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Geslaagd?
Proficiat!
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Tel.
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077 - 3980281
077 - 3983812
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dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Wanneer we de situatie niet kunnen veranderen,
worden we uitgedaagd om ons zelf te veranderen.
In week 22 geen neerslag in Meterik.
Het totaal in mei is 6 mm.

Juni, rozenmaand
▪
▪
▪
▪
▪

De dagen lengen tot 21 juni met 2 minuten
Sterrenbeelden: Tweelingen (tot 21/6), Kreeft (22/6-22/7).
De gemiddelde maximumtemperatuur bedraagt 20°C en de gemiddelde
minimumtemperatuur 11,5°C.
Gemiddelde neerslaghoeveelheid: 77,6 mm en dat op 10,5 neerslagdagen.
In juni mogen we genieten van gemiddeld 180 uren zonneschijn.

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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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 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 28 mei 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Juni
Wo
Do

17:
18:

Wo
Za

24:
27:

Informatieavond levensloopbestendige woningen 19:30 uur Bs Onder de Wieken
- KBO busuitstapje 08:00 uur
- Dorpsraad aangepaste besloten vergadering 20:00 - 22:00 uur
Informatieavond levensloopbestendige woningen 19:30 uur Bs Onder de Wieken
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

09:
25:

Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Juli
Do
Za

Augustus
Ma
Wo

03:
05:

Ma

10:

Do
Za
Ma

20:
22:
31:

KBO wandelen 13:30 uur (?)
- Vrouwen samen sterk Fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud)
- Zanglust, opluisteren H. Mis Kevelaer (onder voorbehoud) 14:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur (?)
- KBO wandelen 13:30 uur (?)
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
JongNL Meterik start groepsavonden

Beste stafleden, leden en ouders

De afgelopen periode hebben we als bestuur meerdere keren overleg gehad over wel of niet hervatten
van de groepsavonden.
Dit blijft voor ons een heel lastige kwestie, waarbij heel veel positieve maar ook negatieve punten
aangedragen kunnen worden over wel of niet hervatten van de groepsavonden. Daarbij hebben we ons
meerdere malen laten informeren door JongNL Limburg en de gemeente Horst aan de Maas. Ondanks
deze gesprekken hebben we als bestuur, ook gezien de duur van het huidige JongNL seizoen,
besloten om de groepsavonden niet meer te hervatten. We begrijpen wellicht de teleurstelling die
hierbij ontstaat, maar hopen toch op jullie begrip.
Zoals eerder bekend gemaakt zouden we voor 1 juni een besluit nemen over de zomerkampen.
JongNL Limburg en de overheid zijn hier echter nog steeds over in overleg. Een advies/besluit wordt
nu genomen in de week van 8-12 juni. We wachten dus nog even op het nemen van een besluit,
hoe vervelend dit ook is.
Gelukkig kunnen we ook nog wat positief nieuws mededelen. Noteer alvast in jullie agenda, vanaf
week 36 starten de groepsavonden van het nieuwe seizoen weer! We gaan hiervoor in de komende
maanden de noodzakelijke dingen regelen zodat we, mocht de situatie rondom het Corona virus niet
verslechteren, dan eindelijk weer kunnen starten met de groepsavonden.
Voor verdere vragen zijn wij te bereiken via info@jnmeterik.nl.
Bestuur JongNL Meterik
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Interview met Jan en Nelly Jenniskens –
Vorstermans - deel 6
Jan is in 1955 lid geworden van het kerkkoor in Meterik, samen met Smulders Mart,
Kleuskens Huub, Hermans Bèr, Tielen Toon en Jan.
Daarna is het koor gefuseerd met Meriko, het gemengd zangkoor in 1958.
Samen met Craenmehrs An was Jan 25 jaar lid van de vereniging, waar ze beiden
niet aan gedacht hadden.
Rond 2006 heeft Jan zich afgemeld als lid van Meriko. De vrijdag erna is hij lid
geworden van het ouderenkoor ‘Zanglust’, met voorheen dirigent kapper Hermans,
Frans Geurts, De Koning en nu Mart Hermans [Mart van de Kòster].
Pieter Delvaux heeft de bijnaam Koewe
Jan en Henne Jan geïntroduceerd vanuit
Meriko. Jan vond dit geen probleem, dit
was om aan te geven om welke persoon,
met dezelfde voor en achternaam, het ging bij het koor.
Met het koor ging Jan ook op concertreis naar Trier.
Ook geniet Jan nog steeds van het zingen. Zo is het
ouderenkoor bij de peuters gaan zingen. Eerst met de kleinste,
daarna bij de grotere peuters. Sommige peuters wisten al bij het
eerste deuntje om welk liedje het ging.
Een peutertje zat steeds met de duim in de mond te genieten.
“Ja, dat is pas genieten”, zegt Jan.

Tijdens het napraten komen er nog enkele herinneringen
op. Jan was ook lid van de Jong Boeren.
De Compenij was zijn vriendengroep. Ze fietsten samen
naar de ruiterfeesten in Gennep en omgeving. Samen met
Gerrits Jeu en Mien, Wullumkes [Steeghs] Mart en Toon.
Mien is een zus van Mart en Toon. Martens Nel [Tacken - Thijssen] had al vroeg haar rijbewijs en
toen gingen ze met de auto de ruiterfeesten af.
Jan heeft zelf wel altijd een fiets gehad, toen een brommer en na het trouwen kreeg hij een auto.
Het merk weet Jan niet meer. In 1953 kreeg Jan een tractor, een Lanz 17 pk..
Jan vertelt dat hij prettige en niet prettige dingen heeft meegemaakt. Zo kan Jan nog uren
verhalen en gebeurtenissen vertellen over zijn leven. In juni 2019 had de familie Jenniskens een
familiereünie.
Jan en Nelly hartelijk dank voor jullie verhaal en jullie gastvrijheid.
Geheel onverwachts is Jan op 5 februari 2020 overleden. Met toestemming van de familie,
waarvoor hartelijk dank, hebben we dit interview geplaatst als postuum eerbetoon aan Jan.
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Alle geslaagden:
van harte proficiat!
Heel Nederland ging op slot uit vrees voor verdere uitbreiding
van het coronavirus en dat had veel impact op iedereen, maar
zeker ook op alle eindexamenleerlingen!
Geen centraal examen, geen galafeest, een aangepaste
diploma-uitreiking en het eindcijfer van het schoolexamen
bepaalt of je gezakt of geslaagd bent.
Vandaag is het voor de leerlingen van het Dendron College
zover: de mentor belt alle leerlingen en wie geslaagd is mag
de vlag uit hangen.
Voor alle geslaagden van alle scholen en opleidingen

Proficiat, geniet van het behaalde resultaat
en veel succes in de toekomst!
De redactie van ’t Krèntje nodigt alle geslaagden uit om ons een berichtje te sturen zodat we de
geslaagden kunnen vermelden. Heb je een leuke foto dan is die van harte welkom!
dorpskrantmeterik@gmail.com.

Informatieavond levensloopbestendige woningen
17 en 24 juni op basisschool Onder de Wieken
Rector de Fauwestraat 26 Meterik
aanvang 19.30 uur
Tijdens deze avonden worden de plannen verder toegelicht en wordt ook aangegeven hoe u kenbaar kunt
maken dat u interesse heeft.
In verband met de regels rondom het coronavirus zijn wij gebonden aan bepaalde regels en mogen we
een gelimiteerd aantal personen toelaten. Dit betekent:
-

-

dat u zich vooraf dient aan te melden. Dit kan via mail wonen@dorpsraadmeterik.nl of met een
briefje in de bus op Crommentuynstraat 18, 5964NM Meterik. Vermeld hierbij naam, adres,
telefoonnummer en aantal personen.
dat als een avond is volgeboekt u automatisch wordt aangemeld voor de andere avond.
dat de uiterste aanmelddatum zondag 14 juni is.
dat u bij (helaas) niet welkom bent als:
* u nu huisgenoten/gezinsleden heeft met corona
* u genezen bent van corona korter dan 2 weken geleden
* u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C) heeft
* u huisgenoten/gezinsleden heeft met deze symptomen.

Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling
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Start activiteiten in De Meulewiek
Na een woelige tijd mogen vanaf 1 juni gemeenschapshuizen onder voorwaarden de deuren weer
openen. Ook De Meulewiek gaat een voorzichtige start maken. Ondanks dat de verbouwing van de foyer
nog volop bezig is kunnen in de zaal de activiteiten weer langzaamaan opgestart worden.

De volgende voorwaarden zijn hierbij van kracht:
• Bezoekers en personeel houden zich bij alle activiteiten in het gebouw aan de algemeen geldende
basisregels. Hier geldt: houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts, 70plussers of bezoekers met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig, schud géén handen,
nies/hoest in de binnenkant van de ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes en was vaak je handen.
• Er mogen maximaal 30 bezoekers tegelijk in het gehéle gebouw exclusief personeel.
• Voor de horeca-activiteiten in het gemeenschapshuis gelden de maatregelen voor cafés en
restaurants: o.a. beperkt aantal personen per tafel, iedereen zit.
• Binnensporten en bewegen is nog niet toegestaan, dit geldt ook voor biljarten, darten, kaarten, dansen,
koersballen, yoga, groepsmeditatie, etc. Net zoals andere sport- en beweegactiviteiten mogen deze wél
plaatsvinden in de buitenlucht / openbare ruimte, met inachtneming van de voorwaarden voor buiten
sporten.
• Zangkoren en blaasgezelschappen mogen nog niet starten.

Protocol in het kort
• Iedereen dient de looproute te volgen om 1,5 meter afstand te houden. Deze wordt aangeduid met
pijlen op de grond
• Per vereniging dient een corona-coördinator aangewezen te worden die zorgt dat de regels in acht
genomen worden. Hij vraagt bezoekers bij binnenkomst of ze geen klachten hebben en wijst iedereen
erop om de handen te desinfecteren. Desinfectiemiddel is aanwezig in de zaal.
• Er moet een presentielijst van aanwezigen bijgehouden worden waarop naam en telefoonnummer
vermeld staan. Deze dient met de normale invullijst in de daarvoor bestemde brievenbus gedeponeerd
te worden. Deze is aanwezig in de zaal.
• Gebruikte kopjes en glazen dienen omgespoeld en op het aanrecht in de keuken gezet te worden.
Deze worden daarna op deskundige wijze schoongemaakt door een van onze medewerkers.
• Na de activiteit moeten klinken van deuren waarmee contact is geweest schoongemaakt worden met
desinfectiemiddel. De binnendeuren staan zoveel mogelijk open zodat dit contact minimaal is.
• Ook sleutelhouders moeten op de hoogte zijn van dit protocol.
Het protocol is op voorschrift van de gemeente opgesteld.

Starten van activiteiten
Verenigingen die willen starten met hun activiteiten dienen ruimschoots van tevoren bij Wiel Tacken te
reserveren en daarbij het aantal personen door te geven. Hij geeft daarbij nog verdere instructies.
Zodra er wijzigingen komen in de maatregelen zullen wij u op de hoogte houden.
We hopen dat deze nare tijd snel achter ons ligt en we ons met z’n allen weer op een gezellig samenzijn
kunnen richten. We wensen alle verenigingen een goede start.
Maar blijf voorzichtig en let goed op elkaar!
Bestuur, Stichting Gemeenschapshuis Meterik
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1 juni 2020
Een historische dag voor de horeca

Onder een stralende hemel mocht maandag 2e pinksterdag om 12.00 u. de horeca weer open.
Naar dit moment hadden vele mensen al weken uitgekeken.
Wij zijn de Gemeente Horst aan de Maas zéér dankbaar voor de tijdelijke uitbreiding van het terras.
De gezellige sfeer en de vele complimenten deden ons dan ook echt goed! Dank hiervoor!!
Ook nogmaals dank aan de vele gasten die zich allen keurig aan het protocol hielden.
Deze extra uitbreiding is voorlopig tot 1 september en er wordt alleen tijdens zondagen, mits de
weersomstandigheden dit toelaten, gebruik gemaakt van de wegafsluiting.

Wie wordt de nieuwe bezorger van ’t Krèntje?
We zijn dus op zoek naar een nieuwe bezorger!
Wil jij met ingang van 1 juli a.s. elke donderdag tussen 14.30 uur en 19.00 uur krantjes bezorgen in het
centrum van Meterik, meld je dan aan bij de redactie van ’t Krèntje: dorpskrantmeterik@gmail.com.
De vergoeding bedraagt € 5,00 per bezorgweek.
Dus, wil je graag een zakcentje verdienen of gewoon lekker elke week op donderdag een flinke
wandeling maken en krantjes bezorgen, laat het ons dan even weten.
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Jaarvergadering
woensdag 10 juni in zaal MFC aanvang 14.00 uur.
Afmeldingen voor 9 juni bij Hay Versleijen mob. 06-29226924.
Indien ziek/verkouden meld je dan eveneens af, wij houden ons aan de RIVM richtlijnen.
Aanmelding voor bestuursfunctie kan tot 8 juni a.s. via mail en/of telefonisch bij
Hay Hermans hayhermans@hetnet.nl
mob. 06- 48646571 of
Hay Versleijen hmg.versleijen@home.nl
mob. 06- 29226924.
Zijn er nog dames en/of heren die zich aan willen melden voor Ouderen Biljart in competitieverband en/of
alleen voor de onderlinge biljartwedstrijden, dan kan dit bij Hay Hermans en/of Hay Versleijen. Daar de
teamopgave voor 15 juni binnen dient te zijn, gaarne aanmelding voor 6 juni a.s.
Competitiewedstrijden en onderlinge wedstrijde in de periode september t/m maart.
De onderlinge wedstrijden zijn op de vrijdagmiddag.
Voor de eindrangschikking van de PK 2019-2020 heeft het bestuur besloten nog 3 wedstrijden te spelen
voor de plaatsen 1 t/m 3.
Deze wedstrijden zijn:

JAN LEEUWESTEIN - BERT SCHATTEVOET
THEO VD BEKEROM - JAN HOFMANS HORST
JAN LEEUWESTEIN - GER BOUTEN

Deze 3 partijen worden afgewerkt op vrijdag 5 Juni vanaf 13.30 uur bij café Kleuskens.
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Molen Eendracht maakt macht
Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen wordt de molen vanaf
zaterdag 6 juni weer gedeeltelijk opengesteld. Hierbij nemen wij de maatregelen in
acht, zoals die door de overheid zijn genomen.

Deze maatregelen zien er voor bezoekers als volgt uit:
De molen is geopend op zaterdagen tussen 13:30 en 17:00 uur.
Er is een speciale looproute aangelegd. Deze route gaat door het open gedeelte van de
molen, namelijk tot de hoogte van de belt.
’t Bakhuuske en de bovenste verdiepingen van de molen zijn nu nog niet toegankelijk.
Inclusief vrijwilligers laten we niet meer dan 30 personen tegelijk op het terrein. In de
molen wordt het aantal bezoekers nog verder beperkt.
Er worden vanaf 6 juni nog geen rondleidingen gegeven, ook vinden er geen
activiteiten of horeca plaats.
Er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilet.
Er is zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig op het terrein.
Ook wordt er vanaf 6 juni weer meel verkocht. Het gaat hier om meel dat op voorraad is.
We hopen jullie graag weer te zien bij de molen!
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Vanaf 6 juni
Grof tuinafval naar Kurstjens Recycling BV
Grof tuinafval kan iedere week op zaterdag van 12.00 - 16.00 uur worden
gebracht.
Nu kan dit nog op de werf aan de Americaanseweg in Horst, maar vanaf 6
juni kan dit alleen nog bij Kurstjens Recycling BV aan Horsterweg 66 in
Grubbenvorst.
Ook voor het aanleveren van grof tuinafval gelden een aantal afspraken:
• Het aanleveren van grof tuinafval is bedoeld voor particulieren van Horst aan de Maas.
• Neem je identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs, ID-kaart).
• Kom met eigen auto en aanhanger.
• Je kunt maximaal 4 m3 inleveren en dient in en uit te wegen over de weegbrug.
• Je mag geen tuinafval inleveren met een vrachtwagen, bedrijfsauto, tractor etc.
• Bedrijven mogen geen tuinafval inleveren. Ook niet als ze uit de tuinsector komen zoals hoveniers,
loonwerkers, plantenkwekers.

Wat valt er ook al weer onder grof tuinafval?
Grof tuinafval zijn takken, snoeihout en struiken groter / langer dan 50 cm.
Ook boomstronken, boomstammen en grasmatten vallen hieronder en horen daarom niet in de bladkorf
thuis.

Wil je grof tuinafval thuis laten ophalen?
Dat kan! Maak dan een afspraak met ons via telefoonnummer (077) 477 9777.
Je betaalt tot 3m3 grof tuinafval: € 20,35, 3 tot 5 m3 grof tuinafval: € 33,Bij meer dan 5 m3 grof tuinafval betaal je voor elke 5 m3 € 33,- Bijvoorbeeld: je maakt een afspraak voor
14 m3, dan betaal je 3 x € 33,- = € 99,-.
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Een terugblik……
schoolreis naar Rhenen
Deze foto stamt uit de 1961 of 1962 (weet iemand de exacte datum?) en is genomen in de dierentuin van
Rhenen waar de zusters met de leerlingen van de hogere klassen van de meisjesschool naar toe gingen.

Onderste rij van links naar rechts:
Annie Jenniskens, Hennie Hermans, Mariet Wijers, Mariet Peeters, Truus van den Heuvel, Wies Hermans,
Ina Bakker, Marij Janssen, Mien Driessen, Riet van den Munckhof, Mien Smulders, Lucia Janssen, Fien
Verhaegh, Miep Wijnands, Tonnie Smulders, Annie Peeters, Wies Vervoort .
Middelste rij van links naar rechts:
Bep Wijnands, Annie Baltussen, Marij Baltussen, Marlies Hermans, Gert Cleven, Nel Minten, Hennie
Hermans, Toos van Rengs, Wilmie van der Sterren, Maria Tacken, Annemie van Rengs, Mien Baltussen,
Marian Wijnands, Doortje van Asten, Gert Weijs, Jacqueline van den Heuvel, Ria Smulders, Gerda
Klaassen, Mien Wijnands, Ans Peeters.
Bovenste rij van links naar rechts:
Nel Bouten, Mieke van Rengs, Truus Verhaegh, José Bouten, Truus Ambrosius, Annie Versleijen, Nel van
Horck, Annie van Asten. Truus van Rengs.
De 5 zusters op de foto zijn v.l.n.r. Zuster Gerardini (die later zuster Paula heette), zuster Beatrix, zuster
Bonefatius en twee zusters die werkzaam waren in de keuken van het klosster: zuster Wilma en
(waarschijnlijk) zuster Petrusia Driessen.

Gezocht
Een opslagruimte voor camper.
Hallo iedereen, wij zijn op zoek naar een opslagruimte voor onze camper, hoogte 2.90 meter, lengte 7
meter. Liefst op fietsafstand van Meterik. Heb je een plek vrij dan kun je ons bellen: 077-3987200 of
00316-15317796. Rob en Irma Neggers.
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Onderhoud Madous bosje en Donksweiden
door werkgroep Openbare ruimte
In Donksweiden heeft een kudde schapen zich tegoed
gedaan aan het hoge gras. Distels en brandnetels lieten ze
echter, zoals gewoonlijk, staan. Toen we vrijdag aan de slag
wilden gaan om die te verwijderen bleek een buurtbewoner
dit al te hebben gedaan. Eind juni zal onder andere de haag
gesnoeid worden.
In Madous bosje hebben we rondom de bankjes en de
zitstenen gemaaid, zodat mensen er weer goed kunnen
vertoeven. We zijn begonnen met het verwijderen van de
ridderzuring die alles overwoekert. Dat is echter een hele
klus. Maaien kan niet, want dat gaat ten koste van de andere
planten. Eigenlijk zou je ze uit moeten steken, maar ook dat
lukt nu niet meer.
Daarom gaan we een dezer dagen met een grotere groep
aan de slag om ze één voor één af te snijden. We hopen nog
op tijd te zijn, want als ze zaad vormen dan is de ellende
volgend jaar mogelijk nog groter.
Het bloemen en kruidenmengsel dat gezaaid is staat er nu
prachtig bij. Het is een eldorado voor veel verschillende bijen,
vlinders, en andere insecten. Een genot om dat te zien.

Uit het boekje: ‘Moet ik nog lang op school blijven’ van Jeu Geurts en
Henriëtte Kerkhof
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HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
ZEIKE
Zeike [Ned.:] pissen, urineren; [verl.t.:] ik zèkte; [volt.verl.t.:] ik hèb gezèkt
Eigenlijk is zeike van âlds hárd pisse, ‘pisse in ’t kwadraat’. Die beteikenis keumt bevubbeld nag veur in de
oêtdrukking; ‘‘t Raegende dát ’t zèkte!’. D’n ópvânk vanne zeik vam biëste hètte grub en vandao leep de
zeik inne zeikkêlder. Èlke bórderéj háj enne zeikkêlder en duk waas dao-óp ’t schiethuuske, ós ‘toilet’ van
tèggewaorig, ágeslaote. Ás em paar kiër per jaor de zeikkêlder laeg woord gepoompt en mètte zeiktón
woord oêtgevare ovver ‘t lând, huurde thoês de gânsen daag roope ‘deur toew!!’ Dát góng neturlek vuraal
ovver de deure van ’t woënhoês. Má aeve good bleef ‘t ennen daag oongeráktich steenke.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Openstelling kerk om kaarsje aan te steken.
Vrijdag 5 juni is de kerk weer open om een kaarsje aan te steken van 14.00 tot 15.00 uur.
Er is ook iemand in de kerk.
Die bijzondere openstelling is dan meteen de laatste keer, want:

We mogen weer naar de kerk.
Op 13 juni en 27 juni bent u weer van harte welkom om 19.00 uur.
Het was een bijzonder tijd. Bijna 3 maanden konden we niet naar de kerk. Zelfs de oorlog, met verwoeste
kerk, heeft dat niet voor elkaar gekregen. Toen was een noodkerk de oplossing. Nu hebben we na drie
maanden een andere oplossing. En dat is afstand houden. Om nu te zeggen dat we blij zijn met het
dalende kerkbezoek gaat te ver, maar het komt in deze situatie wel goed uit. We hebben een grote kerk
voor een klein dorp. We verwachten dat we de regels over afstand en aantal bezoekers op een vrij
natuurlijke wijze kunnen invullen.

Wat
-

zijn de regels:
Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaatsnemen.
Er mogen niet meer dan 30 bezoekers per dienst zijn.
Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis te blijven.
Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de
bezoekers toch corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken.
We vragen u om de liederen in gedachten mee te zingen, zonder geluid. Het hardop zingen
wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit beschouwd, dus dat laten we nog
achterwege.
Daarom is er ook géén koor aanwezig.

Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen en wordt door een vrijwilliger naar een plaats
verwezen.
Als er 30 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Die het eerst komt, die het eerst maalt.
Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis moeten sturen niet heel groot is, maar wie echt zeker
wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077-398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl.
We hopen dat we u mogen begroeten,
De parochiecoördinatoren.

Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
13 -06: Henny Bergs
27-06: Susan Baltussen

Acoliet
Huub Baltussen
Max van Dieten

Collectant
Tjeu Tacken
Piet Colbers

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. 077 398 1416 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 kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.

14

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.

Vanaf 6 juni terug naar normale inzameling KCA
Vanaf zaterdag 6 juni is het weer mogelijk om KCA (klein chemisch afval) in te leveren
op de werf.
Iedere 1ste en 3de zaterdag van de maand van 10.00 – 14.00 uur op
Americaanseweg 43 Horst.
We zullen een extra voertuig inzetten en hebben een rijrichting bepaald op de locatie.
• Volg de instructies van de verkeersregels op.
• Blijf in de auto zitten en rijd tot aan de chemokar, laad hier je KCA uit.
• Parkeren en dan het KCA naar de chemokar brengen is niet toegestaan.
• Houd 1.5 meter afstand.

De inzameldagen van mei worden niet ingehaald.
In november staat de chemokar weer in de dorpen.
In de Afvalwijzer staan de data en je vindt ze vanaf oktober ook op de website.
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