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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

 
 

Koele mei schenkt een vruchtbaar jaar, 
droge mei een duur jaar. 

 
 In week 19 is er 17 mm. neerslag gemeten in  Meterik. 
 Het totaal in mei is nu 34 mm. 
 
Valt de maand mei toch wat tegen en ontvangen wij veel koude en regen,  
dan heb ik nog een toverspreuk voor jou: Abrrrrrrcadabrrrrrrrr. 
Wellicht als jij deze vaak zegt, dan wordt de lucht vanzelf blauw. 
 

 
 
                                                      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 15-05-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

Mei 

Do 20: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 – 15:00 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 bus uitstapje 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 
Ma 16: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 19: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 28: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

September  

Ma 06: KBO wandelen 13:30 uur 
Ma 13: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 15: KBO excursie naar van Leendert 
Do 16: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 20: KBO wandelen 13:30 uur 
Di 21: Collecte Goede Doelen 18:00 uur 
Wo 22: Collecte Goede Doelen 18:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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  Oud Papier Actie (OPA) 
 
 
 

Aanstaande zaterdag 22 mei komen we oud papier ophalen. Groep 1 is aan de beurt. Dit zijn Bram 
Jacobs (i.p.v. Sander Ambrosius), Jac Ambrosius, Bernard Jenniskens (i.p.v. Kris Cuppen) en Julia 
Schoeber. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat, want dan vertrekken 
we vanaf Café Kleuskens. 
 

Oud Metaal Actie (OMA) 

Aanstaande zaterdag 22 mei kan oud metaal en al het stekker bevattend 
materiaal ingeleverd worden. 
 
Van 13:00 - 15:00 uur staat een container op de parkeerplaats van het 
voetbalveld in Meterik. De twee vrijwilligers Jos van Ras (i.p.v. Henk 
Ambrosius) en Roger Janssen zijn aanwezig voor eventuele hulp. 
 

 

Wist u…….. 
 
- dat we ook met Pinksteren op maandagavond ’t Krèntje maken. 

- dat dit betekent dat kopij óók a.s. maandag vóór 19.00 uur binnen moet zijn. 

- dat we iedereen oproepen om kopij aan te leveren zodat ‘t Krèntje elke   
week de moeite waard blijft om te lezen en het echt een krantje voor en door 
Meterik is. 
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Dorpsraadvergadering donderdag 20 mei 2021 
 
Tijdens de dorpsraadvergadering, donderdag 20 mei, zal er onder andere gesproken worden over de 
planning van het centrumplan, het op te starten Toon Hermanshuis in de gemeente, de stand van zaken 
BOW, verkeer in Meterik, Duurzaam Meterik en ander nieuws uit de werkgroepen.  
 
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram houden we jullie op de hoogte van 
de uitkomsten. Heeft u vragen? Laat het ons gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl. 
 
                                                     

Herinrichting centrum 
Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van het centrum van Meterik. Dat 
gebeurt in 6 fases. De doorlooptijd van het project werd eerst geschat op 3 maanden, maar nu blijkt dat 
het toch veel langer gaat duren. Men verwacht dat pas in november alles klaar is.  
 

Start werkzaamheden in de Crommentuijnstraat 

De 1e fase van de herinrichtingswerkzaamheden start op dinsdag 25 mei 2021. Er wordt gestart met het 
opnieuw bestraten van de trottoirs en het asfalteren van de weg. Ook wordt de bebouwde kom ingang 
aangepast. Het verkeer wordt omgeleid met borden. 
 
De planning van de volgende fases is nog niet bekend. Hierover vindt nog overleg plaats tussen aannemer 
en de gemeente. We hopen daar in de loop van deze week duidelijkheid over te krijgen. 
 

Informatie bereikbaarheid (info gemeentesite) 

Bewoners en bedrijven worden geruime tijd van tevoren door het wegenbouwbedrijf schriftelijk 
geïnformeerd over de werkzaamheden. Ook staat in deze brief een contactpersoon vermeld bij wie u 
terecht kunt voor specifieke vragen over de uitvoering. 
 
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast voor u met zich mee kunnen brengen. Wij proberen dit 
zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Door weersomstandigheden kan het zijn dat de werkzaamheden eerder of later uitgevoerd worden.  
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Weer 14 A-Krukken en 8 B-Krukken op pad 

 
 

En dan is het weer ineens tijd dat ik een verslag schrijf. Beetje om  de beurt zullen we maar zeggen. 
Vaak is het moeilijk om er “iets” van te maken. Maar voor deze keer, afgelopen zondag, was er toch wel 
weer wat van te maken. 
Met een mooi aantal van 14 A-Krukken en 8 B-Krukken werd er wel voor een verschillende richting 
gekozen.  
 
De B-Krukken trokken richting het Brabantse Landhorst. Weliswaar zonder ‘koffie to go’. De A-Krukken zijn 
inmiddels al aan dit soort pauze gewend geraakt. Nog steeds zijn de terrassen dicht als de Krukken 
ergens op een pauzeplaats arriveren. De voorzitter kiest dan op de zaterdag een pauzeplek, om de 
eigenaar van een etablissement te vragen, of er een mogelijkheid bestaat om er op de zondag rond 10.30 
uur een korte stop te houden voor die bewuste ‘koffie to go’ inclusief een 
stukske vlaai.  
 
Op deze zondag werd dat Lierop. Maar voordat we daar aan kwamen moest er 
een noodstop gehouden worden. 2 Oud wedstrijdrenners onder de Krukken 
was opgevallen dat de snelspanner van het achterwiel van Mo-Riis wel een 
heel rare stand had. Nou is dat ook wel weer te begrijpen want een 
kassenbouwer kan onmogelijk verstand hebben hoe een snelspanner moet 
zitten. Een snelspanner is een spanner die het achterwiel in het frame klemt, 
maar dan op een snelle manier (effe snel uitgelegd). Tijdens de noodstop werd 
inderdaad geconstateerd dat zijn achterwiel geheel los zat. En natuurlijk wordt 
er dan gevraagd, “Mo-Riis, wie is jouw fietsenmaker. Wie zet jouw wiel er zo 
“snel” in?” Dat heb ik zelf gedaan, omdat ik een leeglopende achterband had. 
Tja… achterwiel en een kassenbouwer, onveilige combinatie…  zullen we 
maar zeggen.   
 
Een eindje verder keuvelde The Pittbull met El-Coyote over wat daar in Someren toch in de wei stond? 
“Dat is een dromedaris” zegt the Pitbull. “Nou ik zie zelfs 3 bulten op dat beest” zegt El-Coyote. Voor de 
niet kenners onder ons: een kameel heeft 2 bulten op zijn rug en een dromedaris maar 1. Steeds dichter 
kwam het weiland met dat ‘rare’ beest dichterbij. Bleken de 2 allebei ongelijk te hebben. Plots zagen ze 
zelfs  4 bulten. U raadt het al, het waren….. juist ja 2 kamelen, die gewoon in verband met elkaar stonden 
en dus moeilijk te zien hoeveel bulten er nu tezamen waren.  
 
Uiteindelijk in Lierop op de pauzeplaats aangekomen werden we niet alleen getrakteerd op koffie to go met 
vlaai, maar ook op een fikse onweersbui. Zo`n onweersbui gaf op de terugweg de nodige overlast. Natte 
kleding, vieze fietsen maar bovenal 2 lekke banden. Wellicht dat dit probleem reeds eerdere malen 
beschreven is: ik meld het toch nog maar een keer. Tijdens zo`n nat wegdek kleven er kleine steentjes aan 
de bandjes. Die kleine steentjes rijd je dan steeds dieper in de buitenband, totdat de binnenband bereikt 
wordt. Lek dus. En dan, juist, dan moet de snelspanner weer ontspannen worden.  
 

Over ontspannen gesproken: dat is de terugreis maar zelden bij de 
Krukken. Ze ruiken dan op de een of andere manier het bier bij ‘Ger’ en 
zijn niet meer te houden. Zelfs Pi-Air Rebbelin, lange tijd maar alleen op 
zijn nieuwe Gravelbike getraind, trok samen met de Butcher met de wind 
vol op kop, nog effe flink door. En natuurlijk moet die befaamde 100 weer 
vol gemaakt worden op een zondag. Een ommetje hier en daar, om 
uiteindelijk toch over de ‘dubbele’ cijfers op die teller te komen.  
 
De sprint werd van ver aangetrokken door de huidige kilometervreter  
The Pitbull, maar dan ben je dus ‘ten dode opgeschreven’. Een enkeling 
knalde er nog over. Met name The Roadrunner en Nai-Kee, (die zijn 
oerkrachten na maanden ook weer terug gevonden heeft) moesten uit 
maken wie ditmaal de dikste spierballen had.  
Op dit moment heeft Nai- Kee nog (steeds) de dikste spierballen.  
 
Niet verkeerd opvatten…. dat DIK 
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 Hãskes Joek  -deel 3 
 
 

Vandaag leest u het derde deel van het verhaal over het leven van Jacobus 
van Rens, beter bekend als Hâskes Joek; een legendarisch figuur met een 
geweldige fantasie.  
 
Het hoofdberoep van Joek was schoorsteenveger.  
Vanuit de gemeente was men verplicht om eens per jaar de schoorsteen te 
vegen, en dat vuile werk deed Joek. Er waren in die tijd nog boerderijen met 
open vuren, met boven de stookplaats een zeer ruime schoorsteen. Als Joek 
zo’n schoorsteen moest vegen dan klom hij met een ladder een eind de schoorsteen in en met een bezem 
van berkentakken aan een lange steel maakte hij het roet van de schoorsteenwanden los; dat viel dan 
naar beneden, deels op de schoorsteenveger. Als Joek dan uit de schoorsteen kwam was hij net Zwarte 
Piet. Hij deed dit alles voor een zeer matige vergoeding.  
 
Op de dagen dat hij bezig was met schoorsteenvegen kreeg hij meestal op de boerderijen het eten toe, 
om 12 uur middageten (warm eten) en om 4 uur (16.00 uur.) een broodmaaltijd. 
(Toentertijd at men om 16.00 uur brood omdat men de avond-broodmaaltijd pas om 20.00uur of nog later 
at.) Tijdens deze maaltijden vertelde hij over zijn spannende jachtavonturen, want Joek was ook jager en 
overtrof iedereen met z’n jagerslatijn. 
 
In het boek ‘Die goeie ouwe tijd’ van Sjang Hoeijmakers staat onderstaand stukje: 
Joek had een onverwoestbaar goed humeur en met zijn sterke verhalen heeft hij menigeen veel plezierige 
momenten bezorgd. Hier volgt een van zijn verhalen. 
 
“Ja Hannes”, zei Joek dan, “ík was aan het jagen tegen de grens van Venray en op zeker moment was 
mijn hond via een brugje over de beek gegaan en zo op Venrays gebied gekomen. Hij joeg een haas op 
en ik schoot het beestje neer. Mijn hond die anders geweldig goed apporteerde bracht de haas tot aan de 
beek maar hij verdomde het om de buit over de beek te brengen. Terug lopen naar het brugje was mij te 
ver en ik besloot om over de beek te springen om de haas te halen. Ik nam een aanloop en sprong over 
de beek. Met beide handen greep ik het gewas aan de overkant. Mijn voet gleed uit en mijn stevel (laars) 
liep vol water. Ik trok me omhoog maar kwam tot de ontdekking dat ik me had vastgegrepen aan de nek 
van een wilde eend die daar nog laat in het seizoen zat te broeden. Ik draaide het dier de nek om en 
gooide het over de beek. Hierna trok ik mijn stevel uit om het water eruit te laten lopen, en het is bijna niet 
te geloven Hannes maar uit die stevel kwam een kanjer van een snoek”  
Zulke verhalen vertelde Joek aan een stuk door. 
 
Jagen was ook noodzaak om bij te dragen in het levensonderhoud van zijn gezin. 
Hij werd zoals men dat toen noemde ‘broodjager’. Het jagen was zijn nevenberoep, wild was er toen in 
overvloed en een jachtakte kostte maar enkele guldens en de patronen voor het jachtgeweer een 
dubbeltje. (10 guldencenten.) Maar om de kosten te drukken nam Joek de gebruikte patroonhulzen weer 
mee naar huis, zette er een nieuw slaghoedje op en deed er een portie kruid en hagel in, dan was de 
kostprijs maar 5 cent.  
Soms werd er meer kruid dan de voorgeschreven hoeveelheid in gedaan dan droeg het geweer verder.  
Dit was niet helemaal zonder gevaar.  
 
Door de jacht is ook zijn bijnaam ‘Hâskes (Haaskes) Joek’ ontstaan. 
Hij beweerde dat hij net zo hard kon rennen als een haas en dat hij een vis kon vangen met z’n handen. 
Hij was supersnel. 
 
Joek was ook imker en bij zijn huisje stond een bijenstal met meerdere korven met bijenvolken die voor 
honing zorgden. Over de bijen kon hij ook spannende verhalen vertellen. Zo vertelde hij dat hij op een 
zonnige dag onder de beukenhaag lag te slapen bij zijn bijenstal. Toen hij wakker werd hing er een 
bijenzwerm boven zijn hoofd in de haag. Joek zette er een lege korf bij en ging weer slapen. Toen hij 
wakker werd zaten de bijen in de korf! 
 
Ook vertelde hij dat niet alle bijen staken. Er waren er bij die “niet staken maar een haartje uit je arm 
trokken”! 
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We wensen alle eindexamenkandidaten veel succes! 
 

De eindexamens zijn 17 mei gestart en het eerste tijdvak duurt t/m 1 juni. 

 
Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. 
Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het 
centraal examen kunnen spreiden over langere tijd.  
 
Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen.  
Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen 
kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Voor het vmbo zijn er extra wijzigingen.  
 
Een aantal dingen zijn anders door de bijzondere situatie van dit schooljaar. 
Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in 
quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook 
kunnen leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak, zodat voor deze vakken 
meer voorbereidingstijd is. 
 
Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 2 vakken 
herkansen in plaats van 1. Leerlingen kunnen het cijfer van een vak niet mee laten tellen bij het bepalen 
van de uitslag. Het gaat om het wegstrepen van een eindcijfer voor een heel vak. Het wegstrepen van een 
eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Die leerlingen kunnen zo alsnog hun 
diploma halen en doorstromen naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft 
wél zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel het volledige 
examen hebben afgelegd. 
 
Dit vak mag geen kernvak zijn. Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands 
een kernvak, voor havo en vwo zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing wiskunde    
(A, B of C) kernvakken. 

Leerlingen die in het tweede tijdvak opgaan voor de eerste kans van het centraal examen van 1 of 
meerdere vakken maken in het examenjaar 2020-2021 in een extra, derde tijdvak een eventuele 
herkansing. 
 
De school stelt de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast, zoals de kernvakkenregel, de 
5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes. Als het eindcijfer van een vak niet bij de uitslag wordt 
betrokken, wordt de uitslag vastgesteld op basis van de overige vakken.  
 
Dit jaar kan er niet worden genormeerd zoals andere jaren. Dat komt doordat veel eindexamenkandidaten 
tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Er wordt daarom een normering 
gebruikt die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren. Daarvoor wordt gekeken 
naar de cijfers die de afgelopen jaren zijn gehaald op de centrale examens, naar de gemiddelde 
moeilijkheid van de examens van afgelopen jaren. Ook wordt aan alle docenten gevraagd om tijdens de 
correctie een inschatting te maken van hoe moeilijk het examen is.  
 

10 juni is de uitslag van de examens die in het eerste tijdvak zijn afgenomen. 

 
 
 
We wensen iedereen veel succes en hopen op een goede uitslag:  
 
 
 

GESLAAGD!!! 
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“Alles goed?” “Zo goed als alles!” 
 
▪ Veranderen kost tijd; nieuwe schoenen lopen ook eerst ongemakkelijk voor ze lekker gaan zitten. 

▪ Twijfel laat zich veel beter verdedigen dan een visie. 

▪ Veel mensen voelen zich te goed om beter te worden. 

▪ Van tevredenheid word je lui. 

▪ Moeilijk is geen feit maar een mening. Feiten verander je niet, meningen wel. 

 
 
 

Pinkstermaandag open van 10:00 tot 16:00 uur 

 

Kwekerij De Lifra Veulen!!!! 
 

De beste keuze voor uw zomerplanten. 
250 soorten aan perk-, hang- en kuipplanten tegen de beste prijs!!! 

 
Actie geraniums 10 stuks   € 9,00 
Actie hangbegonia´s.    € 1,00  
Actie lobelia´s 12 stuks    € 2,50 
Actie hangpetunia s    € 0,50 
Actie surfinia’s vanaf    € 0,75 
Actie de zomerplant Gazania´s   € 0,75 
Actie de hangbacopa    € 0,75 

Enz enz enz enz enz.......... 
 

Onze planten bloeien de hele zomer. 
 
 

      Kwekerij De Lifra 
Lorbaan 12a  Veulen. 

Open ma t/m zaterdag: 09:00 tot 18:00 uur 
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Inzameling Taxussnoeisel weer van start 

 

Stichting Taxus Taxi start taxusinzameling 2021 op dinsdag 25 mei! 

 
 
De afgelopen twee weken werd er veel regen voorspeld. Voor veel Nederlanders was dit een domper op 
de meivakantie, maar niet voor stichting Taxus Taxi. Integendeel! Met temperaturen tussen de 15 en 20 
graden, zijn dit voor de taxusplant de perfecte omstandigheden om een groeispurt in te zetten. Voor de 
stichting dus reden genoeg om het startsein te geven voor de taxusinzameling van 2021. 
 
De stijgende temperatuur in combinatie met de regenval zijn voor de 
taxushaag de ingrediënten voor groei. Inmiddels is dan ook bekend 
dat de inzameling start op dinsdag 25 mei. Uw snoeisel aanmelden 
via taxustaxi.nl/afspraak is mogelijk vanaf maandag 24 mei (2de 
Pinksterdag), waarna de stichting vanaf 25 mei het verse groen bij u 
aan huis komt ophalen.  
 
Ook in 2021 is elke taxusdonatie van harte welkom. De kleine 
taxustwijgjes bevatten, zoals velen inmiddels weten, de belangrijke 
stof 10-dab. Van deze stof wordt het medicijn Taxol gemaakt, dat 
een kanker remmende werking heeft. Door uw taxushaag te snoeien 
tijdens de inzamelperiode van Taxus Taxi kunt u op een 
gemakkelijke manier bijdragen aan de strijd tegen kanker.  
 

Inzamel voorwaarden 

De stichting kan het snoeisel gratis bij u thuis komen ophalen bij een minimum hoeveelheid van 15 kilo. 
Kleinere hoeveelheden zijn in te leveren bij inzamelpunten welke vanaf 25 mei te vinden zijn via 
taxustaxi.nl/uitgiftepunten.  
 
Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van het snoeisel van groot belang. Zo kan de stichting enkel het 
snoeisel gebruiken dat in 1 jaar op de haag groeit. Takken en hele planten zijn helaas niet bruikbaar. Om 
het zo vers mogelijk in te zamelen vraagt de stichting u ook het snoeisel direct na het snoeien aan te 
melden. Voor meer informatie en instructievideo’s kunt u terecht op taxustaxi.nl/knipvoorwaarden. 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch bijdragen aan de 
strijd tegen kanker? Dat kan! Het doorgewinterde team van 
taxusophalers is namelijk altijd op zoek naar vrijwilligers die 
zich willen inzetten voor dit mooie doel. Als taxuschauffeur 
haalt u in de maanden juni, juli en augustus het verse 
taxusgroen op bij ieder die het aan de stichting wil doneren. 
Voor meer informatie kan gemaild worden naar 
communicatie@taxustaxi.nl. 

 

Gratis materialen 

Evenals andere jaren worden ook in 2021 weer gratis materialen verstrekt door Taxus Taxi. Door een 
grote vertraging in de levering, laat de befaamde Taxus Taxi Tas nog even op zich wachten, maar de 
stichting heeft voor een passende oplossing gezorgd. De tassen en zeilen zijn, zoals u gewend bent, op te 
halen bij diverse partners van Taxus Taxi, waaronder Boerenbond, Welkoop en Intratuin. Heeft u geen 
tassen, dan kunt u het snoeisel ook gewoon op een hoop leggen. De stichting zorgt dat het netjes wordt 
opgeruimd.  
 
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via 
taxustaxi.nl of sociale media.  
 
 

http://www.taxustaxi.nl/afspraak
http://www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
https://taxustaxi.nl/knipvoorwaarden/
http://www.taxustaxi.nl/
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Wist je dat… 
 
 
 

…dekbedden, (tuin)kussens en slaapzakken bij het restafval horen en niet in de textielcontainer? 
 
Omdat voor deze producten verschillende vullingen worden gebruikt, kunnen we het niet meer recyclen. 
Stop het in de tariefzak en biedt het aan tijdens de huis-aan-huis inzameling of bij de grofvuil-route na een 
telefonische afspraak. 
 
In 2020 hebben onze inwoners 373.500 kilo textiel ingezameld. 
55% van het ingezamelde textiel is geschikt voor hergebruik, 37% wordt gerecycled en 8% is afval. 
 
Het is geen geheim dat het produceren van al die kleding enorm belastend is voor het milieu. Maar wist jij 
dat de kledingindustrie de 2de grootste vervuiler is in de wereld, direct na de olie-industrie?  
 
Die vervuiling zit ‘m voornamelijk in toenemende CO2-
uitstoot, uitputting van land, land- en watervervuiling 
door giftige stoffen en dan hebben we nog niet eens 
over het gevaar voor de gezondheid van de 
katoenarbeiders.  
 
Een beetje minder en vooral duurzamer omgaan met 
kleding is dus meer dan gewenst en onze inwoners 
dragen hier hun steentje aan bij! 
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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. Ook het advies om te reserveren voor deelname aan vieringen is 
nog geldig. 
Bij een kerkelijke uitvaart mogen 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; 077-3986983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van 
telefoonnummer. 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

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

Misintenties 

 

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 

 

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. 077-3981416 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 
(077-3981416). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.  
 

Telefoonnummer priesternooddienst: 06-55408023  

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving 
en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer 
van het secretariaat te gebruiken. 
 

  

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Pinksteren 
 
Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat 
de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. 
Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde volgens overlevering het volgende:  
de gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich 
voordeed en er een soort vlammen verschenen, die zich boven de hoofden van de aanwezigen 
verspreidden - beter bekend als 'vurige tongen'. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en 
begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen, met als 
gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel 
Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen 
zich bij hen aansloten. 
 
In de christelijke kerken wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze 
geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament, De Handelingen der Apostelen 2:1-6. Op 
Pinksteren verspreidden zich tongen als van vuur over de apostelen. Deze begonnen daarop alle volken in 
hun eigen taal toe te spreken. Het betekende het begin van de verbreiding van het christendom. 
Pinksteren is, op Pasen en Kerstmis na, de belangrijkste christelijke feestdag. 
 
In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen kent Pinksteren tegenwoordig geen wereldse uiterlijkheden meer. 
Oude gebruiken zoals vanuit de nok van de kerk duiven loslaten en vurige ballen en bloemen naar 
beneden werpen, zijn in de loop der tijd verloren gegaan. 
 
Vroegere generaties zijn er niet voor teruggedeinsd de uitstorting van de Heilige Geest bijvoorbeeld in de 
kerk uit te beelden door het neerlaten van een duif. Het gebruik stamt reeds uit de Middeleeuwen. Tijdens 
het zingen van het Veni Sancte Spiritus liet men een houten duif vanuit het gewelf in het kerkgebouw 
neerdalen, terwijl men intussen brandende vlaspluisjes, rozenblaadjes of rode papiersnippers over de 
aanwezigen liet neerdwarrelen. Maar een dergelijke werkelijkheidsgetrouwe uitstorting van vurige tongen 
liep beneden soms faliekant mis als je ze bijvoorbeeld op je kleren kreeg.  
 
Weer elders was het de traditie om niet-geconsacreerde hosties te werpen. De mensen verdrongen elkaar 
om er een te bemachtigen. Ze verwachtten dat deze ouwels hen tegen allerlei kwalen zouden 
beschermen. Ze plakten die achter de buitendeur of op de schoorsteenmantel boven de open haard, 
openingen waardoor kwade geesten het huis konden binnensluipen. Van de misdienaars werd verwacht 
dat zij voor lawaai en gestommel zorgden, om het pinksterverhaal zo echt mogelijk te laten lijken. In 
sommige plaatsen gebruikte men geen houten, maar een levende duif. Die zat meestal aan een touw vast, 
waardoor ze boven de hoofden kon cirkelen. Op die manier kon men dit prijzige rekwisiet nog 
hergebruiken, want zo'n levende duif kostte rond 1600 al snel vier stuivers, zoveel als een 
metselaarsknecht op een halve dag verdiende.  
 
De duif is oorspronkelijk geen pinkstersymbool. Vanuit het verhaal van Jezus' doop werd zij er stilaan mee 
verbonden. Zodoende is de duif reeds lang het beeld bij uitstek om de Heilige Geest weer te geven, als 
teken van vrede, hoop en toekomst. Een gelukkige toekomst voor iedereen en een boodschap van nieuw 
leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.beleven.org/feest/pasen
https://www.beleven.org/verhaal/de_komst_van_de_heilige_geest
https://www.beleven.org/verhaal/de_komst_van_de_heilige_geest
https://www.beleven.org/feest/pasen
https://www.beleven.org/feest/kerstmis
https://www.beleven.org/feest/kerstmis
https://www.beleven.org/feest/pasen
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