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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Met alleen wintertijd raak je je lange zomeravonden kwijt.
Met alleen zomertijd wordt het in december om 09.45 uur een keer licht.
Dus voor mij graag de status quo en dus het beste van twee werelden!

In week 6 is er 23 mm. neerslag bijgekomen.
Het totaal in februari is nu 46 mm.

De mooiste dagen van de lente
zijn de dagen die we er zelf aan toevoegen.

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
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
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 13-02-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Februari
Do

18:

Za

27:

- Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
- Dorpsraad vergadering (digitaal i.v.m. Covid-19) 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Maart
Ma
Di
Do
Ma

01:
02:
04:
08:

Do

18:

Ma
Za

22:
27:

KBO wandelen 13:30 uur
Startbijeenkomst Duurzaam Meterik in MFC (aanmelden verplicht) 20:00 - 21:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Collecte Jantje Beton (JongNL Meterik)
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

April
Do
Ma

01:
12:

Do

15:

Za
Ma
Do

24:
26:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

03:
08:
10:
13:
17:
20:

KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, Pruts-inn
KBO kienen 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur

Mei
Ma
Za
Ma
Do
Ma
Do

De Miëterikse carnaval left ……
Jeugdcomité, carnavals- en boorebrulleftcomité, wát waas ut schon.
Bedankt dat geej zoveul energie het gestoake in de alternatieve carnaval.
Weej hebben genoate en ok nog waat gelierd…
De digitale schooloptocht woar ok geweldig (site jeugdcomité).
En als weej daan door de Miëterik loêpen, genieten weej volop van de prachtige
gevel- en raamversieringen. Waat zitte heer juweeltjes tussen.
Iedereen deen zien energie heer in haet gestoaken, nog enne kier hartstikke bedankt en petje af.
Margriet en Ton Hendriks
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’t Krèntje vandaag in elke Meterikse brievenbus

Elke week verschijnt op donderdag ons dorpsblad voor en door Meterik: ’t Krèntje.
Hierin staat het verenigingsnieuws en andere vermeldingswaardige zaken die betrekking hebben op het
reilen en zeilen in Meterik.
Vandaag wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.
De Meterikse abonnees die het krantje elke week digitaal ontvangen, krijgen ’t Krèntje gewoon in de
mailbox, maar daarnaast ontvangen ze ook een papieren versie omdat die huis-aan-huis wordt bezorgd.
We wensen iedereen veel leesplezier!
Misschien hebt u nog geen abonnement en denkt u: “Het lijkt me leuk om het krantje elke week in
de brievenbus of de mailbox te krijgen.” Dat kan!
Een abonnement vanaf nu t/m december 2021 kost € 20,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag(avond) in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 10,00 ontvangt u ’t Krèntje vanaf nu t/m december 2021 elke donderdag in uw mailbox.
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 @).

Oud Papier Actie (OPA)

Zaterdag 27 februari wordt oud papier opgehaald door JongNL Meterik. Deze keer is groep 2 aan
de beurt. Dit zijn Rogier Muijsers (i.p.v. Paul Vissers), Paul Hoeijmakers, Bram Jacobs en Bernard
Jenniskens. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Want dan
beginnen we. Verzamelen bij Café Ger Kleuskens.
JongNL Meterik is op zoek naar een nieuwe
voorzitter(ster). Momenteel 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.
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Normaal gesproken zouden we vandaag hier iets vertellen over de strapatsen van enkele clubleden tijdens
de drie dolle dagen.
Dit jaar hebben de dames zich keurig gedragen. Ze hebben thuis met de familie door de kamer gehost op
muziek van de Meterikse carnavalsartiesten, aangevuld met deuntjes uit de regio. Ze hebben er, op kleine
schaal, toch een leuk feest van gemaakt met een paar pilsjes en een bakje chips.
Het poetsen van de zaal was, zoals u waarschijnlijk wel begrijpt, dit jaar dan ook geen probleem.
Het gewone leven gaat door. Met collega-toneelverenigingen in de gemeente Horst aan de Maas worden
momenteel plannen uitgebroed om in de zomer samen iets op touw te zetten, mits dat natuurlijk weer kan
en mag. Zodra deze plannen concretere vormen aannemen, hoort u van ons.
Medio 2023 Jubileumviering ‘TOVRI 100 EN UN BITJE’
Hou het gezond en tot gauw!

Beste leden,
Waarschijnlijk door begrijpelijke omstandigheden zijn enkele leden tot op dit moment nog niet in de
gelegenheid geweest om de contributie voor 2021 over te maken.
Wij willen deze leden vriendelijk vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen.
Graag € 22,50 p.p. overboeken naar
IBAN NL93RABO0133 3054 81 t.n.v. KBO afd. Meterik, onder vermelding van je voornaam.
Alvast bedankt.
Bestuur KBO Meterik

Belastingservice
Belastingservice Horst biedt ook dit jaar weer hulp bij de belastingaangifte voor alle particulieren,
(geen ZZP).
Zij verzorgen zowel de binnenlandse als ook de buitenlandse aangiften; ook kunt u hier terecht voor de
zorg- en huurtoeslagen. Bij overlijden verzorgen zij ook de F biljetten en erfbelastingformulieren.

Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor elke kleine beurs.
Al onze vaste klanten krijgen voor half februari van de belastingdienst automatisch een nieuwe
machtigingscode 2020; van ons krijgen zij eind februari bericht hoe we in deze periode onze
dienstverlening zullen gaan organiseren.
Voor 1 april ingevuld betekent voor 1 juli bericht van de belastingdienst.
Heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op via: tel. 077-398 4788 of 06-1244 6049 of
belastingservice.horst@gmail.com of https://www.belastingservicehorst.nl.
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Duurzaam Meterik.
Je huis binnen afzienbare tijd verduurzamen!
Dat vraagt om een stappenplan.
Vanuit de Dorpsraad zijn we met een project gestart om te kijken of er interesse is in Meterik om
bestaande woningen en/of tuinen te verduurzamen. Denk aan dakwater afkoppelen, zonnepanelen,
isolatie etc. Door krachten en kennis te bundelen kunnen we als inwoners elkaar helpen en hoeft niet ieder
voor zich alles zelf uit te zoeken.
Wil je je huis verduurzamen tot een (nagenoeg) energie neutrale woning, dan vraagt dat om veel
maatregelen die veel geld kosten. Om dit efficiënt te doen is een doordachte aanpak nodig.

Duurzaam bouwloket
Met een stappenplan zet je op een rijtje wat er allemaal bij komt kijken om jouw woning te verduurzamen.
Op https://www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan kun je een gratis online scan invullen. Daarnaast kun
je vragen stellen aan het team achter duurzaam bouwloket, omdat de gemeente Horst aan de Maas
deelneemt aan dit duurzaam bouwloket.
Als je je plan klaar hebt kun je de realisering van alle maatregelen in de juiste volgorde uitvoeren en, indien
nodig, over jaren uitsmeren.

STAPPENPLAN
Kleine maatregelen en bespaartips in huis
De basisstap is bekijken hoe je energie (elektriciteit of warmte) kunt besparen. Immers wat je niet verbruikt
hoef je later ook niet op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Hierdoor kun je
toe met minder zonnepanelen of een warmtepomp met minder capaciteit. Dat bespaart ook weer geld.
Denk ook aan een inductiekookplaat i.p.v. een gasfornuis.

Stap 1 Je woning isoleren
Het isoleren van je woning is een goede stap om te beginnen. Met isolatie verlaag je niet alleen het
energieverbruik maar verbeter je ook het comfort in de woning. Denk bij isoleren aan de gevels, dak, vloer en
ramen. Door goede isolatie kan wel 30% bespaard worden. Ook hier geldt dat door minder verbruik de
duurzame installatie als een warmtepomp minder kWh hoeft te hebben en dus goedkoper in aanschaf en
verbruik is.
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Stap 2 Goed ventileren
Als je woning goed is geïsoleerd, is zorgen voor voldoende verse luchttoevoer noodzakelijk. Waar voorheen
verse lucht werd aangevoerd via naden en kieren, worden deze nu dichtgezet door isolatie of een verbeterde
naad- en kierdichting. Ook bij ventilatiesystemen zijn er verschillende mogelijkheden waarbij het
uitgangspunt is een gezond binnenklimaat te waarborgen. Verschillen zitten vaak in de toepasbaarheid en
de mate van bijv. warmteterugwinning en daarmee de mate van energiezuinigheid. Met een
balansventilatiesysteem op basis van warmteterugwinning kan tot 95% van de warmte teruggewonnen
worden.

Stap 3 Eigen duurzame energie opwekken
Het plaatsen van zonnepanelen kan een prima eerste stap zijn om te beginnen met het verduurzamen van
jouw woning. Kijk daarbij naar de staat van het dak. De zonnepanelen hebben een levensduur van 25 jaar,
dus het dak moet ook zolang nog meekunnen. Bij het bepalen van de benodigde zonnepanelen is het ook
goed na te denken over toekomstig extra elektriciteitsverbruik. Wil je bijvoorbeeld binnenkort een elektrische
auto aanschaffen of ga je een inductiekookplaat in je keuken installeren.

Stap 4 Duurzaam verwarmen en koelen
Hierbij wordt vaak aan een warmtepomp gedacht. Dit is in de meeste gevallen de laatste stap in het
proces naar een aardgas-loze woning. Zorg altijd eerst voor een goed geïsoleerde woning met voldoende
ventilatievoorzieningen. Bekijk vervolgens de mogelijkheden voor een laag temperatuur afgifte systeem,
zoals vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren. Als deze stappen zijn doorlopen kan je de
warmtepomp efficiënt inzetten.
Op de site van duurzaam bouwloket is nog veel meer informatie te vinden om een stappenplan gebaseerd
op jouw huis te maken. En als je hulp nodig hebt dan kan dat ook. En doe mee met Duurzaam Meterik!
Samen weten we meer en kunnen we slagvaardig zaken oppakken.
Welke kleine maatregelen heb jij al genomen? Laat het ons weten op duurzaammeterik@gmail.com.

We blijven aan jullie denken, niet vergeten hé?
Met deze woorden werden dorpsgenoten middels heel mooie zelfgemaakte kaarten afgelopen weken
verrast.
Uit de vele fijne reacties blijkt dat dit gewaardeerd
wordt. We horen terug dat velen uitkijken naar de
herstart van de Open inloop en het eetpunt `Schuuf
gezellig aan`.
De behoefte is groot, zodra het kan beginnen we. Ook
de vrijwilligers kijken er naar uit.
Tijdens het coronatijdperk zijn er verschillende
dorpsgenoten die regelmatig gebeld worden of
regelmatig een bezoekje krijgen van een van onze
vrijwilligers. Mocht u deze behoefte ook hebben, laat
het ons weten.

Vogelvoederschaaltjes
De Rotary Club van Horst heeft een 5-tal vogelvoederschaaltjes met vogelvoer ter beschikking gesteld.
Hiermee hebben wij enkele ouderen van Meterik kunnen verrassen.
Carli, Hennie en Ria
Tel. 06-3823 0621
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Dagboek in tijden van corona
Tijdens de eerste lockdown hield Ivana van Lieshout - Fattori een dagboek bij.
Vandaag leest u deel 4.

Voor de tweede keer is P. A., nu vanwege een zware longontsteking,
opgenomen in het ziekenhuis.
Veel telefoontjes, video’s en gesprekken met Italiaanse vrienden en familie, met, althans voor wat betreft
de familie, tot nu toe geruststellend nieuws.
Vanacht heeft het zes graden gevroren en de magniola’s zijn bevroren. Een up-to-date metafoor van het
lot. Andere bloemen overleven. En wij ook.
De zoons van Jacques, de buurman, hebben een gehandicapt varkentje, erg mooi, roze en wel gevoed.
Als therapie oefenen ze met hem in de tuin, ze volgen hem en leiden hem, stap voor stap. Totdat hij
volgroeid is, genezen verklaard en klaar voor het spit, zo stel ik het me voor.
De Nederlandse kinderen houden zich bezig met de berenjacht. Hoe werkt het? Om de monotonie te
verdrijven van de lange dagen, waarin ze in huis zijn opgesloten, heeft iemand iets leuks bedacht. Mensen
met een knuffelbeertje, of een beertje van ander materiaal, zetten hem voor het raam. Soms zie je zo hele
berenfamilies. Onder begeleiding van een volwassenen gaan de kinderen met de auto, op de fiets of in de
wandelwagen van straat tot straat om de beertjes te groeten, bewonderen en tellen.
Ook ik wil graag meedoen, maar knuffelbeertjes zijn in huize Van Lieshout al lang niet meer te vinden. Ik
vind alleen nog maar een klein souvenir van de ijzige winters van Sakalin: een beertje van glas. Ik heb er
een foto van gemaakt, uitvergroot en opgehangen voor een raam aan de straatkant. Misschien zijn er, zo
ver van het centrum, toch nog kinderen om hem te bewonderen.
Eén april. Vandaag een aangename verrassing. Na mijn eenzame wandeling in het bos, bleek Alessia mij
op te wachten op het terras. Ze was op haar skeelers en bleef meer dan een uur. We hielden anderhalve
meter afstand, onder een prachtige, wolkenloze hemel, zonder elkaar te kunnen omhelzen, maar de liefde
van onze kleindochter, die ook nog eens zelf gebakte koekjes mee had gebracht, was voldoende om ons
de rest van de dag te verwarmen.
Tijdens mijn wandeling hoorde ik van Saskia dat P. gezond naar huis terugkeert en dat M. W. besmet is
geraakt met het virus en na een vreselijke week herstellende is.
Wat lief. Gisteren had ik geklaagd bij Agnes en Saskia dat Chiarangela geen meel kon vinden om ravioli te
maken. Gewoon om wat uurtjes door te komen. Tijdens haar boodschappenrondje lukte het ook Saskia
niet, ze zocht in vier winkels en uit een telefoontje van Crool begreep ik dat er zelfs in Venray geen meel
meer te verkrijgen was.
Bijna had ik de hoop laten varen om ’s middags met het meel aan de slag te gaan, maar toen kwam
Geraard met twee kilo én een bos rozen. Het meel hadden ze gevonden in Eysden, nogal ver van de
Schaak. Hartelijk dank!
Wat een verrassing. Een van de vijf jongedames van de pauwenharem blijkt een mannetje. Soms zie ik
hem oefenen, hier voor de grote deurraam, met een staartje dat lijkt op het baardje van een twintigjarig
neefje. Misschien schaamt hij zich voor zijn zusters, want zijn pogingen slaan werkelijk nergens op.
……… tot de volgende lente, jongen. Als ik er dan nog ben.
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Jaarverslag werkgroep Wonen en
Dorpsontwikkeling over het jaar 2020.
Woningbouw was het centrale thema. Het realiseren van 8 levensloopbestendige woningen op het terrein
van de voormalige basisschool (BOW) en het onderzoeken van plekken waar in de nabije en verdere
toekomst woningen gerealiseerd kunnen worden, stonden meestal centraal. Het ontwikkelen en realiseren
van het wandel-/fietspad langs de Kabroekse beek stond ook vaak op de agenda. Dit onderwerp is
overgedragen aan Openbare ruimte omdat dit meer raakvlakken had met deze werkgroep.

Bouwen onder de Wieken (BOW)
Dit thema is opgepakt omdat uit een enquête was gebleken dat senioren aangaven behoefte te hebben
aan levensloopbestendige woningen. Verder werden er, mede door de inzet van onze werkgroep, in het
Meteriks veld een groot aantal woningen gerealiseerd, waar zowel de starters als de middencategorie
volop aan bod waren gekomen.
Het plan was om 8 woningen te
realiseren middels Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO).
5 woningen waren bestemd voor
eigenaar/bewoner en 3 voor de
verhuur in het middensegment.
Nadat in februari de inschrijfbepalingen
waren vastgesteld werden in maart
2 presentaties (i.v.m. corona) verzorgd
voor belangstellenden. Tevens kon
deze presentatie via een livestream
worden gevolgd en hierna nog worden
bekeken via de site van de Dorpsraad.
Er bleek voldoende belangstelling voor het project en dit resulteerde erin, dat 6 woningen gerealiseerd
worden door mensen die er zelf gaan wonen en 2 door investeerders.
Samen met deze bouwers en architect zijn de plannen in maandelijkse bijeenkomsten verder ontwikkeld.
Momenteel zitten we in de laatste fase van het vergunningstraject.
✓ Om voldoende deskundigheid in huis te hebben is er een begeleidingsgroep samengesteld met
deskundigheid op het gebied van bouwen/constructie, duurzaamheid en financiën.
✓ De bijeenkomsten van deze groep werden na het overleg van de bouwers gepland om zodoende
de opmerkingen van de bouwers samen met de architect te bespreken.
✓ De begeleidingsgroep heeft een voorselectie gemaakt van aannemers. Begin februari 2021 wordt
bekend met welke aannemers het plan gerealiseerd gaat worden.

Toekomst
Het afgelopen jaar is er veel overleg geweest met de gemeente. Enerzijds met als onderwerp BOW en
daarnaast over toekomstige bouwmogelijkheden in Meterik. Aangezien de gemeente in ons dorp geen
bouwgrond in bezit heeft, moest hier actie op ondernomen worden. De verwachting is dat medio 2021 hier
duidelijkheid over komt.
Verder komen er mogelijkheden in de huidige gymnastiekzaal na realisatie van de sporthal op sportpark
‘De Vonckel’.
Meterik is aangemerkt als een kern die mede de woningbehoefte in Horst mee op kan vangen. Hiernaast
willen we woningen realiseren voor de jongeren waarbij meer aandacht uit moet gaan naar sociale
woningbouw.
Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
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Het venijn zit vaak in de staart
Dit spreekwoord past bij corona. Hoewel er licht gloort aan de horizon (vaccinatie!), wordt de druk van de
beperking steeds groter en zwaarder. Vooral jongeren geven aan dat het zwaar is.
Weinig contactmogelijkheden roept depressieve gedachtes op. In dit artikel geven we een aantal
suggesties hoe je hiermee om zou kunnen of moeten gaan.
Corona zorgt er ook voor dat we veel binnenshuis moeten blijven. We halen de buitenwereld graag binnen
via de computer of telefoon. Je krijgt enorm veel informatie binnen, al dan niet over corona. Maar hoe laat
jij je niet gek maken door al dat nieuws? En klopt het allemaal wat je leest en ziet? Wat is waar en wat is
niet waar? In dit artikel een aantal tips om hiermee om te gaan.

Samen corona door
In een toelichting in het dorpsradenoverleg van de gemeente Horst aan de Maas van 8 februari geeft
Ferry van de Laar, opbouwwerker bij Synthese aan, dat ook de jeugd in Horst aan de Maas het steeds
lastiger heeft in coronatijd. De biologie van de jongeren (18-22 jaar) zet aan tot vervelen en het
ontwikkelen van negatieve gedachten. Normaal praten ouders, docenten, collega’s of vrienden met deze
jongeren als ze dit constateren en stimuleren jongeren om hiermee aan de slag te gaan. Door die
gesprekken buigen ze deze negatieve emoties meestal om tot nieuwe kansen en activiteiten. Daar leren
ze van voor het leven.
Maar in deze coronatijd vinden deze gesprekken
vaak niet plaats. Daardoor blijven jongeren
hangen in hun negatieve gevoelens en worden
ze door de opgelegde isolatie nog versterkt. Ze
kunnen leiden tot depressies en zelfverminking.
Belangrijk is dus dat er gesproken wordt met
jongeren. En voor het uiteindelijke resultaat uit
die gesprekken, is het belangrijk dat ze door
personen gevoerd worden waar de jongere iets
mee heeft. Dat betekent concreet, dat een
gesprek met vrienden, ouders of een goede
docent veel meer betekenis heeft, als een
gesprek met een wildvreemde professional (ook een jongerenwerker).
Kern van zo’n gesprek is te achterhalen hoe het gaat en waar iemand mee zit. Onderzoek wijst uit dat de
analyse veel belangrijker is dan een aangedragen oplossing. Want de beste oplossing komt van de
jongere zelf (ook al kost dat soms veel tijd).
In Horst aan de Maas is er voor professionele hulp al een wachtlijst van 3-4 maanden. Dat betekent dat
professionele hulp lang op zich laat wachten en hij denkt dat het voor diverse jongeren dan ook veel te laat
is. Problemen doen zich vooral voor bij jongeren tussen de 18-22 jaar, met uitschieters naar 27 jaar. De
avondklok versterkt voor deze groep het probleem. De jongere kan nergens heen en kan zijn ei niet kwijt.
De nog jongere jeugd is beter bereikbaar door de ouders, waardoor daar de problemen minder zijn.
Waar Van de Laar voor pleit is om pro actief het gesprek aan te gaan met de jongere. En dat gesprek mag
over van alles gaan (het gaat meer om dat je praat als om de inhoud). En een schouderklopje doet
wonderen.
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Aan de dorpsraden wordt gevraagd om te bekijken of ze hierin
iets kunnen betekenen. Synthese zelf komt met een aantal
activiteiten. Ze geven de suggestie om samen te gaan wandelen,
maar ze hebben ook ruimte om dit samen met een
jongerenwerker te doen. Wandelen levert veel op; zie ook de 10
voordelen van wandelen, verderop.
Daarnaast heeft Synthese een menukaart ontwikkeld, waarin
activiteiten staan die in deze tijd nog wel kunnen. Denk daarbij
aan sport- en buitenactiviteiten. Een andere optie is digitaal
Escaperoom spelen met anderen. (zie ook
www.synthese.nl/locaties/horst-aan-de-maas of neem telefonisch
contact op 077-397 8500.
10 voordelen van samen wandelen.
Op de website www.loopjezelfbeter.nl geven ze de volgende top 10 voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je wandelt zo een depressie weg.
Je wandelt je geheugen fris.
Wandelen maakt creatiever.
Lopend kom je tot een fijner gesprek.
Lopend werk je ook beter samen.
Wandelen werkt je pijn weg.
Wandelen helpt je los te laten.
Wandelen helpt je vooruit te komen.
Van wandelen wordt je blij.
Wandelen brengt mensen samen.

En natuurlijk is wandelen goed voor je lijf.

(Nep)nieuws over corona.
We zijn allemaal veel online. Handig, want via social media blijf je makkelijk en snel op de hoogte van het
laatste nieuws. Maar er gaan ook berichten rond die niet waar zijn. Maar hoe ga je om met de
nieuwsstroom die de hele dag doorgaat? Hoe herken je nepnieuws? En wat kun je doen tegen online
pesten?
Onderstaand bespreken we kort:
•
•
•

Drie tips voor omgaan met al het nieuws over corona.
Hoe herken je nepnieuws?
Wat kan of moet ik doen als ik ‘fake news’ heb ontvangen.

Tip 1. Probeer corona-nieuwsberichten met mate te lezen. Door al dat nieuws kun je je extra zorgen gaan
maken. Leg je telefoon of tablet weg en reageer niet op ieder klikje. Kijk alleen op vaste momenten op je
telefoon, bijvoorbeeld als je pauze neemt.
Tip 2. Een goede manier om met al dat (negatieve) nieuws om te gaan is afleiding zoeken met andere
leuke dingen. Speel een game, kijk een film of bel even met vrienden. Heb het ook eens over andere
dingen dan corona.
Tip 3. Word je onrustig van al die nieuwsberichten? Dat is heel normaal. Vertel andere mensen die je
vertrouwt, hoe je je voelt. En bedenk samen hoe je het beste met dat nieuws om kunt gaan.

Hoe herken ik nepnieuws?
Sommige berichten via bijvoorbeeld WhatsApp, Twitter of Instagram vertellen niet de (hele) waarheid of
zijn complottheorieën (zoals b.v. Qanon). Dit wordt nepnieuws of ‘fake news’ genoemd. Het is belangrijk
dat je weet wat je wel en niet kunt vertrouwen.
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Er zijn een aantal tips om fake news te herkennen:
•

Kijk altijd goed naar de bron van een nieuwsbericht.
Is de afzender van het nieuws betrouwbaar en/of
wordt het ondersteund door de wetenschap?

•

Bepaal of er een bepaalde intentie achter het
nieuws zit? ‘Fake news’ is vaak bedoeld om sterke
emoties los te maken, zoals angst of woede,
waardoor je als het ware vergeet om er logisch over
na te denken.
De titels van ‘fake news’ zijn daarom vaak heel heftig, terwijl de ernstige feiten expres vaak
herhaald worden in een bericht. ‘Fake news’ probeert mensen ook in verwarring te brengen door
bijzondere foto’s, filmpjes of plaatjes toe te voegen of door namen van zogenaamde experts of
persoonlijke ervaringen van mensen te noemen. Dat zijn trucjes waardoor mensen makkelijker
gaan denken dat het wel waar zal zijn.

•

Controleer of het nieuwsbericht wordt vermeld op de website van betrouwbare bronnen. Dit kun je
doen door een paar steekwoorden van het bericht in Google te typen, of rechtstreeks bij
betrouwbare bronnen te zoeken. Betrouwbare bronnen zijn bijvoorbeeld NOS, RTL Nieuws,
Jeugdjournaal en Nu.nl.

•

Universiteit Leiden heeft een website waarop alle nepnieuws vermeld staat, kijk eens op hun
website om te zien of het om bekend ‘fake news’ gaat (https://nieuwscheckers.nl).
Bij betrouwbare nieuwsbronnen werken ervaren journalisten die goed nadenken over welk nieuws
ze brengen en hoe ze het jou vertellen. Zie bijvoorbeeld dit nieuwsbericht op nu.nl. Deze
journalisten houden zich aan feiten en proberen geen angst te zaaien.

Wat moet ik doen als ik ‘fake news’ heb ontvangen?
Zeg dit dan tegen diegene die het bericht aan jou heeft doorgestuurd.
Stuur ‘fake news’ ook nooit zo maar door aan anderen.
Hoe vaker mensen een bericht horen des te makkelijker ze het gaan geloven.
Wil je meer weten over het herkennen van nepnieuws? Kijk eens op de website van MediaWijsheid
(www.mediawijsheid.nl).
Mocht je nog met allerlei vragen zitten, neem dan gerust contact op met de Dorpsverbinders.
Samen komen we er wel uit. (info@dorpsverbindermeterik.nl of 06-3823 0621).
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…. en dat is gelukt !!
De aanhef van ons eerste persbericht op 11 november jl. was :”We mogen niks
…. maar we kunnen van alles!” En dat hebben de Meulewiekers laten zien.

GEVELVERSIERING EN CARNAVALSPOSTERS
Letterlijk was het te zien op straat: de molen in het rood-geel-groen verlicht, de versierde dennenbomen in
het centrum, de grote fotocollage tegen de buitenzijde van het MFC. De kleinere versie van de collage bij
vele huizen voor het raam, samen met de Meulewiekersvlag.
Maar sommigen gingen nog verder. Een deel van de kinderen van de basisschool maakte hun eigen
carnavalsposter naast het mooie ontwerp dat ze gemaakt hadden voor de digitale scholenoptocht.
Bij de gevelversiering zagen we mooie creaties, passend bij dit jaar waarin corona ons beperkingen
oplegde maar ook inspiratie gaf.
De Wisselbeker werd uitgereikt aan de Mintjes familie Minten, Kannegietweg - voor hun
(meer dan) gevelvullend ontwerp:

“’n hiël gepuzel dit jaor um de carnaval vaan de
meulewiekers dreijende te halde”.
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Joop en Jolanda Dierx

Familie Haenen

15

De jeugdbeker voor de carnavalsposter is uitgereikt aan Isa, Jans en Gies Verheijen
(Jan Drabbelsstraat) voor hun creaties.

De variatie in posters was groot.
Afbeeldingen die vaker terug kwamen waren de molen, de optocht met vooral de prinsenwagen en
carnaval in coronatijd.
Hieronder nog enkele mooie ontwerpen. Een overzicht van alle posters zal binnenkort te zien zijn op
www.demeulewiekers.nl .
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DE YOUTUBE- UITZENDINGEN
Op zaterdag en zondag werden de Meulewiekers getrakteerd op 2 Youtube-uitzendingen. Deze werden
heel goed bekeken. Net als de tijd na de uitzending waarin Meterikse carnavalsmuziek te horen was en we
foto’s zagen van carnavalvierende Meulewiekers. Uit de vele enthousiaste reacties is op te maken dat de
uitzendingen goed in de smaak gevallen zijn.
Aan de uitzendingen werd o.a. meegewerkt door de Ald Preense, de Knorprins en adjudanten, de
Buurmannen, Mieke en Jenny, Thei Driessen, Meterikse liedjeszangers en alle comités.
Aandachtstrekker was de bijdrage van de Masked Singers die geruime tijd een groot geheim met zich mee
droegen: Anne Willemsen, Stef Teluy, Teun Jacobs, Sanne Hesen, Henny Jacobs en Jos Tielen.
Top gedaan!

Naast deze uitzendingen was de digitale scholenoptocht van Onder de Wieken te zien via de website en
ons Youtube-kanaal De Meulewiekers Meterik.
Deze drie uitzendingen zijn terug te zien via www.demeulewiekers.nl of op het Youtube-kanaal ‘De
Meulewiekers Meterik’.
Een initiatief, te elfder ure, was dat van de carnavalsverenigingen van Horst aan de Maas.
Als alternatief voor de sleuteloverdracht werd er de ‘Kammerroj vaan de carnaval Horst aan de Maas’
georganiseerd.
De bijdrage van de Meulewiekers werd verzorgd door vorst Rick, Chiel en Guus met hun nummer
“Iendracht maakt macht” en een buut van Ger Kleuskens.
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DANK JE WEL
aan alle Meulewiekers die op enige manier een bijdrage geleverd hebben aan deze uitzonderlijke
carnavalsbeleving, alle creatievelingen, alle werkers en iedereen die onze uitzendingen gevolgd heeft.

De optimist vond het vliegtuig uit, de pessimist de parachute.
----Leg niet te veel vast, anders beweegt het niet meer.
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SENIOREN

Paul Heldens ook seizoen 2021-2022 hoofdtrainer RKSV Meterik
Seizoen 2020-2021 is RKSV Meterik zeer enthousiast gestart met een prima staf onder leiding van
hoofdtrainer Paul Heldens. Helaas loopt het seizoen vanwege de corona-pandemie heel anders dan
gehoopt en ligt het al een tijdje stil.
Toch is de opgedane ervaring van zowel club als trainer zo positief dat we overeengekomen zijn dat ook
volgend seizoen Paul Heldens hoofdtrainer van Meterik zal zijn. Ook Tom Classens en Eric van Rens
blijven volgend seizoen aan als respectievelijk leider en keeperstrainer.
Wij hopen van ganser harte dat we snel weer mogen gaan trainen en wellicht in aangepaste vorm weer
wedstrijden mogen gaan spelen.

Bericht Jeugdvoetbal AVV America / RKSV Meterik februari 2021
We leven met zijn allen in onzekere tijden. Het is niet prettig om te moeten omgaan met alle beperkingen
die we het afgelopen jaar in meer of mindere mate opgelegd hebben gekregen. Toch is het belangrijk om
vooral positief te blijven en uit te kijken naar alle plezierige dingen en gebeurtenissen die vast en zeker
weer gaan komen. Vanuit deze gedachte zijn we ook weer gestart met de trainingen en activiteiten voor
alle spelers tot en met 17 jaar.
Wanneer de regelgevingen omtrent corona veranderen en van invloed zijn op onze trainingen of andere
activiteiten dan zullen we onze aanpak t.z.t. aanpassen en zullen we de jeugdleden hierover berichten.
Wij willen ons jeugdkader, onze vrijwilligers, jeugdspelers, ouders/verzorgers en zeker ook de
sponsoren nogmaals bedanken voor hun bijdrage, betrokkenheid, tijd en inzet om in deze tijden voor
de jeugd het mogelijk te maken wat ze het liefste doen: voetballen!
Jeugdbestuur AVV America / RKSV Meterik.

KOM VOETBALLEN BIJ DE JEUGD van AVV AMERICA / RKSV METERIK!
Ben jij 5,6 of 7 jaar? En wil je graag eens kennis maken met het jeugdvoetbal in America/Meterik?
Meld je dan nu aan om een aantal proeftrainingen te komen doen. Op deze trainingen maak je kennis met
je mogelijke teamgenoten, onze jeugdtrainers, de sportparken in America en Meterik en natuurlijk het
voetbalspelletje.
Kijk voor meer informatie over het jeugdvoetbal in America / Meterik op
www.jeugdvoetbalamericameterik.nl.
Meer informatie over de verenigingen is te vinden op www.avvamerica.nl / www.rksvmeterik.nl.
Wil je graag komen proeftrainen, meld je dan aan bij Leon Tacken
via jeugd@rksvmeterik.nl of 06-5359 7518.

GEZOCHT!!! - VRIJWILLIGERS - GEZOCHT!!!
Wil je of kun je iets voor het jeugdvoetbal betekenen in de vorm
van een bestuurlijke rol, het fluiten/begeleiden van een wedstrijdje,
het draaien van een kantinedienst of het begeleiden van een
activiteit?
We zijn dringend op zoek naar jou om onze jeugdafdeling te
ondersteunen.
Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!
(jeugd@rksvmeterik.nl of 06-5359 7518
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Heemkunde Meterik

Op 24 mei 2017 was het een feit: Stichting Heemkunde Meterik zag bij de notaris het levenslicht!
De leden werken eraan, meestal binnen de diverse werkgroepen maar soms ook individueel, om de
historie van Meterik uit te zoeken, in kaart te brengen en vast te leggen. Het bestuur bestaat momenteel uit
Wim Steegs, Mariet Bakker en Rik Verbong, resp. voorzitter, secretaris en penningmeester.
We timmeren aan de weg door publicaties in ’t Krèntje, op Facebook en op de website
www.geschiedenismeterik.nl; daar waar mogelijk presenteren we ons.
In 2017, 2018 en 2019 verzorgden we op maandag tijdens de Meterikse kermis een PowerPoint
presentatie.
In 2017 had die als titel: ‘Heemkunde Meterik, meer dan de moeite waard’. Hierin wordt een beeld
geschetst van de sociaaleconomische ontwikkeling van Meterik.
In 2018 was het thema ‘de geschiedenis van het onderwijs in Meterik’.
In 2019 ‘de ontwikkeling van het Meteriks Veld’. Hier werden een achttal panelen gepresenteerd waarop
die ontwikkeling is afgebeeld; de panelen hebben een plaats gekregen in de kapschuur bij de molen.
In 2018, toen tijdens de molendagen het bakhuuske en de kapschuur bij de molen officieel werden
geopend, ging onze website www.geschiedenismeterik.nl de lucht in en werd er een banner
gepresenteerd waarop de geschiedenis van de molen zichtbaar is. Deze banner heeft een permanente
plaats in de molen.
Bij gelegenheid van de verhuizing van de basisschool naar het klooster was er op 10 oktober 2018 een
film- en fototentoonstelling in de nieuwe basisschool over het onderwijs in Meterik.
Op uitnodiging van de KBO werd in 2018 een PowerPoint presentatie gehouden met als thema: ‘De krant
van gisteren’. Krantenknipsels uit het verleden zorgden voor de nodige interactie.
Voor ‘Vrouwen samen sterk’ werd in 2019 een PowerPoint presentatie gehouden over de geschiedenis
van het onderwijs in Meterik.
In 2019 verleenden we medewerking aan een Meterikse invulling van ‘800 jaar Horst’. Het betrof een
agrarisch project op het Meteriks Veld. Verdeeld over drie dagen, 24 maart, 11 augustus en 10 november
heeft men de ontwikkeling kunnen zien die boeren in de afgelopen 800 jaar hebben doorgemaakt op het
gebied van zaaien, maaien en dorsen.
In 2019 verzorgden we een presentatie in de kerk van Meterik. Aan de hand van foto’s en oude films werd
het verhaal van de geschiedenis van de kerk en de parochie van Meterik verteld.
Helaas, door corona kwamen onze activiteiten in 2020 nagenoeg stil te liggen. We kijken er naar uit om zo
snel mogelijk de draad weer op te pakken, maar dat is afhankelijk van de ontwikkelingen.
Om de kas te spekken deed Heemkunde Meterik met succes mee aan de Rabo clubkas Campagne en de
PLUS sponsoraktie en we zijn blij met de steun die we dan mochten ontvangen.
Een keer per jaar is het Regionaal Overleg Heemkundeverenigingen; deze bijeenkomsten worden bezocht
en af en toe is er contact met andere heemkundeverenigingen. Daarnaast hadden we incidenteel overleg
met het kerkbestuur over het behoud van de graven op het kerkhof.
Om de onderlinge band te versterken is er vier keer per jaar een plenaire vergadering in MFC De
Meulewiek en is er jaarlijks een gezellig samenzijn, indien mogelijk gecombineerd met een excursie.
In 2019 brachten we een bezoek aan Abdij Ulingsheide in Tegelen.
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In MFC De Meulewiek beschikt Heemkunde Meterik over een eigen kleine ruimte waar we in enkele
archiefkasten documenten en materialen opslaan. Af en toe komt een aantal leden bij elkaar om
materialen die we gekregen hebben te inventariseren en/of te scannen.
Heb je bijv. foto’s, bidprentjes, rouwbrieven, geboortekaartjes, stambomen, getuigschriften,
feestgidsen, verenigingsnieuws, documenten of andere info en/of materialen die betrekking hebben
op Meterik (verleden of heden), gooi die dan a.u.b. niet weg, maar schenk het aan Heemkunde Meterik.
Neem contact op met een van de leden of mail naar info@heemkundemeterik.nl. Alvast hartelijk bedankt!
Heb je interesse om mee op zoek te gaan naar Meteriks heden en verleden, meld je dan aan als lid van
Heemkunde Meterik en kom een van de werkgroepen versterken. Er is veel werk te doen van allerlei aard.
Iedereen is van harte welkom! Doen!!
Samen kunnen we de rijke Meterikse historie later herleven.
Ook hier geldt: eendracht maakt macht!

Aanslag gemeentelijke belastingen 2021

Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen op 25 en 26 februari de aanslag
gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting (OZB),
rioolheffing, afvalstoffenheffing en de WOZ-beschikking. Uitgebreide informatie hierover vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

WOZ-waarde
De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente vast, de zogenaamde
WOZ-waarde. De WOZ-waarde die vermeld staat op de aanslag 2021 is gebaseerd op de
waardepeildatum 1 januari 2020.

Taxatieverslagen op MijnOverheid
Het taxatieverslag van uw pand kunt u inzien op MijnOverheid.nl. Klik hiervoor op het onderdeel ‘Wonen’.
Vanaf 26 februari vindt u hier informatie over de taxatieverslagen 2021 en 2020. U ziet hier ook de
kenmerken van uw woning die de WOZ-waarde bepalen. Om deze informatie te raadplegen, logt u in met
uw DigiD-code. Bedrijven hebben geen DigiD. Op de website van de gemeente wordt toegelicht hoe
bedrijven kunnen inloggen voor het inzien van een taxatieverslag.

Berichtenbox
Als u zich vóór 1 februari aangemeld heeft voor de Berichtenbox, ontvangt u hier de aanslag gemeentelijke
belastingen 2021. U kunt zich eenvoudig aanmelden voor de Berichtenbox. Sinds eind vorig jaar is er ook
een speciale app voor de Berichtenbox. Op die manier kunt u de Berichtenbox gemakkelijker via telefoon
en tablet raadplegen. Meer informatie hierover leest u op www.horstaandemaas.nl/berichtenbox.

Meer informatie
Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen en de wet WOZ.
Lukt het niet meer om de rekeningen te betalen door de coronacrisis of heb je een betalingsachterstand?
Aarzel dan niet en neem contact met ons op: 077 – 477 9777.
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IJspret op Meterikse ijsbaan (Donksweiden)
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Enkele gezegdes over ijs:

Als er gaten zitten in het ijs, dan is schaatsen niet zo wijs.

Nederland wordt pas warm als de temperatuur onder nul
daalt.

Glad ijs is een paradijs.

Digitale dorpsraadvergadering op 18 februari 2021
In februari vergaderen we digitaal. Deze vergadering is niet openbaar.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de stand van zaken BOW en ander nieuws uit de
werkgroepen.
Via ’t Krèntje en onze Facebook-pagina informeren we u over de uitkomsten.
Heeft u vragen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.
Gebedshuizen- en dus ook de kerk- mogen open blijven. Het aantal van maximaal 30 bezoekers per
keer blijft echter gehandhaafd.
Reserveer tijdig, geef naam en telefoonnummer door. Dan kunnen we u altijd bereiken.
Voor de meest recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen:
www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Reserveren kan bij Susan Baltussen: 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van
telefoonnummer.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
20-02: Margriet Hendriks
Jan Philipsen
06-03: Jos Tielen
Theo v. Rens

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 20 februari, 1e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. 1e jaardienst Karel Jenneskens
2. 1e jaardienst Truus v. Rengs - Vullings
3. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken) en overledenen van de familie Tacken - Weijs
4. Piet en Stien Hermans - Reijnders (verjaardag)
5. Frans Verdellen (verjaardag)
Voor deze dag zijn er 20 reserveringen
Zaterdag 27 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 6 maart, 3e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Leen Geurts - Smedts (jaardienst)
2. Piet en Mien Alards - v.Rens en zoon Ger (jaardienst)
3. Jac en Door Jenniskens - Croijmans (jaardienst)
4. bijzondere intentie
Voor deze mis zijn er 5 reserveringen
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 : 06-5540 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.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

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

Creativiteitsteam organiseert leuke activiteiten in coronatijd
Thuiszitten en niet mogen sporten, is saai.
Het Corona Creativiteitsteam bestaande uit enkele enthousiaste leden is daarom aan de slag gegaan om
een aantal leuke activiteiten te organiseren voor onze leden.
• De Dorpen Challenge: een sportieve activiteit van wandelen, fietsen of rennen door de 4 dorpen
Meterik, Hegelsom, America en Horst
• De Kwis: online Kahoot quiz met vragen voor senioren, midweek, recreanten, kombifit en/of
jeugdteams
• Een kleurwedstrijd voor onze jongste jeugdleden
Aan alle activiteiten zit een wedstrijdelement en/of er zijn leuke prijsjes te winnen.
De kleurwedstrijd is inmiddels geweest en iedereen heeft ontzettend zijn/haar best gedaan.
De gedeelde 1e plaats gaat naar ELS en SAAR. Van harte gefeliciteerd!

Penningmeester gezocht

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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