
 

  
 
 
 
 

 
 

 

   Vrijdag  

 de laatste schooldag  

en dan  

vakantie!  

    

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 9 
Nummer 28 

 
9 juli 2020 

Redactie: Donkstraat 9 
 

Tel.  077 - 3980281 
B.g.g. 077 - 3983812 
 

E-mail: 
dorpskrantmeterik@gmail.com 
 

Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 
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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 
 

Een dag is nooit zo nat, 
of de zon schijnt wel wat. 

 
Juni is uitgekomen op totaal 78 mm. 
In week 27 in juli is er 19 mm. bijgekomen. 
In de eerste 6 maanden van 2020 is er 346 mm. gevallen. 

 
Het gras is nergens groener,  
geen enkel levenspad is een rechte weg. 

 
 
 
 

   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 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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com


 

3 

Meulewiekagenda vanaf 9 juli 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Juli 

Do 09: - Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
  - Ledenvergadering 2020 Muziekvereniging Concordia 20:00 - 21:30 uur 
Vr 10: Alternatieve Miëterikse Kermis 18:00 - 00:00 uur 
Za 11: Alternatieve Miëterikse Kermis 
Zo 12: Alternatieve Miëterikse Kermis 
Ma 13: - Alternatieve Miëterikse Kermis  
  - KBO kienen 14:00 uur 
  - Presentatie ontwerp centrumplan MFC De Meulenwiek 19:00 - 22:00 uur 
Di 14: KBO fietsdag 13:00 uur 
Wo 15: Zanglust koffieochtend 10:00 - 11:30 uur 
Ma 20: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 25: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Zo 26: Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik 
Ma 27: Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik 
Di 28: Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik 
Wo 29: Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik 
Do 30: Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik 
Vr 31: Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik 
   

Augustus 

Za 01: Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik 
Ma 03: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 05: Vrouwen samen sterk:  fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud) 
Ma 10: - KBO kienen 14:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 20: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

September 

Do 03: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Zo 06: Vrouwen Samen Sterk: dauwtrappen (onder voorbehoud) 
Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 09: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Di 15: KBO excursie Wienes zorgboerderij. 14:00 uur 
Do 17: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering in biljartzaal MFC De Meulenwiek 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 23: Vrouwen samen sterk: quiz (onder voorbehoud) 19:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
 

 
 
Gevonden 
 
Ruim twee week geleden hebben we op de 
vensterbank voor ons huis (Sint Jansstraat) een 
zwarte bril op sterkte gevonden. Via “get rid of it” 
advertentie geplaatst, maar nog geen reactie. 
 
Tel: 06-1110 8155 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Oud papier- en oud metaalactie  

zaterdag 25 juli 2020 

 
Beste inwoners van Meterik,  

 
Noteer alvast in jullie agenda: de oud papier- en oud metaalactie op zaterdag 25 juli. Het oud papier graag 
netjes gebundeld aan de weg zetten. Vanaf 14.00 uur komen onze vrijwilligers het huis aan huis ophalen, 
deze keer is het groep 3. 
 
Daarnaast kunt u van 13.00 tot 15.00 uur uw oud metaal en elektrische apparaten in komen leveren bij de 
container, die staat op het parkeerterrein van sportpark De Vonckel in Meterik. Onze vrijwilligers staan 
klaar om u te helpen.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite.  
JongNL Meterik  
 
 
 

 

Zomer Kamp JongNL Meterik gaat door        
 
Jippie het gezamenlijk kamp van JongNL Meterik naar Maashees gaat  
door. Iedereen heeft digitaal de kampverklaring ontvangen. Vul deze in  
en lever hem dan zo snel mogelijk in bij de leiding. 
Binnenkort meer nieuws over het kamp! 
 
 
 
 
 

Hoi jongens en meisjes van groep 4 (schooljaar 2020-2021) 
 
Via het informatiesysteem van school hebben jullie onderstaande uitnodiging ontvangen! Graag ontvangen 
wij z.s.m. reactie, zodat wij verder kunnen met de voorbereiding.  
 
Heb jij zin om lekker sociaal, sportief en creatief bezig te zijn? 
Dan is JongNL Meterik echt iets voor jou! 
 
Na de grote vakantie start een nieuwe groep voor alle jongens en meiden van groep 4. Hopelijk mogen we 
jullie allemaal verwelkomen als onze nieuwe Jong Nederlandertjes. 
 
Verder informatie betreffende welke avond, het tijdstip van de groepsavonden, wie jullie leiding wordt en 
de contributie volgt z.s.m.. 
 
Heb jij er net zo’n zin in als wij?? 
Geef je dan snel op via het briefje. (Liefst ook invullen als je zeker weet dat je er niet bij komt.) 
 
Inleveren kan t/m 10 juli via mail bij Chantal Nillesen (chantal_nillesen119@hotmail.com).  
 
Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Rick van Rengs.  
Mailadres: info@jnmeterik.nl  
 
Wij hebben er zin in! 
 
Namens de commissie, 
Chantal Nillesen  
 

 

mailto:info@jnmeterik.nl
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     Zoekt jou! 
 
 

      Wij zijn op zoek naar nieuwe leiding.  
 

Lijkt het jou leuk om voor kinderen wekelijks een leuke groepsavond te organiseren of om op een andere 
manier betrokken te zijn bij onze vereniging?  

Dan komen wij graag met jou in contact! 
 

Wat JongNL Meterik jou te bieden heeft: 

• Leuk team met gezellige leiding 

• Activiteiten buiten de groepsavonden 

• Persoonlijke ontwikkeling door deelname aan cursussen 

 
Dit zoekt JongNL Meterik in jou: 

• Enthousiaste nieuwe leiding 

• Goed in omgang met kinderen 

• Weet van aanpakken 

 
Ben jij 16 jaar of ouder en benieuwd naar de mogelijkheden bij JongNL Meterik?  

Stuur dan een mail naar info@jnmeterik.nl. 
 

JongNL Meterik 
 
 
 
Coole JN Bende actief 
 
Op maandag 29 juni mocht de Coole JN Bende bij Sedum Plus mee komen helpen met het stekken van 
de plantjes en het plukken van onkruid in ruil voor een vergoeding voor ons eindkamp. Bij binnenkomst 
vertelde Marjo Martens ons over de Sedum planten en waar ze voor gebruikt worden. Vervolgens hebben 
we hier met zijn allen drie uur gewerkt (op anderhalve meter afstand natuurlijk). Via deze weg willen we 
Marjo nogmaals hartelijk bedanken voor deze kans. Ons spaarpotje is nu weer iets voller! 

 

mailto:info@jnmeterik.nl
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Het is wat magertjes geweest de laatste weken met onze verslagen van TWC 
de Barkruk. 
Reden zal voor iedereen wel bekend zijn: corona. 
 
Toch werd er wel gefietst, zij ‘t in kleinere groepjes of zelfs solo. Dan valt er 
minder te beleven onderweg dus ook minder te vertellen. 

 
Toch werd mij min of meer dan toch bevolen, om maar weer eens de spreekwoordelijke pen op te pakken. 
Valt niet mee, na die maandelijkse inactiviteit, maar ja, wat mot dat mot… 
 
Sinds vorige week (eindelijk) fietsen we dan toch weer gezamenlijk. Met de nodige aanpassingen lukt het 
tot nu toe ook nog allemaal. 
De pauzeplaatsen moeten wel van te voren gereserveerd worden want er mogen niet teveel mensen op 1 
terras zitten. In Roggel kwamen we enkele weken dus van een koude kermis terug.. (laat staan, over 
kermissen, die mondjesmaat doorgang vinden.) 
 
Afgelopen zondag stond onze Ger ons al op de wachten met het opbouwen van zijn ‘corona’ terras. Wat 
wij nog niet wisten, Ger ging ons verrassen met een echt Kwaremont Petje en een Ass-Saver. Een wat? 
Tja, letterlijk vertaald een ….redder.  
 
Een foto zegt vaak meer dan woorden: Een petje 
kent iedereen wel, maar Ass-Saver, dat 
‘dingetje’ dat afgebeeld is onder het petje, dat 
“steekt men onder een fietsenzadel en probeert het 
opspattende water tegen te houden van het 
achterwiel, mocht het wegdek nat zijn. En dan blijft 
dat achterwerk van de fietser droog. Kortom, een 
kontredder.”  Maar dan wel eentje van het 
overbekende biermerk Kwaremont. Een van de 
populaire biertjes waarvan na afloop volop genoten 
wordt na de fietstocht.  
 
Die fietstocht van afgelopen zondag was er wel 
eentje waar menigeen z`n handjes aan vol had. Het 
leek wel herfst. Windkracht 5 in juli. Voor sommige 
een lijdensweg, voor anderen een waar plezier. 
Voor onze Butcher uit Meterik werd zelfs bijna hulp 
ingeroepen, nadat de groep ergens op een terras 
was neergestreken. Het werd hem letterlijk zwart 
voor zijn ogen. Met hangen en wurgen is de 
Butcher weer in Meterik gekomen waar hij snel aan 
het bier ging. Soort infuus, zullen we maar zeggen.  
 
Dan hebben de Krukken, sinds kort, nog een Butcher in het midden, maar dan eentje uit Sevenum. 
Slagersvriend van de iets oudere Butcher uit Meterik zullen we maar zeggen. Die Butcher had zo zijn 
eigen soort Ass-Saver op zijn fietsenzadel gebonden. Een dik vlak schuimrubber, dat zijn kont moest 
redden (dor hedde ut wer; Ass-Saver) van zadelpijn. Of het gewerkt heeft, is niet bekend, maar zacht leek 
het wel… 
 
Ook de vakantietijd breekt weer aan en enkele Krukken zijn al  op vakantie of gaan spoedig op vakantie. 
Voor al diegenen wensen wij, van de Krukken, jullie allemaal een fijne en vooral gezonde vakantie toe. 
 
De Krukken hopen de komende weken ook nog antwoord te krijgen op de vraag of ons jaarlijkse 
krukkenweekend doorgang kan vinden. Dit jaar is het 25e krukkenweekend. Een echte mijlpaal, voor zo`n 
mooie en plezierige fietsclub. De bedoeling is om naar het land van het bekende biermerk Grolsch te 
gaan, in Enschede. Hopelijk gaat corona hier geen roet in het bier gooien. 
 
We houden jullie op de hoogte en blijf gezond. 
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Graag willen we iedereen in Meterik en omstreken laten weten dat onze vereniging binnenkort 100 jaar 
bestaat en dat we dit jubileum gaan vieren met een fantastische voorstelling op locatie. 
 
In 1921 werd het fundament gelegd van onze vereniging toen een aantal leden van de pas opgerichte 
muziekvereniging Concordia een kerstspel opvoerden. Sindsdien is er, met uitzondering in de jaren 
’40-‘45, ieder jaar een toneeluitvoering geweest in de Bondszaal en later in MFC De Meulewiek. 
 
We zijn op dit moment al ruim een jaar bezig met de voorbereidingen voor het jubileum.  
Sef Peeters, onder andere bekend van de Venlose Revue, is de schrijver van de jubileumvoorstelling met  
Meterik als onderwerp. 
Marnix Mulder gaat de regie voeren van het spektakel, we hebben een enthousiaste spelersgroep én een 
perfecte locatie.  
 
En toen was er in maart het inmiddels bekende virus en kwam de samenleving grotendeels stil te liggen. 
Het bestuur en de externe commissie zijn doorgegaan met hun werkzaamheden.  
 
De impact van de overheidsmaatregelen op toneeluitvoeringen zijn echter momenteel te groot om in het 
voorjaar van 2021 een jubileumstuk te kunnen spelen. Het bestuur, de leden van Tovri en SCEM (externe 
commissie) hebben daarom besloten de festiviteiten door te schuiven naar het voorjaar van 2022. 
 
Dit uitstel wil niet zeggen dat we stil gaan zitten. De spelers hebben onlangs op de jaarvergadering 
besloten ook in 2020 op een of andere manier acte de présence te geven. Dit jaar extra geeft ons tevens 
de gelegenheid de locatie helemaal in orde te maken voor het jubileum. 
 
Want wette: “As ‘t neet kaan zoëaas ’t môt, môt ’t ma zoëaas ’t kaan” 
 
 
 
 

KBO FIETSDAG 
 
 
 
Leden die zich aangemeld hebben voor de jaarlijkse fietsdag op dinsdag 14 juli worden verzocht om 
09.00 uur aanwezig te zijn bij het vertrekpunt in Meterik bij de kerk. Leden die een veiligheidsvest hebben 
wordt verzocht om dit mee te nemen.  
 
Bij de eerste rustplaats na 12 km is er niet de mogelijkheid om drinken te bestellen, daarom de vraag om 
zelf een klein flesje drank mee te nemen. Voor de verdere reis is alles geregeld. Zorg voor genoeg 
bandenspanning en een volle fietsaccu. Als je de accu bij de 2e stopplaats op wilt laden, neem dan de 
acculader mee.    
                          
Het bestuur wenst alle deelnemers een mooie en gezellige fietsdag met inachtneming de regels van het 
RIVM.  
 
 
Geslaagd 
 

Giel Vullings is aan het Citaverde College Horst (BBL-opleiding) 

geslaagd voor medewerker hovenier. 
  

Proficiat ! 
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Miëterikse Liedjesavond 

 

 
 
Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes, 
 
Door de corona crisis zijn wij, net als de rest van de wereld, onzeker.  
De maatregelen rondom het corona virus, welke wij nauwlettend in de gaten houden, doet ons twijfelen 
of we de Miëterikse liedjesavond, binnen de regels van het RIVM, kunnen organiseren. En daardoor 
twijfelen we ook of dit jaar de Miëterikse liedjesavond doorgang zal krijgen. Hierom vragen we of 
jij/jullie ideeën en/of suggesties hebben over het organiseren van deze avond. 
 
Enkele Miëterikse artiesten hebben hun liedje al klaar. Dit vinden we natuurlijk geweldig om te horen. 
Heb jij/hebben jullie ook een goede carnavalskraker? Zet hem op papier en bewaar hem goed.  
Mocht de liedjesavond dit jaar doorgaan kun je/kunnen jullie hem dan gebruiken en anders schuiven 
we hem graag door naar het volgend jaar. 
 
We wensen iedereen een fijne zomervakantie. Met veel inspiratie voor een 
goede carnavalskraker. 
Binnenkort lezen jullie weer van ons.  
 
Groetjes, de organisatie 
Karin, Peter, Geert, Marc en Kristiaan 
 
 
 

 
Na de ingebruikname van de nieuwe basisschool lag het oude schoolterrein er verlaten bij. De komende 
jaren zou hier nog niets mee gebeuren. Een prachtkans dacht de jeugd. Spontaan kwamen zij op het idee 
om hier iets leuks van te maken. Met man en macht werden trottoirtegels verwijderd. 
 
Eerst werden er ondergrondse hutten gemaakt, maar dat bleek toch enig instortingsgevaar met zich mee 
te brengen. Daarom werd dit bouwsel met man en macht omgetoverd in een mini fietscrossbaan. 
 
De ijver van de jeugd kende geen grenzen maar de gemeente en Enexis wel. Bij de grote kuil was men zo 
diep gegaan dat er leidingwerk bloot kwam te liggen. 
De gemeente heeft aangegeven op korte termijn het terrein in oude glorie te herstellen. 
 
Jongelui, jammer maar misschien een idee om elders een mini fietscrossbaan aan te leggen.  
Als je een goed plan hebt kom er mee naar de Dorpsraad (info@dorpsraadmeterik.nl).  
 
Wie weet wat er van kan komen!! 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjalPGBt_bOAhUEfhoKHcikBLkQjRwIBw&url=http://www.bestelied.nl/verkiezing.htm&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNFbRQqsRXo7_Ilh4PqHR6fsL1B94A&ust=1473103136438766
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Palliatieve zorg 
 
 
 

Vroeg of laat, krijgen we allemaal met de dood te maken. Niet het plezierigste onderwerp om het 
over te hebben. Gelukkig komen er steeds meer instanties, die je kunnen bijstaan als de tijd 
gekomen is.  
 

Ongeneeslijk ziek...hoe nu verder? 

 

U heeft te horen gekregen dat u, of iemand in uw naaste omgeving, niet meer beter wordt. Zo’n 
boodschap komt hard aan en roept (ongetwijfeld) veel vragen bij u op. Iedereen beleeft deze boodschap 
op een eigen manier. Sommige mensen zijn heel boos, machteloos of angstig voor wat komen gaat.  
 
Anderen gaan er juist tegenaan om er iets goeds van te maken. Het belangrijkste is dat u zelf aangeeft wat 
u belangrijk vindt in deze periode....en dat u zoveel mogelijk zelf de regie houdt. Het is fijn als u dan op de 
hoogte bent van de mogelijkheden die er zijn. Een gesprek met uw huisarts kan u daarbij helpen. In het 
gesprek kunt u vragen stellen over de behandeling van uw klachten en kunt u uw wensen uiten. Van 
belang is, dat u zo goed mogelijk voorbereid naar zo'n gesprek gaat.   
 
Wanneer u ongeneeslijk ziek bent, zult u op een gegeven ogenblik zorg nodig hebben. Deze zorg kan 
bestaan uit persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding in de laatste levensfase en is op verschillende 
plaatsen mogelijk. Een indicatie voor palliatief terminale zorg (PTZ) is mogelijk als iemand een 
levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. De indicatie is vervolgens onbeperkt geldig. 
 

Wat is palliatieve zorg? 

 

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase en is 
gericht op de behandeling van ziekteverschijnselen  
zoals pijn, benauwdheid en angst. Het doel is om de 
kwaliteit van leven zo goed mogelijk te behouden. Het 
bestaat naast verzorgen en verplegen ook uit aandacht 
hebben voor sociale en psychische zorgen, zingeving 
en spiritualiteit. 
 
De zorg wordt betaald vanuit de zorgverzekering en de 
wet langdurige zorg.  
 
Vaak zal deze hulp nodig zijn bij ouderen. Maar ze is 
beschikbaar voor iedereen, ook b.v. bij een ziek kind. 
 

Palliatieve zorg thuis 

 

Palliatieve zorg kan verleend worden door thuiszorgorganisaties, zoals Proteion of Buurtzorg Noord 
Limburg. Daarnaast kan men gebruik maken van vrijwilligers via de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
(VPTL) Noordelijk Noord Limburg.  
 
De thuiszorg medewerker doet vooral de medisch noodzakelijke handelingen. De eigen kinderen en 
andere mantelzorgers doen vaak de rest. Maar als het allemaal (te) veel wordt kunnen ook de vrijwilligers 
van de VPTL veel betekenen. Zij zijn ‘een luisterend oor’, waken bij de zieke en helpen bij kleine 
verzorgende handelingen. De vrijwilligers zijn geschoold en de hulp kan overdag en/of ‘s nachts.  
 
De hulp is gratis, maar een vrijwillige bijdrage mag. De vrijwilligers van de VPTL zijn er voor u als het er 
echt om gaat.  
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Centrum voor levensvragen 

 

 
Naast zorg kunt u ook een beroep doen op geestelijke begeleiding. Dit kan bij het Centrum voor 
Levensvragen.  
 
Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn gaan zichzelf vragen stellen. Het delen van uw vragen, uw 
gedachten en gevoelens, kortom uw hart luchten, kan helpen.  
 
Niet iedereen heeft in de eigen nabije omgeving mensen om over deze vragen te praten, of wil deze met 
hen delen. Soms is het gemakkelijker om dit met een ‘vertrouwde vreemde’ te doen. Geestelijk verzorgers 
kunnen u daarbij ondersteuning bieden. Zij helpen u bij 
vragen over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en 
vertrouwen, zaken uit het verleden, het heden en de 
toekomst; alles wat u bezighoudt kan onderwerp van 
gesprek zijn.  
 
Zij bieden geen kant-en-klare oplossingen, maar geven u 
meer inzicht in uw vragen en hoe u daar uw weg in kunt 
zoeken. U kunt zich rechtstreeks tot het Centrum wenden 
van uw regio, zelf of via uw huisarts of 
thuiszorgmedewerker.  
 
Deze begeleiding is niet alleen beschikbaar voor de zieke, 
maar ook voor de mantelzorger. 
 
Daarnaast staat natuurlijk de geestelijk verzorger 
(dominee of pastoor) ook altijd klaar om deze rol op zich te 
nemen. 
 

Palliatieve zorg in het verpleegtehuis 

Ook in het verpleegtehuis kun je gebruik maken van de 
vrijwilligers van de VPTL. Zij kunnen daar dezelfde rol 
spelen als in de thuissituatie. 
 

Vrijwillige Palliatieve terminale zorg (VPTZ) 

In totaal bestaat de vereniging VPTZ Nederland uit ruim 200 organisaties die vooral thuis en in hospices 
ondersteuning bieden. Hiervan bieden 43 organisaties op beide locaties ondersteuning, dus zowel thuis 
als in het hospice. Sommige organisaties bieden ook ondersteuning in verpleeghuizen. Er is altijd een 
organisatie bij u in de buurt. (Hertog van Gelresingel 39, 5961TB Horst)  
 
Neem gerust contact met hen op om te bespreken wat de mogelijkheden in uw geval zijn.  
 
U kunt rechtstreeks een beroep doen op de vrijwilligersorganisatie, een verwijsbrief is niet noodzakelijk. 
De coördinator geeft u graag meer informatie over wat de vrijwilligersorganisatie voor u kan betekenen. 
 
U kunt ook een afspraak maken als u nog niet helemaal zeker bent of u een beroep wilt doen op de hulp 
die de vrijwilligers bieden.  
 
Ook de afweging of het mogelijk is om thuis te blijven of de voorkeur uitgaat naar een (respijt)verblijf in een 
hospice kunt u met hen bespreken. Laat u gerust eerst goed informeren over de mogelijkheden en de 
werkwijze van de VPTZ-organisatie. 
 

 
"Mijn vader is uiteindelijk gewoon in zijn eigen bed overleden. Mijn moeders hand in de zijne en de 
hond aan het voeteneind... Bijna alsof hij gewoon ging slapen. Dat hadden wij hem alleen nooit kunnen 
geven. Dank je wel."  Alphen-Nieuwkoop 

 

Wat voor soort vragen komt het 
centrum tegen in de praktijk? 

• ik heb het gevoel dat ik mijn 

naaste(n) steeds meer tot last 

ben. 

• is mijn leven zinvol en van 

betekenis geweest? 

• hoe weet ik mij verbonden met 

anderen? 

• wat geeft me kracht, steun, 

inspiratie of troost in deze 

levensfase? 

• ik heb spijt van bepaalde dingen 

in het leven; achter af gezien 

had ik dit anders moeten doen. 

• waarom overkomt mij die 

ongeneeslijke ziekte? 
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Hospice Doevenbos 
 

In Horst ligt het buurtzorghuis / Hospice `t 
Doevenbos. Het is opgezet in 2016. In het Hospice 
werkt, naast de professionele verpleegkundigen, 
een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Hun inzet 
en betrokkenheid is onontbeerlijk. Zeker waar het 
de sfeer en de huiselijkheid betreft.  
 
Buurtzorghuis Doevenbos ligt aan de rand van 
Horst in een groene omgeving. Het huis is 
kleinschalig van opzet en heeft acht kamers. Twee 
kamers hiervan zijn geschikt voor verblijf met twee 
personen. Iedere kamer heeft een eigen badkamer. 
De kamers zijn van alle gemakken voorzien en 
hebben ieder een eigen terras. Het huis heeft een 
badkamer (voorzien van bad) en een prachtige tuin. 

 
Er zijn geen vaste bezoektijden. Naast uw eigen zit-/slaapkamer kunt u gebruik maken van de huiskamer 
en keuken. De familie is van harte welkom. 
 
De verpleegkundige zorg in het Buurtzorghuis wordt gefinancierd vanuit het basispakket van uw 
zorgverzekeraar. Voor het verblijf in het Buurtzorghuis wordt per nacht € 30,-  in rekening gebracht. 
Hiervan worden huisvesting, maaltijden, schoonmaak en onderhoud bekostigd. In het geval van een 
hospice opname worden deze kosten mogelijk (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. In geval van 
tijdelijke opname brengen wij € 50,- per nacht in rekening. 
 

Een aantal belangrijke links 

 

Instelling Telefoon Mailadres 

Netwerk Palliatieve Zorg 
Noord-Limburg 

06-30020338 mariankessels@viecurie.nl 

Stichting vrijwillige Palliatieve 
Terminale zorg N-Limburg  

06-55790271 info@vptznoordlimburg.nl 

Centrum voor levensvragen 06-26754050 npz@viecuri.nl 

Buurtzorg Horst aan de Maas 06-22094868   Horstaandemaasnoord@buurtzorgnederland.com 

Hospice Doevenbos 085-4858333 doevenbos@buurtzorghuis.nl 

 
 
 
 
 

mailto:mariankessels@viecurie.nl
mailto:npz@viecuri.nl
mailto:Horstaandemaasnoord@buurtzorgnederland.com
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Praktische informatie programma alternatieve 

Miëterikse Kermis  

 
Dit weekend is het zover! De alternatieve Miëterikse Kermis staat voor de deur. Hieronder vind je voor de 
laatste keer alle praktische informatie over het programma.  
Wij wensen iedereen alvast veel plezier!  
 

Vrijdag 10 juli 

18:00 tot 21:00  Bestellingen afhalen 

Ophalen van bestelde bierpakketten en loten voor de talkshow bij Café Kleuskens. 
Let op: de bestellingen moeten contant worden betaald. 

 

19:00   XL-Kwisvraag 

De XL-Kwisvraag komt online op Facebook en is op papier verkrijgbaar bij Café 
Kleuskens. We spelen op tijd: degenen die als eerst het juiste antwoord hebben 
ingestuurd winnen een leuke prijs. Alle instructies hiervoor worden om 19:00 bekend 
gemaakt.   

 

Zaterdag 11 juli 

20:00 tot 22:30  De Miëterikse Kermis Draait Door talkshow! 

Live via ons YouTube kanaal kun je kijken naar de enige echte Miëterikse talkshow. 
Met onder andere: 
•  Tafelgasten:  

Jos van Rengs & Chiel Smulders over de verbouwing van het MFC.  
Paul Heldens & Tom Classens over de toekomst van de voetbalclub  
René Achten, Susan Verheijen & Dian Driessen over de jubilea van 
Concordia en Tovri  

•  Stroatproat 
• Beerpreuvenement 
• Loterij 
• Muziek van The Hedge  
• En nog veel meer…  

 
 De link maken we donderdag 9 juli bekend via onze Facebookpagina.  

 

Zondag 12 juli 

14:00 tot 17:00  Gratis ijs voor alle inwoners van Meterik 

De nostalgische ijscokar rijdt deze middag door de bebouwde kom van Meterik. 
Kom gerust langs voor een ijsje.  

 

Maandag 13 juli 

Vanaf 9:30   Vlaai voor ouderen 

In samenwerking met de Dorpsverbinders, Café Kleuskens en Bakkerij Kessels 
bezorgen we deze ochtend vlaai bij de ouderen in Meterik. 

 

13:30 tot 17:00  Stormbaan voor kinderen  

Op het trapveldje aan de Crommentuynstraat staat deze middag een stormbaan en 
springkussen klaar voor de basisschoolkinderen. Hiervoor werken we in een 
tijdsschema: 

 
Van 13:30 – 14:30: Groep 1/2/3 
Van 14:45 – 15:45: Groep 4/5/6 
Van 16:00 – 17:00: Groep 7/8 
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Matinee Light 

 

 
A.s. zondag 12 juli (kermis zondag) zal er op het terras van 12.00 tot 17.00 uur muziek verzorgd 

worden door Star  DJ Paul (Peek). 
 
Ondanks alle beperkingen gaan wij er een plezierige middag van maken. 
Ook is er volop gelegenheid aan het traditionele toepen mee te doen. 
 
Tot ziens op zondag 12 juli! 
  

Aanvang 12.00 uur 
 
 
 
 

Woonruimte gezocht 
  
Uitwisselingsstudent Dendroncollege VWO6 zoekt  woonruimte in gezin of zelfstandige 
woonruimte. 
 
Periode: vanaf augustus 2020 (schooljaar 2020-2021) 
 
Te bereiken via: +49 176 52460117 
  
 
 
 
Uit het boekje: ‘Moet ik nog lang op school blijven’ van Jeu Geurts en  

Henriëtte Kerkhof 
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Agenda 

 
 
 

22 augustus  
Vierluik - korte oefenwedstrijden tussen America 1, Hegelsom 1, Kronenberg 1 en Meterik 1. Natuurlijk zal 
de bekende derde helft niet ontbreken. 
 
4 september  
Kick-off party part 1. Opening van het seizoen. Meer informatie volgt. 
 
Mocht je nu denken: wat leuk een vierluik voetbal, maar ik kan niet (meer) voetballen. Denk dan eens na of 
je het leuk zou vinden om wat voor de club zelf te willen doen. Wij zoeken nog iemand die op 
donderdagavond de kantine wil bemannen. Lijkt het je leuk om iedereen een gezellige avond te geven, 
voorzien van leuke muziek en een lekker drankje? Meld je dan even bij een van de bestuursleden.  
 
Senioren 
Tot en met 9 juli trainen onze senioren volgens de coronaregels nog op dinsdagavond  en 
donderdagavond. We hebben dan op het einde van dit seizoen, ondanks de corona-belemmeringen, toch 
nog 7 weken kunnen trainen. Helaas zonder kantine-opening, maar dat maken we met z’n allen komend 
seizoen natuurlijk helemaal goed. 
 
De planning is dat op zaterdag 1 augustus de selectie weer met de voorbereiding gaat beginnen, 
onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Paul Heldens en zijn kader. 
Op donderdagavond 20 augustus zullen Meterik 3 en Meterik 4 met hun voorbereiding beginnen 
onder leiding van Roel Wijnands en Huub Voesten. 
 
Informatie betreffende oefenprogramma, opening kantine e.d. volgt t.z.t.  
 
Jeugd 
 
KOM VOETBALLEN BIJ DE JEUGD van AVV AMERICA / RKSV METERIK! 
 
Ben jij 5,6 of 7 jaar? En wil je graag eens kennis maken met het jeugdvoetbal in America/Meterik? 
Meld je dan nu aan om na de zomervakantie (als de scholen weer beginnen dus) een aantal proeftrainingen 
te komen doen. Op deze trainingen maak je kennis met je mogelijke teamgenoten, onze jeugdtrainers, de 
sportparken in America en Meterik en natuurlijk het voetbalspelletje.  
 
Kijk voor meer informatie over het jeugdvoetbal in America / Meterik op www.jeugdvoetbalamericameterik.nl, 
meer informatie over de verenigingen is te vinden op www.avvamerica.nl  /  www.rksvmeterik.nl.  
 
Wil je graag komen proef trainen, meld je dan aan bij Leon Tacken via 
jeugd@rksvmeterik.nl of 06-5359 7518.   
 
Teamindeling 
In het nieuwe seizoen gaan AVV America / RKSV Meterik starten met de volgende teams: 
 
2 elftallen JO19,  
1 elftal JO15,  
1 elftal JO13,  
1 achttal JO12,  
1 achttal JO11,  
2 zestallen JO10,  
2 zestallen JO9 en  
2 mini-pupillen teams (JO7).  
 
In de meeste teams is nog plek voor nieuwe aanmeldingen maar in het bijzonder zijn we nog op zoek naar 
enkele versterkingen voor onze JO19. Wil jij of ken jij nog iemand die graag bij AVV America / RKSV 
Meterik wilt komen voetballen? Dan is nu het moment om je aan te melden! 
 

http://www.jeugdvoetbalamericameterik.nl/
http://www.avvamerica.nl/
http://www.rksvmeterik.nl/
mailto:jeugd@rksvmeterik.nl
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Aanmelden Jeugdspelers RKSV Meterik 
Het aanmelden als jeugdspeler bij RKSV Meterik kan eenvoudig via het digitaal aanmeldformulier, te 
vinden op www.rksvmeterik.nl (‘lid worden’). Na aanmelding wordt er door de jeugdcoördinator contact met 
jou opgenomen met verdere informatie over teamindeling en trainingsavonden. Voor meer informatie over 
het aanmelden van leden kan contact opgenomen worden met de ledenadministratie 
(secretaris@rksvmeterik.nl) of met Leon Tacken via jeugd@rksvmeterik.nl of 06-5359 7518.   
 
 
GEZOCHT!!! -   TRAINERS JEUGDTEAMS  -  GEZOCHT!!! 
 
 
Om het jeugdvoetbal aankomend seizoen mogelijk te maken zijn wij met spoed op zoek naar 
(assistent)TRAINERS om voor onze JO15, onze JO12/O11 en onze JO9 trainingen te verzorgen.  
 
Voor de invulling van één van onze trainersfuncties zijn wij op zoek naar eenieder die graag één of twee 
keer per week een training wil verzorgen aan één van onze jeugdteams. Voetbalervaring en/of het geven 
van trainingen is een pré maar niet noodzakelijk; Enthousiasme en het kunnen omgaan met groepen 
kinderen vinden wij van veel groter belang! 
 
Trainingen in de diverse leeftijdscategorieën vinden plaats van de maandagen tot donderdagen tussen 
18:30 en 19:45 uur. Dus ben jij, of ken jij, iemand die graag met ons het jeugdvoetbal in America en 
Meterik mogelijk maakt?  
Neem dan contact op met Leon Tacken via jeugd@rksvmeterik.nl of 06-5359 7518.   
 
 
GEZOCHT!!! -   VRIJWILLIGERS  -  GEZOCHT!!! 
 
 
Mocht een trainersfunctie niet passen, maar wil/kun je wel iets voor het 
jeugdvoetbal betekenen in de vorm van een bestuurlijke rol, het 
fluiten/begeleiden van een wedstrijdje, het draaien van een 
kantinedienst of het begeleiden van een activiteit? 
 
Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!  
(jeugd@rksvmeterik.nl of 06-5359 7518). 
 
Met sportieve groet, 
Jeugdvoetbal AVV America – RKSV Meterik 
  
 
 
 
 

http://www.rksvmeterik.nl/
mailto:secretaris@rksvmeterik.nl
mailto:jeugd@rksvmeterik.nl
mailto:jeugd@rksvmeterik.nl
mailto:jeugd@rksvmeterik.nl
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     Aanbieding ACTIETAS 
 

      op vrijdag en zaterdag 10 en 11 juli 

 

     nu voor € 9,95 
 

        Inhoud:  

 
Witlof, courgette, sla, lente-ui, 

Cherry tomaten. 10 eieren, kersen, 
Koolrabi en zoete aardappelen.  

 
 

    Onze actietas is alleen op bestelling 
 

VOF Rasing 
 

     Lorbaan 17 America 

 

       Tel. 06-44329796 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSENTUIN JENNISKENS 

   CROMMENTUYNSTRAAT 50 

METERIK 

 

 

     Het is weer kersentijd!! 
 

   Heerlijke zoete kersen te koop  

          in onze kersenautomaat!! 
 

Bestellingen mogelijk op telnr. 077 398 4308 of 06-2059 8978 

 

https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
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GESLAAGD :  

 

Wilmie Alards - Hesen       -         Helpende Zorg en Welzijn 
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Presentatie/informatieavond ontwerp nieuw Centrumplan 
 
De Werkgroep Openbare ruimte is al lang in gesprek met de gemeente om te komen tot een integraal plan 
voor opwaardering van het dorpscentrum. Het is begonnen met het aankaarten van onder andere overlast 
door omhoog geduwde trottoirtegels. Ook het waterprobleem in het centrum heeft steeds centraal 
gestaan. Omdat ook de Sint Jansstraat dringend onderhoud nodig heeft en onder het eerste stuk van de 
Speulhofsbaan de riolering vervangen zou moeten worden is het uitgegroeid tot een integraal plan voor 
revitalisering van het dorpscentrum. Ook de verbouwing van het MFC speelt daarin een rol. En niet te 
vergeten het parkeren in het centrum. 
Er zijn al verschillende schetsen gemaakt die ook met diverse betrokkenen besproken zijn, om wensen die 
er leven zoveel mogelijk in het plan te verwerken. Het gebied dat ‘op de schop’ gaat begint op de splitsing 
Sint Jansstraat/Donkstraat, en loopt door tot de splitsing Speulhofsbaan/Jan Drabbelsstraat. Het kerkplein 
en het speeltuintje achter het MFC zijn ook opgenomen in het plan.  
Het plan zit nog in de ontwerpfase en uiteindelijke realisatie zal mede afhangen van het kostenplaatje. Het 
ontwerp dat er nu ligt is voldoende uitgewerkt om aan omwonenden en overige inwoners van Meterik te 
presenteren.   

Dat willen we doen op maandagavond 13 juli vanaf 19.00 uur in MFC De Meulewiek.  

Omdat een grootschalige bijeenkomst op dit moment niet mogelijk is willen we de avond opdelen in 
blokken van 30 minuten met een kleine ruimte er tussen voor wisseling van de groepen.  
 
Blok 1 19.00-19.30 uur 
Blok 2 19.40-20.10 uur 

Blok 3 20.20-20.50 uur 
Blok 4 21.00-21.30 uur 

 

Aanmelden is verplicht via openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl. 

 
Bij aanmelding graag vermelden: naam, adres, telefoonnummer, aantal personen en gewenste tijd, liefst 
ook met een 2e voorkeur.  
Als de belangstelling te groot is krijgen bewoners van Sint Jansstraat, Speulhofsbaan en Jan 
Drabbelsstraat die in het plangebied wonen voorrang.  
 

Onderhoud Donksweiden  
Afgelopen week  zijn een aantal vrijwilligers bezig geweest met het onderhoud van Donksweiden. De haag 
is flink gesnoeid en een aantal wilgen in het gebied is geknot.  
Door de haag op enkele plaatsen lager terug te snoeien kun je nu ook vanaf het pad langs de beek het 
gebied beleven. Vooral ook leuk als de doorgang afgesloten is omdat er, zoals op dit moment, schapen 
grazen.  
 
We merken dat steeds meer mensen van dit gebiedje 
genieten, maar dat nog niet iedereen het weet te vinden. 
Het is bereikbaar via Bekkershof of via het pad langs de 
Kabroekse beek.  
Op het terrein is een boomgaard aangeplant met diverse 
fruitbomen. Als het fruit rijp is mag dit door iedereen 
geplukt worden. Dus neem te zijner tijd gerust een tasje 
mee om een paar appels en peren mee naar huis te 
nemen. En wat is nou lekkerder dan gewoon ter plekke 
een heerlijke onbespoten appel of peer te nuttigen. 
Doordat rondom de poel variatie in planten groter wordt 
krijgt het terrein geleidelijk een wat ruigere uitstraling.  
We hebben een mooi stukje natuur in ons dorp waar 
jong en oud van kunnen genieten.  

mailto:openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl
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 Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

 
 
Het korfbalseizoen zit er op. Als de vooruitzichten goed blijven, hopen we half augustus weer te kunnen 
starten met de trainingen en voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Om uiteindelijk hopelijk in september 
weer van start te gaan met de competitie. Kijk voor al het nieuws op onze website: www.svoxalis.nl. 
 

Lid worden bij SV Oxalis? 

Wil jij komen korfballen bij SV Oxalis? Of eens een training uitproberen? Dat kan! 
Sportvereniging Oxalis uit Horst aan de Maas bestaat uit verschillende teams voor alle leeftijden: senioren, 
midweek, recreanten, A-B-C-D-E-F-jeugd, Kangoeroes en KombiFit. Daarnaast zijn er ook buiten de lijnen 
diverse activiteiten voor jong en oud zoals een sinterklaasavond en vriendentoernooi. Oxalis is een 
betrokken sportvereniging met ruimte voor prestatie en recreatie. 
 
Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de balgrootte wordt aangepast aan de 
leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd met korfballen gestart kan worden. De jeugd is verdeeld in 
de leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. Voor de allerkleinsten is de Kangoeroe Klup opgericht. Dit is een 
soort kleutergym voor 4- en 5-jarigen waar balspelletjes en bewegen centraal staan. Onder enthousiaste 
en deskundige begeleiding leren deze kinderen spelenderwijs te functioneren in teamverband, ontwikkelen 
balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Ze trainen 1x per maand op 
zaterdagochtend. Vanaf ongeveer 6 jaar train je 1x per week en speel je met je team echte 
korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten van andere korfbalclubs. 
 
KombiFit is geschikt voor alle leeftijden. Het is een gezellige manier van sporten & bewegen op een 
laagdrempelig niveau, in groepsverband om lekker fit te blijven. Het sport- en beweegaanbod wordt 
afgestemd op de behoefte van de deelnemers. KombiFit bestaat uit verschillende (spel)activiteiten, waarbij 
samen sporten, bewegen en gezelligheid voorop staan. Dit alles op eigen niveau en zonder de verplichting 
van deelname aan wedstrijden. Te denken valt aan sportief wandelen en korfbal gerelateerde spellen. 
 
Bij Oxalis kun je terecht voor recreatief spel, maar er zijn ook een aantal prestatieteams. De senioren 1 en 
2 komen uit in de reserve hoofdklasse en overgangsklasse.  
 
In de zomer en lente trainen we op Sportpark Wienus in Hegelsom. In de herfst en winter spelen we in 
Sporthal de Kruisweide in Sevenum. Onze jeugd- en seniorenteams trainen op maandag-, dinsdag-, 
woensdag- en/of donderdagavond. Onze midweek en recreanten op woensdagavond. Plezier staat voorop 
bij Oxalis. Maar goed korfballen en samen met elkaar een prestatie neerzetten is net zo belangrijk, want 
dat geeft weer meer spelvreugde. 
 
Wil je je aanmelden als nieuw lid? Of eerst een keertje een training bezoeken? 
Neem dan contact op met: Chantal van den Homberg, secretariaat Oxalis, 06-5129 4103 of 
info@svoxalis.nl. 
 

Corona updates 

SV Oxalis blijft de richtlijnen volgen van het KNKV, dat weer de ontwikkelingen van de overheid, het RIVM 
en het NOC*NSF volgt. Voor de nieuwste ontwikkelingen vanuit het KNKV 
zie:  https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates. 
 

WE WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE. MAAR BLIJF VOORAL 

GEZOND! 

 

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. 
 

  

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

 

Welkom in de kerk. 
Het is gebleken dat we de regels over afstand en aantal bezoekers op een vrij natuurlijke wijze kunnen 
invullen. 
Het lijkt misschien overbodig, maar het is toch aan te raden om vooraf te reserveren. 
Hoe dat gaat kunt u hieronder lezen. 
 
Wat zijn de regels?  

- Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen. 
- Er mogen niet meer dan 100 bezoekers per dienst zijn (vanaf 1 juli). 
- 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 verzoeken u: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en telefoonnummer. 

Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen. Dat briefje kunt u 
dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna wordt het 
vernietigd. 

- Er is geen collecte zoals u dat gewend bent. Er zal  achter in de kerk een offerschaaltje 
klaarstaan voor giften. 

- Er is wel gelegenheid tot het ontvangen van de communie. 
- 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. 
- De organist zal wel aanwezig zijn.  

Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren en wordt door een 
vrijwilliger naar een plaats verwezen. 
Als er 100 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. 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 
 
De komende tijd zal bij de kerkberichten ook vermeld worden hoeveel reserveringen er al zijn bij het 
opstellen van de berichtgeving. 
We hopen dat we u mogen begroeten, 
De parochiecoördinatoren. 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
11-07: Piet Kuenen  Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk  
25-07: Margriet Hendriks Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk  
 

Misintenties 

11 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen) 

1. Truus v. Rengs - Vullings (uitgestelde) zeswekendienst 
2. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst) 
Er zijn voor deze mis op dit moment 35 reserveringen 
 

18 juli: geen H. Mis volgens rooster 

 

25 juli: 17e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen) 

1. Chris Korstjaans, 1e jaardienst 
Voor deze mis zijn er op dit moment 10 reserveringen 
 

mailto:susanbaltussen@planet.nl
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1 augustus, geen H. Mis volgens rooster 

 

Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met insluiting 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. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl  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. 
 
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.  
 

Telefoonnummer priesternooddienst  
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer 
is:  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. 
 

Voor de agenda 
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op: 11 juli, 25 juli, 8 augustus, 22 augustus, 5 
september en 19 september  
 

Pastoor Wilson Varela nieuwe deken van dekenaat Horst-Helden 

Pastoor Wilson Varela wordt benoemd tot deken van het dekenaat Horst-Helden. Hij volgt Deken Alexander 
de Graaf Woutering op, die plebaan-deken van Roermond wordt. 
 
Om deze nieuwe taken in de grote parochiefederatie van Horst en het dekenaat naar behoren te kunnen 
verrichten komt de nieuwe deken niet alleen naar Horst maar krijgt hij van de bisschop twee nieuwe 

kapelaans: kapelaan Miguel Pascual Coello, gewijd tot priester van het bisdom Roermond in 2016 

en sindsdien kapelaan in de parochies van Onze-Lieve-Vrouwe Sterre der Zee en Sint-Pieter in 
Maastricht, en een transeunt-diaken die volgend jaar tot priester wordt gewijd. 
 
Inmiddels is ook de naam bekend geworden van de tweede kapelaan. 

Het is diaken-assistent Danny Horsch.  

 
Kapelaan Horsch wordt eind oktober tot diaken gewijd als stap naar het priesterschap in 2021.   
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