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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Wie grote bonen wil eten,
moet maart niet vergeten.
In week 8 is er 2 mm. neerslag bijgekomen.
Het totaal in februari is 56 mm.
De lente kijkt niet altijd op uw kalender.

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.
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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 27-02-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Maart
Ma
Do
Ma
Za

08:
18:
22:
27:

Collecte Jantje Beton (JongNL Meterik)
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

Do
Ma

01:
12:

Do

15:

Za
Ma
Do

24:
26:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

April

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, NL doet actie 09:00 uur

Juni
Vr
Za

04:
05:

Zo

06:

Ma
Vr
Za
Zo
Ma
Do
Ma
Za

07:
11:
12:
13:
14:
17:
21:
26:

Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
KBO wandelen 13:30 uur
VC Trivia volleybalkamp
VC Trivia volleybalkamp
VC Trivia volleybalkamp
KBO kienen 14:00 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Juli
Ma
Ma
Ma
Do
Za
Zo

05:
12:
19:
22:
24:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
- JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
25-31 JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021

3

Beste leden en ouders

YES, we mogen de groepsavonden weer gaan hervatten.
Vanaf maandag 8 maart gaan de groepsavonden weer
van start!
Er zijn natuurlijk nog heel wat regels en voorwaarden waar we aan moeten voldoen.
•
•
•

•
•
•

Heb je klachten, blijf dan thuis!
Ga voordat je naar de groepsavond komt thuis nog naar de wc. De blokhut mogen we
alleen betreden bij nood. Deze is tijdens de groepsavond verboden terrein.
Kom zoveel mogelijk alleen naar de groepsavond. Word je toch gebracht door pap of
mam, laat je dan op de parkeerplaats van het voetbalveld afzetten en loop dan naar de
blokhut toe.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de groepsavond.
Als je bij de blokhut aankomt, gebruik dan de looproutes en was je handen!
De groepsavond vindt buiten de blokhut, op het speelveld, plaats. Mocht het een keer
slecht weer zijn, dan kan het zijn dat de leiding de groepsavond af moet zeggen.

Na de groepsavond ga je meteen weer naar huis, zodat je voor het ingaan van de avondklok thuis
bent. Mocht de groepsavond normaal duren tot 21.00 uur, dan wordt deze ingekort. Dit horen jullie
dan nog van jullie eigen leiding.
Voor verdere vragen kun je altijd navraag doen bij de leiding. Bij de blokhut hangen alle
voorwaarden en regels die tijdens de groepsavond gelden.
Wij zijn in elk geval blij dat de groepsavonden, in aangepaste vorm, weer opgestart kunnen worden.
We hebben er zin in!
Namens het bestuur en de leiding,
Rick van Rengs

Einstein vur ôs sorte (1982)
Ziede nuchter,
of ziede zât,
te kiëve velt ‘r
aaltiëd wàt.
Werde wât waers,
giftig, gemein,
’t grötste hoës
wuurdt da te klein.
Ma laet ’t zich,
is ’t wer vet,
te briëd is da
’t smaalste bed.
Oet ‘Einstein vur ôs sorte‘
gedichtenbundel vân Jan vân Teng
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Voortgang Bouwen ‘Onder de Wieken’ (BOW)
De afgelopen periode is er achter de schermen door de begeleidingsgroep hard gewerkt om te komen tot
een keuze voor een aannemer. Peters Bouw gaat met ons aan de slag om het project te realiseren.
Iedereen heeft aangegeven verder deel te nemen aan het project. Dit betekent dat na de vaststelling van
het bestemmingsplan (raadsvergadering in maart) de tekeningen verder uitgewerkt gaan worden.
In maart is de eerste bijeenkomst met aannemer, bouwers en architect. Hierna gaat de aannemer met elke
bouwer afzonderlijk aan de slag om de details en/of persoonlijke wensen te verwerken.
Tijdens de realisatie van het project worden er ook 26 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het merendeel
hiervan wordt gerealiseerd aan de Rector de Fauwestraat in de strook voor de oude school en voor het
kerkhof.
De planning is om na de bouwvak te beginnen met de bouw. Dit betekent dat de gemeente de grond dan
bouwrijp oplevert en de oude basisschool gesloopt is.
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Dagboek in tijden van corona
Tijdens de eerste lockdown hield Ivana van Lieshout - Fattori
een dagboek bij.
Vandaag leest u deel 6.
Vóórdat het virus ons overal ter wereld de vrijheid benam, was er een
dag (12 maart) van onbezorgde vrijheid. Een wolkenloze hemel,
vanwege een scherpe wind, de allereerste dag dat het zo mooi en
blauw was, na de grijze winter en de overvloedige regen van de
afgelopen maanden.
Huub en ik gingen samen met een groep past-rotarians naar
Maastricht. We zagen de stad van boven, terwijl we genoten van koffie
en Limburgse vlaai. Vervolgens bezochten we, onder leiding van een gids, de groeve van de Jezuïten. Na
ruim twee uur bedevaart achter een olielampje aan, lieten we de vermoeide benen rusten in een restaurant
aan de Maas.
Tijdens het aperitief, terwijl iedereen de belevenissen van de dag nog eens besprak, zag je op
verschillende tv-schermen in de zaal schimmen van bekende personen, niemand lette erop. Niet tijdens de
lunch en ook niet in de bus terug naar Horst. Niemand wist waarover de minister-president en de minister
van Volksgezondheid spraken.
Het coronavirus was iets akeligs waarmee die roekeloze Italianen ons opgezadeld hadden…
De volgende dag werden we wakker onder de regen, met hoofdpijn en gesloten deuren …
Pasen 2020. Ochtendwandeling en daarna de Heilige mis vanuit het Vaticaan met een teneergeslagen
paus op een verlaten Sint-Pieterplein. De groeten uit Italië, Spanje, Engeland en New York. Voor de lunch,
zijn we, na meer dan een maand, eindelijk weer eens met zes personen aan tafel. Een extra zonnestraaltje
op een zonovergoten dag. Geen verstopte paaseieren in de tuin, maar wel een miniscuul haasje dat, via
de oprijlaan, zich verstopt heeft onder de struik waar het roodborstje woont. Volgens Stefania was Luca
besmet met het coronavirus omdat hij alle symptomen vertoonde. Godzijdank heeft hij zonder problemen
de ziekte overwonnen. En mijn verbrande vingers doen nog steeds pijn.
Gisteren, na een paar recordweken van heldere zonnenschijn, een beetje regen. Vandaag, beetje frisjes
en af en toe een zonnetje. ’s Middags wafels gebakken die we alleen op zullen moeten eten, gezien het
sporadische bezoek. Vanochtend vertelde Chiarangela dat gisterenavond het vriendje van Alessia zich
niet goed voelde. Tot nu toe nog niets gehoord, laten we hopen dat het goed gaat. Het haasje is niet
verdwenen, vanavond zag ik hem bij de oude stal van de pony’s.
Vanochtend werd ik wakker geschud uit mijn dromen door een valse noot in het vogelconcert. Waarvan ik
droomde? Ik weet het niet meer. Eenmaal wakker luisterde ik scherper; het was een hees geluid, tamelijk
laag, anders dan dat schrille en hartverscheurende geluid van de pauwen. Misschien een verkouden
pauw? O dear… beter even controleren. Ik trek de gordijnen opzij, open het raam en een fazant vlucht
weg. Gelukkig.
Wat een vreselijke gedachten zo ‘s morgens vroeg! Ben ik kinds geworden? De slapenloze nachten, de
eindeloze dagen.
Met mij gaat het nog wel; ’s ochends een wandeling, huishoudelijke taken, om 10 uur het cappuccinomomentje met Chiarangela die komt controleren of wij er nog zijn (en waar zouden we anders moeten
zijn?), het voorbereiden van de lunch - tamelijk vermoeiend- etcetera.
Maar Huub is lui. Zijn meest zware taak verricht hij meteen na het opstaan. Als ik in de keuken kom is de
ontbijttafel klaar, de koffie pruttelt, zijn eitje gebakken en de krant, die nog steeds rondgebracht wordt,
opengeslagen op tafel. Daarna rookt hij een sigaretje, trekt zich terug in de leeskamer voor de tv om de
verschillende nieuwsberichten te horen of achter zijn computer om de mails te controleren of om een
spelletje patience te spelen. Ondertussen enkele dutjes. ’s Middags, na zijn gebruikelijk dutje, koffie en de
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nieuwsberichten van drie uur. Hij troost zichzelf met de concerten van André Rieu en de tv-serie Flodder.
Ondertussen horen we dat het beter gaat met het vriendje van Alessia en is Pedro gekomen om naar onze
gezondheid te informeren. Ook bij hen alles in orde.

Een geboortevirus in het Meteriks veld

3 geboortes bij bijna buren

Hartelijk gefeliciteerd en heel
veel geluk gewenst met
Fleur, Elin en Jace
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Op woensdag 17 maart
zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen
Stemmen bij volmacht/ iemand anders gaat voor u stemmen
Kunt u zelf niet stemmen? Geef dan iemand anders een volmacht om voor u een stem uit te brengen. Zie
hiervoor de achterzijde van uw stempas.
•

•

De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Horst aan de Maas
woont en ook een stempas heeft ontvangen. U kunt een machtiging geven tot en met de dag
van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw ID-bewijs
aan de voorzitter laten zien. Geef deze dus mee.
Wilt u iemand anders machtigen die niet in de gemeente Horst aan de Maas
woont? Dan dient u een schriftelijke volmacht aan te vragen. Dat kan digitaal via onze website
voor 17.00 uur vrijdag 12 maart 2021. Maak eerst een afspraak als u persoonlijk een aanvraag
op het gemeentehuis wilt doen.

Een gemachtigde mag niet meer dan drie machtigingen aannemen en hij/zij brengt de
volmacht stem gelijktijdig met zijn eigen stem uit.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt zelf gaan stemmen in een andere
gemeente in Nederland.
Als u op 17-03-2021 zelf in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, moet u een
kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u uiterlijk voor 17.00 uur vrijdag 12 maart 2021
digitaal aanvragen via onze website of op het gemeentehuis.

Veilig stemmen in coronatijd
Er zijn diverse maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen in een stembureau. Meer
hierover op de achterzijde van de kandidatenlijst en op onze website.

Briefstemmen:
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook hun stem per brief uitbrengen. Ze krijgen de
stembescheiden hiervoor in twee zendingen per post thuisgestuurd.
•
•

Een briefstem doet u voor 17.00 uur vrijdag 12 maart 2021 op de post of
U levert ‘m in op het inleverpunt in het gemeentehuis:
o op werkdagen vanaf 10 t/m 16 maart tussen 09.00 en 17.00 uur;
o op woensdag 17 maart tussen 07.30 en 21.00 uur.

Vervroegd stemmen
Behoort u tot één van de risicogroepen van het RIVM? Dan kunt u uw stem ook op 15 of 16 maart
2021 in één van de vier geopende stembureaus uitbrengen. Een overzicht van deze stembureaus
en informatie over de locatie en openingstijden van het briefstembureau en de centrale tellocatie
vindt u op de achterzijde van de kandidatenlijst die u uiterlijk 6 maart ontvangt.
Brengt u uw stem op het stembureau uit? Doe dan eerst de gezondheidscheck. Meer hierover
vindt u op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen en op de achterzijde van de kandidatenlijst. Bellen
kan ook. Tel. 077 477 9777.
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Duurzaam Meterik: warmtepompen
Vanuit de Dorpsraad zijn we met een project gestart om te kijken of er interesse is in Meterik om
bestaande woningen en/of tuinen te verduurzamen. Denk aan dakwater afkoppelen, zonnepanelen,
isolatie etc. Door krachten en kennis te bundelen kunnen we als inwoners elkaar helpen en behoeft niet
ieder voor zich alles zelf uit te zoeken. Denkt u bijvoorbeeld na over de aanschaf van een warmtepomp?
Welke kies je dan en is mijn woning überhaupt geschikt voor een warmtepomp? Lees er over in
onderstaand artikel.

Wat is een warmtepomp en hoe werkt het?
Een warmtepomp is een elektrisch apparaat dat vanuit een bron warmte haalt om te gebruiken voor het
verwarmen van water. Het warme water wordt gebruikt voor het verwarmen van een woning en het
verwarmen van kraanwater. Een warmtepomp is daarmee een alternatief voor verwarmen met aardgas.
Een warmtepomp kan aardgas in uw woning volledig vervangen, of een gedeelte. Een warmtepomp gaat
ongeveer 15 jaar mee.
Een warmtepomp haalt ‘gratis’ warmte uit een bron en gebruikt deze warmte om warm water mee te
maken. Bronnen kunnen zijn de buitenlucht (ventilatielucht), bodem en (grond)water. De warmtepomp
gebruikt elektriciteit om de warmte uit de bron te onttrekken. Technisch gezien is een warmtepomp
vergelijkbaar met een koelkast of airconditioning systeem.
Een warmtepomp gebruikt koudemiddelen die langs de warmtebron worden geleid. Hierdoor neemt het
warmte op, wat wordt getransporteerd naar een compressor. Deze verhoogt de warmte, die vervolgens
wordt afgegeven aan water voor verwarmen of kraanwater. Koudemiddelen zijn vloeistoffen die bij lage
temperaturen ook warmte uit bronnen kunnen halen.

Voorwaarden voor gebruik warmtepomp
De warmtepomp is volledig elektrisch en kan moderne, goed geïsoleerde woningen volledig elektrisch
verwarmen. Een warmtepomp kan niet elke woning goed verwarmen. Een warmtepomp maakt namelijk
warm water op lage temperaturen (maximaal 50 graden). Woningen die weinig of geen isolatie hebben
verliezen teveel warmte, waardoor de warmtepomp heel hard moet werken om de woning warm te krijgen.
Vaak lukt dat dan niet eens. De cv-ketel die u gewend bent, maakt water op hoge temperaturen. Daardoor
kunt u uw woning in de meeste gevallen wel warm krijgen, ook als er geen of weinig isolatie aanwezig is.
Voorwaarden voor een goede werking van een warmtepomp zijn daarom:
• Een (zeer) goed geïsoleerde woning. Goede isolatie beperkt het warmteverlies uit de woning,
waardoor het makkelijker warm kan worden en ook kan blijven, ook met cv-water op een lage
temperatuur
•

Een warmteafgifte systeem wat geschikt is voor het afgeven van de warmte op lage temperaturen.
Denk hierbij aan vloerverwarming of speciale radiatoren.

Hybride systeem of volledig aardgasvrij verwarmen
Er zijn verschillende vormen van verwarmen met een warmtepomp. Warmtepompen kunnen worden
aangesloten op de huidige cv-ketel, als het een HR-ketel is. Dat noemen we ook wel een 'hybride
opstelling'. Hybride betekent dat er van twee systemen gebruik gemaakt wordt: elektrisch verwarmen en
ook nog op gas. De hybride warmtepomp verwarmt de woning voor een groot deel en de HR-ketel springt
bij op koude dagen en blijft het warme tapwater maken.
Een warmtepomp kan ook uw gasgestookte cv-ketel volledig vervangen. De warmtepomp zorgt dan
volledig voor het verwarmen van de woning en het warme kraanwater. Op die manier kan uw woning
volledig afgesloten worden van het aardgas. Hiervoor is het belangrijk dat het warmteafgifte systeem
warmte kan afgeven op de lagere temperaturen die de warmtepomp levert.
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Welke typen warmtepomp zijn er?
Bodem warmtepomp
Een bodem warmtepomp verwarmt uw huis volledig. De warmtepomp
vervangt de cv-ketel. U maakt geen gebruik meer van aardgas voor
het verwarmen van uw woning en tapwater.
Voordelen: Meest energiezuinige oplossing. Volledig aardgasvrij
verwarmen. Passief koelen in de zomer. Vrijwel geluidloos.
Subsidiemogelijkheden
Nadelen: Duurste warmtepomp. Ruimte nodig in tuin voor boringen.

Buitenlucht warmtepomp
Een buitenlucht warmtepomp verwarmt uw huis en tapwater volledig
elektrisch. Deze warmtepomp is iets goedkoper dan een
bodemwarmtepomp maar heeft ook een iets lager rendement.
Voordelen: Volledig aardgasvrij verwarmen. Relatief weinig extra ruimte
nodig. Actief koelen in de zomer. Subsidiemogelijkheden.
Nadelen: Grote investering. Buitenunit maakt geluid. Bij extreme kou
mogelijk minder werkzaam, er zal dan een elektrisch verwarmingselement
bij moeten springen, wat extra stroomkosten met zich meebrengt.

Hybride warmtepomp
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot deel van de
verwarming over van de huidige cv-ketel. De cv-ketel springt bij
wanneer er een piekvraag ontstaat zoals in de winter. Ook blijft de cvketel warm tapwater maken.
Voordelen: Goedkoper dan een volledige warmtepomp. Flinke
besparing op gas (50-80%). Actief koelen in de zomer.
Subsidiemogelijkheden.
Nadelen: Neemt extra ruimte in beslag naast de cv-ketel. Buitenunit
maakt geluid

Ventilatiewarmtepomp
De ventilatiewarmtepomp is alleen toepasbaar als er mechanische ventilatie in
huis aanwezig is. De ventilatiewarmtepomp haalt warmte uit de ventilatielucht
en maakt hier warm water van. Dit wordt (her)gebruikt door de cv-ketel.
Voordelen: Voorkomt verspilling van warmte door ventilatie. Weinig extra
ruimte nodig. Vervangt ook direct de (verouderde) mechanische ventilatie.
Subsidiemogelijkheden
Nadelen: Is alleen toe te passen bij woningen met mechanische ventilatie
(type C). Minder gasbesparing dan andere warmtepompen.
Hoe efficiënt is een warmtepomp?
Het rendement van een warmtepomp is afhankelijk van meerdere factoren, waarvan de bron mogelijk de
belangrijkste is. Zo heeft een grondwater warmtepomp een hoger rendement dan een systeem met de
buitenlucht als bron. De buitenlucht varieert namelijk in temperatuur, terwijl de grond altijd een constante
temperatuur heeft. Ook de benodigde afgiftetemperatuur, het al dan niet toepassen van een elektrisch
verwarmingselement en de bèta factor spelen hierbij een belangrijke rol. Dit kan een adviseur verder
toelichten. (De efficiëntie van een warmtepomp drukt men uit in de (S)COP factor. Dit staat voor
(Seasonal) Coëfficiënt Of Performance. Een voorbeeld van een warmtepomp met een SCOP/rendement
van 4: wanneer men 1 kWh aan energie in het proces stopt, zal de warmtepomp 4 kWh aan
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energie/warmte produceren. Bij een lucht-water warmtepomp is het belangrijk om te kijken naar de SCOP
in plaats van de COP. Aangezien de buitenlucht (bron) in temperatuur fluctueert per seizoen geeft de
SCOP het gemiddelde rendement aan over een jaar.)
Met zonnepanelen als aanvulling kan (extra) op de energiekosten bespaard worden.
Meer informatie over warmtepompen vindt u op deze website:
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/warmtepompen

Omroep Horst aan de Maas blijft toch bestaan
De website en radiozender van Omroep Horst aan de Maas blijven in de lucht. Dat is de uitkomst van
gesprekken tussen de vrijwilligers van de omroep en gemeente afgelopen weekend.
De tv-zender van de lokale omroep is wel per 1 maart op zwart gegaan.

Veel onbegrip
Vorige week dinsdag werd bekend dat Omroep Horst aan de Maas per 1 maart ophoudt te bestaan. Dat
zorgde voor verslagenheid bij de vrijwilligers van de omroep en onbegrip in de lokale samenleving. Ook
stelden verschillende politieke partijen de afgelopen dagen vragen aan het college van burgemeester en
wethouders over het ‘op zwart gaan’ van de omroep.

‘Hartverwarmend’
Veel inwoners staken de omroep de afgelopen week een hart onder de riem. Een grote groep
carnavalsartiesten en luisteraars verzamelden zich zondagochtend voor de studio van Omroep Horst aan
de Maas. Samen met de makers van het radioprogramma De Wekkerradio zongen zij luidkeels met de
muziek mee. Ook de reacties op de diverse sociale media waren ontroerend en hartverwarmend, aldus
een van de vrijwilligers.

Gesprekken
Namens alle vrijwilligers van Omroep Horst aan de Maas hebben Eric Reijnders en Paul Knorr afgelopen
donderdag een brandbrief gestuurd aan het gemeentebestuur. Daarin riepen zij het college op om de
omroep in leven te houden. Van vrijdagmiddag tot en met zondagavond vonden er diverse gesprekken
plaats tussen de omroep, de Raad van Toezicht en de gemeente. Deze gesprekken hebben ertoe geleid
dat de vrijwilligers deze zondag 28 februari unaniem hebben besloten dat website en radiozender in de
lucht blijven. Daardoor kunnen zij doorgaan met het maken van hun radioprogramma’s; de vanuit L1
gestationeerde redacteur/verslaggever Tim van der Weerden blijft content maken voor de website van de
omroep.

30.000 euro
De vrijwilligers nemen de huidige stichting over. De gemeente stelt een subsidie van 30.000 euro
beschikbaar voor de duur van maximaal zes maanden. Jan Droesen vervult vanaf 1 maart de rol van
directeur-bestuurder. Louis Vullings, Dirk Jeurissen en Bas Peeters vormen de nieuwe Raad van Toezicht.
De huidige interim directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht nemen afscheid.

Toekomst
In opdracht van de gemeente heeft een verkenner de afgelopen twee maanden gekeken of de huidige
lokale omroep een toekomst heeft. De komende maanden moet blijken op welke manier er een fusie of
samenwerking mogelijk is. Een taskforce, samengesteld uit verschillende partijen uit de gemeente gaat die
taak op zich nemen.

Crowdfunding
Nu de doorstart een feit is, zullen de vrijwilligers alles aangrijpen om de omroep ook financieel draaiende
te houden. Een van de acties die gelanceerd is, is een crowfund-actie.
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Quiz

Vrijdag 12 februari vond de VC Trivia Quiz plaats. Uiteindelijk hebben we drie winnaars uit kunnen roepen:
Miriam Litjens, Ise Kersten en familie Willems! Ondertussen hebben alle winnaars hun prijzen mogen
ontvangen, met dank aan PuurbyKris en Jumbo Phicoop Sevenum. Bij deze willen we alle deelnemers
nogmaals bedanken voor hun enthousiasme en competitiviteit. Hopelijk tot snel weer op het veld!

Lettertocht
Alle jeugdleden t/m niveau 6 hebben tijdens de
carnavalsvakantie mee kunnen doen aan een
letterspeurtocht. In eigen dorp kon er op zoek
worden gegaan naar letters die via een bepaalde
route verspreid waren. De veertien letters op de route
vormden samen de woorden: prins volleybal.
De winnaar zal snel een bericht ontvangen!

Work Out en VC Trivia maken zich weer
sterk!
Sinds 15 februari is de ABC jeugd weer volop in
beweging. WorkOut verzorgt wederom de wekelijkse
bootcamps voor ons!

Belastingservice
Belastingservice Horst biedt ook dit jaar weer hulp bij de belastingaangifte voor alle particulieren,
(geen ZZP). Zij verzorgen zowel de binnenlandse als ook de buitenlandse aangiften, ook kunt u hier
terecht voor de zorg- en huurtoeslagen. Bij overlijden verzorgen zij ook de F biljetten en
erfbelastingformulieren.

Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor elke kleine beurs.
Al onze vaste klanten krijgen voor half februari van de belastingdienst automatisch een nieuwe
machtigingscode 2020; van ons krijgen zij eind februari bericht hoe we in deze periode onze
dienstverlening zullen gaan organiseren.
Voor 1 april ingevuld betekent voor 1 juli bericht van de belastingdienst.
Heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op via: tel. 077-398 4788 of 06-1244 6049 of
belastingservice.horst@gmail.com of https://www.belastingservicehorst.nl.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht; het aantal van maximaal 30 bezoekers per keer
blijft 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
06-03: Jos Tielen
Theo v. Rens
20-03: Susan Baltussen
Max v. Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 6 maart, 3e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Leen Geurts - Smedts (jaardienst)
2. Piet en Mien Alards - v. Rens en zoon Ger (jaardienst)
3. Jac en Door Jenniskens - Croijmans (jaardienst)
4. Bijzondere intentie
Voor deze mis zijn er 10 reserveringen
Zaterdag 13 maart: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 20 maart, 5e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag)
2. Ger Bouten en Thea Bouten - Baltussen
3. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - v.Wijlick (verjaardag)
Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving.
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