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Zondag 13 juni
is het feest
voor de communicanten
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vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Coronavaccinatie?
Een begin van een nieuw tijdperk.
In de eerste dagen van juni 6 mm.
Niet te koel,
niet te zwoel,
niet te nat en niet te droog,
juni vult de schuren hoog.
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 05-06-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Juni
Do
Ma

17:
21:

Za

26:

Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- Zanglust jaarvergadering 09:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Juli
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Ma
Do
Za

05:

- Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
- KBO wandelen 13:30 uur
06:
Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
07:
- Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
- KBO fietstocht 09:00 uur
08:
Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
09:
Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
10:
Miëterikse Kermis editie 4,75 vanaf 14:00
11:
Miëterikse Kermis editie 4,75
12:
- Miëterikse Kermis editie 4,75 tot 23:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
13:
KBO fietstocht 13:30 uur
19:
KBO jaarvergadering 14:00 - 22:00 uur
22:
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
24:
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
24-31: - JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021

Augustus
Ma
Ma
Di
Wo
Ma
Do
Za

02:
09:
10:
11:
16:
19:
28:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO fietsen 13:30 uur
KBO jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer
KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

September
Ma
Zo
Ma

06:
12:
13:

Di

14:

Wo

15:

Do

16:

Vr
Ma
Di
Wo
Do
Za

17:
20:
21:
22:
23:
25:

KBO wandelen 13:30 uur
Rommelmarkt JongNL Meterik (ovb) 10:30 - 14:00 uur
- Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022
- KBO kienen 14:00 uur
- Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022
- KBO fietstocht 13:30 uur
- Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022
- KBO excursie naar Van Leendert
- Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022
KBO wandelen 13:30 uur
Collecte Goede Doelen 18:00 uur
Collecte Goede Doelen 18:00 uur
KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
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Belangrijk bericht – wie weet raad?!

Elke donderdag wordt ‘t Krèntje naar de digitale abonnees gestuurd; alle abonnees zitten in één
mailgroep.
Het is de afgelopen jaren enkele keren voorgekomen dat niet iedereen uit die mailgroep het krantje
ontving, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor was.
Tot onze verrassing en ergernis komt het ook af en toe voor dat er een abonnee is verdwenen uit de
mailgroep, terwijl wij die daar niet uit verwijderd hebben.
We proberen uit te zoeken hoe dit kan gebeuren, tot nu toe helaas zonder resultaat.
Mocht er een abonnee zijn, die hier wat meer over kan vertellen, dan zouden we het zeer op prijs stellen
om dit te vernemen zodat we kunnen werken aan een oplossing.
Indien u ‘t Krèntje niet hebt ontvangen verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden. We zenden ‘t Krèntje
dan altijd na en blijven op de hoogte van mogelijke computerproblemen.
Ook voor abonnees van de papieren editie geldt: meld het ons zo spoedig mogelijk als u op donderdag
geen Krèntje hebt ontvangen. We proberen ‘t Krèntje dan alsnog op vrijdag in uw brievenbus te doen.
De redactie

Mededelingen KBO
Beste leden,
onze jaarvergadering van 28 juni word verplaats naar maandag 19 juli 2021.
Tevens word de fietstocht door het Brabantse landschap van 14 juli, (uitgezet door Jan Steeghs) een
week naar voren gehaald, naar woensdag 7 juli 2021.
We komen er, wat betreft de jaarvergadering en de fietstocht, nog uitgebreid op terug.
Wat betreft het kienen, daar starten we mee op maandag 12 juli 2021.
Er kan op dit moment weer volop gekaart, gewandeld en gefietst worden.
Vriendelijke groet, bestuur KBO
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Voortgang Bouwen ‘Onder de Wieken’ (BOW)
Tijdens de raadsvergadering van 1 juni heeft de raad, zij het nipt, ingestemd met de wijziging van het
bestemmingsplan, waardoor we verder kunnen met het realiseren van de 8 levensloopbestendige
woningen.
In diverse publicaties wordt vermeld, dat de bouwers een cadeautje krijgen van de gemeente. Niets is
minder waar. Ook de deelnemers aan dit project moeten de normale grondprijs betalen.
De extra kosten die gemaakt moeten worden hebben voornamelijk te maken met het slopen van de
school. Ook als er niets gebouwd gaat worden, gaat het geld kosten. En doordat er nu jaarlijks belasting
betaald wordt, komt er tot in lengte van dagen geld in het laatje bij de gemeente. Bij de ontwikkeling van
het Meteriks veld hield men geld over en nu moet er geld bij.
De komende weken vindt er overleg plaats met de gemeente om de laatste details goed geregeld te
krijgen. Hierna gaat iedere deelnemer met de aannemer aan de slag om de individuele wensen te
bespreken.
Het is de bedoeling dat in de schoolvakantie de school gesloopt gaat worden. De definitieve datum is nog
niet bekend. We hopen dat we begin november kunnen starten met de bouw.
Namens de werkgroep ‘Wonen en Dorpsontwikkeling’,
Ton Hendriks

Dorpsraadsvergadering donderdag 17 juni 2021
Tijdens de komende dorpsraadvergadering, donderdag 17 juni a.s., staat de huidige stand van zaken
rondom BOW op de agenda en zal er gesproken worden over de stand van zaken rondom de realisatie
van de sporthal (n.a.v. de informatiebijeenkomst van 3 juni jl.).
Verder wordt het laatste nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen besproken.
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram houden we jullie op de hoogte van
de uitkomsten van de vergadering.

Bouwen onder de wieken, een mooie ontwikkeling voor Meterik!
Het CDA kijkt met trots terug hoe dit proces verlopen is. Het uitgangspunt is de wens van het dorp
geweest, waarbij middels een zorgvuldig proces is gepeild wat de wens van het dorp was en dat waren de
levensloopbestendige woningen die nu gebouwd kunnen worden. Wij willen de Dorpsraad en met name
de ‘werkgroep wonen’ complimenteren met het doorlopen proces. Jammer dat het op het einde nog zo
spannend moest worden en dat het bestemmingsplan niet unaniem goed gekeurd is, zoals dat in andere
dorpen met een soortgelijk bouwproject wel is gebeurd. Er is volgens van te voren opgestelde kaders
gewerkt en de bouwers betalen dezelfde prijs voor de bouwgrond als in de rest van de gemeente.
Wij wensen de bouwgroep veel succes met het verder uitwerken van de bouwplannen.
Sjaak Jenniskens, raadslid CDA Horst ad Maas.

5

Open inloop Meterik

Eindelijk mogen we weer. 14 juni gaan we weer van start met de open inloop in zaal De Meulewiek van
13.30 tot 16.00 uur. Iedereen die er zin in heeft is welkom voor een kopje koffie, spelletje Rummikub,
kaarten, handwerken, een praatje of wat u maar wil.
Omdat we na zo lange tijd eindelijk weer mogen starten, maken we er de 1e keer een klein feestje van en
trakteren wij op gratis koffie (of andere consumptie) en vlaai!

IEDEREEN IS WELKOM
Afspraken waar iedereen zich aan moet houden:
• Als u binnenkomt dient u een mondkapje te dragen tot u op uw plek zit, dan kan het mondkapje af.
• Bij de ingang staat een pompje waar u uw handen kunt desinfecteren en er ligt een lijst waar u uw
naam op mag noteren.
• BIJ COVIDKLACHTEN THUISBLIJVEN!
Kosten:
• De koffie blijft 0,50 euro.
• Als u door een vrijwilliger met de auto wordt opgehaald kost een enkele rit 1 euro en dus 2 euro
voor de heen- en terugrit.
• Bier / wijn / fris consumptie kost 2 euro
• De maaltijd van het ‘eetpunt’ blijft 12 euro

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
21 juni gaan we weer starten met het eetpunt van 12.15 uur tot 13.30 uur. Paulus Kookt zal dan weer een
heerlijke maaltijd voor ons bereiden. Wilt U aan het eetpunt van 21 juni deelnemen dan kunt u zich t/m
woensdag 16 juni opgeven via de mail:
dorpsverbindermeterik@gmail.com
of telefonisch bij één van de Dorpsverbinders: 06-3823 0621

Vrijwilligers gezocht
Wij zoeken nog vrijwilligers die regelmatig mee willen helpen bij de Open Inloop of het eetpunt en een
chauffeur als onze vaste chauffeur verhinderd is. Lijkt jou dit wat, bel ons dan even, tel. 06-3823 0621.
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Ik kaan gennen titel verzinne, ma….
Efkes terugkomend op ut stukske vaan vurrige waek, op puppeer gezatte door Kami Kaze, ovver de iërste
rit vaan de herintreders, veriënigd in de C-groep. En daat ut meinus is, bliekt waal oet ut feit, daat ie door
de weak ok aal stiekem kilomaeters aant make is. Zelfs en ander lid enthousiast gekrege het, di we helaas
door umstandigheden allang nimmer gespeurd hebbe. Want, op weg nao mien werk ’s woensdaags,
ontwaarde ik eum mit
Janukula Petrovska, rustend op en benkske, halverwaege tusse
Cassele en Oeldere. Welliswaar in de sondaagse boks en vaan enne
racefiets waas in de verste verte gen sprake. Neh, en alderwets staole
hiërenros stond pontificaal geparkeerd taege ut stangketsel op dun
achtergrond. Ik woort spontaan begroet door Janukula. Kami Kaze haai
meej waallicht ok aal vaan wiet af, aan zeen kome en wilde bliekbaar
neet herkend weare, want heej zaot mit ziene kop moesonder in zien
fietsetas. Ut kaan ok zien, daat ie dao de notule in haaj zitte vur en
vergadering die ter plekke belag woort, ovver de Tocht der Tochten in
september vaan dit jaor. Ut organisatiecomité bestiët neet toevallig, oet
louter dit illustere duo. Hoe lang ze dao nag hebbe zitte te klasjienere en of dur nag zinnige ideeën oet zien
gekome? Wie zal ut zegge. Ik kaan ow alliën vertelle, daat um 9 oor ’s aovus op mienen terugweg, gen
spaor mier vaan ut illustere duo te bekenne waas.
Ik neem ow nag efkes mej terug nao afgeloëpe zondaag, 8 daag terug. De Rookee
waas ’s merges beej vertrek hiëlemaol “ut menneke”. Heej haai ziene racefiets
veurzeen vaan neeje bendjes. En ni zoëma bendjes, Neh!, vaan die retro, vintage
exemplare. Hiëlemaol HOT taegewaorig. Zwaart loëpvlak, beige-broene ziejkante.
Vroeger haaje ze alliën ma zon. En die zien wer hiëlemaol HOT taegewôrrig. De
“Ohh’s” en de “Aah’s” vaan de aoverigge Krukke ware neet vaan de lucht. Ma
onderwaeg waas ut toch driej gedaon mit daat ge”Ohh” en ge”Aah”, toen Rookee
reep daat ie lek haai. Ik vermoed, nao de bendjes is good bekeke te hebbe, daat ie
duchtig beej de puët is genaome en dur en paar verkocht hebbe, die nag urges oet
ennen verlaoren hook teveurschien ware gekome, ma die onderhand kort ware
vaan ut ligge.
Da afgeloëpe zondag. Ovver opkomst neet te klage. 16 A renners, 12 B’s en um
half 10, 4 C’s aan ut vertrek. De A’s vertrokke klokslaag 9, de B’s enne gas minute
later. Toch frappant daat op de Wietveldweg richting Grubbevôrs de A’s, de B’s in
de rug keeke en neet andersum. De B’s ginge in Venlo de brug aover richting
Hinsbeck, um dao heuveltje op en heuveltje af te gaon. En lekkere tas koffie zot
dur vandaag helaas neet aan. Onderweg kruuste ut paad vaan de B’s zich mit en
alleraardigste dame in strak mantelpekske, vergezeld vaan en klein hundje. The
Boss zaot krangsum oppe fiets, um ma niks te misse vaan aal dit schons. Op de
vraog achteraf vaan Obelisk, of ut ok en leuk hundje waas? Trok ie zich de
schouwers is op: “Wiët ik ni, haaj die en hundje da?”
De A’s ginge ok aover Duits grondgebied, namelijk door ut veurmalige militaire terrein Brachterwald.
Onderwaeg veel meej op daat de Viëarts iets hiël raars op ziene kiëbus haai zitte. Umdaat beej de A’s de
aandacht beej ut verkiër mot zien en neet beej andere zake, maakte
ik dur verder genne praot vaan.
Op de pauzeplaats aangekome, veel ut toch mier Krukke op, daat
dur iets onsmakelijks plaats haai genaome op de linkerflank vaan
zien aangezicht. De witte substantie woord is good bekeke en
verschillende suggesties passeerde de revue. Vaan bôttermelk, tot
enne klodder mayonaise. Zelfs ennen oetgeknepe mejaeter of
waêgeschieter kwoam ter sprake. Oeteindelijk bleek de conclusie,
daat de Viëarts waarschienlijk waat haaj geknoëit mit de vloeibare
substantie, die vreejkeumpt beej de ejaculatie, of de daoropvolgende
inseminatie vaan ennen hoond in zien praktijk, die deze merge nag
door eum waas oetgevoerd, veurafgaonde aan de Krukkerit.
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Jaarvergadering OBM in MFC ‘De Meulewiek’
De jaarvergadering wordt onder voorbehoud gehouden op woensdag 16 juni a.s. om 14.00 uur
Als er zich nieuwe of bestaande leden willen aan- of afmelden voor de nieuwe competitie 2021-2022, die
eind augustus of begin september begint, of voor PK wedstrijden (onderlinge competitie) die alleen
gespeeld worden op de vrijdagmiddag dan kan dit tot 16 juni 2021.
Voor opgave en info kan men terecht bij:
Hay Versleijen (Email: hmg.versleijen@home.nl) of
Hay Hermans (Email: hayhermans@hetnet.nl)
Het bestuur van Ouderenbiljart Meterik.

Rouwgroep Synthese van start
Synthese start met een gesprekgroep ‘Omgaan met verlies’ voor mensen die een dierbare zijn verloren.
De gespreksgroep bestaat uit 6 bijeenkomsten en gaat 29 juni van start. De bijeenkomsten vinden plaats
bij Synthese in Venray.
Het verliezen van een dierbare brengt rouwgevoelens met zich mee. Rouwen is langzaam maar zeker
begrijpen dat jouw leven ingrijpend is veranderd door het verlies van iemand die je lief is. Rouw neem je
mee, overal waar je komt en overal waar je gaat. Rouwen vindt plaats op alle lagen: in gedachten, in
gevoelens, in je lijf en in de waarneming van de wereld om je heen. Ieder mens gaat op eigen wijze om
met gevoelens van rouw. Een rouwproces verloopt voor iedereen anders.

Delen van ervaringen
Het delen van ervaringen met anderen die een dierbare zijn verloren, kan steun geven. Samen in gesprek
over ‘hoe om te gaan met deze ingrijpende gebeurtenis in je leven’. Jolanda van der Weiden en Anja
Damhuis gaan de groep begeleiden. Data van de bijeenkomsten zijn: dinsdag 29 juni, 13, 20, 27 juli en 3
en 10 augustus van 13.30 tot 15.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij Synthese, Leunseweg 51 in
Venray. Er zijn geen kosten aan verbonden. Minimum aantal deelnemers is 6 en maximaal 8. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Anja Damhuis, mail: a.damhuis@synthese.nl of tel. 06 36164919.
Aanmelden kan via www.synthese.nl
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Sportvereniging Oxalis

Horst aan de Maas

SV Oxalis 1 promoveert naar de hoofdklasse
Het eerste team van SV Oxalis promoveert met ingang van seizoen 2021-2022 naar de hoofdklasse in de
zaalcompetitie. Dat is de op één na hoogste klasse in het dameskorfbal.
Begin mei kreeg het bestuurslid van de TC de vraag vanuit het KNKV of er interesse was in promotie naar
de hoofdklasse i.v.m. het vrijkomen van een plek. De vraag werd besproken met de trainers en speelsters
van de selectie. Iedereen was direct enthousiast, want zo’n kans krijg je niet vaak.
Trainer Johnny Vervoort over deze kans: “Het is een stap in de ontwikkeling en de ervaring van de
speelsters en de vereniging”.
De stap naar de hoofdklasse zal ook nog wel een uitdaging worden, zowel op tactisch gebied voor de
speelsters als ook voor de vereniging zelf. Op dit niveau wordt namelijk met de schotklok en zuivere
speeltijd gespeeld, waarvoor extra vrijwilligers nodig zullen zijn die achter de jurytafel willen plaatsnemen.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ze dit ook georganiseerd krijgt en dat de hele vereniging deze
bijzondere kans omarmt.
Dit is het hoogste niveau waarop het vaandelteam zal acteren sinds de fusie in 2014. Daarmee is SV
Oxalis de 2e vereniging in de gemeente Horst aan de Maas die op dit niveau zal spelen en wellicht komt
de derby West-van-Horst versus Oost-van-Horst terug op de wedstrijdkalender.

Corona update: mogelijkheden sporten verruimd
Vanaf 5 juni worden de mogelijkheden voor sporten verruimd:
• Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten
• Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is
voor de sportbeoefening
• Binnen moet men een mondkapje dragen
• Kleedkamers en douches zijn geopend
• Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden in competitieverband spelen. In ons
geval betreft dat ook de A-teams met 18-jarigen
• Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn
Het KNKV staat jeugdwedstrijden in competitieverband weer toe. Door het KNKV wordt er dan ook nog
een mini jeugdcompetitie opgestart voor de jeugdteams zodat zij op het einde van het seizoen nog een
paar wedstrijdjes kunnen spelen. Ook Oxalis heeft haar jeugdteams hiervoor opgegeven.
De wedstrijden voor deze jeugdcompetitie A-B-C-D-E-F- zijn op 12, 19 en 26 juni. De wedstrijden worden
gespeeld in de teams van 2020-2021. Wij wensen jullie veel sportplezier!

Agenda
•
•
•
•

12-06-2021
14-06-2021
26-06-2021
03-07-2021

KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
Teampresentaties (online) vanaf 20.15 uur
KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
Seizoensafsluiting Oxalis op Sportpark Wienus (binnenkort meer info)
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
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Duurzaam Meterik: duurzaam Sedum voor uw dak of
als bodembedekker.
Een passie voor groen……..
Hallo, wij zijn Robert & Marjo Martens en wonen sinds 2001 in Meterik op de Hazenkampweg 15b
samen met onze twee kinderen Tim en Luc.
Samen hebben wij een passie voor groen en hebben dit dan ook
gerealiseerd in 2001 als Boomkwekerij Martens. Vier jaar geleden
ging het roer om en er ontstond een nieuwe kwekerij:
SEDUMPLUS, onderdeel van Martens Groen.
Duurzame en biologische Sedum producten telen voor op het dak
of als bodembedekker in uw tuin. Dit doen we samen met mensen
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en de
gemeente.

Wat is nou Sedum?
Sedums zijn vetplanten die van oorsprong groeien in het wild op
rotsgebieden in Zuid-Amerika en Noord-Afrika.
Ze zijn vaak te vinden op drogere of koudere plaatsen waar water
schaars kan zijn. Hierdoor kunnen de vetplanten hun vocht goed
vasthouden, ook in langere droge periodes.
Sedumplanten groeien gemakkelijk en hebben nauwelijks
onderhoud nodig. Hierdoor zijn ze erg geschikt voor groene daken
of als borderbeplanting in de tuin.
Door de schaarse ruimte in Nederland zullen wij als burger steeds meer groen gaan inzetten: op het
dak of in de tuin om hemelwater te kunnen bergen. Daarnaast geeft een groen dak een positieve
bijdrage aan ons huidige klimaat. Een groen dak is niet alleen duurzaam, het zorgt ook voor verkoeling
in de zomer in onderliggende ruimtes, het isoleert in de winter en het brengt biodiversiteit op het dak.

Wilt u graag een steentje bijdrage aan ons klimaat? Overweeg dan eens een groen Sedum dak, zodat
we samen een groenere samenleving kunnen creëren.
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Algemeen
Wij zijn per direct op zoek naar een interieurverzorgster.
Heb jij zin om 1 keer per week de kantine en de kleedlokalen schoon te maken? Neem dan voor meer
informatie contact op met Marièl.
Zij is te bereiken via 06 8360 1488 of secretaris@rksvmeterik.nl.

JEUGD
De laatste acht maanden hebben we er op moeten wachten, maar vanaf afgelopen zaterdag 5 juni hebben
onze jeugdteams in de categorieën t/m O18 jaar eindelijk weer wedstrijden kunnen spelen. Vanwege de
coronabeperkingen van de overheid waren al die tijd alleen trainingspartijtjes op de eigen vereniging
toegestaan. Nu gaan de teams in het kader van de KNVB Regiocup weer wedstrijden spelen tegen clubs
in de buurt. De KNVB Regiocup is het alternatief om de competitie op een leuke positieve manier te
kunnen afsluiten. Alleen spelers, leider(s) en coördinerende jeugdbestuursleden mogen op het sportpark
aanwezig zijn! Voor ieder ander, niet actief deelnemend aan een wedstrijd, zijn de sportparken helaas nog
verboden terrein! We vragen iedereen zich aan deze regels te houden en onze leiders/trainers als
vrijwilliger hierin te waarderen, ondersteunen en respecteren!
Uitslagen jeugd 5-juni-2021
Meterik/America JO15-1
GFC’33 JO13-1
Sportclub Irene JO11-2
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
ZSV JOG-2
America/Meterik JO9-2G

-

SVOC’01 JO15-1G
Meterik/America JO13-1
Meterik/America JO11-1
Wittenhorst JO10-3
Sparta’18 JO10-1
America/Meterik JO9-1
SV De Braak JO9-6M

5-2
3-0
3-1
5-8
4-2
9 - 11

-

Meterik/America JO15-1
Wittenhorst JO13-3
Meterik/America JO12-1
Blerick JO11-2G
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
Ysselsteyn JO9-1
America/Meterik JO9-2G
Locatie: Sevenum

11.00 uur
13.00 uur
11.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.00 uur

Programma jeugd 12-juni-2021
SV Venray JO15-4
Meterik/America JO13-1
Resia/EWC’46 JO12-1
Meterik/America JO11-1
SV Venray JO10-3G
SSS’18 JO10-1
America/Meterik JO9-1
Merselo JO9-1
Meterik/America JO7
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‘Buurtbemiddelaars gezocht’

Stel jij je neutraal op als er onenigheid is bij jou in de buurt of op het werk? Kun jij de betrokkenen
gezamenlijk om tafel krijgen door dit te faciliteren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
“Het is een mooi middel om mensen anders naar elkaar te laten kijken. Om begrip te kweken voor ieders
handelwijze. Als buurtbemiddelaar geeft het mij enorm veel voldoening om mensen te helpen in iets wat
hen zelfstandig niet lukt. Dat is om hen naast elkaar te krijgen in plaats van tegenover elkaar. Kortom:
samen te brengen.”
Dit was het antwoord van Winfried, een van de vrijwillige buurtbemiddelaars bij Synthese, op onze vraag
‘Waarom ben jij buurtbemiddelaar’.
Winfried is al jaren betrokken en kan samen met zijn collega’s wel versterking gebruiken.
Daar waar de buren zelf niet uitkomen, wordt buurtbemiddeling ingezet. Denk hierbij aan harde muziek die
in de avond wordt afgespeeld, overhangende takken of onenigheid over de plaatsing van de schutting.
Wanneer het lukt om de buren gezamenlijk om de tafel te krijgen en het probleem aan te pakken, is de
kans kleiner dat het probleem zich opnieuw voordoet.

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?
Als vrijwillige buurtbemiddelaar luister je naar het verhaal van beide buren. Je neemt een neutrale houding
aan en hebt geen vooroordelen. Je bent geïnteresseerd in je medemens. Andere belangrijke
eigenschappen zijn: goed luisteren, doorvragen en samenvatten. Het goed kunnen omgaan met emoties is
ook een pre.

Wat is de meerwaarde van een buurtbemiddelaar?
Als buurtbemiddelaar schep je een kader waarin beide buren met elkaar in gesprek gaan om een
oplossing te vinden. Buurtbemiddeling draagt een steentje bij aan een betere onderlinge verstandhouding
en het bevorderen van wederzijds respect tussen buren.
Je plant zelf de afspraken met collega- bemiddelaars en de desbetreffende buren zodat je rekening kunt
houden met jouw eigen agenda. Daarnaast komen we 2 à 3 keer per jaar samen met alle vrijwillige
buurtbemiddelaars en de coördinatoren Buurtbemiddeling Synthese. Om van elkaar te leren, ervaringen
uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Wat kun je van Synthese verwachten?
Je krijgt van ons een professionele training Buurtbemiddeling, begeleiding tijdens de werkzaamheden en
voortdurende bijscholing. Je maakt deel uit van een enthousiast team.
Daarnaast krijg je de reis- en andere onkosten vergoed.

Word jij de nieuwe collega van Winfried?
Neem dan contact op met Synthese, buurtbemiddeling@synthese.nl.
Of bel met een van de coördinatoren:
Gemeente Horst aan de Maas: Mieke Cruijsberg, tel. 06 1743 3093
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen
Hoera: de maatregelen zijn versoepeld en er ‘mag’ weer meer. Ook in de kerk. Het maximaal aantal
kerkbezoekers is voor onze kerk vastgesteld op 70.
Bij een kerkelijke uitvaart mogen 100 mensen aanwezig zijn. Vooraf reserveren is niet meer nodig.
Iedereen wordt verzocht bij binnenkomst wél naam en telefoonnummer te noteren. Bij het lopen door de
kerk is het dragen van een mondkapje voor iedereen van 12 jaar en ouder nog wel verplicht.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
13-06: Susan Baltussen
Huub Baltussen
26-06: Henny Jenniskens
Jan Philipsen

Collectant
collectanten
collecteschaal achter in de kerk

Zondag 13 juni, 11e zondag door het jaar, 11.00 uur
Er doen die ochtend 5 kinderen van de basisschool voor het eerst de H. Communie.
1. Jan Tielen (jaardienst)
Zaterdag 26 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans (jaardienst)
2. Jan Tacken en overledenen v.d. familie (jaardienst)
3. Wim Steeghs en Maria Arts
Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023

Jonge boeren staan hun vrouwtje…..
(uit het Dagblad voor Noord-Limburg van 4 maart 1967)
Veertien Meterikse jongelui hebben deze week uit handen van mej. Camps aan de huishoudschool van
Horst hun eerste diploma ‘Aide de cuisine’ uitgereikt gekregen.
De veertien knapen, allen nog ongetrouwd en lid van de JBTB (Jonge boeren- en tuindersbond) waren
van mening dat ook een man tegenwoordig in de keuken zijn vrouwtje moet kunnen staan. Tien weken
geleden waren ze gestart met de eerste aardappel in de pan en een eenvoudig soepje kant-en-klaaruit-het-zakje. Nu na tien weken stond op het menu een sterke bouillon getrokken van malse runderstukken, frites, appelmoes, halve haan en als toetje ’n crème caraque met koffie na.
Piet Tacken had de leiding over de laatste crème, waarvoor hij alleen de bouwstoffen moest
aandragen. Met opgestroopte mouwen sloeg hij de eierdooier in een gele massa, voegde andere
ingrediënten toe en kwam uiteindelijk tot een vorstelijke samenstelling, welke boordevol calorieën in de
coupe verdween.
Het werd een fijn diner, waarbij de heren veel aandacht hadden besteed aan het opmaken van de tafel,
want als gasten hadden ze voor deze eindles hun verloofdes uitgenodigd, welke voor de kritische noot
moesten zorgen.
Mej. Camps gaf tijdens het diner tekst en uitleg over de culinaire genoegens in dit aardse leven en
benadrukte dat ook bij de vrouw de liefde uiteindelijk door de maag gaat. Zij wees er haar pupillen op
dat een goede beheersing van de kookpot door de man de emancipatie van de vrouw nog sterker
benadrukt. De jonge cursisten zagen het niet zo somber. Hun commentaar: “Het was werkelijk
interessant en we hebben iets meer waardering gekregen voor wat een vrouw dagelijks in de keuken
moet bekokstoven. En komt er eens een dag dat onze hulp werkelijk nodig is, dan nemen we de
schort, zodat het ons aan een uitstekend maal zeker niet zal ontbreken”.
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