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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Wie 's zomers vergaart,
die 's winters welvaart.
In week 29 is er 4 mm. neerslag bijgekomen.
Het totaal in juli is nu 31 mm.

De hondsdagen
De dagen van 20 juli tot 20 augustus zijn vooral berucht om de enorme hoosbuien, hoewel ze midden in
de zomermaanden liggen.
Daarnaast zijn het de dagen waarin het voedsel snel bederft. In de eeuwen dat conserveren nog een
moeizaam proces was waren dit dus drukke tijden voor het roken, wecken of inmaken.
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,
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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.

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

Juli
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:

JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik

Augustus
Za
Ma
Wo
Ma

01:
03:
05:
10:

Do
Za

20:
22:

Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen Samen Sterk; fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud)
- KBO kienen 14:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

September
Do
Zo
Ma
Wo
Vr
Ma
Di
Do

03:
06:
07:
09:
11:
14:
15:
17:

Ma
Wo
Za

21:
23:
26:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Vrouwen Samen Sterk; dauwtrappen (onder voorbehoud)
KBO wandelen 13:30 uur
Heemkunde Meterik; plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
Muziekvereniging Concordia; rozenactie 17:00 - 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO excursie Wienes zorgboerderij. 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering, biljartzaal MFC de Meulewiek 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen Samen Sterk; quiz ( onder voorbehoud ) 19:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Oktober
Do
Ma
Wo
Zo
Ma
Wo
Do

01:
05:
07:
11:
12:
14:
15:

Ma
Wo
Do
Za
Do

19:
21:
22:
24:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen Samen Sterk; Andrea Apeldoorn, transgender (onder voorbehoud) 19:30 uur
Meriko Vocaal te gast bij Sevenums Mannenkoor 11:00 - 13:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO excursie kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen Samen Sterk; opfrissen verkeersregels (onder voorbehoud) 19:30 uur
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 uur
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Zomerkamp JongNL Meterik naar Maashees
En dan is het zover, kamp 2020! Wij als leiding zijn heel blij dat het door kan gaan en hebben er super
veel zin in.
Even wat praktische dingen op een rijtje:
• We gaan van maandag 27 juli tot en met donderdag 30 juli naar Maashees.
• Jullie kunnen op maandagochtend gebracht worden en op donderdagavond weer worden gehaald. Voor het brengen en halen is een schema
gemaakt per groep. Deze heeft iedereen ontvangen.
• Je fiets hoef je dit jaar niet mee te nemen, want die hebben we niet nodig.
Ook hoef je geen zakgeld mee te nemen.
• Verdere belangrijke afspraken/informatie ontvangen jullie ouders via de
mail/app.
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij! Tot maandag ☺
Groetjes de leiding.

OPA
Aanstaande zaterdag 25 juli komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 3 aan de beurt en dit
zijn Bert Thijssen (i.p.v. Rick van Rengs), Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans.
We starten om 14:00 uur vanaf Ger. Zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.

OMA
Aanstaande zaterdag 25 juli kan al het oud metaal en stekker bevattend materiaal ingeleverd worden
tussen 13:00-15:00 uur bij de parkeerplaats op het voetbalveld in Meterik.

Géén Krèntje op donderdag
6 augustus
In verband met vakantie verschijnt er op
donderdag 6 augustus géén Krèntje.
Houd hier s.v.p. rekening mee bij het
aanleveren van kopij.

KEVELAER
Beste leden, omdat er nog steeds beperkingen zijn i.v.m. het coronavirus zal de jaarlijkse bedevaart naar
Kevelaer, welke gezamenlijk wordt gehouden met de dames van Vrouwen Samen Sterk op woensdag
5 augustus niet door gaan, omdat er in Duitsland andere regels gelden dan in Nederland.
Jammer, maar het is niet anders.

KAARTEN
Seniorenvereniging K.B.O. Meterik is op zoek naar 1 of 2 personen, man en/of vrouw, die één keer per
week op donderdagmiddag mee willen kaarten volgens de regels van het R.I.V.M. Het spel welk gespeeld
wordt bestaat uit RIKKEN en KRUISJASSEN en de aanvang is altijd om 13.30 uur in zaal ‘de Meulewiek’.
Voor inlichtingen of aanmeldingen kun je bellen met Jan Steeghs 3982509 of met Henk Smeets 3988895.
Iedereen is welkom ook als invaller en ook als je geen lid bent van K.B.O. Meterik.
Seniorenvereniging K.B.O. Meterik is voor alle 50 plussers.
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Wel uitstel maar geen afstel
Het jaar 2020 had voor Muziekvereniging Concordia een fantastisch jaar moeten worden, dat helemaal in
het teken zou staan van haar 100-jarig bestaan.
Diverse activiteiten stonden er gepland om het eeuwfeest te vieren. De uitvoering van het speciaal door
Rob Goorhuis voor Concordia gecomponeerde concertwerk ‘Lei’ zou plaatsvinden in april. In juni zouden
we op concertreis gaan naar Mettendorf in Duitsland. Na de zomervakantie stond in oktober een reünie
voor leden en oud-leden gepland en last but not least zouden de reeks concertvoorstellingen in de
Meterikse kerk, genaamd ‘Amissa’ eind november plaatsvinden.
Helaas heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat al deze activiteiten dit jaar niet meer kunnen plaatsvinden,
in elk geval niet in de vorm waarin we ons dit hadden voorgesteld.
Maar….., uitstel betekent geen afstel.
We kunnen in 2021 weliswaar niet meer spreken van een jubileumjaar, maar we hebben als
muziekvereniging besloten om het grootste deel van het programma één jaar op te schuiven. Enerzijds om
toch stil te staan bij het feit dat we dan ruim 100 jaar bestaan. Anderzijds omdat we al veel energie
gestoken hebben in de voorbereiding van dit programma en het zonde zou zijn als we dit verder laten
rusten.
Dit betekent dat de concertreis en de reünie een jaar opgeschoven worden naar respectievelijk juni en
oktober 2021.
Ook de concertreeks ‘Amissa’ vindt een jaar later plaats en wel van 26 tot en met 28 november 2021.
Voor de première van het nieuwe concertwerk ‘Lei’ zijn we op dit moment aan het kijken of er
mogelijkheden zijn om dit toch nog in 2020 binnen de geldende richtlijnen te kunnen organiseren.
Wij zijn in elk geval ontzettend blij dat we na een gedwongen rustpauze van ruim 3 maanden weer mogen
repeteren en dat we hier in ons eigen MFC voldoende ruimte voor hebben.
We hopen uiteraard dat we het virus op afstand kunnen houden en uiteindelijk kunnen bestrijden, zodat
we onze plannen voor 2021 ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. We hopen jullie in dat geval allemaal te
ontmoeten tijdens één of meerdere van de bovengenoemde activiteiten.
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Ovver vetbeulte en ut verjeurdaagsritje
nao Hinsbeck
Ut is zaoterdaagmiddaag, 27 grade en de zon stiët hoëg aan dun hemel.
Vur meej zit de vakantie dur intreent op. Dus vandaag nag ma neet te
veul huuj op mien gavel neme, nag efkes geniete onder de ovverkapping,
mit de biën pontificaal oppe taffel.
Mergevroeg en rundje make mit de Krukke. Dao nao nag ff terrasse beej
Ger. Da’s misschien nag waal ut schonste vaan aal. En da maondaag
wer dur a. Ma ik heb en donkerbroen vermoede, daat ik merge
vreendelijk, doch dringend verzôcht wer um en stukske op puppeer te
zette. En waat ge vandaag kunt doon, motte ni oetstelle nao merge.
Ik wil efkes mit ow teruggaon nao enne gas waeke geleeje. Daat kaan nag grös, want dao is wies nag
toe niks ovver geschreve. El Coyote, di betreffende zondaag ok wer verantwoordelijk vur de route, haai
ut idee, um de koffie te gao nuttige in Lüttelforst. Daat stiët garant vur gojje koffie, dikke stukke gebak,
op en schon boore terras. Krèk waat weej motte hebbe. Ma, nou zudde
geej waal denke, Lüttelforst, noeit vaan gehuurd, woh leet daat in
godsnaam? Da’s ga ni gek, daat haaje de miëste Krukke namelijk ok.
Maakt verder niks oet woh daat leet, want mit de Coyote as navigator,
wette daat ge aalt wer aan de Miëterik terugkoomt. Heej wet namelijk
ovveraal de weg, intreent net zò good as dun allermodernste Garmin,
Tom Tom, af beej sommige, de vrouw. Ut iënigste verschil is, daat heej
noeit zèt: ”Probeer te keren”.
Ma…en nou kumpt ut. Waat waas ut geval? Enne gas waeke iër, kreeg
ik en berichtje vaan de Coyote. Heej waas geopereerd aan ziene kop.
Verder ni verontrustend, merkte ie gelijk aal op. Dur waas en vetböltje
weggehaald achteri, in ziene kop. Op zich aal raar, want aan di
schriëpele is gen ons vet te bekenne. Naoderhand steur ik um en appje
oet fatsoen en hoe ut dur mej waas, of ie de operatie ovverleft haaj?
Krieg ik gelijk, en dao zaot ik nou ok wer ni op te wachte, en foto terug
vaan ziene kop, mit dao achterin, enne fleenke jaap vaan en litteiken.
Daat maakte meej waat bezürgt. Ut is namelijk zoë: Ik stel meej dun
binnekant vaan di kop vaan de Coyote veur aas op beejgaonde foto,
(waat trouwes ok en foto vaan ziene kop is). Zien hersepan zuut dur oet
as en hiël groëte landkaart. Ma, bedog ik meej zoë: As ze dao in hebbe
ligge sneeje, da kaan dur ok net zò goot en stukske oet die landkaart, gesneejt zien. En…ze zujje ma
net daat stukske route weggesneejt hebbe, woh weej op zondag mit de Krukke zitte… Da stodde dao mit
en gans peloton op en onbekende kruusing in de buurt vaan Lüttelforst toch schon te kieke. Alle gezichte
op Coyote gericht en di stiët mit de erm in de loch va”Ik wiët ut ok ni mier”. Kom da nag maar is thoes.
Zondagmerge 9 oor. Enne greune schien trok door de Miëterik, zoveul Krukke kwame dur
opdage. Ger waas ok aal drukdoende mit ut opbouwe vaan zien zondaagterras. De rit, op verzeuk
vaan Antonio de Beul vandaag nao Hinsbeck. Ut waas daan ok
vandaag ziene 58ste verjeurdaag en heej vong waal daat ie da de
richting vaan de route mogde bepale. De rest vaan ut peloton ging mit
dit veurstel akkoord, in de veronderstelling daat dur achteraf door de
jeurige, waal enne weggegaeve zuj waere. Daat we vaan en kalde
kermis thoeskwaome, is dur hoëgstwaarschienlijk neet aan te wiete,
daat dun Beul ennen toegeneijde is, ma daat ie nagaal zwaor
gepikeerd waas, daat de Rookee in dun eindspreent gauw efkes de
ovverwinning, woh va dun Beul toch zeker waas daat die eum
vandaag gegund zuj zien, mos wegkape. Nou Rookee, BEDANKT!!,
ok names de rest vaan de Krukke.
Naoderhand nag efkes aan de B’s gevrogt of ze iets zinnigs te melde
haaje. Ze kome dur namelijk duk bekaaid vanaf in de verslage. Long
Tall Harry waas kort ma krachtig: “Koffie in Meijel, snelle bedeening, 78
kielemèter, en…nèh, verder niks”.
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Mit de vakantie in aantocht zoëde dinke daat ut allemaol waat rustiger kôs waere, ma zoëâs geej het de
veurige waek kôs laeze, stiët ut da da toch ni stil. Dr zien al minse die zich hebbe opgegaeve veur enkele
werkzaamheeje (dank!), ma de inschrievingstermiên beej Chiel stiët nog altiëd ôpe.
De werkgroepcommissie giët ôk nog altiëd straf door, daat
hedde ôk kunnen huure in de studio mit de Miëterikse
kermis. Ze môtte veul beejiën komme um alle zake te
bespreke, dr komme leuke creatieve ideeje veurbeej veur
waat ze van plan zien mit enkele binnemoore vaan de foyer
(enne enkeling is daan prettig gestoord, ma die hedde daan
ôk nuudig veur ut creatieve proces), ma dao vertelle we nog
niks ôver.
Veur ut meubilair zien ôk wir aafspraoke gemaâkt um die
verder oët te zeuke, daat is ôk nog en hiël karwei. Dus ut
luupt allemaol, we zitte op schema. Wiel giët ôs vertelle wie
ut allemaol lûpt:
“Waat hebbe weej zoë aal gedaon de afgeloëpe waeke?
Weej hebbe de bâlke in de fôjee nöw 3 kiër geverfd. Now
môt dr en offiesiejeele instantie komme mête af de verf dur
waal dik zaat op zit vur en certificaat brand vertraging.

Wiel H. is ondertusse mit ut plefong wiër
gegaon: heej is de raster van ut
siesteemplefong aan ut á brenge. En en paar
groëte koove make. Doa zitte toch hiël veul
ûrkes werk in, dao verkiekte ow op. Ma ut wurd
schôn.
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En Gerrit J. begôs ondertusse ôk mit moore schôn spuite aan de
boëtekant. Want dur môt binnekort wir gevoegd wére. En daornao
môt daat in de primer gezatte waere en daornao enne kiër geverfd
wére.

Zaoterdaag môste de wieke vaan de meule en ut embleem vaan
Knor dr ôk (tiedelik) vanâf, anders kunde ni verve straks. Jan drejt
dao zien hând ni veur um (behalve âs de schroeve los môtte, da
môtte ôwwe rechterhand waal dreje natuurlik).

Zaoterdaag is door Ruud wir verder de moore gevoegd. Dus
nauw kenne ze enne primer op de moor zette en dan môt di
nag twië kier geverfd wére.

Maurice haet ut zaoterdaag wir verder hoëgerôp
gezôg en is mit de gevel verder gegaon: dae is
hiëlemaol schôn gespaote now. Jan en Chiel
hebbe de bouwplaats wir verder opgeruumd en
hebbe emotiejooneel afscheid genôme vaan de
speciemeule: wir en fase die veurbeej is.
Jos is de gelegenheidsstucadoor vaan de zaal:
dae haet zich oëtgeleefd mit de spatel um de
lâtste oneffenheden glad te striëke.
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En daan is ut aetestiëd: ôzze chefkok Theejke is wir back in town en haet en riëstaffel mit speegelei en
alles dr op en dr á veerig gemâkt: lekker Theejke, danke!

De neeje schuufdeuren staon al klaor en zuje komende waek
ok geplaatst wére maar daat giët ni door. Daat würt na de
bouwvak.

Daan is dr in de biljaartzaal ôk flink gewêrkt en is
di ok bijna klaor. Din is now gepoetst en dur kaan
wir gebiljaart wére. Fijne vakantie minse!”.
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Ontmoeting dorpsgenoten.

Vanaf maandag 15 juni ontmoeten de bezoekers van de open inloop in 2 groepjes elkaar 2 wekelijks bij
één van de vrijwilligers in de tuin. Rummikuppen en kaarten gaat nog niet vanwege de 1,5 meter
maatregel, maar gezellig kletsen lukt uitstekend. Onze deelnemers genieten er zichtbaar van.
Maandag 27 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur is onze volgende ontmoeting bij de
molen ‘Eendracht Maakt Macht’.
Dit keer kunnen alle deelnemers tegelijk komen, want hier kan voldoende afstand bewaard worden.
We gaan er weer een gezellige middag van maken met koffie, thee en heerlijke pannenkoeken, die door
de vrijwilligers van de molen worden gebakken.
Wilt u ook graag uw dorpsgenoten ontmoeten? U bent van harte welkom. Meld u aan bij de
dorpsverbinders, 06-38230621. Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar
huis. Uiteraard worden ook bij het vervoer de juiste maatregelen genomen.
Bij slecht weer gaat deze activiteit niet door; de deelnemers worden dan gebeld .

Miëterikse kermis

Wij hebben afgelopen maandag vlaai bezorgd bij mensen vanaf 70 jaar, maar nu is
gebleken dat we enkele mensen zijn vergeten!
Dat spijt ons zeer en we willen daarom diegenen die geen stuk vlaai hebben mogen ontvangen deze
alsnog aanbieden.
Neem contact op met café Kleuskens 0773985729 of cafe.kleuskens@home.nl
Miëterikse Kermis en café Kleuskens.

KERSENTUIN JENNISKENS
CROMMENTUYNSTRAAT 50
METERIK

Het is nog steeds kersentijd en nu ook pruimentijd!!!
Heerlijke zoete kersen en pruimen te koop in onze
kersenautomaat!!
Bestellingen mogelijk op telnr. 3984308 of 0620598978
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Taxushaag snoeien in ‘Strijd tegen kanker’
Stichting Taxus Taxi op zoek naar taxusdonateurs
De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi blijkt ook dit jaar weer een groot succes. Inmiddels
weten duizenden taxusdonateurs hun weg naar de stichting te vinden. Toch wil de stichting graag een
oproep doen aan alle mensen binnen het inzamelgebied, om het taxussnoeisel aan hen te doneren. De
droogte tijdens de start van het inzamelseizoen heeft ervoor gezorgd dat de taxushaag minder snel is
gegroeid, waardoor de opbrengt per adres minder is. Extra hulp is daarom van harte welkom!
De stichting heeft dit jaar zich het doel gesteld 425.000 kilo vers taxussnoeisel in te zamelen. Zij zijn al
goed op weg en hebben op dit moment ruim 218.900 kilo taxussnoeisel ingezameld, goed voor 1824
chemotherapieën. Ondanks deze prachtige opbrengst zorgt de droogte, bij de start van het seizoen, ervoor
dat de opbrengt per adres minder is. De stichting gelooft nog steeds in de mogelijkheid om de doelstelling
te behalen, máár daar hebben zij wel de hulp van alle taxusbezitters binnen het inzamelgebied bij nodig.
Inmiddels heeft de stichting het inzamelgebied alweer wat uitgebreid en roepen zij middels dit bericht
nogmaals op om zoveel mogelijk taxussnoeisel te doneren.
“Stichting Taxus Taxi hoopt 425.000 kilo taxussnoeisel in te zamelen met uw hulp”

Doneer alleen bruikbaar snoeisel
Houdt bij het inleveren van taxussnoeisel rekening met de knipvoorwaarden van de stichting. Zo is de stof
taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele
struiken of oude takken van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen zij om
een kuil ter grootte van een voetbal te maken, in de gevulde tas. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s
zijn terug te vinden via www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de taxusdonateur
De uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas en de opvangzeilen worden druk bezocht! Zo heeft de stichting
o.a. in samenwerking met de Welkoop, Boerenbond en Intratuin in het inzamelgebied uitgiftepunten
gecreëerd. Zo is er altijd dicht bij huis wel een plek te vinden waar deze materialen opgehaald kunnen
worden. Alle uitgiftepunten zijn terug te vinden via de website: www.taxutaxi.nl/uitgiftepunten

Taxus inleveren?
Ook de kleine hoeveelheden samen kunnen een groot verschil maken! Op verschillende punten heeft de
stichting inzamelpunten ingericht. Hier kan men, zonder afspraak, terecht voor zowel het inleveren van
kleine, als ook grote hoeveelheden taxussnoeisel. Inzamelpunten zijn te vinden op de website:
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten. De inzamelpunten zijn op de website oranje van kleur.
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via
www.taxustaxi.nl of social media.
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Leergeld Horst ad Maas helpt nu ook leerlingen uit
groep 8 bij de extra kosten voor de middelbare school

De overgang van groep 8 naar de middelbare school is leuk en spannend. Voor ouders brengt deze grote
stap ook veel extra kosten met zich mee. Een goede fiets, schooltas, mobiele telefoon, rekenmachine,
boeken, bijdrage voor de schoollaptop, schoolgeld en een berg schoolspullen. Bij elkaar opgeteld zijn
ouders al snel € 1000,-- kwijt.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt nu ook gezinnen met een laag inkomen financieel. Zo kunnen
gezinnen eventueel tegoedbonnen ontvangen voor de bijdrage aan een schoollaptop, de aanschaf van
schoolspullen of een (tweedehands) fiets. Want geld mag niet de reden zijn om niet mee te kunnen doen
op de middelbare school.

De regeling is er voor kinderen uit gezinnen met
een inkomen rond het bijstandsniveau en geldt
zeker ook voor werkende ouders en
ondernemers met een laag inkomen.

Kijk voor meer informatie:
www.leergeldhorstaandemaas.nl.

Proef tot 1 september 2020
Bewaakte fietsstallingen centrum Horst
De gemeente Horst aan de Maas doet vanaf dinsdag 21 juli 2020 in samenwerking met de Leertuinen een
proef met bewaakte fietsenstallingen in het centrum van Horst. De fietsstallingen zijn bewaakt op de
dinsdagen tijdens de markt. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wensen van bezoekers en
winkeliers van het centrum.

Fietsparkeren
Al enkele weken stimuleren we het om in het Horster centrum de fiets te parkeren op één van de
fietsparkeerplaatsen. Om vervolgens te voet, als dat mogelijk is uiteraard, de winkels te bezoeken.
Veelvuldig werd door inwoners aangegeven om in het centrum bewaakte stalling te realiseren omdat er de
laatste tijd zoveel (elektrische) fietsen gestolen werden. Nu gaan we een proef doen op de dinsdag tijdens
de markt bij twee fietsstallingen: naast het gemeentehuis en in de Kloosterstraat.

Bewakers
Op de dinsdagen zijn er van 09.00 tot 13.00 uur re-integratie medewerkers van de leertuinen te vinden in
de twee bewaakte fietsenstallingen. De fietsenstallingen bevinden zich aan weerszijden van het centrum,
bij het gemeentehuis en in de Kloosterstraat (ter hoogte van Kuif en Man). De verwachting is dat dit
aanbod aansluit op de wensen van de bezoekers van het centrum én de winkeliers.
De proef loopt tot 1 september.
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VOF RASING
Aanbieding ACTIETAS
op vrijdag en zaterdag 24 en 25 juli

nu voor € 9,95
Inhoud:
komkommer, tomaten,
aardappels, radijsjes, bleekselderij,
soeppakket, 2 soorten sla en uien.
Deze actietas is alleen op bestelling

VOF RASING
Lorbaan 17 te America Tel. 06-44329796
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 08.00 - 18.00uur
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Welkom in de kerk.
Het lijkt misschien overbodig, maar het is toch aan te raden om vooraf te reserveren.
Hoe dat gaat kunt u hieronder lezen.
Wat zijn de regels?
- Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen.
- Er mogen niet meer dan 100 bezoekers per dienst zijn ( vanaf 1 juli).
- Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis te blijven.
- Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de
bezoekers toch Corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken.
- We verzoeken u: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en telefoonnummer.
Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen. Dat briefje kunt u
dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna wordt het
vernietigd.
- Er is geen collecte zoals u dat gewend bent. Er zal achter in de kerk een offerschaaltje
klaarstaan voor giften.
- Er is wel gelegenheid tot het ontvangen van de communie.
- Het hardop zingen wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit beschouwd, dus dat
laten we nog achterwege. Daarom is er ook géén koor aanwezig.
- De organist zal wel aanwezig zijn.
Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren en wordt door een
vrijwilliger naar een plaats verwezen.
Als er 100 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis
moeten sturen niet heel groot is. Maar wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij
Susan Baltussen; 077-398 6983 of susanbaltussen@planet.nl
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
25-07: Margriet Hendriks
Huub Baltussen
08-08: Maria v. Rijswick
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
25 juli: 17e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen)
1. Chris Korstjaans, 1e jaardienst
Voor deze mis zijn er op dit moment 14 reserveringen
1 augustus, geen H. Mis volgens rooster
8 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen )
1. 1e jaardienst Jan Jenniskens,
2. Karel Jenneskens (vanwege de vrienden)
Voor deze mis zijn er op dit moment 24 reserveringen
15 augustus, geen H. Mis volgens rooster
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond het 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: 06-55408023
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PROGRAMMA SAMENUITBUS
1 T/M 31 AUGUSTUS 2020

Zondag

2 augustus

13.30-18.00 uur

Koffie drinken in de regio

Dinsdag
Woensdag

4 augustus
5 augustus

09.00-13.00 uur
13.00-17.30 uur

Markt Horst
Intratuin, Venray

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

11 augustus
12 augustus
14 augustus

09.00-13.00 uur
12.30-18.00 uur
11.00-16.30 uur

Markt Horst
Holland Casino, Venlo
Lunchen Beej Toën, Grubbenvorst

Zondag

16 augustus

13.30-18.00 uur

Koffie drinken in de regio

Dinsdag
Donderdag

18 augustus
20 augustus

09.00-13.00 uur
13.00-17.30 uur

Markt Horst
Pluk- en theetuin, Grashoek

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

25 augustus
27 augustus
28 augustus

09.00-13.00 uur
15.30-20.00 uur
13.00-17.00 uur

Markt Horst
Dineren bij de Leuke Broeders, Overloon
Blue Berrie Hill, Broekhuizen

Aanmelden kan voorlopig alleen telefonisch. Aanmelden via de mail is dus niet mogelijk.

Programma via e-mail.
Heeft u een e-mail adres en wilt u voortaan het programma via e-mail ontvangen? Laat het ons weten.
Let op: Als er in het programma 09.00 – 15.00 uur staat betekent dit, dat de chauffeur om 09.00 uur
vertrekt in Horst om de mensen op te halen. Bedenk wel, Horst a/d Maas is een uitgestrekte gemeente.
Het kan even duren voordat de bus bij u is. 15.00 uur betekent in dit geval dat de bus om 15.00 uur
weer terug is in Horst. In overleg kan de eindtijd aangepast worden. Dan moet wel iedereen akkoord
zijn. Op kantoor weet men niet hoe laat de chauffeur bij u is. De chauffeur bepaalt zelf hoe hij/zij rijdt.
Indien nodig is de bus telefonisch te bereiken onder nummer 06-50602215
Website: www.samenuitbus.nl
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