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Het oude gezegde luidt:
In mei leggen alle vogels een ei.
Vaak gebeurt dit al in april,
maar alleen als ZIJ het wil!

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
In april mag je met permisse,
nog kottekes (kuiltjes) in d' ijsbaan pisse.
De eerste neerslag in april in Meterik is er, nl. 1 mm.
De lente:
Waar de schilder
op expertise moet gaan
kleedt de lente
de bomen met kleuren aan.
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.
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‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.

2

Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.

Meulewiekagenda vanaf 23 april 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

April
Za

25:

JongNL Meterik, oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

23:

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

Mei
Za

Attentie:
’t Krèntje neemt elke week de Meulewiekagenda over van de site van de Dorpsraad.
Gezien de opeenvolgende regeringsmaatregelen hebben we gemeend voorlopig
alleen die items op te nemen, welke met een redelijke zekerheid doorgaan.
We vragen de gebruikers van de Meulewiekagenda de site aan te passen naar de
huidige richtlijnen van de overheid.

Vooral nu hebben we elkaar nodig

Afgelopen vrijdag hebben verschillende dorpsgenoten een bloemetje mogen ontvangen. Met een lach
en soms ook een traan werden deze dankbaar aangenomen.
We hopen met deze supermooie kleurrijke gerbera’s iedereen een steuntje in de rug te hebben
gegeven in deze bizarre situatie waarin we nu zitten. We proberen er samen doorheen te komen.
We willen JCM en Kwekerij Hesen B.V. hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van deze mooie
actie.
Ook dank aan onze vrijwilligers, die ons
ondersteunen in onze activiteiten.
Super!

Samen staan we sterk!
De dorpsverbinders
Hennie Jacobs, Carli Peeters en Ria Bouten.
Tel: 06-38230621
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Oud Papier Actie JongNL Meterik 25 april 2020
In verband met het coronavirus is besloten de papierinzameling in Horst aan de Maas te stoppen. Hiervoor
in de plaats is een zogenoemde ‘brenglocatie’ in het leven geroepen. Tijdens de normale inzameldag en
het gebruikelijke tijdstip komt er een kraakperswagen te
staan. Inwoners kunnen hun papier daar zelf naar toe
brengen en zelf in de kraakperswagen gooien. Enige
aanwezige is de chauffeur van de kraakperswagen die enkel
tot taak heeft het aan- en afrijden en het persen van het
papier. Verder is hier niemand bij aanwezig en zijn er dus ook
geen onderlinge contacten. Houd tijdens het inleveren wel
rekening met de onderlinge afstand van minimaal
1.5 meter.
Voor Meterik is de brenglocatie Speulhofsbaan 45
(parkeerplaats Sportpark de Vonckel.)
De kraakperswagen zal hier staan op zaterdag 25 april van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Op de website van de gemeente, www.horstaandemaas.nl, staat de laatste informatie voor wat
betreft de locatie en rijroutes. Kom niet allemaal meteen bij aanvang van de inzameling!
Wij gaan alle mogelijke communicatiemiddelen inzetten om de inwoners van Meterik te attenderen op de
stopzetting van de huis aan huis inzameling van oud papier en de tijdelijke brengmogelijkheid. Een
verzoek aan jullie om dit zoveel mogelijk kenbaar te maken bij familie, vrienden en bekenden, zodat er zo
veel mogelijk mensen op de hoogte zijn. Kom je het oud papier brengen en je buurman of buurvrouw is
niet in deze gelegenheid, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit mee te nemen? Samen zorgen we ervoor dat het,
net zoals de vorige keer, goed en soepel verloopt.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dit weten.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Namens Gemeente Horst aan de Maas en JongNL Meterik

Uit het boekje ‘Moet ik nog lang op school blijven?’
van Jeu Geurts en Henriëtte Kerkhof.
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Oorlogservaringen van Jac Lemmen - deel 3
In 2020 wordt gevierd dat Nederland 75 jaar bevrijd is!
Om dat feit te herdenken hebben we, met toestemming van de familie, in drie
afleveringen de persoonlijke oorlogservaringen van Jac gepubliceerd.
Hartelijk dank hiervoor.
Jac heeft deze herinneringen opgetekend en in 1994 voorgedragen in de kerk van
Meterik ter ere van 50 jaar bevrijding.

Terug naar Berlijn
Eind december 1944 gingen we terug naar Berlijn. Daar heb ik toen nog een
Nederlands boekje gekocht met de titel ‘Volk en Vaderland’. In dit boekje zag ik een oproep van
Jac Cuppen uit Meterik, die bekenden zocht om contact met hem op te nemen. Hij zat ook ergens in
Duitsland bij de Arbeitseinsatz.

Küstrin
Na twee nachten op een boot op de Wansee te hebben doorgebracht, werden we naar Küstrin
getransporteerd. Dit was vroeger een Duitse plaats, maar ligt tegenwoordig in Polen. Daar moesten we
loopgraven en pantsergraven maken. Het was er zo koud dat we af en toe ons mochten gaan warmen in
huizen van mensen die geëvacueerd waren. Toen het bericht kwam dat de Russen waren doorgestoten
moesten we terug naar Berlijn. Twee dagen later gingen we op transport naar Bollerdorf. Daar moesten
we ook weer graven aanleggen. In Bollerdorf trof ik Grad Janssen en Ben Steeghs. Die had ik al een jaar
niet meer gezien.

Paderborn
Wij werden anders ingedeeld en ik kwam in Paderborn terecht. Daar moest ik werken aan het spoor. In die
tijd zag ik elke dag de geallieerde vliegers boven ons. We werden in een sporthal ingekwartierd. Tijdens
een bombardement vluchtten we naar een schuilkelder, maar voordat ik daar aankwam ontplofte vlak
langs me een granaat. Ik was gelukkig net op tijd gaan liggen. Op een dag werd de spoorlijn in Geseke
gebombardeerd en die moesten wij gaan herstellen. Wij moesten in een veewagon plaatsnemen om er
naar toe te gaan. In Salzkotten moest de trein stoppen omdat hij werd aangevallen door vliegers. Wij
namen dekking in een duiker langs het spoor en zagen hoe de locomotief werd kapotgeschoten. Een
gevangene is toen naast de locomotief door een kogel dodelijk geraakt. Op de terugweg naar Paderborn
kregen we wederom een beschieting. We vluchtten een schuilkelder in, waar ook enkele Duitse officieren
zaten. We hebben daar gebeden (ook de officieren) tot de beschieting voorbij was. De deur van de
schuilkelder was door een fosforbom in brand gevlogen. Wij moesten terug naar Berlijn, maar kwamen in
Potsdam terecht, waar we door de Russen bevrijd werden. Ik had gelukkig het ontslagbewijs van
Amersfoort goed bewaard zodat ik kon bewijzen een Nederlander te zijn. Ik werd overgeleverd aan de
Amerikanen, maar mocht van deze niet naar Nederland vertrekken omdat de chaos nog te groot was. Ik
ben toen bij een boer Schmit terecht gekomen en heb daar een poos gewerkt.

Naar huis
In juni 1945 ben ik met de trein tot Duisburg gereisd. Vanaf Duisburg ben ik in Arcen de grens over
gestoken en daar trof ik ook de eerste bekende. Via Venlo ben ik toen te voet naar Horst gewandeld. Op
de Venloseweg kreeg ik van boer Joosten een fiets om naar huis te fietsen. In Meterik aangekomen was
het nieuws van mijn terugkeer al sneller bij mijn familie dan ik. Ik kwam mijn moeder bij Jenniskens al
tegen.
Dit was zo’n beetje mijn verhaal over de oorlog.
Vergeten doe ik het nooit!!!!
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“Attentie attentie hiëre, ut huügtepûnt vaan de
bouw is bereikt, we zitte now op ut deepste pûnt,
dipper hôve we heer same ni miër in de sjit te
zakke, we zitte op iënemaetertwintig ônder de
vloor”. Daat reep Ruud trots oppe
zaoterdaagmiddag, nao zeuve oor op de kneeje
in en poêr gezaete te hebbe vaan oëteindelik
iënemaetertwintig beej iënemaetertwintig beej
iënemaetertwintig: heej kôs now de bekisting dr i
timmere.
Aan de andere kant keek Sjuul jaloers nao Ruud,
sô wiët waas ziên gaat nog ni. Heej haj ôk pech,
de iëne nao de andere werkvloor môs heej dr aan
dae kânt oët blutse in daat gaat, un hiël karwei,
maa heej kreeg hulp.
Oëteindelik belde Chiel nog ff mit Jos, dae kwom
metiën inspectere, en dae zoog daat ut good waas
(“âs ìk in die twië gater kiëk, zeej ik niks aparts”).
Maa zeej twië waal: blie âs twië kiender in enne
snoepwinkel waore ze, daat ut zoë good gelôkke
waor.

Banners môste dr kome um kenbaar te make daat de zaal ging verbouwe en ôk um waat sponsors dr op
te vermelden. Jos en Chiel zoëje die waal efkes professioneel gaon ophange. En natuurlik môs dao ôk un
gooj foto vaan gemâk waere, maa welke fotograaf?
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Toevallig kwaom de grijze tapman mit un jong hûndje dr á geloêpe, meschien daat dae daat waal effe woj
doon.“Heej Ger, hedde un neej hûndje?” “Joa joa, now ut café dich is zaot ik iddere aovend nao daat kesje
te kiëke, daat ging onderwiel ôk vervele, daat zie ik ni gewend wah? En toew ik Irene woj gaon vervele,
zâg zeej daat ik baeter un hûndje kôs gaon aanschâffe um saoves mit te gaon wandele. Zoë is ut gekôme.
Maa zal ik is ff un moëj foto vaan jullie make?”. Hoe roôjt di daat toch, kaan dae gedâchte laeze? Dao is
unne gooje kroegbaas aan verlaore gegaon.

Vaan ôzze Arrr Arrr Double Joe (mit enne piënlikke rug) ut verslaag vaan de âfgeloëpe waek: “Nauw zit ik
rüstig in miene stool van miene rug te geniete. Want die haed enne flinke knauw gekrege mit de
verbouwereej. Flink lâst va, loëp schêmel nauw.
Eppt di rabobankse schriêver af ik mien stukske
aal geschreve héb. Um te beginne môs der nag
vanaalles geknommeld were. Oprume vaan dün
tap want die wôje we nag gebroeke ma Geert dén
tummerman zäg: “ik maak waal enne neeje want
daat oëtstukke dürt wiete lang.” Toen we di der oet
haje zôgde pas wön ruumte daat waas. Kös waal
enne bälzaal ziën.
Op Vriedaag kwaom de betôn zager want dêr
motte poerre gestôrt wére. Daat boore veel viës
taege tusse die vloorverwärmingsslange, en
knoepeshaard daat ut waor. Theejke haet dao dn
gânse daag staon boore!
Zoaterdaag merge um hälf 8 stong Chiel den
ierste vrijwilliger aal wir kloar um te beginne. Jan
(ziën vader) kwoam der ôk beej. En näg twië hoes
bewôners vaan Chiel. Ruud vaan Carla Meyers.
En Sjuul vaan Versleje van de pôs. Einde.
Wiel, baeterschap!!
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Um viëf veur twellef stopt dr wir zonne
groëte dikke vette tractor vaan de Taco,
ut zal wal wir beina tiëd veur de soep
zie.
Mit viëf mân krege we un lekker vers
gemaakt suupke vaan Theejke, en waat
krokette en frikandelle. Frank waor ôk
driftig á ut eppe en op ens giët ziene
tillefoon. “Joa…., joa…., hoe ken daat
da…. now metiën?” En toen heej
ophing: “Ut zal wal ni gezellig zie, maar
ik môt metiën weg nao enne sjauwfeur
waat gaon brenge, dae stiët mit stukke
langs de kânt vaan de waeg”. Ohoh,
woorde geej daat aan ut eppe, enne
sjauwfeur ff snel opstoeke um mit un
smoesje te laote belle zoëdaat geej um
metién nao de soep kûnt gaon smêre?
We kunne daat baeter metiën zegge wo
geej nag beej ziët, want geprôt wuurd dr
toch, ni?. Dao woor Frank ut mit ens.
Effe later begôs Theejke smakelik te vertelle ôvver 50 kilo verse tomate hale beej enne tuinder in Hegga,
die daan inkaoke in enne groëte weckkaetel en waat geej dr allemaol vaan kôs make: verse tomatesoep,
tomate curry etc. (unne enkeling waor al driftig aanteikeninge aan ut make). En hoe ge enne ganse
weckkaetel mit knaök drie daag op ut gaas kôs laote inkaoke zoëdaat dr alliën maa unne dikke smurrie
ôvver bleef: daat in kleine pôtjes stoppe en daat waas de lekkerste basis veur en gooj saus. Onderwiel
waas idderiën ut recept mei aan ut schrieve, want mit en gooj saus kunde alles wat op ôwwe bord belandt,
waal op smaak brenge”. Ja ja, in en Multi Functioneel Centrum kunde multi functionele vaardigheden
opstaeke!
De volgende waek wuurd door Driessen mit zwaor materieel ut pinhûkske dr âf gekneepe en opgeruumd,
de bekisting vaan en poêr betimmert en zoaterdaag môt dr 1,728 cuub (1,20 x 1,20 x 1,20) beton gestort
waere mit de kroewage. Dao kûnde niks fout á dao, dus ze hebbe meej ma gevrôgd….
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Training De Kinderen Scheiden Mee
'Het Zandkastelenprogramma' in Venray
Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke en onzekere tijd.
In de training ‘De Kinderen Scheiden Mee’ werkt een erkend coach
met een groepje kinderen om de verwerking van de scheiding zo
goed mogelijk op gang te brengen en problemen zoveel mogelijk te
voorkomen.
“Wat hebben de kinderen nodig? Welke vragen hebben zij? Wat willen ze van hun ouders? Hoe voelen zij
zich? En waar lopen zij tegenaan?”
Ouders krijgen een presentatie te zien aan het einde van de kinderbijeenkomst, gemaakt door hun
kinderen en de coach. Hierin worden de vragen op een passende manier gepresenteerd en worden
wensen uitgesproken! In de ouderbijeenkomst krijgen ouders informatie over de training, hoe ze het
gedrag van hun kinderen kunnen snappen en hoe ze hun kinderen kunnen steunen.
Voor wie: kinderen (basisschoolleeftijd) wiens ouders gaan scheiden of gescheiden zijn uit de gemeente
Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar
Wat: training ‘De Kinderen Scheiden Mee’
Waar: Venray, Jeugdcentrum de Springplank, Beukenlaan 4
Wanneer: maandag 12 oktober van 15.00 tot 18.00 uur + maandag 5 oktober informatieavond voor de
ouders 19.00 tot 20.00 uur.

Informatie en aanmelden
De training wordt gegeven in samenwerking met Gezinscoach Venray.
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus. Voor de start
van de training wordt er contact opgenomen. Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons
opnemen. Trainers: Jessica de Jong en Karin Zwart (k.zwart@synthese.nl)
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.

Buitenlandse wijsheden in moeilijke tijden
Gebundelde takken kun je niet breken (Afrikaans)
Op het moment van crisis, bouwen de wijzen bruggen en de dwazen dammen (Nigeriaans)
Alles heeft een einde, alleen een worst heeft er twee (Duits)
Wie een vriend vindt, vindt een schat (Italiaans)
Als je geen ster aan de hemel kunt zijn, wees dan een lampje in je huis (Chinees)
Als het leven je citroenen geeft, maak er dan limonade van (Engels)
Huil niet omdat het over is, lach omdat het is gebeurd (Amerikaans)
Alleen ga je sneller, samen kom je verder (Afrikaans)
Morgen of het volgende leven: wat het eerst komt, weten we niet (Tibetaans)
Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen (Chinees)
Pas als de laatste boom is geveld, de laatste rivier is vergiftigd en de laatste vis is gevangen, zullen jullie
erachter komen dat je geld niet kunt eten (Indiaans)
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Een terugblik………
de familie Daniëls – Latte Betje
Op de foto (die omstreeks 1960 is genomen) zien we het echtpaar Daniëls met zoon Frans en dochter
Nellie.

Hoewel de familienaam Daniëls was, was de vrouw in Meterik vooral bekend als Latte Betje en haar man
werd Pet genoemd.
Ze woonden vroeger op de Sint Jansstraat, in het huis waar nu Philipsen woont (Sint Jansstraat 21). Het
huis is aan de buitenkant niet erg veel veranderd, wel stonden er enkele lei-linden voor het huis. Net voor
het huis (vanaf Horst gezien) was een veldweg (niet veel meer dan een karrenspoor) die zich in het veld
splitste.
De familie Daniëls had voor de oorlog een winkeltje, waar je wat levensmiddelen kon kopen zoals koffie,
suiker en snoep, maar ook emmers en enkele andere huishoudelijke artikelen. Voor de kinderen waren er
o.a. knikkers, tollen en ‘polvers’ voor het geweer te koop.
Lang geleden was er ook een café, zoals er op meerdere plaatsen in Meterik een huiskamercafé was. Het
diende als extra kostwinning; een kamer(tje) was ingericht als plaats waar mensen iets konden drinken
zodat het inkomen kon worden aangevuld.
Louis Jenniskens schrijft: Latte Betje werkte vaak bij ons op de boerderij in de huishouding en ook op het
land. Onze boerderij had oorspronkelijk adres M161; daarna Schadijk 18 en nu St. Maartensweg 10.
Later, toen er geen winkeltje meer was, heeft Betje jaren gewerkt bij Jac Cuppen (Bosmus Jac) in de
tuinbouw.
Met dank aan Louis Jenniskens (Gierus Wiep) waar we de foto van ontvingen.
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Eind april 2020
We gaan beginnen met de bestrijding van de
eikenprocessierups
Ook in 2020 gaan we weer preventief spuiten ter bestrijding van de eikenprocessierups. We hebben een
groot buitengebied en het spuiten vergt veel tijd, dus het kan nodig zijn dat we ook ’s nachts doorgaan met
de bestrijding.
Binnen en buiten de bebouwde kom spuiten we met een biologisch bestrijdingsmiddel. De meeste bomen
worden 2 keer behandeld.
De eikenprocessierups kan voor veel overlast zorgen in de tuin, bij uw vereniging of bij het organiseren
van een evenement. Rupsen in uw eigen bomen: neem dan contact op met een professionele bestrijder.
Op onze website www.horstaandemaas.nl vindt u een kaart waarop u kunt zien waar we al bestrijden.
•
•
•
•
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U hoeft geen nesten te melden.
Kijk op de website van de GGD Limburg-Noord voor informatie over gezondheidsklachten door de
eikenprocessierups.
Kijk voor meer informatie en een afbeelding van de rups op de website van de Rijksoverheid
(RIVM).
Kijk voor meer informatie over het verminderen of voorkomen van overlast op Processierups.nu.

Week van de teek
De week van de teek was gepland van 6 tot en met 10 april
omdat het tekenseizoen begint. Door de coronamaatregelen
kunnen veel activiteiten niet doorgaan en daarom is het
uitgesteld naar de week van 22 tot en met 26 juni. Maar het
tekenseizoen begint natuurlijk evengoed en door de zachte
winter, in combinatie met de zon en de hoge
buitentemperaturen komen teken of nimfen nu al
tevoorschijn. De hoogste aantallen teken worden altijd
waargenomen in de periode van april tot en met september.
Teken voeden zich met het bloed van zoogdieren, vogels en reptielen. Ook de mens kan een gastheer
voor teken zijn. De dieren kunnen uren of dagen ongemerkt op de huid zitten en zich volzuigen met bloed.
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen en heidegebieden. Ze verschansen zich het liefst in
hoog gras en tussen bladeren. Een teek is maar 1 tot 3 millimeter groot en lijkt op een klein spinnetje. De
teek zoekt een plekje waar hij niet snel gevonden wordt, zoals onder je oksel, in je lies, achter je oren, in je
bilnaad of in je haren. Als je net gebeten bent, zie je vaak niet meer dan een zwart puntje op je huid.
Als je in de natuur bent geweest, is het verstandig om jezelf en eventueel anderen - zoals kinderen - altijd
op teken te controleren, vooral onder de oksels, in de lies, in de knieholtes, achter de oren, in de bilnaad of
in de haren. Dat vraagt enig speurwerk omdat je een teek vaak niet goed
ziet.
Als je een teek op je huid ziet zitten, probeer hem dan rustig weg te
vegen met een tissue. Dat lukt als hij zich nog niet heeft vastgebeten.
Heeft hij dat wel gedaan? Pak zijn kopje dan goed vast met een
tekentang en trek 'm uit de huid.
Ontsmet het achtergebleven wondje
altijd met alcohol.
Een goedkope en fijne tekentang
waarmee je de teek gemakkelijk kunt
pakken is die op de linker foto!
Meestal zijn tekenbeten onschuldig,
maar in sommige gevallen kan de
teek de ziekte van Lyme overdragen.
Het advies is om teken daarom zo snel mogelijk te verwijderen.
Door een teek tijdig te verwijderen wordt de kans op
besmetting kleiner.
Eén op de vijf teken draagt de Borrelia burgdorferi-bacterie bij zich en
die bacterie is binnen 24 uur meestal nog niet overgedragen. Van alle
tekenbeten, ook die langer dan 24 uur zitten, raakt slechts 2 tot 3 procent van de mensen geïnfecteerd met
de bacterie.
Schrijf altijd in je agenda wanneer je bent gebeten en waar op je lichaam. Houd in de gaten of er roodheid
om de beet ontstaat, zoals een steeds groter wordende rode kring om het wondje heen. Ben je gebeten en
vertrouw je het niet, raadpleeg dan de huisarts.
Kenmerken van de ziekte van Lyme kunnen zijn: koorts en eventuele spier- en/of gewrichtspijnen, vaak
ook meer onduidelijke lichamelijke klachten, zoals gewrichts-, zenuw-, huid- of hartklachten.
Geniet van de natuur en pas op jezelf!
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KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN
KONINGSDAG GEOPEND VAN 10:00 tot 16:00 uur
Meer dan 200 soorten en kleuren zomerbloeiers
Begonia s 0,30
Geraniums 0,90.
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN!!!!!!
Onze planten bloeien de hele zomer.
Open ma t/m vr 9:00 tot 19:00 uur
Zaterdags 9:00 tot 18:00 uur
kwekerij De Lifra, Lorbaan 12A Veulen.
Tel. 06 1421 7697

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD
va Giessen Toën
Stoeke
Stoeke [Ned.:] een stoot geven (met ellenboog of knie); [verl.t.:]
ik stoekte; [volt.verl.t.:] ik heb gestoekt
Stoeke gebeurde óp schoël um de haverklap! Ás ge inne réj wiër na veure wod kome, móste ów èllebäög
gebroêke en ás ge mèt voetballe iemes ni naeve wod laote, zatte eum d’n ellembaog inne rubbe… af ów
knéj tègge ziem baovebiën! Dát deut ámaol gemein pien… Tèggewaorig liêke de voetbalprofs d’r en sport
van te make en stoeke vort in ’t roond béj èlke vréjen trap af corner. Enne stoek kriêge, kán ok ânders:
doew de stoekdraod waas oêtgevónge en ge ’s nâchs óp waeg na hoês wál ’s nevve de waeg mós pisse,
kós zonne stoekdraod ów arig betrèkke, want water geleidt prima zoëás ge wèt. Dá springde
gegarandeerd trug vannen draod!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Mededeling i.v.m. coronavirus.
Op verzoek van de bisschoppenconferentie in Nederland werden alle parochies verzocht om in het
weekend GEEN missen te doen.
Intussen is besloten om tot en met 31 mei geen liturgische vieringen te doen. Ook niet met Pinksteren!
Misintenties zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende keer dat er weer een H. mis is.
Nogmaals: houd de berichtgeving in de gaten.
Openstelling kerk om kaarsje aan te steken:
Iedere vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur. De kerk is open. Er is ook iemand in de kerk.
Wees welkom!
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 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
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer
is: 06 5540 8023.

De ramadan begint
Vrijdagochtend 24 april begint voor moslims de Ramadan en die eindigt op zaterdagavond 23 mei
met het Suikerfeest . De maand Ramadan begint officieel de voorgaande avond bij zonsondergang, dus
vanavond 23 april 2020.
Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt.
Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij
gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met
arme en hongerige mensen elders op de wereld.
Het exacte begin van de maand Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe
maan. Vanaf dat moment mogen volwassen moslims de gehele maand, tussen zonsopgang en
zonsondergang, niet eten, niet drinken, niet roken of seksuele omgang hebben. Als het donker is, na het
breken van de vasten (de iftar), is het feest.
Het eten van drie dadels, het drinken van water en het opzeggen van dankredes kondigen voor
Marokkaanse moslims het einde van de dagelijkse vastenperiode aan. Na het avondgebed drinken ze
koffie en eten ze harriera, een speciale Ramadan-soep.
Turken gaan, na het aanbreken van de vasten, eerst uitgebreid dineren. Op het menu staan vaak
linzensoep en sültac, een rijstpuddinkje. Daarna wijden ze zich aan het avondgebed.
Ramadan is de gezelligste maand van het jaar en geeft de vastenden een gevoel van verbondenheid.
Kinderen beginnen rond hun tiende, twaalfde jaar af en toe een paar dagen mee te doen. Zwangere of
zogende vrouwen, zieken en reizigers zijn vrijgesteld van vasten, maar moeten de gemiste dagen later wel
inhalen.
Van niet-moslims, bijvoorbeeld bezoekers aan islamitische landen, wordt niet verwacht dat ze meevasten
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Getekend door Rieky Janssen-Franssen

16

