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Wie helpt Heemkunde
Meterik?
(Zie blz. 8)

Redactie: Donkstraat 9
Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Leven is geven en krijgen is de toegift.
In week 31 is er 5 mm. bij gekomen.
Het totaal in augustus is 5 mm.
Niet het weer maar de sfeer bepaald onze vakantie.

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 07-08-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Augustus
Do
Ma

12:
16:

Do

19:

Ma
Do

23:
26:

Za
Ma

28:
30:

KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Gèèn Krèntje i.v.m. vakantie
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur

September
Do
Ma

02:
06:

Di
Do
Vr
Zo
Ma

07:
09:
10:
12:
13:

Di

14:

Wo

15:

Do

16:

Vr
Za
Ma

17:
18:
20:

Di
Wo
Do
Za
Ma
Do

21:
22:
23:
25:
27:
30:

KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Stichting Gemeenschapshuis Meterik: jaarvergadering 20:00 - 21:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, rommelmarkt (o.v.b.) 10:30 - 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO fietstocht 13:30 uur
- Duurzaam Meterik, informatieavond in MFC 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO excursie naar Van Leendert
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
Dorpsverbinders film ‘Wei’, nagesprek in MFC in Week v/d Dementie 14:00 - 16:00 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Oktober
Za
Ma

02:
04:

Do

07:

Muziekvereniging Concordia, reünie-avond 20:00 - 23:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
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Gevonden voorwerpen

Na het kamp zijn spullen blijven liggen. Deze spullen staan in de blokhut
(meteen bij binnenkomst). Mocht je iets kwijt zijn en op korte termijn
nodig hebben, meld je dan bij je eigen leiding. Anders kan gekeken
worden zodra de groepsavonden weer begonnen zijn.

Els is mama geworden
Els, ons staflid, is moeder geworden van een dochter, genaamd Imke.
Els en Ruud van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter Imke.
Geniet van jullie drie sterren gezin.

OPA (Oud Papier Actie)
Zaterdag 28 augustus wordt oud papier opgehaald. Deze keer is groep 4 aan de beurt. Dit zijn Sjuul
Hegger, vervanger/ster (i.p.v. Yvonne Wijnands), Paul Vissers (i.p.v. Bas Don) en Jac Ambrosius (i.p.v.
Evelien Swinkels).
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.

Molen Eendracht maakt Macht
Op zaterdag 14 augustus wordt er brood gebakken in ’t Bakhuuske.
De molen is open van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen.
In ’t Bakhuuske wordt er vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur molenbrood gebakken.
Vanwege de coronamaatregelen en de beperkte ruimte in ’t Bakhuuske vindt de verkoop
plaats in de kapschuur. Hierbij willen we graag de bezoekers herinneren aan de 1,5 meter
regel die nog steeds geldt in de molen en op het terrein.
We zien iedereen graag op zaterdag!

Géén Krèntje op donderdag
26 augustus!
In de vakantieperiode verschijnt er in week 34 géén Krèntje.
Dus volgende week een krantje, over 14 dagen niet!
Houd hier s.v.p. rekening mee!
De redactie wenst iedereen fijne vakantie!
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Dorpsraadvergadering donderdag 19 augustus
Op donderdag 19 augustus is er na een korte zomerstop weer een dorpsraadvergadering.
Tijdens deze vergadering zal er gesproken worden over de voortgang van de werkzaamheden in het
centrum, de voortgang van BOW (Bouwen onder de Wieken), de voortgang binnen de projectgroep
verkeer, de informatieavond van Duurzaam Meterik en andere nieuwtjes en zaken vanuit de diverse
werkgroepen.
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@dorpraadmeterik.nl.
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram, houden we jullie op de hoogte van
de uitkomsten van de vergadering.

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’

‘Schuuf gezellig bij ons aan’ op maandag 16 augustus in het MFC.
Aanvang 12.15 uur tot ongeveer 13.30 uur.
Wilt u ook genieten van een gezamenlijke maaltijd van ‘Paulus kookt’?
Aanmelden voor het eetpunt van 16 augustus kan t/m donderdag 12 augustus bij de Dorpsverbinders,
tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 26 juli al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
Kosten € 12,00 p.p. Wijn, bier of fris € 2,00. Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt
u weer naar huis.
Volgende week maandag is er weer een Open Inloop van 13.30 tot 16.00 uur.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Belangrijke info nieuwe seizoen 2021-2022
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2021-2022 zijn al weer in volle gang. De teamindelingen zijn
bekend en de trainingstijden veld en kaderbezetting worden de komende weken bepaald. Deze informatie
zal per email aan de teams gecommuniceerd worden.
De senioren 1 en 2 starten op zondag 15 augustus met de eerste trainingen en oefenwedstrijden.
De jeugdteams starten in week 35 vanaf 30 augustus met trainen en nemen ter voorbereiding op het
nieuwe seizoen op zaterdag 4 september deel aan het jeugdtoernooi bij Swift in Velden.
Hou daarnaast onze website en social media kanalen in de gaten voor alle actuele informatie.
De jaarkalender 2021-2022 is ook zo goed als rond. Kijk voor alle belangrijke data op de homepage en
agenda pagina: https://svoxalis.nl/svo/?page_id=62

Korfbal Clinic TeamNL op 18 augustus Sportpark Wienus
Jet Hendriks en Mick Snel, 2 internationals van TeamNL Korfbal, geven op woensdagavond 18 augustus
een korfbal clinic bij SV Oxalis in Hegelsom. De clinic wordt gegeven aan het Aspiranten B en C team en
zal korfbaltechnische oefeningen bevatten.
Geïnteresseerde train(st)ers/coaches van KKH en KKV zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken
naar de clinic op Sportpark Wienus in Hegelsom. Voor hen gelden de RIVM regels van het houden van 1,5
meter afstand. Het aanvangstijdstip volgt z.s.m.
TeamNL Korfbal is regerend World Games-, wereld- en Europees kampioen. Het won negenmaal de
World Games en veroverde tien WK- en zeven EK-titels.

Teamfoto TeamNL Korfbal: Marco Spelten, Korfbalfoto
6

Agenda
• 15-08-2021 Trainingsdag Senioren 1 + 2 ter voorbereiding op nieuwe seizoen vanaf 10.00 uur op
Sportpark Wienus (lunch 12.00 – 13.00 uur) + 2 oefenwedstrijden
• 18-08-2021 Clinic TeamNL (Jet Hendriks en Mick Snel) voor B-C-team op Sportpark Wienus
• 30-08-2021 1e Kader-vergadering voor alle train(st)ers/coaches/leid(st)ers 19.30 – 20.30 uur
• 30-08-2021 Start 1e helft veldtrainingen jeugdteams A-B-C-D-E-F + Kangoeroes + MW + Recr
• 04-09-2021 Jeugdtoernooi bij Swift Velden ter voorbereiding op nieuwe seizoen
o voor A-B-C-D-E-F-jeugd
• 06-09-2021 Start Plus Lucassen sponsor spaaractie (looptijd 06/09/2021 t/m 21/11/2021)
• 11-09-2021 en 12-09-2021: Start 1e helft veldcompetitie 2021-2022
• 11-09-2021 KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
• 15-09-2021 Clinic ‘geven van basis training’ door Fedde Boersma – KNKV
• 16-09-2021 1e ronde bekercompetitie Oxalis 1 – DOT (V) 1 20.00u Sportpark Wienus
• 18-09-2021 KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
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

Wat gebeurt er als je dierbare dementie
krijgt?

De aangrijpende documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject
van zijn ouders heeft vastgelegd is vorig jaar in verschillende dorpen in de regio getoond. In verband met
corona is deze middag in Meterik toen niet door gegaan.
In overleg met Ruud Lenssen en de werkgroep Dementievriendelijke gemeente wordt deze middag
opnieuw aangeboden op zaterdag 18 september in MFC ‘De Meulewiek’.
Inloop vanaf 13.30 u en de film start om 14.00 uur.
Na de filmvertoning zullen filmmaker Ruud Lenssen, een trajectbegeleider dementie, een
gebiedsteammedewerker van de gemeente en een ervaringsdeskundige Mantelzorger met u in
gesprek gaan onder begeleiding van een ervaren gespreksleider. Tijdens dit gezamenlijke gesprek
kunnen al uw vragen beantwoord worden. Na afloop zijn er, als hier behoefte voor is, ook een op
een gesprekken met een expert mogelijk. Het totale programma duurt tot ongeveer 16.00 uur.
‘Wei’ was een succes in de bioscopen en ontving binnen een maand de Kristallen Film-status. De film
toont de impact van dementie op een gezin. In zijn eentje filmde Ruud Lenssen (35) zijn ouders gedurende
de laatste 2 jaar dat zijn vader nog thuis kon wonen.
Zijn werkwijze levert een intieme film op waarmee hij de worsteling rondom dementie en mantelzorg
bespreekbaar wil maken. De onzekerheid, de schaamte en de frustratie zitten allemaal in de film. Om het
vaak stille lijden van mantelzorgers zichtbaar te maken, is de pijn zo eerlijk mogelijk weergegeven. “Er ligt
namelijk een enorme druk bij mantelzorgers”.
Met de vertoning van de film maar vooral door met elkaar in gesprek te gaan, willen wij als
Dorpsverbinders de bewustwording rondom dementie en mantelzorg vergroten en taboes doorbreken.
Immers, één op de vijf mensen krijgt dementie bij het ouder worden.
Gezien corona is aanmelding verplicht. Dat kan via de telefoon (06-3823 0621) of via de mail
(dorpverbindermeterik@gmail.com).
Opgave is mogelijk tot 4 september. Het programma is gratis.
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Een terugblik……

de Boerinnenbond

Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in 1958, maar het is vooralsnog onduidelijk bij welke gelegenheid!
Staand v.l.n.r. Dieneke Lemmen, An (?) Kleuskens, Mien Geerets, Frieda Janssen (met vlag), Lena
Tacken, Nel Versleijen.
Zittend v.l.n.r. Marie Jenniskens, pastoor Spee, Lien verstappen.

Wie kan er meer over deze foto vertellen?
Bel dan naar Tiny Huberts, tel. 077 398 55 14 of mail naar info@heemkundemeterik.nl.
Misschien hebt u ook nog wel ergens een oude foto die iets vertelt over de Meterikse historie.
We zouden het erg fijn vinden als we die mogen scannen.
Neem even contact op met Mariet Bakker, 077 398 38 12 of mail naar info@heemkundemeterik.nl.
Alvast bedankt!
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Koken met ’t Krèntje: 24-uurs salade

Iedereen heeft wel zo’n recept waarvan je zegt: “Dat is lekker, moet je ook eens proberen!” Naar zo’n
recepten zijn we op zoek!
Vandaag 24-uurs salade die heerlijk is, vooral bij warm weer.
Deze salade maak je al een dag voordat je hem eet en dat komt vooral goed uit als je visite hebt of drukke
bezigheden. Ook bij de barbecue is het een frisse en heerlijke salade die gretig aftrek vindt.
Heb jij ook een recept waar je tevreden over bent en dat je wit delen met onze lezers, mail dat dan
naar dorpskrantmeterik@gmail.com. We stellen je inzending erg op prijs!
Voor een grote kom 24-uurs salade heb je nodig:
1 krop ijsbergsla
250 gram gerookte spekreepjes
4 hardgekookte eieren
200 gram diepvrieserwtjes
1 flinke ui
1 potje champignons
yogonaise (eventueel vervangen door mayonaise)
geraspte kaas
zout – peper - (poedersuiker).

Bereidingswijze
Snijd de ijsbergsla in smalle reepjes.
Bak het spek zachtjes uit tot het krokant is, schep het vervolgens uit de pan op wat keukenpapier en laat
het afkoelen.
Laat de champignons uitlekken in een zeef en dep ze droog.
Doe de helft van de ijsbergsalade in de kom. Bestrooi met wat zout en peper en eventueel een heel klein
beetje poedersuiker (1/4 theelepel).
Verdeel hier overheen de spekreepjes, vervolgens de champignons, dan een laagje met ei.
Leg daar bovenop de rest van de ijsbergsla en bestrooi die eventueel weer met wat zout en peper en een
klein beetje poedersuiker.
Strooi de bevroren (!!) doperwtjes erover en tenslotte de stukjes of halve ringetjes ui.
Smeer de bovenkant in met yogonaise (eventueel gewone mayonaise).
Verdeel vervolgens de geraspte kaas erover en dek het geheel af met huishoudfolie.
Zet de kom (24 uur) in de koelkast en haal die er uit als je de salade gaat eten.
De salade blijft verrassend vers en knapperig. Echt een aanrader!
Als de kom niet helemaal leeg is….. niet weggooien, ook de dag daarna smaakt het nog prima!
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GGD-locatie Horst is verhuisd naar
Kranestraat 37

De GGD-locatie in Horst is verhuisd. Vanaf maandag 9 augustus, bevindt de nieuwe GGD-locatie zich aan
de Kranestraat 37 in Horst. Ouders en kinderen zijn van harte welkom op deze nieuwe locatie.
Natasja van Montfoort, adjunct-directeur Publiek Gezondheid: ‘Onze vorige GGD-locatie in Horst kwam te
vervallen vanwege een nieuw bestemmingsplan van de verhuurder. Dit gaf ons de kans om op zoek te
gaan naar een passende, toekomstbestendige locatie. We zijn heel blij deze gevonden te hebben in de
nieuwe locatie aan de Kranestraat.’
Gezondheidsvragen
Ouders en kinderen kunnen op de nieuwe locatie terecht voor al hun gezondheidsvragen. Naast de vaste
contactmomenten en inloopspreekuren biedt de GGD ook advies en hulp zonder dat men fysiek naar de
locatie hoeft te komen. Denk aan:
•
•
•

http://www.jouwggd.nl (anoniem chatten)
https://www.ggdlimburgnoord.nl/ouderportaal (dossier van uw kind)
https://www.ggdlimburgnoord.nl/ (algemene informatie)

GGD Limburg-Noord ziet in het nieuwe pand een toekomstbestendige locatie. Het gebouw is kort geleden
volledig gerenoveerd. De nieuwe locatie is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid.
Kortom: een passende en toekomstbestendige locatie.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen
Tot nader order blijven de coronamaatregelen van kracht. 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. Er moet echter nog wel rekening worden gehouden met de 1,5m afstand regel. Zeker als er in de
kerk gelopen wordt.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
21-08: Piet Kuenen
Huub Baltussen
04-09: Jos Tielen
Max v. Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
Tjeu Tacken

Misintenties
Zaterdag 14 augustus, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 21 augustus, 21e zondag door het jaar
nog geen misintenties
Zaterdag 28 augustus, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 4 september, 23e zondag door het jaar
1. Rianne Tielen - Beuijssen (jaardienst)
2. Stien Hermans - Reijnders en Piet Hermans (jaardienst)
3. Overledenen en levende leden fam. J.Tacken en W.Tacken - Houben (jaardienst)
Zaterdag 11 september, geen H. Mis i.v.m. rooster
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Ziekencommunies
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

We zijn klaar voor het nieuwe seizoen
De selectie is weer aan het trainen.

12-08
15-08
17-08
19-08
19-08
21-08

19:30 uur
11:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
20.00 uur
15:00 uur

training selectie
OEFENWEDSTRIJD Meterik 1 - SV Kronenberg 1
training selectie
OEFENWEDSTRIJD Meterik 1 - Sporting ST 1
start training lagere elftallen
OEFENVIERLUIK METERIK 1 (organisatie v.v. Hegelsom)
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Taxusinzameling 2021 loopt tot en met 20 augustus

Sinds begin juni is Stichting Taxus Taxi weer volop actief met de inzameling van taxussnoeisel in de strijd
tegen kanker. Jaarlijks bieden duizenden donateurs hun snoeisel aan dat vervolgens gebruikt wordt voor
chemotherapie. Inmiddels zijn er al heel wat twijgjes van deze bijzondere venijnboom ingezameld, maar de
strijd is nog niet gestreden. De inzameling loopt nog een tijdje door en uw snoeisel aanmelden is dan ook
mogelijk tot en met vrijdag 20 augustus.

Doelstelling voor 2021
Stichting Taxus Taxi hoopt het seizoen met een mooie eindsprint af te sluiten. De teller voor het
ingezamelde snoeisel staat nu op 380.000 kilo. Het doel is om dit jaar 425.000 kilo in te zamelen. U kunt
dus op uw vingers natellen dat er nog een aardige weg te gaan is. Verleden jaar had Taxus Taxi zich ook
het doel gesteld om 425.000 kilo snoeisel in te zamelen. Ondanks dat dit destijds net niet behaald werd, is
er nu het volste vertrouwen dat het wel gaat lukken.
Dit betekent uiteraard niet dat de stichting nu op haar handen kan gaan zitten. Ze wil dan ook iedere
taxusbezitter vragen de groene vingers nog enkele weken te laten wapperen. Door uw taxushaag te
snoeien schenkt u iemand met kanker de kans op een langer en gezond leven.

Vrijwilligers en donateurs
Met een leger vrijwilligers trekt Taxus Taxi jaarlijks ten strijde tegen de vreselijke ziekte kanker, en met
succes! Ieder jaar voorziet de stichting duizenden mensen van medicatie. In de taxus zit namelijk de stof
Taxol dat een remmend effect heeft op de groei van kanker.
Niet alleen particulieren, maar ook de partners van Taxus Taxi, waaronder hoveniers, begraafplaatsen en
gemeenten laten zich weer van hun beste kant zien. Iedereen is volop aan het snoeien geslagen en laat
de Taxi langs komen om het frisse goed op te laden.

Taxus feitje
Wist u dat er in een chemokuur meer dan 7.300.000 taxusnaalden verwerkt zitten? Met een kleine som
kunt u dan wel achterhalen hoeveel naalden er dit jaar al ingezameld zijn voor ruim 3.500 chemokuren.

Snoeisel laten ophalen
Heeft u taxussnoeisel om op te laten halen voor dit mooie doel? Maak dan gemakkelijk een afspraak via
www.taxustaxi.nl, en voor u het weet komt de gratis taxi bij u langs.
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