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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Vergaderen de kraaien,
dan gaat het waaien,
gebeurt het met veel geschreeuw,
dan volgen kou en heel veel sneeuw.
In week 2 is er 14 mm. neerslag in Meterik gemeten.
Het totaal in januari is nu 25 mm.
Boerenkool met glinsterend ijs,
is een lekkere winterspijs.
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 16-01-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Januari
Za

23:

JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

Februari
Ma
Za

01:
13:

Zo

14:

Ma
Do

15:
18:

Za

27:

KBO wandelen 13:30 uur
Youtube-uitzending 20:00 uur
Alliën SAME make weej d'r en BIEZÔNDER carnaval vaan - deel 1
Youtube-uitzending 20:00 uur
Alliën SAME make weej d'r en BIEZÔNDER carnaval vaan - deel 2
KBO wandelen 13:30 uur
- Dorpsraad vergadering (digitaal i.v.m. Covid-19) 20:00 - 22:00 uur
- Dorpskrant huis aan huis verspreiding
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Maart
Ma
Do
Ma

01:
04:
08:

Do

18:

Ma
Za

22:
27:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 t/m 16:30 uur
- Collecte Jantje Beton (JongNL Meterik)
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

April
Do
Za
Zo
Ma

01:
10:
11:
12:

Do

15:

Zo
Za
Ma
Do

18:
24:
26:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Solistenconcours Horst aan de Maas
Solistenconcours Horst aan de Maas
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Deelname drumband Concordia aan Horst aan de Mallets 14:00 - 18:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Mei
Ma
Za
Ma
Do
Ma
Do
Za

03:
08:
10:
13:
17:
20:
22:

Do
Za

27:
29:

KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, Pruts-inn
KBO kienen 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
- Buitentoernooi VC Trivia
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
JongNL Meterik, NLdoet actie 09:00 uur
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Oud Papier Actie (OPA) en Oud Metaal Actie (OMA)

Aanstaande zaterdag 23 januari komen we oud papier ophalen. Tevens kan oud ijzer/metaal en al
het stekker bevattend materiaal ingeleverd worden bij de parkeerplaats van de voetbalclub te Meterik.
OPA: groep 1 is aan de beurt. Dit zijn: Sander Ambrosius, Jac Ambrosius, Kris Cuppen en Julia
Schoeber. Op de extra (derde) wagen staan: Roger Muijsers en Rob Bouten. Start vanaf 14:00 uur bij
Café Kleuskens.
OMA: groep 1 zal aanwezig zijn voor eventuele hulp. Dit zijn Henk Ambrosius en Roger Janssen.
Inleveren kan tussen 13:00-15:00 uur.

Maatregelen tegen het corona-virus
Dag beste mensen,
De strenge lockdown, die 15 december werd afgekondigd en tot 19 januari zou duren, heeft niet het
gewenste effect gehad. Daar komt nog bij, dat het onduidelijk is wat de opmars van de Britse variant
van het virus gaat doen. Dat die ontwikkeling zorgelijk is, is wel duidelijk.

Besluit
Nederland blijft tot en met tenminste 9 februari in lockdown.
Voor JongNL wil dit zeggen dat fysieke bijeenkomsten, in welke vorm dan ook, in en om de
blokhut tot tenminste 9 februari niet plaats kunnen vinden.
Het is, juist nu, van belang contacten zoveel mogelijk te beperken. Een gevolg hiervan is dat
activiteiten voor kinderen en jongeren alleen beperkt zijn tot sport buiten. Hadden de jeugdorganisaties
bij aankondigingen van maatregelen vóór 15 december nog een uitzonderingspositie, het ministerie
heeft ons laten weten dat, gelet op de ernst van de situatie, die uitzondering er nu niet inzit.
Zodra hier verandering in komt, laten we weer van ons horen.

NL Doet
Zoals jullie weten doen wij als JongNL Meterik mee aan de NLdoet actie. Deze stond gepland in maart
2021; door de huidige situatie is de NLdoet actie verplaatst naar 28 en 29 mei 2021.
Zodra we hierover meer informatie hebben, laten we dit weten.
Als er verder nog vragen zijn, stel ze gerust.
Met vriendelijke groet,
Rick van Rengs
JongNL Meterik

4

Vorige week vertelden we over Youtube-uitzendingen in het carnavalsweekend
op zaterdag 13 en zondag 14 februari. Allebei de avonden start de
uitzending om 20.00 uur. Het programma bestaat uit heel diverse filmpjes.
Programmaonderdeel van beide dagen is ook de Masked Singer vaan de
Miëterik. Zes bekende Meulewiekers zullen geheel verkleed hun zangkunsten
tonen. We zijn benieuwd of jij ze zult herkennen! Een indruk van het decor geven
we alvast prijs.

Heb jij jouw leukste carnavalsfoto’s al ingestuurd?! Of misschien wel een speciaal hiervoor gemaakte foto.
Van de ingezonden foto’s maken we een collage zoals je die van andere jaren wel kent.
Deze collage zal op een groot doek te zien zijn aan de buitenzijde van MFC de Meulewiek en er worden
posters van gemaakt. De poster wordt onder de Meulewiekers verspreid met de vraag deze voor het raam
te hangen. We zullen jullie foto’s ook voor een onderdeel in de Youtube uitzending gebruiken en daar
hebben we heel veel foto’s voor nodig! Dus doe mee en stuur je foto(‘s) uiterlijk zondag 24 januari
naar jcm@demeulewiekers.nl of via Whatsapp naar 06-5386 8897.
We hopen dat de straten van Meterik deze carnavalsdagen een vrolijke uitstraling zullen krijgen. Dit kan
door de Meulewiekersvlag uit te hangen of zelfs de gevel van je huis te versieren.
We dagen elk huishouden dan ook uit om de eigen woning carnavalistisch te versieren. We zetten hier de
Meulewiekers wisselbeker voor in!! Dit is de beker die andere jaren uitgereikt wordt aan de meest
carnavalistische deelnemer aan de optocht. Het is daarmee een hele uitdaging maar ook een prestatie
om deze wisselbeker te winnen.
En bij onze carnaval mag een button niet ontbreken. Hoewel we geen nieuwe prins, boerenbruidspaar of
optocht hebben komt er wel een button. En wel een heel bijzondere! De kinderen van groep 8 van
basisschool ‘Onder de Wieken’ maken een ontwerp hiervoor. We kiezen er één uit voor de button. Alle
andere inzendingen / ontwerpen worden verwerkt in de aankleding van het centrum van Meterik. En dat is
nog niet alles! Hoe mooi zou het zijn als de Meulewiekers hun eigen carnavalsposter maken en het raam
hiermee versieren. Voor de jeugdige ontwerpers valt de Jeugdbeker daarmee te winnen. Meer informatie
volgt nog.
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Graag zouden we iets meer willen vertellen over het 100-jarig jubileum van onze vereniging in 2021.
De realiteit is echter anders. Alle toneelactiviteiten liggen op dit moment stil en blijven nog een tijdje stil.
Het bestuur heeft deze week vergaderd over mogelijke activiteiten in 2021. Het maken van grote plannen
voor dit jaar blijkt nagenoeg onmogelijk. Daarom heeft het bestuur besloten dat dit jaar geen grote
voorbereidingen met betrekking tot het eeuwfeest zullen plaatsvinden.
In januari 2022 willen we, zoals we nu tegen de zaak aankijken, de draad weer oppakken om medio 2023
een groot jubileumstuk te presenteren onder voorlopige werktitel TOVRI 100 EN UN BITJE.
Tevens willen we vanaf deze plaats iedereen in Meterik, ondernemers en collega-verenigingen veel sterkte
toewensen bij het aan elkaar knopen van de eindjes, want we weten dat sommigen het moeilijk hebben.
Houd moed!

Meterik Schoon
We zijn gestart….
Afgelopen week hebben er diverse schoonmaakrondes plaats gevonden. Het eerste resultaat:
11 volle vuilniszakken en veel flessen (die
merendeels in de glascontainer terecht zijn
gekomen).
Buiten de bermkanten hebben we, waar mogelijk,
ook afval uit de beken en greppels gehaald.
Inmiddels hebben zich weer een aantal vrijwilligers
gemeld.
Samen zetten we de schouders eronder voor een
zwerfafvalvrij Meterik.
Interesse om mee te doen….
Mail dan naar info@dorpsraadmeterik.nl of neem
contact op 06-5495 1201

Voor de materialen wordt gezorgd.
Dorpsraad Meterik.
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Drabbelsplaats
Vorige week las u in ’t Krèntje een artikel over De Gus uit het boek ‘Die goeie ouwe tijd’ dat is geschreven
door Sjang Hoeijmakers. Vandaag het vervolg van het verhaal.
‘Soms gingen we helemaal tot aan de westelijke rand van de bossen. Als we daar in een boom klommen,
hadden we een prachtig uitzicht over de zogenaamde Peelse Heide, waarvan toen nog bijna niets in
cultuur was gebracht. We wisten dat verder naar het westen de heide overging in het veengebied van de
Schaakse Peel en naar het zuidwesten de Dorper Peel. Over dit gebied in de wazige verte zagen we de
schoorstenen van de turfstrooiselfabrieken in Griendtsveen.
Toen we eens thuis vertelden, waar we geweest waren, zei mijn vader: ,,Enkele jaren geleden zou je vanaf
dat punt ook Drabbels Kooi hebben kunnen zien en misschien nog wel meer kooien, die er vroeger
stonden, maar Drabbels-kooi is wel het langste van allemaal in gebruik geweest."
Nu, na zoveel jaren, zoek ik tevergeefs op de Tranchotkaart naar Drabbelskooi. Het is bijna zeker dat de
kooi, die op deze kaart „Geurtskooi" genoemd wordt, de Drabbelskooi is. Een familie Geurts woonde aan
de Schaak op Drabbelsplaats. Deze boerderij en de schaapskooi in de Peel danken hun naam natuurlijk
aan een familie Drabbels.
Mogelijk is, door trouwen of vererven, de boerderij in het bezit gekomen van de familie Geurts. Toen de
Tranchotkaart gemaakt werd, kreeg de betreffende schaapskooi de naam Geurtskooi, naar de toenmalige
eigenaar, maar in de volksmond is het altijd Drabbelskooi gebleven. De laatste Geurts, die op
Drabbelsplaats woonde, was een vrijgezel, die omstreeks 1925 is overleden. Hij werd door iedereen
Drabbels-Hannes genoemd.
Tot ongeveer 1915 heeft hij schapen gehouden. Sjang Reinders van de Schaak was de laatste scheper
die hij in dienst had. Bij deze Sjang Reinders heb ik in 1926 als boerenknechtje gewoond. Ik was toen
vijftien jaar en als Sjang over zijn belevenissen als scheper vertelde, was ik een aandachtig toehoorder.
Uit datgene wat hij vertelde, kan ik nu nog met vrij grote zekerheid opmaken dat Drabbelskooi de
Geurtskooi van de Tranchotkaart is.
Uit al het voorgaande is wel duidelijk geworden dat wij nogal geïsoleerd woonden. Hierdoor kwamen we
met weinig personen in contact, waardoor we niet zoveel indrukken hoefden te verwerken als de jeugd van
tegenwoordig. Mogelijk is dat er de oorzaak van dat ik van bepaalde personen een duidelijk beeld
overhield. Verderop in dit boek vindt u de verhalen over enkele van die opvallende personen.’
Wordt vervolgd.
Reacties graag naar info@heemkundemeterik.nl.

Oproep !!!!!!!!!!!!!!!!
We proberen er voor te zorgen dat u in 2021 elke week een mooi en gevarieerd
krantje in uw brievenbus of mailbox vindt. Hierbij staan we wel voor een uitdaging!
Door de coronaperikelen hebben veel verenigingen hun activiteiten tijdelijk moeten staken en vinden
evenementen geen doorgang. Onnodig om te vermelden dat dit grote gevolgen heeft voor de hoeveelheid
kopij de wij ontvangen!
We doen een oproep aan onze abonnees om ons te helpen. Heb je Meteriks nieuws,
een mooie foto, een zelfgemaakte puzzel, een mooie tekening etc., mail die dan naar
dorpskrantmeterik@gmail.com of bezorg het bij een van de redactieleden.
Samen maken we het verschil!

Doen….. alvast bedankt!
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Digitale dorpsraadvergadering op 21 januari 2021
Ook in januari vergaderen we digitaal. Deze vergadering is niet openbaar. Onderwerpen die aan de orde
komen zijn o.a. de stand van zaken BOW en ander nieuws uit de werkgroepen.
Via ’t Krèntje en onze Facebook-pagina informeren we u over de uitkomsten.
Heeft u vragen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl.

Eén avond sneeuwpret. Volgt er nog meer ????
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Neut Zaat Bierpakket

Beste lezers,
allereerst willen jullie vanuit onze kant het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Een aantal weken
geleden hebben we een geslaagde uitgifte gehad van ons jubileumbierpakket ‘Neut Zaat’. Hiervoor willen
wij jullie ontzettend bedanken!
Voor de liefhebbers hebben we nog enkele jubileumpakketten over. Mocht je dus nog interesse hebben in
een smakelijk bierpakket, stuur dan een bericht naar mvconcordiameterik@gmail.com.
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Vogeltelling
De Nationale Vogeltelling, die door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland
wordt verzorgd, is dit jaar op 24, 25 en 26 januari. ‘Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in
de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen’, is te
lezen op www.vogelbescherming.nl, waar alle praktische informatie en de spelregels over de telling te
vinden zijn.
De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd. Vorig jaar deden ruim 90.000 personen in
Nederland mee aan de telling. Zij telden ruim anderhalf miljoen vogels. Een telrecord. Limburgers liepen
trouwens niet echt warm voor het tellen van vogels. In onze provincie namen in 2020 maar 4669 mensen
deel aan de actie. Dat zijn er net iets meer dan vier op elke duizend inwoners. Daarmee scoorde Limburg
samen met Zuid-Holland het slechtst van alle provincies. In Drenthe is het tellen van tuinvogels het
populairst.
In Limburg deden 4.669 mensen mee aan de Tuinvogeltelling. Zij telden in totaal 90.343 vogels. De top 10:
1. Huismus:
2. Koolmees:
3. Pimpelmees:
4. Houtduif:
5. Merel:

16.959
13.810
9.577
5.062
5.062

6. Kauw:
7. Vink:
8. Ekster:
9. Turkse tortel:
10. Roodborst:

4.961
4.773
3.884
3.531
3.456

Heggenmus
Een heggenmus lijkt wel een muis. Hij beweegt zich net zo
sneaky. Zo’n vogeltje dat het ene moment nog verborgen zit, om
het volgende ogenblik razendsnel een paar zaden van de grond
te rapen. Op het eerste gezicht lijkt een heggenmus op een
huismus. De heggenmussnavel is echter veel spitser en
bovendien zijn kop en borst van de heggenmus grijsblauw.
Heggenmussen zijn eenpitters; je ziet er zelden meer dan één
tegelijkertijd. Foto: Shutterstock

Groenling
Een makkelijke. Een groenling is grijsgroen met een opvallende, gele
vleugelstreep. Vrouwtjes zijn grijzer dan mannen. De snavel is dik en
stevig, de kop bol en het lijf fors. Net als de koolmees is de groenling
verzot op zonnebloempitten. De manier van consumptie verschilt nogal.
Een koolmees hakt elk zaadje open; een groenling pelt het zaad in en
met de snavel. Groenlingen zijn gezelschapsdieren; je ziet ze meestal
in groepjes. Foto: Shutterstock

Vink
De vink zie je eigenlijk altijd op de grond eten. Niet raar, gezien
zijn voorkeur voor beukennootjes. Een mannetjesvink is
makkelijk te herkennen: zachtrode borst, grijzig kopje en witte
vleugelstrepen. Het vrouwtje lijkt wel een vrouwtjesmus: bruin
en onopvallend. De manier van lopen verraadt de identiteit.
Een mus hupt, een vink loopt. Beide pellen zaden door onderen bovensnavel langs elkaar te bewegen.
Foto: Shutterstock
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Turkse tortel
De tortel doet zijn naam eer aan. Eind januari wordt er al flink
gebaltst. De mannen staan met de borst vooruit te pronken en af
en toe wordt er razendsnel gepaard. De vogels zijn zacht beige,
wat bol en ogen ‘onschuldig’. Als alle duiven loopt de tortel nogal
raar. Om de omgeving goed in de gaten te kunnen houden,
houdt de vogel zijn kop tijdens het lopen zo stil mogelijk. Lijf en
kop bewegen los van elkaar. Knap schokkerig!
Foto: Shutterstock

Winterkoning
Het winterkoninkje is een van de kleinste vogels die in de tuin te zien
zijn; twee derde van een mus, maar veel boller. Kenmerkend voor dit
bruinige vogeltje zijn het bijna parmantig opgestoken staartje, de lichte
oogstreep en de dunne snavel. Een winterkoning scharrelt meestal wat
op de grond tussen het struikgewas. Dat doet een heggenmus ook,
maar die is veel groter en heeft bovendien een grijsblauwe kop.
Foto: Shutterstock

Gaai
Hoe kleurrijk hij ook is, een gaai gedraagt zich onopvallend.
Komt slechts even de tuin binnen, jat een pinda en maakt
zich weer uit de voeten. Pellen en opeten gebeurt uit het
zicht van de tuinbezitter. De vogel is vooral op de schutting
of een wat verscholen tak te zien. Vandaar bekijkt hij of het
veilig genoeg is om te landen. Grappig, die angst. Met het
formaat van een ekster lijkt bang zijn toch niet nodig.
Foto: Shutterstock

Sperwer
De sperwer is de enige roofvogel die zich in een tuin
waagt. Hij is duidelijk aanwezig, maar ook weer niet.
Vanuit de dekking vliegt hij met een noodvaart over en
grijpt hij razendsnel een mus, mees of spreeuw van de
voedertafel om deze op een donker plekje te plukken en
te verorberen. Slechts een hoopje veren en pootjes rest.
Een mannetje is blauwgrijs van boven, een vrouwtje
bruin. Beide hebben een gestreepte, rossige, borst.
Formaat merel.
Foto: Shutterstock
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Kauw
Kauwen zie je zelden alleen; de paartjes blijven het hele jaar door bij
elkaar en lijken elkaar doorlopend wat te melden te hebben: ka ka ka.
Ze zijn kleiner dan een kraai en hebben bovendien heel lichte, blauwe
ogen, een lichtgrijze nek en lichtgrijs achterhoofd. Kieskeurig zijn ze
niet, slim wel. Met acrobatische toeren weten ze pindakaas uit een
nauwe pot te halen, trekken ze pindasnoeren omhoog of pakken ze
broodkorsten van een ander af.
Foto: Shutterstock
:Kramsvogel
Kramsvogels zijn gasten uit het hoge noorden die vooral bij sneeuw,
als de regenwormen op ons platteland onbereikbaar zijn, naar de
tuinen trekken. Ze hebben het formaat van een forse merel met een
lange staart, grijze rug en gespikkelde borst. Ze roepen vaak ‘tjak tjak’.
Ze zijn dol op rozijnen en vruchten, die ze als een merel opeten. Even
hippen, kijken, oppikken, hippen, kijken, oppikken. Als ze vliegen, valt
de witte ondervleugel op.
Foto: Shutterstock

Door minstens een week van tevoren met voeren te beginnen, neemt het aantal te tellen vogels flink toe.
▪ Hangende voedersilo’s met zonnebloempitten en andere zaden zijn onder meer in trek bij kool- en
pimpelmees, groenling, grote bonte specht en halsbandparkiet.
▪ Vink, mus, roodborst, heggenmus, merel en Turkse tortel zijn grondeters; ook een lage voedertafel
is prima.
▪ Een hoge voedertafel of vogelhuis is prima voor spreeuw, kauw, tortel en huismus.
▪ Rijpe of zelfs rotte appels en peren of ongezwavelde rozijnen trekken onder meer spreeuwen,
kransvogels en merels.
▪ Heggenmus, roodborst en winterkoning eten meelwormen, ongekookte havermout, mengsels met
kleine zaden en brood.
▪ Vink, groenling, koolmees en mus houden van zonnebloempitten en strooizaad.
▪ Een vetblok op de grond is voor alle vogels aantrekkelijk, vooral in barre tijden.
▪ Spreeuw, mees, kauw en grote bonte specht zijn dol op potten pindakaas.

De laatste appeltjes smaken het best
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.
Gebedshuizen- en dus ook de kerk- mogen open blijven. Het aantal van maximaal 30 bezoekers per
keer blijft echter gehandhaafd.
Dus:
– reserveer tijdig
– geef naam en telefoonnummer door. Dan kunnen we u altijd bereiken.
– voor de meest recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen:
www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van telefoonnummer.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
23-01: Susan Baltussen
Huub Baltussen
06-02: Piet Kuenen
Max van Dieten
20-02: Margriet Hendriks
Jan Philipsen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 23 januari, 3e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Martinus v. Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen van de familie (jaardienst)
2. Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag)
3. Jacoba Baltussen - Janssen en Grad Baltussen (jaardienst)
4. Echtpaar Thiessen - Janssen (jaardienst)
Er kan nog worden gereserveerd
Zaterdag 30 januari: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 6 februari, 5e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. 1e jaardienst Wim Jacobs
Er kan nog worden gereserveerd
Zaterdag 13 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 20 februari, 7e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. 1e jaardienst Karel Jenneskens
2. 1e jaardienst Truus v. Rengs - Vullings
3. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken) en overledenen van de fam. Tacken - Weijs,
4. Piet en Stien Hermans - Reijnders (verjaardag)
5. Frans Verdellen (verjaardag)
Voor deze dag zijn er 20 reserveringen
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel: via algemeen secretariaat, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via email: secretariaat@parochiefederatiehorst-sevenum.nl.
Telefoonnummer priesternooddienst : 06 5540 8023
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De Nationale Voorleesdagen
Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er
'De Nationale Voorleesdagen'. Deze dagen hebben als doel het
bevorderen van het voorlezen aan kinderen, die zelf nog niet
kunnen lezen.
Het 'Prentenboek van het Jaar' staat centraal tijdens deze campagne.
Dit jaar is gekozen voor het boek ‘Coco kan het’ van Loes Riphagen.

Vandaag is een grote dag. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze
valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen
vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te slaan?
'De Nationale Voorleesdagen' zijn een initiatief van Stichting Lezen en worden gehouden van
woensdag 20 t/m zaterdag 30 januari 2021.
Deze dagen worden georganiseerd om ouders te stimuleren om voor te gaan lezen. Voorlezen aan
kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en
draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hun heel veel plezier!
Voorlezen kan uit ‘Coco kan het’ maar natuurlijk ook uit elk ander leuk prentenboek.
In de bieb zijn veel geschikte kinderboeken te vinden en voor kinderen is een abonnement helemaal gratis!
(Helaas is de bibliotheek i.v.m. de lockdown tijdelijk gesloten en alleen beperkt open met een
zelfbedieningsbalie. Zie voor verdere info de website van BiblioNu.)
Op de achterpagina staat een kleurplaat van ‘Coco kan het”.
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KLEURPLAAT
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