weej häje die
smerges in gröte doëze na binne gebrôcht.
Smiddaags kwoam Bart E vaan Martin Cuypers,
dat werkt prettig! teffelkus en hangtaffels brenge
en de krukke. Ôk mej gehôlpe binne sjouwe.
Ma Bart haaj genne tiëd dus dn deej soaves
same mit Miranda de res iniën dreje.
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De groëte taffels hebbe weej nag neet.
Die môste erges anders van kome. Daat
deurde waat langer.

Jan is mit de tegels bezig gewes bôve de
pisbak.
En haet dr en giëve moor vaan gemaäkt.
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En veur de leuk de metamorfose: veur en nao. Zit zelf ut verschil. Schôn wah?
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En op de zaoterdaag waore dr wir enne gas werkluuj die de hendjes oët de mouwe gestôke hebbe.
Annemie, Hans, Jos en ik naome idder enne kwâs en enne pot verf en slaoge aan ut werk. Ik dôch, ik
maak enne gas aktiefoto’s vaan die schilders, leuk veur in ut Krèntje. Beej Annemie en Jos lukte daat
good.

Ma beej Hans lukte daat minder. Ik wet ni waat daat woor: òf heej woj kiekeboe speule mit de fotograaf òf
heej woj ni hebbe daat zien schilderskwaliteite veur ut thoësfront woord vâsgelâg um die ni op iedeeje te
brenge. Ik zal beej de volgende knipbeurt es ff informere.
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Jan en Toos ginge de rame lappe: die waore daor de verbouwing toch duchtig schmutzig gewaore en
verdinde en grondige behandeling.

De koffie en vlaai vaan kwart veur 10 ging dr wir good i.
Emile en Wessel vaan Meterik Elektro hajje ut bôvenop dn hoëgwerker druk mit de LED verlichting.
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Theejke haj zich wir lekker laote gaon mit dn aet: eigemâkte paprikasoep en kipkerry mit riës en erte mit
wurtelkes en veur de groëtse leknase nag friet en fricandelle. Daat ging dr beej idderiën good i. Lekker
Theejke, danke!

Ma wurrum Theejke da mit dn aet hiëlemaol alliën as
Remi ziene bord mot nuttige, daas en vraog. Ut zal
toch niks te make hebben mit daat verhaal onder ut
aete ovver ut veurdiël vaan ut drage vaan schorte
beej wisselende contacte?? En dao hebbe we nag
gen antwoord op.

Ma wie ut laatst lacht, lacht ut best: ut beer stroëmde
volop oët de neeje beerkraan, Theejke kôs de
bestellinge amper à! Wies daat heej nattigheid
veulde en besefte daat ut enne droëm waor.
In dizze nutte tiëd zal di beerkraan helaas nag en
tiedje motte wâchte….
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Mart haj de koffiezetter aan
de 3 fase stroëm á geslaote.

Chiel woor aan de boëtekant vaan ut pand allerlei
betummeringe aan ut oëtvoere.

En Geert Bouten Interieur Op Maat kwaom nag waat
plinte plekke zoëdaat ôk die puntjes netjes op de ie
gezatte kôste waere.

As aafsloëting nag en lekker pilske en zoë leep wir enne
nuttige besteedde zaoterdaag en hiël end op zien end.
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Welke jongere wil de redactie van ’t Krèntje
komen versterken
Ruim negen jaar zorgt een enthousiast groepje vrijwilligers er voor dat veel
Meterikse gezinnen (en ook een aantal mensen buiten Meterik) elke week een
Krèntje ontvangen.
Al het Meteriks nieuws is er in verzameld, het zorgt voor betrokkenheid en
schept een band tussen de Meterikse bevolking.
Wij als redactie zouden het van toegevoegde waarde vinden om een jong
iemand bij de redactie te hebben, om zo ’t Krèntje nog aantrekkelijker te maken
voor de jeugd en/of jongeren.

Vind jij het leuk om alleen of samen met een vriend of vriendin een bijdrage te
leveren aan ’t Krèntje, meld je dan aan!
Het Krèntje wordt op maandag gemaakt en in de praktijk betekent het dat je meestal als redactielid
1 maandagavond (soms 2) per maand meehelpt met het samenstellen van ’t Krèntje.
Als jong redactielid vragen we je achter de schermen je bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het
knippen van mooie foto’s of het schrijven van een redactioneel artikel over activiteiten voor of belevenissen
van jeugd/jongeren in Meterik. Misschien heb je zelfs een briljant idee voor een nieuwe aanvulling op ons
Krèntje, denk hierbij bijvoorbeeld aan een terugkerende column.
We vergaderen meestal twee keer per jaar.
Lijkt het je leuk om mee te helpen of wil je meer informatie, neem dan contact op met Mat van Rijswick,
Mischa Vissers, Marcel Sieben, Marjo Jacobs, Annie van Rengs of Mariet Bakker.
Je kunt ook een mailtje sturen naar dorpskrantmeterik@gmail.com.

Doen! Je bent van harte welkom!
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Van het gas af!
De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot vanwege de klimaatverandering.
Daarom kun je vanaf 2050 in principe niet meer koken op gas of stoken op aardgas. Maar waar begin je
nu met het verduurzamen van je huis?
Dorpsraad Meterik wil samen met jou werken aan een duurzame toekomst in Meterik. Geef je op voor
Duurzaam Meterik en maak samen stappen in het verduurzamen van je huis.
Doe ook mee en geef je op voor 1 november a.s. via duurzaammeterik@gmail.com !

Doe ook mee met Duurzaam Meterik!

Roparun actie 2021
Na een afgelaste editie van 2020, waarin we toch ruim 2 miljoen euro hebben opgehaald voor Stichting
Roparun, doe ik in 2021 weer mee met de 30e editie van de Roparun.
De stichting Roparun steunt diverse instellingen, goede doelen en projecten voor mensen met kanker.
Je kunt hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten
elkaar kunnen ontmoeten.
Vakanties voor mensen met kanker en hun
familie zodat zij, ook in een akelige periode, een
mooie herinnering kunnen creëren. Workshops
in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker
leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze
krijgen door de behandelingen. Een fijn dagje uit
voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes,
zodat zij even niet hoeven te denken aan het
ziek zijn.
Eén van de manieren waarop ik met team 199
‘The Spirit Lives On’ geld ophaal, is door de
verkoop van o.a. chocoladeletters.
Deze zijn te bestellen per telefoon op
06 1706 2044 of per mail via
mark@mhjanssen.com.
Voor de eerste levering graag bestellen
voor 28 oktober
en de tweede levering voor 19 november.
Alvast bedankt! Mark Janssen
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ALGEMEEN
Wil iedereen ervoor zorgen dat de contributie wordt voldaan.

SENIOREN
Het zit er weer (eventjes) op voor de senioren. Ik denk met een voor iedereen te begrijpen reden. Hopelijk
hebben de nu genomen maatregelen uiteindelijk voldoende effect om na vier weken weer aan de slag te
kunnen, afwachten dus.
Toch willen we benadrukken dat we, in plaats van te treuren wat er niet meer kan, beter heel positief terug
kunnen kijken op de afgelopen 10 weken.
Een fijne, frisse seizoenstart met vier seniorenteams, enthousiaste stafleden en vrijwilligers, mooie velden,
goede materialen en vooral enthousiaste voetballers.
Een prima trainingsopkomst, gezellig samenzijn in de kantine en op het aangepaste terras en de correcte
naleving van de corona-maatregelen. Het leuke vierluik, het gezellige voetvolley-toernooi met BBQ, de
goede bekerresultaten en de optimistische competitiestart, allemaal positief.
Daarom, niet te veel treuren om wat er (even) niet is, maar vooral waarderen wat er wel is en dat is (o.a.)
dat we een heel mooi voetbalclubje hebben.
Dus laten we afspreken dat, als we straks weer het veld op kunnen, we gewoon op de ingeslagen weg
verder gaan, dan komt alles goed.
We houden elkaar op de hoogte,
Probeer gezond te blijven en maak er het beste van.
JEUGD
Het kabinet heeft vanaf woensdag 14 oktober wederom extra maatregelen genomen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan.
Voor het (jeugd)voetbal betekent dit op hoofdlijnen:
-

-

Alle amateur (jeugd)competities worden voor de komende weken stilgelegd!
Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand
tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen
vereniging. Trainingen van de jeugd gaan door waarbij de richtlijnen zullen worden
gehanteerd!
Alle kleed- en doucheruimtes en kantine blijven gesloten!
Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie!

Alleen spelers, trainer(s) en coördinerende jeugdbestuursleden mogen op het sportpark aanwezig zijn!
Voor ieder ander, niet actief deelnemend aan een training, zijn de sportparken verboden terrein!
De kinderen kunnen op de parkeerplaatsen van de sportparken voor de training afgezet worden en na de
training weer opgehaald worden.
We vragen iedereen zich aan deze regels te houden en onze trainers als vrijwilliger hierin te waarderen,
ondersteunen en respecteren!
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

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

Corona update
Vanaf 14 oktober 22.00 uur gelden er extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Deze maatregelen treffen ook onze vereniging. Wedstrijden zijn helaas niet meer toegestaan,
waardoor de competitie voorlopig is stilgelegd. Oxalis zal de trainingen zoveel mogelijk laten doorgaan.

Voor iedereen geldt:

• Kleedkamers en kantine zijn gesloten
• Toeschouwers zijn niet toegestaan op het sportpark. Na afloop van de training dient de sporter de
sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
• Elke sporter mag een eigen keuze maken om wel of niet te trainen, niemand kan verplicht worden.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:
• Qua trainingen zijn er geen beperkingen
• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training
Voor teams Senioren, Midweek, Recreanten en KombiFit geldt:
• Per 200 m2 mag er door 4 spelers getraind worden
• Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aan het trainen zijn
• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – 1,5 meter afstand t.o.v. elke medesporter
• De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen
• Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan
• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training
Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden, we hopen dat, als iedereen zich aan de nieuwe
maatregelen houdt, de sportparken en kantines binnenkort weer veilig open kunnen gaan voor publiek en
de competitie hervat kan worden. Zie verder onze website met de corona richtlijnen:
https://svoxalis.nl/svo/?page_id=1571.

Kom meedoen met de KangoeroeKlup

Zaterdag 24 oktober is er weer KangoeroeKlup van 09.30-10.30 uur
op Sportpark Wienus. De KangoeroeKlup is een soort kleutergym voor
4- en 5-jarigen met een knipoog naar korfbal. Er worden allemaal leuke
(bal)spelletjes gedaan en je bent op een speelse manier met bewegen
bezig. Een keertje meedoen? Alle meiden kunnen vrijblijvend en
kosteloos 3x een training bijwonen. Kijk voor alle data op onze website.
Meer informatie via Jolanda Arts, tel 077-3986325 of info@svoxalis.nl.

Bewegen voor alle leeftijden, kom naar KombiFit!
KombiFit is geschikt voor alle leeftijden. KombiFit bestaat uit verschillende (spel)activiteiten, waarbij samen
sporten, bewegen en gezelligheid voorop staan. Dit alles op eigen niveau en zonder de verplichting van
deelname aan wedstrijden. Activiteiten zijn o.a. sportief wandelen en korfbal gerelateerde spellen.
Kom nu 3 trainingen meedoen en ervaar of KombiFit ook iets voor jou is!
Meer info bij Bianca van den Munckhof, mailadres: wervingenbehoud@svoxalis.nl.

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

29

Sparen voor Oxalis met de Sponsor Spaaractie bij PLUS Lucassen
De Sponsor Spaaractie bij PLUS Lucassen is weer gestart! Spaar zoveel mogelijk munten voor je favoriete
club SV Oxalis! De actie loopt van zondag 23 augustus t/m zaterdag 5 december 2020.
Bij besteding van 10 euro* ontvang je een muntje dat je vervolgens in de buis van je favoriete club stopt.
Deze staat in de winkel. Op basis van het aantal ingezamelde muntjes wordt er € 15.000 euro verdeeld
over de deelnemende verenigingen!

Grote Clubactie Meterik!
Vanwege Corona hebben we besloten om dit jaar niet deur-aan-deur loten te verkopen in Meterik.
Maar je kunt SV Oxalis wel steunen door je loten te bestellen via info@svoxalis.nl
Een lot kost € 3,- per stuk.
We verkopen ook Superloten. Kosten van het Superlot zijn € 150,-, daarvoor krijg je 50 loten ineens.
€ 120,- gaat hiervan direct naar onze clubkas.
De koper heeft direct 50 loten en een hogere winkans. Maar de koper kan de loten ook weggeven aan
personeel, klanten of relaties.
Bestellen kan tot 10 november (voor bestellingen na 10 november geldt: zolang de voorraad strekt).
Woensdag 9 december vindt de trekking plaats.
We hopen op ieders enthousiasme en support zodat we net als andere jaren een mooi bedrag
binnenhalen.

Agenda
•
•
•
•
•

24-10-2020:
26-10-2020:
27-10-2020:
09-11-2020:
14-11-2020:

Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
Online kader-vergadering voor alle train(st)ers / coaches / leid(st)ers 19.30 – 20.30 uur
Online algemene ledenvergadering vanaf 20.00 uur – Verbinden op afstand
Start zaaltrainingen De Kruisweide Sevenum
KangoeroeKlup training Sporthal De Kruisweide Sevenum

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.

HELP!!! Klassenfoto’s van groep 8 (de vroegere 6e klas)!!!!!
Leuke bezigheid en de mogelijkheid om ons, maar zeker ook dorpsgenoten, te helpen in deze
coronatijd…..
Enkele weken geleden heeft Heemkunde Meterik een foto geplaatst van de oude 6e klas van 1960.
Hierop stonden het toenmalige hoofd der school meester Peeters en zijn leerlingen.
Hierop is door iemand gereageerd op een voor hem onbekende leerling. Dat is inmiddels opgelost!.
Het is de bedoeling dat er vaker van deze foto’s geplaatst zullen worden. De vraag aan alle lezers is, om te
reageren indien u weet van welk schooljaar deze 6e klas of groep 8 is. Tevens zou het fijn zijn als u
namen door zou geven van de leerlingen die er op de foto staan.
We stellen uw aller medewerking erg op prijs!
De foto’s waarvan we alle namen hebben, kunnen we dan plaatsen op de site van onze vereniging,
www.geschiedenismeterik.nl. Graag zien wij uw reactie tegemoet.
U kunt reageren bij Wim Steeghs, tel. 06-5571 8687 of Piet Kuenen 06-1303 9968.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Welkom in de kerk.

NB: Op dit moment mogen er, wegens verscherpte coronamaatregelen, slechts 30 personen per keer
naar de kerk komen. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden, met
name bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en bij het naar voren lopen voor het ontvangen van de
communie.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf
te reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl
Hoe dat gaat kunt u volgende week uitgebreid lezen. Komend weekend is er geen H. Mis.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
01-11: Piet Kuenen
Theo v. Rens/ Huub Baltussen
14-11: Margriet Hendriks
Max van Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
24 oktober, geen H. Mis volgens rooster
1 november, 11.00 uur. H. Mis met aansluitend gravenzegening
1. Overledenen van de familie v. Lieshout - Fattori
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst)
3. Karel Jenneskens
Voor deze mis zijn er op dit moment 10 aanmeldingen
NB: Er kunnen maximaal 30 personen - priester, acolieten, organist en kleine bezetting koor of
muziekgezelschap niet meegerekend - naar de kerk komen.
7 november, geen H. Mis volgens rooster
14 november, 19.00 uur, 33e zondag door het jaar
1. Jan Pieter Hendrik Tacken (jaardienst)
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 : 06-55408023
Dit telefoonnummer is beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
Voor de agenda (onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen)
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op 1 november, 14 november, 28 november,
12 december, 24 en /of 25 december.
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