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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
 
Blijf niet hangen in het verleden, dat is voorbij.  
Raak niet gestrest van de toekomst, zo ver is het nog niet.  
Leef in het heden en geniet. 
 
 In week 16 is er 3 mm. neerslag genoteerd in Meterik. 
 Het totaal in april blijft 38 mm. 
 
Vrijheid, koester het, vier het en geef het door. 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. 
 
 

 
                                                       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 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. 

 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com


 

3 

Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 24-04-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

 

Mei 

Ma 03: KBO wandelen 13:30 uur 
Ma 17: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 19: KBO excursie naar 'Slaque' slakkenkwekerij in Melderslo 
Do 20: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: JongNL Meterik oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Do 27: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 29: JongNL Meterik NL doet actie 09:00 uur 
   

Juni   

Vr 04: Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
Za 05: - Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
  - Concertreis Muziekvereniging Concordia 
Zo 06: - Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
  - Concertreis Muziekvereniging Concordia 
Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Vr 11: VC Trivia volleybalkamp 
Za 12: VC Trivia volleybalkamp 
Zo 13: VC Trivia volleybalkamp 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 16: KBO bus uitstapje naar de orchideeënhoeve 
Do 17: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik oud papieractie 14:00 uur 
Ma 28: KBO jaarvergadering 
 
 
 
   

4 mei 2021 

Alternatieve Dodenherdenking 
 
Op 4 mei worden in Horst aan de Maas jaarlijks op meerdere locaties 
activiteiten georganiseerd in het kader van de Nationale 
Dodenherdenking. Vanwege de geldende coronamaatregelen is, in 
plaats van bijeenkomsten, ook deze keer gekozen voor een 
alternatieve opzet. In samenwerking met alle organiserende comités is 
een film gemaakt met lokale verhalen en bijdragen die op 4 mei om 
19.00 uur wordt uitgezonden.  
 
De film is te bekijken via: Youtube kanaal, Facebookpagina, LinkedIn-
pagina, Twitter-account, allen van gemeente Horst aan de Maas. Ook 
op de Facebookpagina van Omroep Horst aan de Maas. 
 

Vlag halfstok 

Daarnaast roept het Nationaal Comité 4 en 5 mei heel Nederland op - 
in afwijking van het normale vlagprotocol - op 4 mei de vlag thuis de 
hele dag (zonsopgang tot zonsondergang) halfstok te hangen ter 
nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. De Nationale Herdenking 
op de Dam is op 4 mei live te volgen via televisie en internet.  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Pruts-inn 8 mei 2021 gaat NIET door 
 
 

Helaas hebben we moeten besluiten om de Pruts-inn, die eerder al niet doorging in december 2020, 
wederom af te zeggen.  
Destijds hebben we de Pruts-inn, met goede hoop, verplaatst naar 8 mei 2021. Helaas blijkt dit nu ook 
niet haalbaar vanwege de huidige maatregelen. 
De volgende pruts-inn wordt in/rond de kerstvakantie 2021 gepland, de definitieve datum volgt nog.  
 

Meivakantie 

In de meivakantie gaan de groepsavonden, mits niet anders afgesproken met de leiding, door. 
 

Gezamenlijk kamp 

Iedereen heeft een uitnodiging gehad om mee op kamp te 
gaan. Deze is, als het goed is, ingeleverd bij jullie leiding met 
de vermelding dat je wel of niet meegaat. 
Met de voorbereidingen zijn we al een tijdje bezig. Dit jaar 
gaan we op kamp van  

maandag 26 juli t/m donderdag 29 juli naar (het dorp) 

Zeeland. 
Door de coronamaatregelen is de opzet van het kamp 
hetzelfde als vorig jaar. De activiteiten die we gaan doen op 
het kampterrein zijn top.  
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij. 
Groetjes, jullie leiding en de rest van de organisatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Kwekerij de Lifra Veulen!!  
We zijn er weer met ons 

super assortiment aan zomerbloeiers. 
 

Hangpetunia´s v.a.  € 1,00 
Geraniums    € 1,00 
Petunia´s    € 0,50 
 

Meer dan 250 soorten balkon-, perk en hangplanten. 
Diverse soorten kuipplanten. 
Sundaville    € 7,50 

 

Kwekerij de Lifra Lorbaan 12a 

Veulen 06-1421 7697 

Open ma t/m vr 09:00-18:00 uur 
Zaterdag 09:00 tot 19:00 uur 
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Dagboek in tijden van corona   
 
Tijdens de eerste lockdown hield Ivana van Lieshout - Fattori een dagboek bij. 
Vandaag leest u het laatste deel. 
 

Langzaam komt 10 juli dichterbij en eindelijk krijgen we bevestigd dat er een 
mis wordt opgedragen en er een zaal in het restaurant is gereserveerd. Haastig 
maak ik uitnodigingskaartjes; een dertigtal mensen voor het diner en iets minder 
bij de receptie.  

 

13 juli.  

Met Hennie hebben we Olga naar Eindhoven gebracht. 
Haar korte bezoek was heerlijk, want ze vertegenwoordigde mijn hele Italiaanse 
familie. 
Verder waren er de broer en zus van Huub, Jos met zijn vrouw en Carla, enkele neven en nichten, de 
kleinkinderen, de buren en goede vrienden.  
’s Middags startten we met een dankmis, voorgegaan door deken Alexander, die binnenkort naar 
Roermond vertrekt, maar die gelukkig nog hier is en ons verraste doordat hij had gezorgd voor 
orgelmuziek. Ook zijn woorden waren zeer hartelijk. Daarna een voortreffelijke maaltijd in goed 
gezelschap. En uiteindelijk een kleine receptie met verschillende vrienden. Opnieuw bloemen en cadeaus, 
ondanks ons verzoek om die achterwege te laten. Dank iedereen.  

Het was een mooie dag die we niet gemakkelijk zullen vergeten, ondanks Huubs wens voor een grote 
receptie, omdat hij, als publiek figuur, graag officieel afscheid had willen nemen van de gemeenschap in 
Horst.  

Maar in plaats van de handen te schudden van een grote groep mensen (terwijl mijn arm nog steeds 
pijnlijk aanvoelt) en de drie plichtstatige - niet altijd gewenste – kussen in ontvangst te nemen, hebben we 
nu rustig van al onze gasten apart kunnen genieten.  

 

En het lijkt me juist om hier mijn dagboek af te sluiten, in de hoop dat het coronavirus geen staartje heeft. 

Amen    

Naschrift van de redactie: 

Hier eindigt het dagboek van Ivana van Lieshout – Fattori. 

Wie had kunnen denken dat we nog een tweede coronagolf kregen en dat we inmiddels in de derde golf 
zitten! 

We bedanken Ivana hartelijk dat ze ons een inkijkje gunde in haar leven ten tijde van de eerste coronagolf 
en dat ze haar dagboek met de lezers wilde delen! Het was fijn om te mogen lezen! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Speelplekken Meterik  

 

            rookvrij 
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                   Koningsspelen  
                Basisschool Onder de Wieken 
 

Vrijdag 23 april vierden de leerlingen van onze Meterikse basisschool Koningsdag. 
Het was een sportief Oranjefeest, dat voor groep 1 t/m 4 begon met een feestelijk koningsontbijt in de klas.  
Hierna hebben de kinderen van de onderbouw allerlei spelletjes gedaan, zoals: de fruitdans, de 
vijversprong, koningstikkertje, mik- en werpfeest, kleurenloop en zoeken van oranje attributen. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5/6 is 's ochtends in de gymzaal geweest en heeft hier allerlei activiteiten gedaan. Ook deden ze 
een coole muziekbingo. 's Middags hebben zij nog spellen rondom school gedaan.  
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Helaas was de dag niet voor alle basisschoolkinderen zoals gehoopt; groep 7/8 moest in quarantaine, wat 
natuurlijk ontzettend jammer was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat alle leerlingen flink bewogen hadden en gedanst op het lied ´Zij aan Zij´, het koningsspelenlied van 
´Kinderen voor Kinderen´ was er een bijzondere verrassing voor iedereen. De leerlingen kregen een 
gezonde snack aangeboden, gesponsord door een aantal Meterikse en Horster groente -en fruittelers. 
 
We willen hen enorm bedanken voor hun bereidheid, want de kinderen hebben er van 
gesmuld! 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met Dank aan: Geert van Rens Tomaten, Restaria Meterik,  
Plus Lucassen, Cornellissen Fresh Food, Taco en  

Roger Muijsers van Frankort en Koning.  
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Duurzaam Meterik: meer over het Duurzaam Bouwloket van 

gemeente Horst aan de Maas 
 
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. Veel informatie kun je vinden op het Duurzaam Bouwloket waar de gemeente 
Horst aan de Maas bij is aangesloten.  
 
In een eerder artikel hebben we jullie al een en ander verteld over het Duurzaam Bouwloket. Heb jij al 
gekeken wat ze voor jou kunnen doen? 
  
Zo kun je op de website van het Duurzaam Bouwloket bijvoorbeeld vinden welke (kleine) stappen je al 
kunt zetten om energie en kosten te besparen? Op de website staat een stappenplan.  
Zie: https://www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan 
 
Ook kun je hier een gratis online woningscan doen. Hierdoor krijg je een goed inzicht waar je warmte en 
energie verliest. Je krijgt tips wat je kunt doen om jouw huis te verbeteren of welke stappen nodig zijn om 
naar een aardgasvrij huis toe te werken. Kijk hier voor de GRATIS woningscan 
https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl/. 
 

Kijk op de website wat het loket nog meer voor u kan betekenen: 

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Horst-aan-de-maas. 
 
We hopen snel een informatiebijeenkomst te kunnen gaan organiseren. Maar laat ons tot die tijd gerust 
weten waar u tegen aanloopt. Stuur een mail naar duurzaammeterik@gmail.com. 
 
 
 

Duurzaam Meterik: Jakkie-wandeltocht, trek er op uit tijdens de 

meivakantie in je eigen dorp Meterik 
 

Op 30 april start de meivakantie voor alle kinderen van de basisschool en het 

voortgezet onderwijs.  
 
Een fijne tijd om er samen iets leuks van te maken. In je eigen dorp bijvoorbeeld. 
Wat dacht je van Ommetje ’t Kabroeksepad. Een wandeling van 5 kilometer die je in 
1 uur en 15 minuten aflegt. De wandeling start bij de kerk in Meterik en is met borden 
aangegeven. De route voert langs bijzondere bezienswaardigheden zoals de molen, 
kapelletjes, bosjes en beken.  
 
De routebeschrijving en een omschrijving van alle bijzondere punten die je onderweg 
tegenkomt, vind je op de website https://dorpsraadmeterik.nl.  
 
Maak de wandeling extra spannend en ga op zoek naar vieze dingen. Wie ziet er als eerste iets slijmerigs, 
iets stinkends of iets dat rot? Gebruik daarvoor de Jakkie Speurtocht kaart en kruis aan wat je al hebt 
gevonden.  
Veel plezier!  

https://www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan
https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl/
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Horst-aan-de-maas
mailto:duurzaammeterik@gmail.com
https://dorpsraadmeterik.nl/
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Zorgen om rust in kraamkamer NATUUR 
 
Het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verenigen zich in aanloop naar 
het broedseizoen. 
 
De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot zorg. Want de 
grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor 
problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van het Limburgs Landschap, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in 
natuurgebieden.  
 
De coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal 
op zoek naar ontspanning en rust in de natuur en hoewel die groeiende waardering voor de Nederlandse 
natuur heel positief is, brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. “Het is mooi dat veel mensen de 
natuur opnieuw ontdekt hebben maar bezoekers moeten zich wel realiseren dat ze te gast zijn in de 
natuurgebieden. Het is ‘het thuis’ van de planten en dieren. Vooral in het voorjaar is de kraamkamer van 
Moeder Natuur kwetsbaar,” zegt boswachter Andy Liebrand. 

 
Op kraamvisite 
Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje 
afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers 
van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden 
hangen daarom sinds deze week borden en spandoeken met de 
tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’.  
 

De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid 
van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van 
vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. De terreinbeheerders 
vragen bezoekers dan ook respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, honden aan de 
lijn, laat geen afval achter.  
 
Natuur is open 
De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft, waar wild zich kan 
terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur 
te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in 
verband met het broedseizoen.  
 
Geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect.  



 

10 

 

1 mei 2021 

Start van een mooie symfonie!  
 
Op 1 mei opent ‘t Gasthoês. Door corona anders dan dat we hadden gehoopt, maar toch: ‘t Gasthoês gaat 
weer open! De ‘symfonie’ mag gaan klinken! De metafoor van dat muzikale samenspel is volkomen op 
haar plaats. ‘t Gasthoês is klaar en biedt een thuis aan veel verschillende ‘muzikanten’ met ieder z’n eigen 
‘instrument’. Met elkaar in een gebouw dat helemaal up-to-date is voor de toekomst. Van buiten en van 
binnen compleet in harmonie.  
 
En wat zouden we je dat graag ‘live’ willen laten zien. Maar dat is helaas door corona nog niet mogelijk. 
Toch gaan we dat moment op 1 mei alvast in klein comité markeren. De opening is wel via een livestream 
te volgen. Je krijgt dan alvast een klein inkijkje in alles wat er gaat gebeuren. We ontvangen je zodra het 
kan graag in ’t Gasthoês, zodat je met eigen ogen kunt zien waar het idee van een mooi klinkende 
‘symfonie’ toe geleid heeft. Cultuur, in al zijn facetten, soms in vernieuwende en verrassende combinaties, 
maar vooral... een thuisgevoel voor iedereen... 
 
Han Geurts 
Wethouder, Horst aan de Maas 
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Een terugblik…… 

    Grad Keijsers 
 
Op de foto (datum onbekend) het gezin Keijsers–Simons dat vroeger aan de Schadijk (nu  Sint 
Maartensweg 4) woonde. V.l.n.r. Vader Hendrik Keijsers, Anna, Grad, Maria en moeder Johanna Maria 
Keijsers-Simons.  

 
De foto staat afgedrukt in het boekje ‘Een half jaar dwangarbeid – 10 oktober 1944 tot eind april 1945. 
Dagboek-aantekeningen van Grad Keijsers’. 
 
Op dinsdag10 oktober 1944 werd de toen 30-jarige Grad bij een razzia op de Schadijk door de Duitsers 
meegenomen en via Castenray, Horst, Venlo en Kaldenkirchen kwam hij terecht in Remperg. Daar werd 
hij te werk gesteld totdat hij op 23 november 1944 naar Benolpe werd overgebracht. Daar verbleef hij tot  4 
maart 1945 toen hij naar Dümmlinghausen werd vervoerd. Op 14 april 1945, toen duidelijk werd dat de 
Duitsers de oorlog hadden verloren, konden de dwangarbeiders aan de thuisreis beginnen. Gelukkig 
keerden alle Meterikse slachtoffers van de kerkrazzia’s levend terug. 
 
Grad hield vanaf de eerste dag van de deportatie een dagboek bij; in twee schriftjes schreef de 
landbouwzoon bijna dagelijks zijn bevindingen op. Na zijn overlijden in 1990 vonden zijn kinderen de 
schriftjes, waar Grad bij leven nooit over gesproken had. Zoon Harry, die in Asten woont, besloot om de 
aantekeningen in het dagboek over te typen. In april 2020 werd in een 63 pagina’s tellend boekje het 75 
jaar oude verslag door Harry in eigen beheer uitgegeven.  
 
Het dagboek eindigt abrupt op 24 april 1945 in een opvangcentrum in Vaals. Hoe en wanneer Grad in  
Meterik is thuisgekomen staat er niet meer in. Op grond van aantekeningen uit het dagboek van Leonard 
Tacken uit Meterik bij 22 april1945 maakte Harry op, dat de daar genoemde Gerard Keijsers zijn vader zou 
moeten zijn. In oktober 2020 ontving hij vanuit het Oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) 
in Den Haag een archiefstuk met daarin een bevestiging van het vertrek van Grad naar Meterik op 26 april  
1945. 
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‘Zuipkeet’ op tv. 
 
De tiendelige serie Zuipkeet van Toneelgroep Maastricht, de Tegelse producent Pieter Kuijpers 
en BNNVARA is vanaf maandag 19 april te zien op het YouTube kanaal van NPO3.  
De serie vertelt het verhaal van een Limburgse vriendengroep die uiteengedreven is door een 
groot geheim. Bijna de hele cast van Zuipkeet bestaat uit Limburgers. 
  

Venray en Meterik 

De opnames van Zuipkeet zijn vorig jaar gemaakt in Venray en deels bij Plantencentrum Van 
den Beuken in Meterik. In de serie draait het om Heisse die vijf jaar na zijn mysterieuze 
verdwijning officieel dood is verklaard. Daarom wordt er een afscheidsdienst voor hem 
gehouden. De twintigjarige Sanne zit op de filmacademie wanneer ze terug komt naar haar 
geboortedorp om afscheid te nemen van haar jeugdvriend Heisse.  
  

Vriendengroep 

Ze besluit een afstudeerfilm te maken over de impact van deze tragedie op de hechte 
gemeenschap en haar vriendengroep van toen. Sinds de verdwijning is de ooit zo sterke 
vriendengroep uiteengevallen. Terwijl ze de banden met haar oude vrienden weer aanhaalt en 
een bezoek brengt aan hun vertrouwde zuipkeet, probeert Sanne te achterhalen wat er precies 
met Heisse gebeurd is. 
  

Limburgs 

Zuipkeet is voor het grootste deel een Limburgse serie. De hoofdrol wordt gespeeld door Ilse 
Geilen die nog niet zo heel lang geleden afstudeerde aan de Toneelacademie in Maastricht. 
Het camerawerk is van Rob Hodselmans en de regie doen Servé Hermans en Michel 
Sluysmans van Toneelgroep Maastricht. Producent van de webserie is Pieter Kuijpers. De serie 
Zuipkeet is een coproductie van Toneelgroep Maastricht, productiebedrijf Pupkin Film en  
BNNVARA. 
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Hoofdtrainer DS1 VC Trivia tekent opnieuw  

voor 3 jaar 

  
Alle trainingen van VC Trivia worden op dit moment gehouden op het sportpark De Vonckel te Meterik 
vanwege de coronamaatregelen. Hier wordt dit jaar nog een start gemaakt met de bouw van een 
sporthal wat de thuisbasis wordt van VC Trivia.  
 

(foto Ton Sieben) 
 
Op de plek waar de sporthal gerealiseerd wordt tekende Guus Wilbers (rechts op foto) opnieuw een  
3-jarig contract met voorzitter Ben Kleuskens van VC Trivia. Wilbers en VC Trivia zijn sinds 2018 aan 
elkaar verbonden.  
 
Ben Kleuskens vertelt dat de club blij is dat Wilbers bijtekent, daar beide partijen ambitieus zijn en men 
zeer tevreden is over de ingezette lijn, welke er vooral op gericht is dat de talentvolle jeugd zich door 
kan ontwikkelen en op een passend niveau kan spelen. “We kijken tevens uit naar de periode dat er 
gevolleybald kan worden in de nieuwe sporthal, welke gerealiseerd gaat worden in het seizoen 2021-
2022” . 
 
Guus Wilbers laat weten dat hij erg blij is met het feit dat er wederzijds vertrouwen is en dat het een 
voorrecht is om met deze talentvolle groep te mogen werken en tevens een steentje bij te kunnen 
dragen in het vormgeven van de prestatielijn van VC Trivia.  

 
 
 

“Alles goed?” “Zo goed als alles!” 
 
▪ Het probleem van adviezen is, dat je pas weet of die goed of slecht zijn, als je ze hebt opgevolgd. 
▪ Vraag niet altijd “waarom?” Zeg vaker “waarom niet?” 
▪ Als je maar genoeg experts raadpleegt, kun je elke mening bevestigen. 
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Sportvereniging Oxalis 
                       Horst aan de Maas 

 

Opgaves nieuwe leden.  

Korfballen is gaaf! Kom gezellig meedoen bij SV Oxalis! 

 
SV Oxalis is een gezellige sportvereniging met leuke activiteiten  
waar samen bewegen en sport en spel centraal staan voor 
leden. 
 
De teamopgaves voor het nieuwe seizoen komen er weer aan.  
De verwachting is dat er in september weer competitie gespeeld  
mag worden. Gelukkig dat we in de coronatijd buiten kunnen  
trainen en onderlinge wedstrijdjes mogen spelen.  
 
Heb je zin om korfbal een keertje te proberen?  
Kom dan eens meedoen met een training van één van de teams op Sportpark Wienus in Hegelsom. 
Aanmelden voor een training kan via info@svoxalis.nl. 
 
Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de balgrootte wordt aangepast aan de 
leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd met korfballen gestart kan worden. De jeugd is verdeeld in 
de leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. 
 
In de zomer en lente trainen we op het kunstgrasveld op Sportpark Wienus in Hegelsom. In de herfst en 
winter spelen we in Sporthal de Kruisweide in Sevenum. Onze jeugd- en seniorenteams trainen op 
maandag-, dinsdag- en/of donderdagavond. Onze midweek en recreanten op woensdagavond. En de 
Kangoeroes op zaterdagmorgen. 
 

• KangoeroeKlup 

Voor de allerkleinsten van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) is de KangoeroeKlup opgericht. De KangoeroeKlup is 
eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal.  
 
De training die de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op basisvormen van 
bewegen. Onder enthousiaste en deskundige begeleiding leren kinderen spelenderwijs bewegen in 
teamverband, ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig.  
Binnen de KangoeroeKlup vervullen een viertal jeugdige kangoeroes een hoofdrol. Samen met Scoro, 
Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, gooien en vangen.  
 
De KangoeroeKlup is symbolisch gezien de buidel – een veilige en warme plaats – voor de jongste leden 
binnen onze vereniging. Wij hopen met de KangoeroeKlup jonge meiden enthousiast te maken voor de 
korfbalsport en hopen dan ook dat zij uiteindelijk door zullen stromen naar de Pupillen F van SV Oxalis 
(vanaf groep 3).  
De Kangoeroes trainen 1x tot 2x per maand op zaterdagmorgen. 
 

• Jeugdteams, senioren, midweek en recreanten 

Vanaf 6 jaar train je 1x per week en speel je met je team echte korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten 
van andere korfbalclubs. Oudere jeugd en senioren trainen 2x per week en spelen in het weekend hun 
wedstrijd. De Midweek en Recreanten spelen op woensdagavond.  
 

• KombiFit 

KombiFit is sporten & bewegen op een laagdrempelig niveau op donderdagavond. Het bestaat uit 
verschillende (spel)activiteiten zoals sportief wandelen en korfbal gerelateerde spellen, op eigen niveau en 
zonder de verplichting van deelname aan wedstrijden. 
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl. 
Volg ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: www.facebook.com/OxalisHorst en/of 
instagram: https://www.instagram.com/svoxalis. 

mailto:info@svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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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 weekendviering blijft gehandhaafd. Ook het advies om te 
reserveren voor deelname aan vieringen is nog geldig. 
Bij een kerkelijke uitvaart mogen vanaf 28-04 weer 100 mensen aanwezig zijn. 
 
Dus: 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     Collectant 
01-05: Piet Kuenen  Theo v. Rens    collecteschaal achter in de kerk 
15-05: Margriet Hendriks Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

Zaterdag 1 mei, 5e zondag van Pasen, 19.00 uur 

1. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken (jaardienst en verjaardag) 
2. Ger Martens (jaardienst) 
 

Zaterdag 8 mei: geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 15 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur 

1. Piet Hermans en Stien Hermans - Reijnders (jaardienst) 
2. Karel Jenneskens (trouwdag) 
 

Zondag 23 mei is het Pinksteren. Hoe de vieringen dan worden ingevuld is nog niet bekend. 

 

Zondag 13 juni doen er 5 kinderen van de basisschool voor het eerst de H. Communie. 

Zaterdag 12 juni is er geen H. Mis. Koster en acoliet van 12 juni zullen de mis van 13 juni mee verzorgen. 
 

Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting 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. 

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

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  

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:susanbaltussen@planet.nl
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