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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Koude in maart, dan een lente te paard.
In week 11 is er 38 mm. genoteerd in Meterik.
Het totaal in maart is nu 63 mm.
De lente lokt, het eerste groen ontluikt
ik zie kleur op de wangen van de lentebruid
zij zingt in de parken en de bossen
vraagt of we haar van de winterkou willen verlossen.
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.
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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.

2

Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
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 vanaf 19 maart 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Maart
Do

19:

Vr
Za

20:
21:

Zo
Ma
Wo
Vr
Za

22:
23:
25:
27:
28:

- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur (Geannuleerd)
- Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt (Geannuleerd)
Infoavond realisatie levensloopbestendige woningen (Geannuleerd en verzet)
- Potgrondactie Ruiterclub St. Joris Meterik (Uitgesteld)
- Bingo avond t.b.v. Alpe d'Huzes Meriko Vocaal (Geannuleerd en verzet)
Zanglust H. Mis opluisteren Smakt 11:00 uur (Geannuleerd)
KBO wandelen 13:30 uur (Geannuleerd)
Vrouwen samen sterk Culinaire avond 19:30 uur (Geannuleerd)
Jaarvergadering Ruiterclub St. Joris Meterik 20:30 uur (Uitgesteld)
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

April
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo

02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:

Ma
Wo
Do

13:
15:
16:

Za
Ma

18:
20:

Wo
Do
Ma
Do

22:
23:
27:
30:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur (Geannuleerd)
KBO eetpunt 18:00 uur (Geannuleerd)
Solistenconcours Horst aan de Maas 2020 (organisatie Concordia) (Geannuleerd)
Solistenconcours Horst aan de Maas 2020 (organisatie Concordia) (Geannuleerd)
KBO wandelen 13:30 uur
Collecte Goede Doelen 18:00 uur
- Collecte Goede Doelen 18:00 uur
- Vrouwen samen sterk Paasstukje maken 19:30 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO spellenmiddag 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Concert Concordia Meterik i.v.m. première-uitvoering compositie-opdracht 20:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
Vrouwen samen sterk Ladies Night 19:30 uur
Zonnebloem: RCC Amusementsmiddag bij ‘t Haeren in Grubbenvorst
Dorpsverbinders inloopmiddag MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Mei
Vr
Ma

01:
04:

Wo

06:

Zo
Ma

10:
11:

Do

14:

Vr
Za
Ma

15:
16:
18:

KBO eetpunt 18:00 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Informatieavond realisatie levensloopbestendige woningen
basisschool ‘Onder de Wieken’, Rector de Fauwestraat 26 Meterik 19:30 uur
Deelname Horst aan de Mallets door drumband Concordia (in G’vorst) 14:00 - 18:00 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur
Rozenactie Concordia 17:00 - 19:00 uur
Bingo avond t.b.v. Alpe d'Huzes Meriko Vocaal 19:30 - 23:00 uur
Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
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Geen activiteiten/bijeenkomsten
bij JongNL Meterik t/m 06 april 2020
Wij als bestuur van JongNL Meterik vinden het belangrijk om het advies van Jong Nederland Limburg
en de overheidsmaatregel op te volgen.
Dit houdt in dat er vanaf nu tot en met 06 april geen activiteiten/bijeenkomsten plaatsvinden bij JongNL
Meterik.
De groepsavonden, weekendjes weg, bijeenkomsten/vergaderingen in de blokhut of op het terrein van
JongNL Meterik, worden geannuleerd.
Jong Nederland Limburg heeft de afgelopen periode regelmatig contact gehad met de GGD; dit in
combinatie met de oproep van het kabinet (overheidsmaatregelen) is de basis van dit besluit. We willen
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen door deze maatregelen te volgen.
We begrijpen dat er wellicht vragen zijn. Stel deze gerust door te mailen naar info@jnmeterik.nl en dan
zullen ze worden beantwoord.
Namens het bestuur van JongNL Meterik,
Rick van Rengs
Vicevoorzitter

Seniorenweekend district Utopia te Meterik
Het seniorenweekend voor het district Utopia wordt dit jaar door JongNL Meterik georganiseerd in
Meterik op 4 en 5 april 2020.
I.v.m. de overheidsmaatregel zullen we dit niet door laten gaan op deze datum.
We gaan op zoek naar een nieuwe datum, zodra de situatie rondom het virus dit toe laat.
Bestuur JongNL Meterik.

Oud papier en Metaal acties op 28 maart
De oud papier actie en oud metaal actie die gepland staan voor zaterdag 28 maart gaan vooralsnog
gewoon door. Mochten we vanuit de gemeente hierover ander advies krijgen, zullen we dit opvolgen en
aan jullie communiceren.

OPA
Groep 3 is aan de beurt. Dit zijn Bert Thijssen (i.p.v. Rick van Rengs), Sef van Rengs, Wiel van Rengs
en Ruud Hermans. Rick zorgt voor de hesjes.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.

OMA
Tussen 13:00-15:00 uur kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren bij
de parkeerplaats van het voetbalveld. Er zullen 2 vrijwilligers van JongNL Meterik aanwezig zijn voor
eventuele hulp. Dit zijn Henk Ambrosius (i.p.v. Jos van Ras) en Pieter Joosten (groep 2)

BESTE LEDEN
Daar het voor senioren zeer gevaarlijke CORONAVIRUS heerst, komen alle activiteiten, die voor
seniorenvereniging KBO Meterik gepland stonden, tot nader bericht te vervallen.
Hieronder vallen ook de kaart- en knutselmiddagen en het eetpunt bij ‘ÔS KRUUSPUNT’ op vrijdag 3 april.
Het KBO bestuur volgt hiermee de landelijke oproep voor het afgelasten van activiteiten en hoopt op het
vertrouwen van de leden.
Namens het KBO bestuur,
Secr. KBO Meterik.
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Interview Jeu Billekens
Oost-Indië-ganger – deel 3
In de vrije tijd gingen de jongens volleyballen, wat de soldaten daar leerden.
De soldaten kregen rijst te eten die uit de algemene keuken kwam en voor de
Nederlandse soldaat onbekend was. Dit gingen ze tegen de barakken van de
leiding gooien, want zij wilden ”gewoon” eten hebben. Meer dan de helft van de
soldaten ging dan bij ‘de chinees’ eten: eloor mata sapi (spiegelei). Of er met de
boot ook voedsel meekwam weet Jeu niet. Ook kreeg men soms ei te eten, maar dan kreeg de leiding een
kippenei en de soldaten een eendenei. Het eendenei moest veel langer gekookt worden en was dan
blauw van kleur.
Foto met Jeu Billekens, gemaakt op Tarakan, mei 1948

De Oost-Indische mensen waren niet afstandelijk. De taal was moeilijk te leren, wel was er een boekje
maar de bewoners spraken het dialect.
Ook waren er veel onderlinge bendes. Dit merkten ze als ze ‘s avonds op het kamp waren en in de bergen
soms flink geschoten werd door de bendes. Op Tarkan konden de soldaten zonder geweren rond lopen,
op Celebes en Java kon dit niet. Op Java was de commandant van Jeu in handen van de bendes
gekomen en heeft daarbij een verschrikkelijke dood gehad. Toen dit gebeurde lag Jeu in het ziekenhuis
met dysenterie en werd daags erna ontslagen.
In 1948, rond de Kerst, is Jeu zelf ook in een gevecht terecht gekomen bij een politionele actie van
Soeharto, toen commandant; later is hij president geworden. Daarbij heeft hij ook beschietingen mee
gemaakt; van de 22 foerage konvooien hebben ze 18 keer een beschieting gehad. Hierbij is een
medesoldaat Verstegen gesneuveld. De weg die het konvooi moest volgen was 30 km. lang en liep langs
een rivier. Er werden dan gaten in de weg gegraven als hindernis die dan weer door de bevolking dicht
gemaakt moesten worden. Bij een aanval was ook de afspraak binnen hun groep dat een groep links en
de andere rechts zou vluchten.
Jeu herinnert zich nog een situatie waarbij hij het reserve magazijn v/d “bren” (een volautomatische lichte
mitrailleur) bij zich had en bij de medesoldaat moest blijven. Plots hoorden ze een harde knal: er werd een
trekbom afgetrokken waarbij een boom over de weg viel. Jeu en de compagnon zochten veiligheid maar
toch werd zijn compagnon door twee scherven geraakt.
In totaal zijn er 24 soldaten omgekomen in bataljon 3-11-RI.
Ook was er een iemand die overliep, hij hing overal briefjes op dat de andere Nederlandse soldaten dat
ook moesten doen. Er werd jacht op die persoon gemaakt maar ze kregen hem niet te pakken. Deze man
had achteraf wel gelijk, maar men wist niet beter
In de periode dat Jeu in Oost-Indië was heeft hij wel een wapenstilstand meegemaakt, maar de soldaten
keerden terug naar Nederland toen de oorlog afgelopen was.
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De informatieavond levensloopbestendige woningen wordt, i.v.m.
het coronavirus, verplaatst naar woensdagavond 6 mei.
Informatieavond levensloopbestendige woningen
20 maart

6 mei op basisschool Onder de Wieken

Deze avond begint om 19.30 en wordt gehouden in het nieuwe gebouw van basisschool
‘Onder de Wieken’, Rector de Fauwestraat 26 Meterik.
Tijdens deze avond worden de plannen verder toegelicht en wordt ook aangegeven hoe u
kenbaar kunt maken dat u interesse heeft.
Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling

In verband met het coronavirus is de openbare dorpsraadsvergadering van donderdag 19 maart a.s.
GEANNULEERD.
Heeft u zaken die u toch dringend wilt bespreken, neem dan contact op met
één van de dorpsraadsleden. U vindt op de site alle contactgegevens.
https://dorpsraadmeterik.nl

Inloopmiddag gaat voorlopig niet door.
In verband met de risico’s rondom het coronavirus hebben de Dorpsverbinders en de werkgroep sociaal
besloten tot nader order de inloop niet door te laten gaan. Zodra het risico verminderd is, pakken we het
weer op.
Mocht je vragen hierover hebben, neem dan gerust contact op met de Dorpsverbinders.
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Uitslagen competitie: Week 11
De Smetenhof 1
Meterik 1
Oirlo 1
Meterik 2
Meterik 3
De Smetenhof 2
Meterik 4
Grubbenvorst 3
Sevenum 3
Meterik 5
Hegelsom 4
Meterik 6
Meterik 7
Grubbenvorst 5
Meterik 8
Sevenum 7
Beste spelers in week 11:

Competitie stand
10 - 3 A Klasse
3 - 10 B1 Klasse
3 - 8 B1 Klasse
12 - 0 B2 Klasse
9 - 6 B3 Klasse
7 - 6 C1 Klasse
9 - 4 C2 Klasse
9 - 3 C4 Klasse

THEO DRIESSEN
JAN LEEUWESTEIN

en punten na: Ronde 25
Meterik 1 160 pnt plaats 3
Meterik 2 184 pnt plaats 1
Meterik 3 132 pnt plaats 13
Meterik 4 176 pnt plaats 3
Meterik 5 146 pnt plaats 11
Meterik 6 153 pnt plaats 8
Meterik 7 159 pnt plaats 6
Meterik 8 187 pnt plaats 2

van Meterik 1
van Meterik 2

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS IS DE COMPETITIE VOORLOPIG 2 WEKEN
STILGELEGD

Bingoavond t.b.v. Alpe d’Huzes
Gezien de situatie met het Coronavirus hebben we moeten besluiten de bingoavond uit te stellen.
Van uitstel komt wat ons betreft geen afstel en de bingoavond is nu gepland op

zaterdagavond 16 mei
We hopen dat de dreiging van het coronavirus dan voorbij is en dat we je dan mogen verwelkomen.
Aanmelden kan via meterik@laurijsse.eu of via 06 14636247.
Bezoek de actiepagina.

PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK
VERPLAATSING Potgrondactie.
a.s. zaterdag 21 maart, stond onze potgrondactie op de agenda.
Gezien alle problematiek m.b.t. het coronavirus hebben wij besloten om deze actie te verplaatsen naar
begin april. We zullen dan kijken of de situatie het toelaat om onze actie alsnog te houden en bij u langs te
komen met potgrond.
Wij vertrouwen op uw begrip.
Alvast bedankt namens Ruiterclub St. Joris.
Ook de jaarvergadering, die gepland stond voor vrijdag 27 maart, wordt verplaatst naar een nader te
bepalen datum. Hierover zult u t.z.t. worden geïnformeerd.
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Dur is niks te belaeve, in ut Miëteriks laeve….
vurluüpig da!
Ik heb ut lettertype ma waat GROËTER gemaakt en fleenk veul foto’s beejgevoegd, um t Krèntje dees
waek nag en bitje cachet te gaeve, want ut zal waal karig gesteld zien mit sportverslage en ander
veriënigingsneejs. Neejs woh ut Miëteriks Krèntje normalerwies aalt good mej gevuld is. Alle wedstrijde
en traininge vaan de verschillende sportclubs ware namelijk afgelast. Zelfs de aovunde vaan de
vrouwenbond ( sorry….Vrouwen Samen Sterk) en Jong Nederland… alles afgelast. De
Heemkundeveriëniging is inmiddels door de Miëterikse geschiedenis hin, dao verwacht ik ok gen
verslaag mier vaan. En de waekelijks geplaatste Meulewiekagenda zal ok waal blanco zien. Misschien
daat Giessen Toën nag en hiël alt Horster waord vur “virus” oet de deuk kaan doon.
Afgeloëpe zondag ginge de Krukke as iënigste (nag) op paad. Waal strikt volges en algemein, door Den
Haag opgelag, protocol. Daat heel toen in: alliën mit gruupkes vaan maximaal 10 persoëne. Inmiddels,
tijdens ut schrieve, zien de protocolle aal wer
aagepast. Waat de stand vaan zake is, op ut
moment daat dit stukske beej ow in de bus velt,
da’s nag de vraog. Ma zoveul te later ut wuurd,
des te mier realiseer ik meej, daat dit ok waal is ut
leste verslaag vur de komende waeke kaan zien.
As ik aal zeej waat dur in umliggende lande aan
maatregelen getroffe wuurd, is ut misschien ni
mier verstendig, daan waal toegestaon, um
überhaupt in groepsverband nag en rundje te
make.
As of ze dit aal aan ur water vulde aankome, ware
de Krukke deze zondaag massaal kome opdrave.
9 B’s en 20 A’s. Verder nag 3 cyclisten die enne
kiër wojje preuve vaan en ritje mit de Krukke. Dus
woort beslaote um de A-groep in twieë te deile. De
B’s ginge zoë wie zoë aal apart.
Normaliter de biën ingevreve mit massageölie. Deze waek alles door vrouwlief fleenk ingevet -(zoë giët
daat in de wielerwèreld)- mit desïnfecterende ziëp, um bescherming te bieje taege ut alles
platleggende virus. De naam daovaan kaan ik nimmer huure, dus di beneum ik da ok ma ni. Ik heb
zelfs aal vernaome daat Ger ut beer mit dezelfde naam aal oet zien café verbanne hèt. Sterker nag, de
ganse kroeg is inmiddels geslaote. Alles puur um besmetting te voorkome.
Ma enfin, de Krukke wojje dur oet op deze zondaagmerge.
Veul ware aal aan hoes gekluusterd, umdaat
thoes werke de norm is. Heb vernaome daat de
Viëarts (rechs) ut inseminere vaan de teefjes,
woh heej bliekbaar, volges eige zegge da, hiël
good in is, beej eum aan hoes deut. Daat giët
zoë in zien werk en ik heb ut oet de iërste hand:
Um meenselijk contact te vermijden, wuurd dun
hoond per DHL-pakket versteurd vanoet plaats
vaan herkomst. De Viëarts deut zien werk. Dun
hoond wuurd, nag onder narcose, wer in de
doës gedoowd en retour gesteurd. Veiliger kaan
ni.
Vur dun Butcher veranderd dur niks, umdaat ie
ut Kurboet sinds jaor en daag aan hoes maakt.
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Vur Bob de Bouwer (rechs), het ut allien ma veurdiële,
heej kaan nou vort calculeren terwiel de meule dreijt,
zonder de deur oet te motte.

Coppi
(leenks)
het ok
zien best gedaon um vaan hoes oet te werke, ma
zoëaas ge op beejgaond portret kunt zeen, haaj dit en
behuurlijk negatieve werking op de styling vaan zien
interieur.
Mo Riis (rechs) waas krèk oppen tied trug oet China, heej
snotterde en krochte ni, dus ut mondkepke zal zienen dinst waal
gedaon hebbe.
Efkes trug nao de
zondaagmerge: in de groep
woh ik in vertoefde, waas 1
neej gezicht te bekenne. Ik
kwaom mit um aan de praot en
heej, ik mot zegge, praote driej
weg. Wis zelfs wie ik waas en
woh ik woënde. Daat maakte
meej nagaal neejschirrigheid,
waat ik vaan hoes oet toch ni
bin. Ik vroog aan um…. hoe
kleinzierig en dörps ut ok
kleenkt, “Woh ziede geej dur enne va.“ Heej wis meej te vertelle
daat heej sinds enne gas jaor op de Miëterik woënde, ma vaan
origine vaan Brokèze kwaom. Dit verklaort natuurlijk ok wurrum
heej zò haard kos fietse, want dao stong ik werkelijk versteld vaan.
In Brokèze zit fietse in de genen, want dao wuurd aal sinds meenseheugenis mit canavalsdeensdag
dun Tour de Brokèze gehalde. De kleinere versie vaan dun Tour de France, ma da doënder beej hoes.
Heej is dus oet ut gojje holt gesneeje. Haopelijk het ut nao mier gesmaakt en moge we um nag dukker
begroete. En bitje erjonging binne os alde kelsclub (vrouwluuj heb ik nag gen gespeurd) is aalt welkom.
De rit verleep verder neet gehiël zonder incidenten. Beej de
vurste groep woord 2 kiër lek gereejd, waat tot iënig oponthald
leidde. Gevolg waas daat de twedde groep op gepaste afstand
ok in de remme mos en ut gehiël vaan ennen afstand gade
sloog. Toen echter op ut end op de fietsepaad tusse de
Vredepiël en Ysselsteyn en valparteej vaan de Pittbull ut ritje nag
danig ontsierde woord dit door de vurste groep neet opgemerkt.
Toen heej wer beej zien positieve en ut zaakje wer
beejiëngeraapt waas, kos de tocht gelukkig wer vervolgd waere.
10 man beslaote de rit toch nag beej Ger af te sloete onder ut
genot vaan en pilske. De rest mos verplicht nao hoes, umdaat de
max. binne bereikt waas. Hoe ut verder de komende waeke giët
loëpe, Joost mog ut wiëte (neet te verwaare mit Herbie). Ieder
mot en bitje zien eige verantwoording neme.
Dit waas misschien waal en TE lang verslaag, ma ge hèt de komenden periode toch tied zaat um dur is
vur te gaon zitte. Meense, let en bitje op mekaar, hald ow rustig (en) mit afstand, blief gezoond.
Ens, ens, daat belòf ik ow… huure we wer.
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Geschiedenis herhaalt zich.

Verschil:
de repetitie is nu op
maandagochtend
van 09.30 – 11.30 uur
Inlichtingen: 077-3980281
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl.

Corona maatregelen ook bij SV Oxalis
Ook SV Oxalis volgt het besluit van NOC*NSF, overheid en RIVM van 15 maart jl. dat sportclubs alle
faciliteiten moeten sluiten tot 6 april vanwege de uitbraak van het coronavirus. Al eerder had het KNKV op
advies van NOC*NSF besloten om alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten.
Concreet betekent dit voor SV Oxalis dat alle wedstrijden, trainingen en geplande activiteiten tot 6 april
worden afgelast.
Voor de activiteiten die niet doorgaan wordt op een later moment een nieuwe datum gepland.
Activiteiten die NIET doorgaan zijn de DoeDag 28/03, kadervergadering (30/3) en de bloemenacties in
Hegelsom (6/4) en America (8/4). Het schoolkorfbal op 15/4 wordt ook afgelast.
Voor de situatie na 6 april over o.a. de competitie volgt het KNKV de verdere ontwikkelingen van de
overheid, RIVM en NOC*NSF. SV Oxalis volgt deze richtlijnen van het KNKV op.
Voor vragen kan men contact opnemen met een bestuurslid van SV Oxalis.
Agenda
• 13-04-2020 t/m 17-04-2020: 3e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd Sportpark Wienus
• 17-04-2020: Koningsspelen America
• 18-04-2020: KangoeroeKlup 2e Wervingstraining 10.00-11.00 uur Sportpark Wienus
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Mededeling i.v.m. coronavirus.
Op verzoek van de bisschoppenconferentie in Nederland werden alle parochies verzocht om in het
weekend GEEN missen te doen. Tot welk weekend dit zal zijn, is op dit moment nog niet bekend.
Houd daarom de berichtgeving s.v.p. zelf goed in de gaten.
Misintenties voor zaterdag 21 en mogelijk ook zaterdag 4 april zullen worden verplaatst naar de
eerstvolgende keer dat er weer mis is.
Nogmaals: houd de berichtgeving in de gaten.

Zaterdag 21 maart, 4e zondag v.d. Vasten,
geen H. Mis i.v.m. maatregelen coronavirus
Onderstaande misintenties worden verplaatst naar de eerstvolgende gelegenheid dat er weer een
H. Mis is in het weekend.
1. Zeswekendienst Jan Jenniskens
2. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag)
3. Ger Bouten en Thea Bouten - Baltussen (jaardienst)
4. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - v. Wijlick (verjaardag)
Zaterdag 28 maart, 5e zondag v.d. Vasten
geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster
Zaterdag 4 april, Palmzondag, 19.00 uur,
mogelijk geen H. Mis in Meterik. Ook dan worden de misintenties verplaatst naar de
eerstvolgende gelegenheid dat er mis is.
Het gaat daarbij om de volgende intenties:
1. Zeswekendienst Truus van Rengs- Vullings
2. Zeswekendienst Karel Jenneskens
3. Jan Jenniskens (verjaardag)
4. Pieter Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst)
5. Pieter Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst)
6. Frans Geurts (jaardienst)
7. Wim Steeghs en Maria Arts (jaardienst)
Lectoren:
04-04: Henny Bergs

Acolieten:
04-04: Jan Philipsen

Collectanten:
04-04: Tjeu Tacken

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van
de pastorie.
2. oor een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de
misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr.
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
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Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet administratief worden verwerkt
en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.
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
Ziekencommunie
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer
de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit
dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen
langs te gaan.
Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
Dit nummer is: 06 5540 8023
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.
Voor in de agenda
In Meterik zal er t.g.v. het nieuwe rooster een mis zijn op:
04-04, 12-04 (Pasen), 18-04, 02-05, 16-05, 30-05, 13-06, 27-06 en 11-07.
Dit zijn allemaal even weken.)
In de kerk ligt een briefje met daarop alle misdatums van de cluster tot 12 december a.s.
Er zal worden getracht op kerkelijke hoogfeesten in iedere parochie een H. Mis te doen zoals met Pasen
en Kerstmis), maar hoe dat daadwerkelijk ingevuld gaat worden, staat nog niet vast. Het is dus zaak om
de kerkberichten goed in de gaten te houden.

Ledenavond woensdag 25 maart
Vanwege het coronavirus kan de culinaire avond van woensdag
25 maart helaas niet doorgaan.

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
KNOEBELE
Knoebele [Ned.:] gokken, dobbelen, knobelen; [verl.t.:] ik knoebelde; [volt.verl.t.:]
ik hèb geknoebeld
‘Hèdde wér zitte knoebele im pláts van hoêswêrk make?’, woord meej thoês wál ’s
gevrag. Dán háj ik mèt kammeröj vanne klas zitte gokke mèt spérkes struëj af dobbele mèt echte
dobbelstiën. Smeis speulde weej doew ál vur cênt! Miëstal vergootte dán d’n tiêd, want niemes verluust
gaer… Ás ge toch verlaoren hát, dá wodde dát impersânt trugverdeene. ’t Góng krek ás mèt knikkere: ge
mós thoêskome mèt aeveveul knikkers en bikkels ás wao ge mèj wèggegao waord!
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