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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Als verkiezingen iets zouden veranderen,
waren ze allang verboden.
In week 10 is er 14 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in maart is nu 24 mm.
Uit de dromen van lente wordt in de herfst jam gemaakt.

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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Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
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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 13-03-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Maart
Do
Ma
Za

18:
22:
27:

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

Ma

12:

Wo
Do

14:
15:

Za
Ma
Do

24:
26:
29:

- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO excursie naar Kasteelboerderij Graaf ter Horst
- 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

Officiële opening van de ‘plekskes van geluk’
Wegwijzers naar geluk
In 2020 is aan de 42.000 inwoners van de gemeente de vraag gesteld: wat is jouw ‘plekske van geluk’?
Alle mensen proberen gelukkig te zijn en in onze mooie gemeente lukt dat vrij aardig. Maar zijn er
bepaalde ‘plekskes van geluk’ die hieraan bijdragen? 100 nominaties van de inwoners kwamen binnen,
daaruit werden 24 ‘plekskes van geluk’ gekozen, deels door inwoners zelf en deels door de werkgroep
Plekskes van Geluk.
Op World day of Happiness, 20 maart 2021, zullen de Plekskes van Geluk Horst aan de Maas digitaal
geopend worden door de huidige 27 raadsleden van de gemeente Horst aan de Maas. Vanwege de
coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om dit geluksproject op een passende wijze als groot
evenement te presenteren.
Elke plek wordt gemarkeerd door een bord van cortenstaal met een korte
beschrijving van het plekske zelf en tips om op deze plek nog meer geluk te
ervaren. Wie deze tips, al dan niet met anderen, op een eigen manier uitvoert,
versterkt het eigen geluksgevoel. Hoe mooi is het om zo dichtbij huis geluk te
kunnen ervaren! Alle plekken zijn vrij toegankelijk, een groot deel is ook
rolstoeltoegankelijk.
In de week van 22-28 maart a.s. ontvangen alle 18.000 huishoudens van
Horst aan de maas een mooie flyer bij de editie van de Hallo! Horst aan de
Maas zodat zij geïnformeerd worden over deze ‘plekskes van geluk’.
Dit project is gerealiseerd door de werkgroep Plekskes van Geluk bestaande uit inwoners uit de
verschillende kernen van de gemeente Horst aan de Maas in de periode 2017-2021. Deze werkgroep is
onderdeel van Stichting Landschap Horst aan de Maas. Het project is mede mogelijk gemaakt door de
Stichting Landschap Horst aan de Maas, Gemeente Horst aan de Maas, Green Leaf Award 2019 Horst
aan de Maas, Dorpsraden Horst aan de Maas (Meerlo, Lottum, Kronenberg, Grubbenvorst, Sevenum,
Tienray, Broekhuizen-Broekhuizenvorst, Meterik, Hegelsom, America en Horst), Rabobank
Coöperatiefonds Noord-Limburg, Gezondste Regio 2025 en Rotary club Horst aan de Maas.
Meer informatie is na 20 maart 2021 te vinden op www.plekskesvangeluk.nl.
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Jantje Beton

We willen iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan Jantje Beton hiervoor
hartelijk danken.
Bedankt voor jullie steun!

Oud Papier Actie (OPA)
Volgende week zaterdag 27 maart, komen we oud papier ophalen. Groep 3 is aan de beurt.
Dit zijn Rick van Rengs, Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.

Oud Metaal Actie (OMA)
Volgende week zaterdag 27 maart, kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in
komen leveren op de parkeerplaats van de voetbalclub in Meterik. Dit kan tussen 13:00-15:00 uur.
Groep 2 zal aanwezig zijn voor eventuele hulp. Dit zijn Pieter Joosten en Jos van Ras.
We zijn blij dat de groepsavonden weer begonnen zijn en we lekker buiten met de
kinderen bezig kunnen zijn ☺

Tijd om weer lekker mee te doen op een sportclub
voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
Sportclubs zijn weer gestart met hun jeugdactiviteiten

De meeste sportclubs zijn weer gestart met hun activiteiten voor jeugdleden. Een goed moment om (weer)
lekker mee te gaan doen bij een sport-, dans- of een jeugdvereniging. Lid zijn of blijven van een sportclub
of Jong Nederland vraagt best wat van uw portemonnee.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het
bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor contributie, sportkleding of een
muziekinstrument. Want kinderen die lekker meedoen aan sport, muziek en vrije tijd zijn gezonder, ze
leren hartstikke veel en maken nieuwe vriendjes. Juist nu!
Leergeld Horst aan de Maas is er
ook voor kosten die gezinnen met
een laag inkomen maken voor
school(reisjes), rekenmachines,
schoolfietsen, schoolspullen of een
laptop voor school.
De regeling is er voor kinderen van
0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook
voor werkende ouders en
ondernemers met een laag
inkomen.
Kijk voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl.
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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 8.
Sinds een paar dagen staat de Peel in brand. Door de zonnige dagen in de
afgelopen weken is de grond uitgedroogd en nu betalen we het gelag. De
brandweer en militairen met helicopters vechten tegen het vuur en ze vrezen dat
het vuur ook onder de grond verder gaat. Weinig hoop op regen; misschien
enkele druppels aan het einde van de week, maar dat zal niet voldoende zijn.
Ook dat nog.
Vandaag stond er een artikel in de krant over een persoon die zich herinnert dat “we tijdens de oorlog
tenminste contact hadden met elkaar. Toen konden we elkaar wél aanraken en liefkozen…”.
Nou, ik heb diezelfde oorlog echt anders ervaren.
Op kostschool, eerst in Verona en daarna in Colà, ik zag mijn moeder ternauwernood, een keer per jaar.
Ook Marisa, mijn zuster, zat op kostschool, eerst in Verona, samen met mij en daarna bij de nonnen in
Castelletto. Mijn moeder was geëvacueerd, bergopwaarts, boven Biasa bij Ca` en liep elke dag naar
beneden, naar het dorp om het postkantoor open te houden. Giampaolo, mijn broertje, verbleef bij de
herders op de bergen, want de school was gesloten … Naast mijn moeder, bevonden zich in het dorp
alleen mijnheer pastoor, de Duitse bezetters en de nonnen. Er was een avondklok ingesteld en ook gold er
een verbod op samenscholing; niet meer dan drie personen. We vreesden de bombardementen en
razzia’s en met angst dachten we aan de mannen, ver weg op de bevroren Russische steppen,
gevangenen in de concentratiekampen of als partizanen in de bergen. En niet te vergeten de dagelijkse
strijd om een stuk brood.
En liefkozingen? Nee, daar maakte werkelijk niemand zich druk om.
Vanochtend bezoek gehad van Rosemarie uit Swolgen. Ze bracht zelfgemaakte kruidenboter en een
tegeltje met een spreuk van Bertus Aafjes, “Onbegrijplijker dan de dood is het leven”. Heel actueel.
De brand van de Peel heeft 800 hectare bos verwoest. En ondergronds gaat het vuur mogelijk nog door.
De leuke verrassing van vandaag: Rick is gekomen. Sinds een maand hadden we hem niet meer gezien.
Hij bracht een seringenboeket mee en ’s avonds at hij een grote omelet en een kommetje met aarbeien en
bosbessen.Wat heerlijk om hem zo te zien smikkelen van oma’s kookkunsten.
25 april: nationale feestdag in Italië.
Het zou een uitbundig volksfeest worden, want de oorlog was 75 jaar geleden afgelopen.
Ik krijg een video van Mari: Rome, totaal verlaten en één man, alleen, voor het Vittoriano - het monument
van de onbekende soldaat -, de president Mattarella. Schokkend.
Na een wandeling in het bos heb ik dorst en herinner me die keer dat Clara en ik naar een berghut op de
Monte Baldo wilden klimmen en we verdwaalden. We waren erg dorstig en toen we een herder
tegenkwamen vroegen we hem waar we wat water konden vinden. Hij leidde ons naar een “röza”, een
stroompje met een fonteintje voor de kudde om de dorst te lessen.
En zo heb ik geleerd dat de roos uit het Toscaanse gezegde “fris als een roos” niet de roos is
die fris was, maar een bergstroompje (zie mijn artikel in het blad Incontri).
Tussen haakjes: vandaag is het Koningsdag, de klokken luiden in heel Nederland en op het plein in Horst
spelen vier trompetters het Wilhelmus. Fijne verjaardag Alexander.
Gisteren heeft Chiarangela twee tompoezen meegebracht om de verjaardag van de koning te vieren, met
Anna en Alessia en een hart van chocolade gevuld met chocolaatjes. Het regent.
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Nederlandse Podiumplaats TWC de Barkruk!!

Natuurlijk, het is weer even geleden dat wij van de Krukken wat van ons hebben laten weten.
Dat het een lastige periode is voor ons, maar niet alleen voor ons, weten we allemaal.
Kroegen, terrassen, restaurants, winkels en noem maar op, bijna alles is dicht, of met een beperking
geopend. Met z`n allen willen we naar ons ‘oude’ leven terug.
Wij van de Krukken willen onze rondjes weer maken, met z`n allen samen, om halverwege een koffie/vlaai
stop te houden. En daarna een gezellig samenzijn op het terras/kroeg bij ‘Ger’.
We houden de moed erin en blijven er in geloven dat dit weer terugkomt. Vele van onze Krukken maken
alweer aardig wat kilometers, op de weg, op de gravelpaden of nog steeds in de bossen.
De ‘bos’ mannen kunnen het maar niet voor elkaar krijgen, om het racekarretje voor de dag te halen.
Half februari was het volop lente, wat is er dan mooier om volop van dit prachtige weer te genieten op
onze fietsen. Ook dat gebeurde. Echter de laatste week onder herfstachtige omstandigheden was dit weer
niet echt ‘fietsvriendelijk’ weer te noemen.
In een ‘normaal’ jaar waren we vorige week zondag massaal op onze racefiets gesprongen om
gezamenlijk aan ons wegseizoen te beginnen….(corona beslist er anders over). Lang geleden, 25 jaar
zelfs, was dit al het geval.

Historische terugblik
De 1e zondag van de maand maart nam er een groepje sportievelingen, die op een zaterdagavond bij Ger
aan het bier zaten, een beslissing. Morgenvroeg (de 1e zondag van maart dus) kwamen ze bij elkaar met
een racefiets om een ‘ronde’ te gaan fietsen. Ze vertrokken vol goede moed, bij Ger voor de deur. Tja,
maart roert zijn staart, ook die desbetreffende zondagmorgen. Fikse hagelbuien geselden het toenmalige
Meterikse fietsgroepje. Ze waren aan het einde van de Crommentuijnstraat, keken elkaar aan en sloegen
rechtsaf de Bergsteeg in. Bij de Meterikse Molen lokte een warme kop koffie de renners weer terug naar
Ger. Einde route 1 van die Meterikse renners.
Inmiddels zaten er andere gasten ‘lees bierdrinkers’
bij Ger in de kroeg. Die waren stomverbaasd dat de
renners al weer terug waren. Een gast riep, wat
zijn jullie voor wielrenners?? Jullie lijken wel een stel
BARKRUKKEN. Inderdaad de renners waren wel op
een kruk gekropen na hun ‘erbarmelijke
monstertocht’. Maar er werd een naam geboren voor
deze wielrenners ‘TWC de Barkruk’!. En laat dit nu
net de kop van dit verslagje zijn.
Een erkend Nederlands Wielerblad, genaamd Wielerrevue, is op zoek gegaan naar allerlei leuke namen
van fietsclubs in Nederland. U raadt het al, TWC de Barkruk behaalt een podiumplek,
Prachtig op plaats 3.
Waar zo`n geschiedenis al niet goed voor kan zijn.
TWC De Barkruk (Meterik, Limburg)
“Fietsen ze in Meterik met een barkruk op hun fiets in plaats van een zadel? We hebben geen idee - maar
vermoeden van niet... Een schitterende naam is het wel, en daarom een verdiende podiumplek”.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.
We zijn onze naamgever dankbaar dat hij ons een podiumplek heeft bezorgd van onze mooie, gezellige
fietsclub.
Blijf gezond en we zullen elkaar snel weer omhelzen of wat dan ook..
Tot gauw!
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Digitale dorpsraadvergadering op 18 maart 2021
In maart vergaderen we weer digitaal. De vergadering is niet openbaar. Onderwerpen die aan de orde
komen zijn o.a. de stand van zaken BOW, verkeer in Meterik, voortgang bouw sporthal, bloemenlint door
de gemeente 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.

Oproep
Beste dorpsgenoten.
Onlangs is mijn geliefde rode buldog uit mijn voortuin
tegen zijn wil in meegenomen.
Graag zou ik hem weer terug zien op zijn vaste plekje,
op de Dr. Lemmenstraat nr. 4.
( Foto is look-alike )
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Terugblik…….
RKSV Meterik
In 2004, toen RKSV Meterik 75 jaar bestond, werd een jubileumboekje uitgegeven met daarin een foto
waarop het oudste en het jongste lid van de voetbalclub stonden afgebeeld.

Het jongste lid, Piet Steeghs, was toen vijfeneenhalf jaar oud.
Het oudste lid, Wim Bouten, was toen 84 jaar.
Wim speelde van zijn 16e tot zijn 33e als linksbuiten in het eerste elftal van RKSV en vervulde daarnaast
allerlei taken bij de Meterikse voetbalclub. Daarvoor werd hij benoemd tot lid van verdienste.
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Duurzaam Meterik: maak je tuin natuurvriendelijk!
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 natuurvriendelijk maken?
Lees er over in onderstaand artikel.
Veel tuinen zijn aangeplant met bomen, struiken, en planten die puur gekozen zijn omdat de eigenaren ze
mooi vinden. Dergelijke tuinen worden meestal strak onderhouden en gaan kaal de winter in. Vaak bestaat
een deel van de aanplant uit soorten die hier van nature niet voorkomen. Die zijn meestal ook niet
aantrekkelijk voor vlinders, bijen en andere insecten.
Kijk daarom eens meer naar inheemse soorten en maak je tuin natuurvriendelijk. Dat vraagt niet meer of
minder onderhoud dan een ‘gewone’ tuin. Wel is het zo dat onderhoud meer gespreid over het jaar
plaatsvindt. Grote onderhoudsbeurten in voor- en najaar zijn niet meer nodig. Schoffelen is geen goed
idee. Door de grond om te woelen gaan onkruiden juist kiemen. En jaarlijks bemesten is niet nodig. Alleen
planten die specifieke voeding nodig hebben, zul je bij moeten mesten.
Door in het najaar de bladeren te laten liggen komen voedingsstoffen weer terug in de bodem. Verder
zorgt dit ook voor meer bodemleven, wat de aarde luchtig houdt. De bodemdieren zijn verder een
welkome voedselbron voor vogels of egels.
Inheemse plantensoorten zijn beter aangepast aan ons klimaat en zullen minder extra water nodig
hebben. En onze vlinders en andere insecten zijn er dol op. Exotische planten komen vaak niet voor op
hun menu.

Maak van je tuin een oase voor vlinders
Een goede vlindertuin bloeit in de verschillende seizoenen en biedt nectar van de lente tot de herfst. Ook
goed voor bijen en andere insecten. De Vlinderstichting heeft een top 10 van vlinderplanten samengesteld
op volgorde van bloeitijd:
1. Winterheide (Erica darleyensis)
2. Sneeuwbal (Viburnum)
3. Judaspenning (Lunaria)
4. Lavendel (Lavendula)
5. Vlinderstruik (Buddleja davidii)
6. IJzerhard (Verbena officinalis)
7. Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum)
8. Hemelsleutel (Hylotelephium telephium, synoniem: Sedum telephium)
9. Herfstaster (Aster ageratoides)
10. Klimop (Hedera)

Kleine vos op winterheide
Op vlinderstichting.nl kun je gratis een boekje downloaden met
tips voor het inrichten van een vlindervriendelijke tuin.
Kijk ook eens of je geen ruimte hebt voor een kruidenhoekje.
Wat is er nu lekkerder dan voor het koken even wat verse
kruiden plukken. Vlinders en bijen zijn gek op bloeiende
kruidenhoekjes met bijvoorbeeld rozemarijn, lavendel,
kattenkruid, marjolein, tijm, of venkel.
Hier is veel nectar te vinden!
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Maak van je tuin ook een vogelparadijs en geniet van hun gezang
Vogels zoeken voedsel en water om te drinken en badderen, plaatsen waar ze veilig zijn voor roofdieren
en de elementen en een plek om te broeden. Ezelsbruggetje: de drie V's, voedsel, veiligheid en
voortplanting.

Natuurlijk vogelvoedsel is:
- bloemen: vogels eten de insecten die erop afkomen en later de zaden
- struikjes en boompjes die bessen, fruit, of noten geven
- een grasveldje waar ze wormen en larven vinden
- afgevallen bladeren waaronder insecten leven
En zet een platte waterschaal neer waar ze uit kunnen drinken en die groot genoeg is voor te badderen.
Het is een genot om naar te kijken.

Veilige plaatsen om te schuilen of broeden zijn:
-

dichte of stekelige struiken, bomen en klimplanten
nestkastjes

Als je struiken wilt planten kun je denken aan inheemse soorten zoals:
-

Vuilboom (Rhamnus frangula)
Meidoorn (Crataegus)
Appel (Malus domestica)
Kardinaalsmuts (Euonymus)
Wilde liguster (Ligustrum vulgare)
Spaanse aak of Veldesdoorn (Acer campestre)
Hazelaar (Corylus avellana)
Krentenboompje (Amelanchier laevis)
Klimop (Hedera) tegen een muur of schutting
Kamperfoelie (Lonicera)

Sommige soorten kunnen wat groot worden voor een kleine tuin maar met snoeien kun je er gemakkelijk
reuzenbonsais van maken.
Als je nog een afgelegen plekje over hebt kun je nog een composthoop aanleggen voor je tuinafval.
Vermijd dikke lagen van 1 soort, zoals bladeren of grasmaaisel. De composthoop kun je gebruiken om de
tuinplanten waar nodig extra voedsel te geven. Hierdoor breng je de voedingsstoffen terug naar de planten
en verbeter je de structuur van de grond.

Roodborst
Kijk voor meer tips op:
vogelbescherming.nl/in-mijntuin/tuininrichting
En tot slot: gebruik nooit
bestrijdingsmiddelen in je tuin!
Daarmee dood je niet alleen
vlinders en rupsen, maar ook
allerlei andere nuttige dieren zoals
lieveheersbeestjes en bijen. In een
tuin met veel diversiteit ontstaat
vanzelf een natuurlijk evenwicht.
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Familie Craenmehr
Er hebben diverse mensen gereageerd op de oproep van vorige week, waarvoor hartelijk dank.
Craenmehr oftewel Bouten Kuêb woonde op de Sint Jansstraat 27 (waar nu Hendriks woont).
Bouten Kuêb was niet getrouwd (vrijgezel).
Kuêb had een taxibedrijf. Hij had een luxe-wagen (een blauwe DeSoto), een bus en een vrachtwagen. Hij
reed taxi en vervoerde op zondag de voetballers van Meterik met de bus. Zijn DeSoto deed dienst als
trouwauto en hij vervoerde de zusters uit het klooster als die ergens heen gingen. Aan de weg had hij een
benzinepomp van Esso.
Wijnands Neer met An woonden in het huis van Bouten Kuêb. An was Craenmehr. De moeder van An is
erg jong gestorven. De kinderen werden ‘verdeeld’ en An is in dit huis terecht gekomen waar een Bouten
woonde; Bouten Tinus was getrouwd met Nel.
Bouten Kuêb pruimde en vanaf zijn mondhoeken liepen ‘paadjes’ van de pruimtabak naar beneden. Als
Kuêb tegen je praatte kwam die steeds dichterbij.
Als er mensen zijn die deze info verder kunnen aanvullen of een foto hebben van Kuêb, de benzinepomp
of de blauwe DeSoto dan graag een mail naar info@heemkundemeterik.nl of bel Mariet Bakker,
077 3983812. Alvast hartelijk bedankt.

“Alles goed?” “Zo goed als alles!”
-
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Hoe goed je iets ook doet, er is altijd wel iemand die er niet van zal houden.
Resultaten zijn vooraf niet te voorspellen, achteraf wel te verklaren.

Leergeld Horst a/d Maas zoekt intermediairs
om gezinnen te bezoeken
Stichting Leergeld Horst aan de Maas zoekt nieuwe intermediairs die als vrijwilliger de contactpersoon
tussen gezinnen en haar stichting vormen. Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een laag
inkomen bij de kosten die ze maken voor school, sport(clubs) en cultuur.
De intermediairs voeren intake gesprekken bij de gezinnen thuis. Daarin bespreken ze hun aanmelding en
inventariseren ze de behoefte van gezinnen. Via Leergeld Horst aan de Maas kunnen gezinnen met een
inkomen rond het bijstandsniveau financiële hulp ontvangen voor bijvoorbeeld de schoolnota, de aanschaf
van schoolspullen, een (tweedehands) fiets en de kosten voor de sportclub, zwem- of muziekles.
Een intermediair blijft na het eerste bezoek de vaste contactpersoon voor dit gezin. Deze vrijwilligersbaan
kost enkele uren per week. Intermediairs helpen kinderen tussen 0 en 18 jaar om lekker mee te kunnen
doen op school en in hun vrije tijd. Samen met de andere vrijwilligers van Leergeld Horst aan de Maas
zorgen ze ervoor dat geld niet de reden mag zijn om niet mee te kunnen met vrienden en leeftijdsgenoten.
Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau.
De regeling geldt zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen.
Kijk voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl of stuur een mail naar
info@leergeldhorstaandemaas.nl.
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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 gehandhaafd. Ook het advies om te reserveren voor deelname aan vieringen is nog
geldig.
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
20-03: Susan Baltussen
Max v. Dieten
04-04: Henny Jenniskens
Jan Philipsen/Theo v. Rens

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
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. Mis in Meterik
Zondag 28 maart: Palmzondag.
H. Mis in Hegelsom: 09.30 of Horst 10.30uur
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, 11.00 uur H. Mis in Meterik
1. Pieter Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst)
2. Pieter Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst)
3. Frans Geurts (jaardienst)
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 : 06-55408023
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