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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
         na ruim een jaar corona-bagger 

nu even voor de verkiezingen geloven in gouden baren...!!! 
 
In week 9 is er 10 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
 
Lijstduwers: 
Zien wij zo’n stembiljet vol kandidaten, 
dan is de vraag die automatisch rijst: 
‘Waarom die duwers onderaan de lijst? 
Veel beter om die neppers weg te laten.’ 
Ach, leiders willen niet dat wij ontdekken 
dat zij niet sterk genoeg zijn om te trekken. 
 

 
 
                                                      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. 
 
 

 

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 e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 06-03-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

 

Maart 

Do 18: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 22: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

April   

Do 01: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 12: - KBO wandelen 13:30 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 15: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 24: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 26: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 29: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
   

Mei   

Ma 03: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 08: JongNL Meterik, Pruts-inn 
Ma 10: KBO kienen 14:00 uur 
Do 13: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 17: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 20: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: - Buitentoernooi VC Trivia 
  - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Do 27: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 29: JongNL Meterik, NL doet actie 09:00 uur 
   

Juni   

Vr 04: Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
Za 05: - Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
  - Concertreis Muziekvereniging Concordia 
Zo 06: - Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
  - Concertreis Muziekvereniging Concordia 
 
 

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. 077-3984788 of 06-12446049 of belastingservice.horst@gmail.com of 
https://www.belastingservicehorst.nl 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:belastingservice.horst@gmail.com
https://www.belastingservicehorst.nl/
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 Jantje Beton Collecte van 8 t/m 13 maart  
  
 
 

Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend.  
3 op de 10 Kinderen spelen niet of slechts één keer per week buiten. Steeds meer kinderen kunnen niet lid 
worden van een club of jeugdvereniging. Deze kinderen zijn aangewezen op een speelplek in de buurt.  
 
Voor kinderen in kwetsbare speelposities is buitenspelen vaak onmogelijk. Terwijl spelen ontzettend 
belangrijk is voor ieder kind. Slootje springen, verstoppertje doen in de straat of buiten met vriendjes de 
wereld verkennen. Een leven zonder buitenspelen is ondenkbaar voor opgroeiende kinderen.  
 
De rol van JongNederland-clubs, jeugdverenigingen en leuke speeltuinen in de buurt wordt daarom steeds 
belangrijker. Het is daarom meer dan ooit hard nodig om geld op te halen. 
  
Wij  hebben er  dit jaar voor gekozen  om huis aan huis een folder in de brievenbus te doen waarop 
een QR code staat. (Mogelijk hebt u deze al ontvangen)  
Hiermee kunt u elk willekeurig bedrag doneren.  We hopen net als andere jaren op jullie steun. De 
helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere 
helft is voor onze eigen clubkas. 
 
 
  
PAARDENSPORTVERENIGING  
 

                             St. JORIS 
 
                      METERIK 
 
 
 
Potgrondactie geannuleerd! 
 
Door de voor iedereen bekende oorzaak, hebben wij besloten om de potgrondactie van 2021 niet door te 
laten gaan. 
Wij willen geen enkel risico lopen voor onze leden maar zeker ook niet voor de inwoners van Meterik, 
waarvan wij in de voorgaande jaren steun mochten ontvangen. 
Helaas het is niet anders. Volgend jaar hopen wij weer op u te mogen rekenen als wij langs komen voor de 
verkoop van potgrond. 
 
Bestuur en leden Ruiterclub St. Joris Meterik 
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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 7. 

 

Gisteren heb ik in het bos een wandeling gemaakt met Kathie, met twee 
meter afstand van elkaar en we hebben niemand ontmoet. Voor haar is het 
iets te veel geweest, vanwege de operatie aan de knieën. Eenmaal thuis, 
hebben we, in gezelschap van Huub en Toine, de tuinman, een cappuccino 
op het terras gedronken. Ik moet zeggen dat onze tuin er nooit zo verzorgd uit 
heeft gezien.  

 

Vandaag heeft een mevrouw uit Meterik ons, namens de gemeenschap, een 
mooie bos gerbera’s gebracht. Ze vergeten ons niet. Dank! 

 

De tijd is galant en de dagen volgen elkaar op, ook al laten ze haast geen 
sporen na.  

 

Het is half april en moeilijk om het ritme van de week vol te houden, nu we niet meer door onze normaal zo 
overvolle agenda gecommandeerd worden. Maar vandaag is het zaterdag en als er iets is waar nooit 
vanaf wordt geweken in huize Van Lieshout, dan is dat wel het eindeweeksmenu: bouillonsoep en 
stamppot. 

 

Gelukkig gaat het inmiddels beter met mijn vingers - drie, niet twee vingers: wijs-, middel- én ringvinger. De 
baksteenrood verbrande huid heelt langzaam en eronder groeit een nieuw huidje, als lenteblaadjes zo teer 
(“zojuist geboren” zoals onze vader Dante, de grootste Italiaanse dichter, zou zeggen). Mijn middelvinger 
is het meest beschadigd, ik voel nog steeds een brandend gevoel, maar ik kan hem nu bewegen zonder 
dat de huid meteen kapot springt. Vanochtend toen ik naar buiten ging voor mijn wandeling zag ik Maurice 
aan het werk in de tuin en in gezelschap van zijn Italiaanse windhond, die me hartelijk begroette. Soms 
maken we een praatje.  

 

In de lokale krant die we (nog steeds ) op donderdag in de brievenbus aantreffen, zagen we een foto van 
een slang, aangetroffen in een tuin in de Crommentuijnstraat. Het bleek een Russische rattenslang die 
twee en een half meter lang kan worden. Wie weet hoe hij hier vergezeild is geraakt? Ontsnapt uit een 
kooi of losgelaten? Hij schijnt niet giftig, maar toch tref ik hem hier liever niet aan. Verder is er een bever 
gevonden in de Molenbeek. De eerste sinds jaren. En op de weg langs het Gardameer, in plaats van de 
gewoonlijke files een beer die de marathon loopt. 

 

Een ander bericht dat je nooit in een krant aantreft: vandaag bij de barbecue bij onze dochter, zijn naast 
Anna en Alessia ook hun respectievelijke vriendjes aanwezig. De beste wensen. 

 

Gisterenavond vreselijk nieuws: N…., is, na een serie van drie infarcten, opgenomen in het ziekenhuis in 
Venlo, haar rechterzijde volledig verlamd, en haar spraakvermogen volledig kwijt. Haar man mag haar niet 
bezoeken vanwege corona en hun dochter, in Canada, mag het land niet uit. Hun zoon woont in Duitsland 
op een uur afstand en ik verwacht dat hij wel toestemming krijgt om naar Nederland te komen om bij zijn 
wanhopige vader te zijn. Lieve God, wat een tijden.  

 

Met ons gaat het nog steeds goed. Na de barbecue is Anna naar ons toe gekomen om haar vriend, Daan, 
voor te stellen; de eerste indruk is prima, een goede jongen, serieus en rustig. En mooi, met een grote 
krullenbos en een klassiek profiel. Ze bleven een uurtje en zoals gewoonlijk op veilige afstand.  

 

Een fijn telefoongesprekje tussen Huub en Frans Joosten, een leeftijdgenoot die in Dordrecht woont. En 
Huub heeft een nieuwe hobby gevonden: mieren doden.  
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Duurzaam Meterik: 

maak ook je tuin duurzaam en klimaatbestendig 

 
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 hoeft niet ieder 
voor zich alles zelf uit te zoeken. Hoe kun je je tuin duurzaam en klimaatbestendig maken.  
Lees er over in onderstaand artikel. 
 

Laat het kostbare regenwater niet ongebruikt wegvloeien 

Niet alleen onze woning, maar ook onze tuin kunnen we duurzamer maken.  
Ons klimaat verandert. Het gaat harder en langer regenen, maar ook periodes van droogte en hitte worden 
extremer. Het riool kan veel regenwater in korte tijd niet goed verwerken. Het gevolg: straten onder water 
en wateroverlast in gebouwen. Het centrum van Meterik wordt daar binnenkort op aangepast.   
Maar zelf kun je ook helpen: laat het regenwater van je dak niet langer in het riool lopen, maar in je tuin! 
Bijvoorbeeld in regentonnen of een regenwatervijver. Of je laat het water met een infiltratiekolk of een 
grindkoffer in de bodem lopen. Je helpt dan ook droogte voorkomen. Je tuin heeft dan 's zomers minder 
water nodig en je hoeft minder te sproeien. 
 

En het mooie is dat voor dit soort maatregelen een interessante 
subsidieregeling bestaat. Je kunt daarvoor via de website van de 
gemeente een aanvraag doen. Een  adviseur neemt dan contact op 
en komt geheel vrijblijvend bij je thuis kijken wat er mogelijk is. 
Voorwaarden: 

• je woning is gebouwd vóór het jaar 2002 
▪ je woning staat niet in het buitengebied (mag niet        

aangesloten zijn op drukriolering) 
• afkoppelen van het regenwater veroorzaakt geen overlast in 

 je omgeving 
• het oppervlak dat je af wilt koppelen is minimaal 30 m2  

Op waterklaar.nl  staan nog veel meer tips waarmee je kunt helpen 
wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen. 

 

Kies voor groen in plaats van stenen 

Veel mensen willen een onderhoudsvrije tuin en kiezen daarom vaak voor een betegelde tuin. En dat is 
jammer. Want meer groen in je achtertuin en voortuin heeft heel veel voordelen. 
 
Als het regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en hoeft het 
niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat bij heftige 
regenbuien te voorkomen. Bovendien zorg je bij infiltratie in je eigen tuin ervoor dat het grondwater wordt 
aangevuld. 
 
Betegelde tuinen worden in de zomer heel heet; het weghalen van tegels schept meer ruimte voor 
beplanting en het groen houdt de tuin op hete zomerse dagen koeler. De beplante vakken warmen veel 
minder op dan tegels. Planten verdampen water en hierbij koelt de lucht af. Je hebt dan een natuurlijke 
airco. 
 

https://www.waterklaar.nl/noord
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Het weghalen van tegels biedt meer ruimte aan planten, dieren en natuurlijk bodemleven. Door variatie in 
de beplanting wordt de biodiversiteit bevorderd. Het beste kan gekozen worden voor inheemse soorten. 
Daar heb je vaak het minste werk mee, omdat ze het van nature goed doen in ons klimaat. Probeer je tuin 
zoveel mogelijk te ontharden. Het liefst voor meer dan de helft. 
 
In veel tuintjes zie je grind als bodembedekker. Op zich niet zo slecht want dit laat ook het water door. 
Maar ook deze stenen worden heet. Een goed alternatief is boomschors. Het ziet er natuurlijker uit, 
vertraagt uitdroging van de grond, en maakt meer bodemleven mogelijk. En het is even 
onderhoudsvriendelijk als grind.  

 
Een leuke bijkomstigheid is dat onderzoek heeft uitgewezen 
dat in een straat met mooi onderhouden voortuintjes minder 
diefstal en geweldsdelicten plaatsvinden. Dat is nog een 
goede reden om een paar stenen te vervangen voor fris 
groen! 

Je hoeft echt geen groene vingers te hebben om planten in 
de tuin te houden. Kies voor onderhoudsvriendelijk groen, 
zoals boompjes of vaste planten. Wil je niet gelijk al je tegels 
uit de tuin halen? Pak het dan stapje voor stapje aan.  

In een volgend artikel zullen we nog wat tips geven over plantensoorten die goed zijn voor de biodiversiteit. 
Ze maken de tuin niet alleen aantrekkelijk voor jezelf maar ook voor vlinders, bijen, andere insecten. Ook 
vogels doe je er een groot plezier mee.  
 
Laat ons weten wat jij doet om je tuin te verduurzamen! Via onze Facebook-pagina of 
info@dorpsraadmeterik.nl. 
 

 

 

  

20 maart 2021 

Zwerfafval, we pakken het samen op! 

 
 
Horst aan de Maas doet op 20 maart 2021 weer mee aan de Landelijke Opschoondag. In de hele 
gemeente zijn die dag groepen inwoners in touw om zwerfafval op te ruimen. Doet u mee?  
 

Zwerfafval opruimen in uw dorp 

Lokale clubs en verenigingen worden van harte uitgenodigd om op 20 maart een opruimactie te 
organiseren. Dit kan in de eigen woonomgeving maar ook bijvoorbeeld in een natuurgebied. Een 
opruimactie duurt 2 tot 3 uur. 
 

De gemeente ondersteunt 

De gemeente levert het opruimmateriaal zoals knijpers om het zwerfafval op te pakken, vuilniszakken, 
veiligheidshesjes en werkhandschoenen. Na afloop van de actie worden de materialen én de volle 
vuilniszakken opgehaald. En zorgen wij voor een gepast bedankje voor de vrijwilligers. 
 

Aanmelden tot en met 14 maart 

Geïnteresseerd? U kunt zich tot en met 14 maart aanmelden via onze website: 
https://www.horstaandemaas.nl/opschoondag  

 

  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
https://www.horstaandemaas.nl/opschoondag
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Familie Craenmehr 

 
……. wie kan helpen? 

 
 
Ger en Toon Wagemans, twee broers met Craenmehr roots  doen al geruime tijd onderzoek naar de 
herkomst van de Craenmehrs.  
 
De familie Craenmehr heeft ook nazaten in Meterik en daarom zochten Toon en Ger contact met 
Heemkunde Meterik om de laatste puzzelstukjes gelegd te krijgen. 
 
Bijna tegelijkertijd deed Har Kuijpers uit Neer, ook met Craenmehr roots, parallel en onafhankelijk van 
Toon en Ger, eenzelfde onderzoek. Per toeval zijn ze bij elkaar gekomen en inmiddels hebben ze hun 
bevindingen langs elkaar gelegd en over en weer aangevuld. Alle gegevens worden  in een 
stamboomprogramma vastgelegd en Har zit in de afrondende fase om een uitgebreid en met foto's 
gedocumenteerd artikel te plaatsen in een Limburgs genealogisch tijdschrift. 
 
Jammer genoeg ontbreken nog gegevens over Jan Jozef (Kueb) Craenmehr die als vrijgezel door het 
leven ging van 1889 tot 1970. Wat ze weten van Kueb is dat hij van 1924 tot 1930 kantonnier was van de 
grindweg in Meterik, dat hij zijn baan heeft opgezegd en van 1931 tot 1940 zelfstandig ondernemer was. 
Met o.a. een autobus zorgde hij voor een lijndienst Meterik-Venlo op marktdagen aldaar en hij bood in 
advertenties vrachtvervoer en transport aan. 
  

- Op welke plek was zijn bedrijf gevestigd en waar woonde hij? 
- Ook zou het fijn zijn als er een foto van een auto, autobus of vrachtauto van Kueb geplaatst zou 

kunnen worden. 
- Verder wordt er nog gezocht naar gegevens over zijn ouders Theodor (1852-1935) en Hendrina 

van den Heuvel.  
 
Wat ook nog ontbreekt is het bidprentje van Peter Mathijs Craenmehr. Hij was getrouwd met Anna Maria 
van den Munckhof en toen die op 24 november 1928 in Meterik overleed, was Peter Mathijs Craenmehr al 
overleden. 
 
Wie kan helpen of heeft andere info over de familie Craenmehr die mogelijk nog kan worden toegevoegd? 
De gegevens worden door ons gescand waarna u alles weer terug krijgt. 
 
Reacties graag naar info@heemkundemeterik.nl of naar Mariet Bakker (tel. 077 398 38 12). 
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! 
 
 
 
 

 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Ouderen vanaf 65 jaar  

 

Gratis reizen met Omnibuzz naar vaccinatielocaties 

in Limburg 
 
Bent u 65 jaar of ouder en lukt het niet om met behulp van uw omgeving vervoer te regelen naar de 
locatie waar u wordt gevaccineerd? Dan kunt u een gratis rit reserveren bij Omnibuzz. Dit gratis 
vervoer geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie. U hoeft hiervoor geen Omibuzz-pas te hebben.  
 

Hoe werkt het?  

- U ontvangt een oproep COVID-19 vaccinatie. Hierin staat wanneer u een afspraak met de GGD 
kunt maken. Als u met Omnibuzz wilt gaan, geef dit dan aan. 

- Vraag uw rit aan bij Omnibuzz. Dit kan via tel. 0900 – 0699 of www.omnibuzz.nl/men-rit-
reserveren.  De chauffeur blijft op u wachten bij de locatie. 

 

Houd rekening met de coronarichtlijnen en -adviezen.  

- Heeft u symptomen van het coronavirus, blijf dan thuis en reis niet.  
- U draagt een chirurgisch mondkapje of medisch mondkapje.  
- De chauffeur voert bij het instappen een gezondheidscheck uit.  
- De chauffeur wijst u aan waar u moet gaan zitten. 

 
 

 
 

Jongste jeugd van VC Trivia  
 

gestart met buiten sporten/trainen 
  
 

De jongste jongens en meiden van VC Trivia (4 t/m 12 jaar) zijn gelukkig ook weer gestart met trainen. 
Wel in een aangepaste vorm, buiten op/bij de speelplaatsen van de basisscholen, maar zeker net zo 
leuk en gezellig.  
 
De nieuwe omgeving biedt nieuwe mogelijkheden en kansen en we zijn gezellig samen aan het 
sporten. We hebben er nu voor gekozen om de kinderen nog per dorp te laten trainen om in de huidige 
situatie zo min mogelijk buiten ‘de bubbel’ te treden.  
Als er meer ruimte is in de maatregelen en behoefte vanuit de trainingsinhoud zullen we t.z.t. weer 
overschakelen naar trainen per team. 

  
 
Mocht het je leuk lijken om ook eens 
te komen volleyballen, dan is dit nu 
de uitgelezen kans om dicht bij huis 
deel te nemen aan een 
volleybaltraining. In 
Hegelsom/Meterik en America 
trainen we nu iedere 
zaterdagochtend van 09.15 tot 10.15 
uur in en rond het schoolplein. Je 
mag vrijblijvend komen kijken, maar 
zeker ook meedoen. 
  
Hopelijk zien we je snel op 
zaterdagochtend. Mocht je vragen 
hebben, kun je altijd mailen met 
technischezaken@vctrivia.nl. 

mailto:technischezaken@vctrivia.nl
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Chocolade paashazen voor KWF Kankerbestrijding 
 
 
 

In juni 2019 hebben wij voor de eerste keer meegedaan aan het evenement Alpe d’HuZes. Dit 
sportieve evenement in Frankrijk is opgezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF 
Kankerfonds. Al het gedoneerde geld gaat naar het onderzoek naar kanker en het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van mensen die kanker hebben. 
 
Door onze deelname zijn we toen nog meer doordrongen van het feit dat geld voor onderzoek super 
hard nodig is. Daarom zouden we in 2020 opnieuw deelnemen.  
Helaas kon het door Corona niet doorgegaan en ook dit jaar zal het niet in juni plaats kunnen vinden.  
 
De realiteit is, dat er vanwege Corona weinig aandacht voor kankeronderzoek etc. is. Het is echter niet 
zo dat de ziekte nu niet bestaat, er is voor onderzoek nog steeds veel geld nodig. 
 
Ook al kunnen we niet naar Frankrijk, we gaan wel door met het inzamelen van geld voor het KWF.  
We willen daarom jullie aandacht vragen voor onze paasactie.  
We ervaren zelf ook dat er in deze coronatijd niet zo heel veel kan, maar we denken dat bij deze actie 
het mes aan twee kanten snijdt. 
 
 
 
We hebben, in samenwerking met een echte chocolatier, een verkoopactie opgezet van chocolade 
paashazen. Deze hazen zijn via de mail of telefonisch bij ons te bestellen en de bezorging doen we 
aan huis en natuurlijk vóór Pasen. In overleg in de week van 29 maart.  
Je hebt dan geheel coronaproof een lekker aardigheidje voor jouw dierbaren of gewoon voor jezelf  
(en lekker zijn ze zeker!) en je steunt daarmee het KWF! 
 
Hieronder vind je de precieze prijzen en manier van bestellen. 
Keuze uit: 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Haas met kruiwagen (20 cm)      staand haasje (15 cm)       Haasgezicht (15 cm) 
                         € 8,50                  € 4,50        € 7,50 
 
Verkrijgbaar in puur, melk chocolade en witte chocolade. 
 
Bestellen kan uiterlijk tot donderdag 25 maart via mail: meterik@laurijsse.eu. 
telefoon (a.u.b. na 17.00 uur): 06-1463 6247 of 06-2880 3599 
 
In ieder geval heel erg bedankt alvast! 
Mariëtte en Jan Laurijsse 

mailto:meterik@laurijsse.eu
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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. 
Reserveren kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van 
telefoonnummer. 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
20-03: Susan Baltussen Max v. Dieten    collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

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) 
 

Zaterdag 27 maart: GEEN H. Missen in Meterik 

 

Zondag 28 maart: Palmzondag 

H. Mis in Hegelsom: 09.30 uur of Horst 10.30 uur 

Hoe e.e.a. geregeld gaat worden met het afhalen van palmtakjes is op dit moment nog niet bekend. 
 

Zaterdag 3 april: viering Paaswake in Horst, 20.00 uur 

 

Zondag 4 april: hoogfeest van Pasen, 09.30 uur H. Mis in Meterik 

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Opgeven voor doopsel:  

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  

 
 
 
 

mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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