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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

 
 
Een moeder is iemand die vele plekken kan invullen, 
maar niemand kan de plek van een moeder innemen. 
 
De laatste dagen van april geen neerslag in Meterik. 
Het totaal in april is 38 mm. 
 

‘t Kan vriezen in mei, 
tot de ijsheiligen voorbij zijn. 

 
 

 
                                                     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 1-05-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

Mei 

Ma 17: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 20: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: 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 
Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Vr 11: VC Trivia volleybalkamp 
Za 12: VC Trivia volleybalkamp 
Zo 13: VC Trivia volleybalkamp 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 16: KBO busuitstapje naar de orchideeënhoeve 
Do 17: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 28: KBO jaarvergadering 
   

Juli   

Ma 05: KBO wandelen 13:30 uur 
Vr 09: Miëterikse Kermis editie 4,75 vanaf 19:00 
Za 10: Miëterikse Kermis editie 4,75 
Zo 11: Miëterikse Kermis editie 4,75 
Ma 12: - Miëterikse Kermis editie 4,75 tot 17:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Wo 14: KBO jaarlijkse fietstocht 
Ma 19: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 24: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
 24-31: JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
   

Augustus  

Ma 02: KBO wandelen 13:30 uur 
Ma 09: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 11: KBO jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 
 
   

 

Toon Hermanshuis 
 
 

In Horst aan de Maas is een initiatief gestart voor een Toon Hermanshuis. Komende week komen we met 
meer informatie. De initiatiefnemers zijn op zoek naar vrijwilligers.  
Op 31 mei start hiervoor een cursus van 18.30 – 21.00 uur in Horst. Als je interesse hebt, noteer alvast die 

datum in je agenda.  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Bericht vanuit de werkgroep Openbare Ruimte: 

aan de slag in Donksweiden 
 
Afgelopen zaterdag zijn vrijwilligers van de werkgroep Openbare Ruimte druk bezig geweest in 
Donksweiden. Groepjes bomen en struiken zijn met nieuw gaas afgeschermd om te voorkomen dat ze 
tijdens de begrazing ten prooi vallen aan de schapen.  
 

 
 
 
 
 
Verder is er een houtril (of takkenwal) gemaakt 
van de takken die er her en der lagen na het 
knotten van de wilgen. Zo’n houtril is een 
prachtige schuil- en nestelplek voor allerlei 
vogels en andere kleine dieren.  
 
De fruitbomen hadden dringend een snoeibeurt 
nodig. Dat is afgelopen zaterdag ook nog 
gedaan. Nu is er in de kruinen van de bomen 
weer voldoende ruimte, zodat het fruit zich straks 
goed kan ontwikkelen.  
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Op dit moment zijn de distels weer volop aan 
het groeien.  
 
Als die over enkele weken wat groter zijn gaan 
we die zoveel mogelijk verwijderen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De foto’s geven een kleine impressie van het werk en de 
coronaproof koffiepauze bij de familie Hoeijmakers.        
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Terugblik 

een Meteriks uitstapje……??? 
 
Deze foto dateert van circa 1935.  
 
Het enige wat we zeker weten is dat de jonge vrouw op de onderste rij zittend, 4e van rechts naar links, 
Mien Bouten is. Mien is de dochter van Grad Bouten en Trien Craenmehr van de Schaak. Ze is geboren in 
1913 aan de Bergsteeg, daar waar nu Groepsaccommodatie De Zandberg is. Haar geschatte leeftijd op 
de foto is rond 22 jaar.   
 

 
Voor haar huwelijk was Mien dienstmeid in het gezin Roodbeen in Sevenum. 
 
In 1947 trouwde ze met kuikenbroeder/kippenboer/tuinder Sjeng Wagemans uit Hegelsom. 
Ze gingen wonen aan de Heijnenstraat (vroeger Kogelweg 18), tegenover de kerk en hier bleef ze de rest 
van haar leven wonen. Op 17 april 1996 overleed Mien na een herseninfarct in het ziekenhuis van Venray. 
 
Maar wie zijn de anderen? Wie herkent iemand op de foto? 
Is het een uitstapje van Meterikse vrouwen? 
 
In Meterik was een Lourdesgrot bij het klooster, maar deze achtergrond past daar niet bij.  
Waar is de foto gemaakt? 
 
Is er iemand die antwoord kan geven op een van deze vragen, dan vinden we het fijn als je deze info met 
ons wilt delen.  
 
Mail naar info@heemkundemeterik.nl of bel Mariet Bakker, tel. 077 398 38 12.                 
 
Alvast bedankt! 
 
 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Mededelingen KBO  
 
Beste KBO leden 
 
We kunnen op dit moment i.v.m. de coronacrisis nog steeds niets organiseren. 
Dat wil zeggen, het kienen, knutselen, kaarten en fietsen voor deze maand moeten we uitstellen. 
 
Wat wel door kan blijven gaan is het wandelen. Dus heb je zin…. trek je wandelschoenen aan en ga er eens 
gezellig met de wandelaars op uit.  
 
De excursie naar de slakkenkwekerij ‘Slaque’ op woensdag 19 mei komt helaas ook te vervallen. 
We proberen de excursie nog dit jaar ergens in het jaarprogramma in te plannen, maar we wachten de 
ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus af.  
Nog even volhouden en dan weer gezamenlijk op stap. De gezondheid van onze leden staat bij ons altijd 
voorop.  
 
Blijf gezond en hou nog even vol. 
 
Bestuur KBO Meterik 
 

 

 
 

1 mei 2021 

Het jawoord geven kan nu ook in ‘t Gasthoês  
 
‘t Gasthoês is vanaf 1 mei een officiële trouwlocatie. Bruidsparen kunnen in een prachtige, sfeervolle 
omgeving aan het nieuwe Cultuurplein in Horst hun trouwgelofte afleggen. De mogelijkheden zijn er 
eindeloos, variërend van klein en intiem tot groots en bruisend. Het karakteristieke pand beschikt over 
diverse ruimtes, waaronder een sfeervolle foyer en een prachtige theaterzaal. Meer info vind je op 
www.gasthoes.nl.   
 
Wethouder Thijs Kuipers vindt het een aanwinst: “Een bruiloft is een hoogtepunt in je leven, dat je op een 
bijzondere plek wilt vieren. Elk bruidspaar heeft daarin zijn eigen wensen. Er was al volop keuze in 
locaties, allemaal met hun eigen kenmerken en sfeer. En nu kunnen we daar het prachtige Gasthoês aan 
toevoegen. Een inspirerende en sprankelende locatie, met veel historie en verbinding met het culturele en 
sociale leven in Horst.’’   
 
Naast de gemeentelijke trouwzaal en de raadszaal zijn er nu tien andere ‘vaste’ trouwlocaties in Horst aan 
de Maas:  

▪ Oude raadshuis in Horst 
▪ Het Parkhotel in Horst 
▪ Lignum Antiquum in Broekhuizenvorst 
▪ De Turfhoeve in Sevenum 
▪ Attractiepark Toverland in Sevenum 
▪ Herberg De Lindehoeve in Grubbenvorst 
▪ Hoeve Rosa in Sevenum 
▪ Museum De Locht in Melderslo 
▪ Kasteelhuys Ter Horst 
▪ ’t Gasthoês in Horst 

 
Eigen trouwlocatie voor 1 dag 
Bruidsparen kunnen ook zelf een andere locatie kiezen, onder bepaalde voorwaarden. Zo’n plek wordt dan 
officieel een ‘trouwlocatie voor één dag’.  
 
Meer informatie vind je op www.horstaandemaas.nl/trouwlocaties.  
 

http://www.gasthoes.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/trouwlocaties
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Solistenconcours slagwerk regio noord 16 april 2021 
 
In deze rare tijd van corona, met alle beperkingen die daar bij horen, zijn er van Muziekvereniging 
Concordia Meterik toch een viertal leerlingen die op 16 april mee wilden doen aan het solistenconcours 
Slagwerk voor de regio Noord-Limburg. 
 
Dat ze gemotiveerd waren blijkt wel uit de juryuitslagen, want ze hebben, ondanks dat alles anders was 
dan normaal, dikke punten binnengehaald. 
 

Solist Marimba: Chris van Rengs   3e divisie  

4 Pieces for mallet. deel 1 en 2 H. Mennens 87 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solist Multi percussion: Gido Minten  5e divisie  

   First Mission L. Camp 84 punten 
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Solist Drumset: Stef Teluij  5e divisie  

   Solo 8 H. Mennens 85 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solist Drumset: Joost Litjens  4e divisie  

   Solo 6 H. Mennens 83 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De deelnemers werden aan de hand van door ons opgenomen filmpjes beoordeeld, dus het was allemaal 
een beetje improviseren, maar er waren wel behoorlijk strenge eisen gesteld aan de opnames. Het moest 
namelijk allemaal ’one take’ zijn en het mocht niet bewerkt zijn. Ook mocht er maar vanuit één 
camerahoek gefilmd worden.  
 
Dus…. na alle eisen in acht genomen te hebben, was het verder aan de bovengenoemde heren om er wat 
moois van te maken. En dat hebben ze met verve gedaan vinden wij. Wij willen de heren graag feliciteren 
met de behaalde resultaten. 
 
Heren, bedankt voor jullie inzet en ga zo door!! 
 
Jeugdcommissie en docenten Muziekvereniging Concordia 
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Duurzaam Meterik: van energielabel G naar A, de ervaringen van 

Arnold en Wilma bij het verduurzamen van hun woonboerderij 
 
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. Dit keer de ervaringen van inwoners van Meterik met verduurzaming van 
hun huis.  
 

Van energielabel G naar A door Arnold Hanken, deel 2  

Het eerste jaar wonen in Meterik 

In de zomer van 2005 zijn we verhuisd naar Meterik, helemaal enthousiast over ons nieuwe thuis in een 
prachtige omgeving. Vol met plannen hoe we het wilden verbouwen en een eerste voorzichtige planning 
om in 10 jaar de hele boerderij naar onze zin te maken.  
 
Het idee (toen) was om per ruimte te verbouwen en ook dan te isoleren: vloer, spouwmuur en ook het dak 
van binnenuit. 
 
De eerste maanden stonden in het teken van wat kleinere klussen in voorbereiding van het echte 
verbouwen. Ketel naar boven verplaatst, zodat deze niet meer in de weg zou hangen, riolering deels 
vervangen en nieuwe rioolaansluitingen naar binnen gemaakt. Het idee was om de afhang als eerste te 
verbouwen, dusdanig dat we er een aantal jaren konden wonen terwijl de rest van de boerderij verbouwd 
werd. 
 

 In het najaar kon ik dan ook vol goede moed met de 
sloophamer aan de gang om de oude douche en toilet als 
eerste te slopen. En na een dag slopen werd duidelijk dat 
onze plannen niet gingen werken. Het houtwerk van het 
dak op de afhang was veel slechter dan verwacht, de 
muurplaten (de balk op de muur waar het dak op rust) 
waren op sommige stukken helemaal vergaan. 
 
Het dak vervangen was de enige goede oplossing. Dit 
betekende wel dat het hele dak in een keer gedaan moest 
worden. In eerste instantie zakte ons de moed even in de 
schoenen, hoe gingen we dit nu aanpakken? 
 

 
Gelukkig hadden we vrienden en kennissen die al ruime ervaring hadden met verbouwen of in de bouw 
werkten en niet te beroerd waren om hun ervaringen met ons te delen en advies te geven. En nog veel 
belangrijker, ze wilden allemaal helpen met de uitvoering.  
 
Eén advies bleek achteraf goud waard te zijn, in plaats van alleen het woongedeelte isoleren toch de hele 
boerderij, inclusief het staldeel, voorzien van isolatieplaten.  
 
Toen kwamen de volgende vragen: hoe hoog moet de isolatiewaarde van de platen worden? Wat is er 
mogelijk? Wat kost het? Na informeren bij meerdere leveranciers en adviezen van vakmensen hebben we  
toen gekozen voor een zo hoog mogelijke isolatiewaarde wat nog binnen het al enorm opgerekte budget 
paste. Dit met de hoop en verwachting dat dit achteraf ook de extra investering zou terugverdienen door 
lagere stookkosten en meer comfort. 

Eerste sloopklus klaar 
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In het voorjaar van 2006 was het dan 
zover, de uitvoering kon beginnen na een 
winter van regelen, bestellen, plannen en 
voorbereiden. En aan het eind van de 
zomer was de eerste grote klus geklaard!  
 
In de eerstvolgende winter was er al een 
wereld van verschil, nergens in huis meer 
echt koud en geen tocht meer. Wat een 
comfortwinst!  
 
De andere meevaller kwam in de vorm 
van de jaarafrekening van energie in 
2007, in plaats van ruim 4000m3 gas in 
het eerste jaar hadden we nog maar 
3200m3 gas verbruikt!  
 
 
 
Nu 15 jaar later terugkijkend zijn er zeker dingen geweest die we anders  
hadden kunnen aanpakken. Nog beter isoleren, binnen afwerking van de dakplaten anders of toch nog 
een raam meer. Wat het echter een succes heeft gemaakt is het advies en het vakwerk van een aantal 
vakmensen en meedenkende leveranciers waarmee we behoed zijn voor grote fouten.  
 
Groet, Arnold.  

 
Wil je meer weten over de verduurzamingsaanpak van Arnold, hou dan onze Facebook-pagina en  
’t Krèntje in de gaten. Wist je dat ook alle artikelen van Duurzaam Meterik op de site van 
dorpsraadmeterik.nl staan? 
Heb jij ook al verduurzamingsmaatregelen genomen? Laat ons jouw ervaringen weten! Via onze 
Facebook-pagina of info@dorpsraadmeterik.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd. 

Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en verdieping. 

 
Spreekt deze tekst je aan? Word dan (zorg)vrijwilliger bij ons. 

Je hebt geen zorgachtergrond nodig; wij hebben zelf een 
goede voorbereidingscursus. 

 
Bel of mail voor vrijblijvende informatie, of meld je aan. 

www.hospicezenit.nl, 0478 551430 of 0478-551434 
Hoenderstraat 95e  5801CJ Venray 

Dak eraf! 

http://www.hospicezenit.nl/
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Speurtocht 

 
 
Op zaterdag 24-04-2021 heeft de jeugdcommissie van MV 

Concordia voor alle jeugdleden een speurtocht georganiseerd. We mogen helaas nog niet samen muziek 
maken maar we mogen wel een activiteit in de buitenlucht organiseren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de speurtocht moesten de leden aan de hand van foto’s hun tocht maken. Onderweg waren er 
allerlei opdrachten die met muziek te maken hadden.  
 
Zo moest er een puzzel gemaakt worden, een rebus opgelost worden, in het veld waren 
muziekinstrumenten verstopt en die moesten met een verrekijker worden gevonden, er was een voeldoos 
met instrumenten erin, een instrument moest helemaal uit elkaar en weer in elkaar worden gezet en de 
groepjes moesten samen muziek maken met boomwhackers. 
 
Samen met alle vrijwilligers op de posten en het mooie weer was het een hele gezellige en ook muzikale 
middag. 
 
Hieronder een impressie van de middag. 
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Hãskes Joek  - deel 1 
 
 

Jacobus van Rens is ongetwijfeld een van de meest markante personen uit de 
Meterikse geschiedenis; hij is in Meterik en daarbuiten beter bekend als Hâskes 
Joek. Een legendarisch figuur met een geweldige fantasie. Vandaag leest u het 
eerste deel. 
 
Jakob (Jaak) van Rens, beter bekend als Hâskes (Haaskes) Joek, werd op  
3 januari 1878 in Meterik geboren. 
Zijn ouders waren Gerard van Rens en Anna Maria Philipsen. 
Er waren in het gezin 4 kinderen. Joek had 1 oudere broer,  
Godefridus/Frits, geboren op 5 september 1873 in Meterik 
Van de 2 andere kinderen is niks bekend. 
Het beroep van vader was wever. 
Ze woonden, zoals dat toen genoemd werd, in ‘Voor America’. 
Dit gebied was wat nu Americaanseweg, Roothweg, Oude Peeldijk, Speulhofsbaan is, het hele gebied tot 
Hegelsom. 
De kinderen zijn al vroeg allebei hun ouders verloren.  
Joek werd volwassen en hij leerde Sibilla Gijsen uit Maasbree kennen. Haar roepnaam was Billa en ze 
werd geboren op 12 juni 1879.  
Joek en Billa zijn getrouwd en ze gingen wonen Op ’t  Rooth 2 in Meterik, de weg die nu Pieter Litjensweg 
heet. Onderstaande foto is genomen toen Joek en Billa 50 jaar waren getrouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij zijn huisje had Joek een klein perceeltje grond met fruitbomen en hier verbouwde hij aardappelen en 
groente voor zijn gezin. Ieder jaar kocht hij een big die met veel zorg werd vetgemest. Als het varken 
zwaar genoeg was werd het geslacht en ingezouten; dit gebeurde meestal laat in de herfst. 
Geiten hadden ze voor de melk. Joek was wat men tegenwoordig zelfvoorzienend noemt. Om het huis te 
verwarmen stookten ze turf die in het dialect kloete werden genoemd. Deze kloete ging Joek in het 
voorjaar steken in de Peel. 
Hij pachtte (huurde) een perceel van de gemeente in de Dorperpeel. Het was heel zwaar werk, de turf was 
kletsnat en die natte turf moest men met een turfkruiwagen vervoeren. 
Vervolgens moest de turf drogen. 
Water haalde men uit een waterput buiten bij het huis. Met een emmer aan een hefboom haalde men zo 
het grondwater omhoog.  
Om het huis te verlichten gebruikten ze petroleumlampen. 
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Zonnebloemloterij 2021 
 
 
Vrijwilligers van de Zonnebloem organiseren regelmatig activiteiten voor mensen met 
een lichamelijke beperking bij jou in de buurt of verder van huis. Een deel hiervan 
wordt betaald door de opbrengst van de Zonnebloemloterij. 
 

Door de coronacrisis loopt alles anders. Onze doelgroep wordt hard getroffen, juist voor hen staan wij 
klaar! De vrijwilligers komen ook deze keer niet langs om Zonnebloemloten te verkopen. Net als vorig jaar 
hebben we noodgedwongen gekozen voor een andere opzet. Je kunt online loten bestellen via 
onderstaande link: 
https://www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/a02020 
 
We mogen van elk lot 1,50 euro besteden aan onze eigen afdeling. 
Je kunt ook zelf loten kopen bij Henny Jenniskens, St. Maartensweg 8  Meterik  

op maandag 10 mei van 17.00 -19.00 uur.  

 
Mocht je loten bij Henny kopen, wil je dan met gepast geld betalen.  
Wil jij meehelpen het vrijwilligerswerk mogelijk te maken? Koop dan Zonnebloemloten. Ze kosten maar 2 
euro per stuk en je maakt kans op leuke prijzen. 
 
Bij voorbaat dank, 
 
de Zonnebloem vrijwilligers van Meterik 
 
 
 
 
 
 
 

Kwekerij de Lifra Veulen 
 
 

De mooiste zomerbloeiers, tegen scherpe 
prijzen!! 

Meer dan 250 kleuren en soorten. 
 

Gazania´s, Begonia´s, Geraniums,  
Surfinia´s, Million Bells, Sundaville. 

Petunia´s, Dahlias etc. etc. etc..... 
 

   Lobelia actie   12 stuks         € 2,50 
Geraniums actie deze week   10 stuks         € 9,00     enz. enz. enz..... 

  Surfinia actie v.a.                 € 1,00 
  Diverse kuipplanten en potgrond. 
 

 

Kwekerij De Lifra Veulen 

Lorbaan 12a Veulen 
 

Open ma t/m vr. 9:00 tot 18:00  
Zaterdag  09:00 tot 18:00 uur  

 

 

https://www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/a02020
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Informatie gemeente Horst aan de Maas 

 
 

Contact en openingstijden 
Moet u iets regelen aan de balie in het gemeentehuis? Maak dan eerst een afspraak.  
Dat kan via: www.horstaandemaas.nl of bel ons op (077) 477 9777. 
 

Openingstijden gemeentehuis 

Maandag: 08.00 - 20.00 uur  
Dinsdag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur  
Openingstijden gemeentewerf 
Maandag t/m vrijdag 
07.30-12.00 uur en 12.30-16.00 uur 
 

Let op 

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten i.v.m. 

Hemelvaartsdag 
 
 
 

Wijziging afvalinzameling vanwege 

Hemelvaartsdag 

 

Op donderdag 13 mei wordt er geen afval opgehaald. 

 

Inwoners die normaal gesproken hun afval op 13 mei zouden aanbieden, kunnen PMD en restafval op 
zaterdag 15 mei  (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.  
 
Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter container met keukenafval op 13 mei zouden aanbieden, 
kunnen de container op zaterdag 15 mei (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten. 
 

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerstvolgende 

reguliere ophaaldag aan de straat zetten. 
 
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw eigen digitale afvalkalender via 
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl. 
  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
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Zondag 9 mei is het MOEDERDAG 
 

Hét moment om je moeder te laten weten hoe bijzonder ze is !!! 
 

Wij verkopen bosjes gerbera’s bij ons in de garage 
 

€ 8,- per bos 
€ 15,- voor 2 bossen 

 
Contante betaling aub!! 

 
Vrijdag 7 mei: 12:30 – 17:00 uur 

Zaterdag 8 mei: 09:00 – 15:00 uur 
 

Sanne Hesen 
Kwekerij Hesen BV 
Hazenkampweg 32 

5964 PE Meterik 
 
 
 
 

 
 
 

“Alles goed?” “Zo goed als alles!” 
 

• Een verplichte pauze is het hardst nodig wanneer die het slechtst uitkomt 

▪ Bevlogenheid bij leraren werkt besmettelijk bij leerlingen. 

▪ Leren is afkijken totdat je het zelf kunt. 

▪ Een leider moet voelen hoe het met zijn collega’s gaat. 

▪ Niets kalmeert zozeer als een genomen besluit. 

▪ Als je begrepen wilt worden, zeg dan precies wat je bedoelt. 
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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 weekendviering blijft gehandhaafd. Ook het advies om 
te reserveren voor deelname aan vieringen is nog geldig. 
Bij een kerkelijke uitvaart mogen vanaf 28 april weer 100 mensen aanwezig zijn. 
 
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 
Reserveren kan bij Susan Baltussen; 077-398 69 83 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van 
telefoonnummer. 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
15-05: Margriet Hendriks Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
29-05: Susan Baltussen Huub Baltussen    collecteschaal achter in de kerk 
13-06: Susan Baltussen Max v. Dieten    collectanten 
 

Misintenties 

Zaterdag 8 mei: geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 15 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur 

1. Piet Hermans en Stien Hermans - Reijnders (jaardienst) 
2. Karel Jenneskens (trouwdag) 
 

Zondag 23 mei is het Pinksteren. Er is een mis om 10.30 uur  in de  Lambertuskerk te Horst. 

 

Zaterdag 29 mei, Hoogfeest van de Allerheiligste Drie-Eenheid, 19.00 uur 

 

Zaterdag 6 juni, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

NB zaterdag 12 juni is er geen H. Mis.  Koster en acoliet van 12 juni zullen de mis van 13 juni mee 
verzorgen. 

 

Zondag 13 juni, 11e zondag door het jaar, 11.00 uur 

Er doen die ochtend 5 kinderen van de basisschool voor het eerst de H. Communie. 
 
1. Jan Tielen (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. 077-398 14 16 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 

Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus. 

Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat 
(077-398 14 16).  Onze priesters maken dan een afspraak voor zo’n (telefonisch) gesprek.  
 

Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Duurzaam Meterik: knutsel zelf een insectenhotel 
 

Als je verlegen zit om een bezigheid in de vakantie dan kun je misschien wel een insectenhotel maken. 
Het is leuk om te doen en je doet er de bijen en andere insecten een groot plezier mee.  
 
Wilde bijen leggen hun eitjes graag in holletjes. Bij de eitjes leggen ze een balletje van stuifmeel en nectar. 
Dat noemen we een bijenbroodje. Daarmee kan de larve die uit het eitje komt zich voeden. Het holletje 
wordt dan dicht gemetseld. Zo kun je zien dat het hotel bewoond is.  
 
Die larve ontwikkelt zich verder tot pop en na verloop van tijd komt er een bij naar buiten. Die smikkelt 
lekker van de nectar van bloemen en zorgt zo voor de bestuiving van bijvoorbeeld fruitbomen. Want 
zonder bestuiving krijgen we geen fruit.  
 
Hier zijn 2 voorbeelden van insectenhotels waar je niet veel materialen voor nodig hebt. .  

 
 
 
 
De meeste mensen hebben wel ergens een oude mok in 
de kast staan die niet meer gebruikt wordt. Vul die mok 
met holle stengels van bamboe of riet en hang de mok 
op een zonnige droge plek. Voor de vulling kun je ook 
takken van de vlierstuik of bramen gebruiken. De bijen 
hollen deze zelf uit om hun nestje te maken 
 
 
 
 
 
 

 
Ook van blikjes kun je gemakkelijk een 
insectenhotel maken. Maak de blikjes schoon en 
schroef ze op een plank. Daarna kun je ze net als 
de mok vullen met holle stengels. Maar je kunt er 
ook een dikkere tak in doen, waar je van tevoren 
gaatjes in geboord hebt. 
 
Die gaatjes moeten zo diep mogelijk zijn maar wel 
nog dicht aan de achterkant. Boor gaatjes van 3 tot 
maximaal 9 millimeter. Zorg wel dat de gaatjes niet 
rafelig zijn. Anders beschadigen de bijen hun 
vleugels.  
 
Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden om een 
insectenhotel te maken. Bijvoorbeeld van een 
wijnkistje of een boomstam.  
Kijk maar eens op internet. Daar zijn genoeg voorbeelden te vinden.  
 
We wensen je veel knutselplezier! 


