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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

We vergeten het vaak zelf, maar eigenlijk is tijd een van de kostbaarste
bezittingen die we hebben.
De tijd die voorbij is, komt immers nooit meer terug.
In week 33 is er 4 mm neerslag gemeten in Meterik.
In week 34 is er 20 mm gevallen.
Het totaal in augustus is nu 40 mm.
September is altijd mooi.
Het is de meimaand in herfsttooi.
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.

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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.

Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
1 pagina
€ 27,50
1 pagina (eindpag. in kleur) € 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (eindpag. in kleur) € 20,00
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.
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‘t Krèntje is jarig!

1 september 2011 zag het eerste Krèntje het levenslicht.
Sindsdien zijn er 503 Krèntjes verschenen die we met veel plezier hebben gemaakt.
1 september 2021 vieren we dat ’t Krèntje 10 jaar bestaat.
En….. wie jarig is trakteert.
Daarom verrassen we deze week alle abonnees, van zowel de papieren als de digitale versie, met een
verjaardagskalender.
Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar kunnen we constateren dat ’t Krèntje een plaatsje heeft veroverd
binnen de Meterikse gemeenschap.
Het informeert en verbindt en is met recht ‘voor en door Meterik’.
We bedanken iedereen voor de steun en positieve feedback die we in de afgelopen 10 jaar mochten
ontvangen.
Een krantje bestaat bij de gratie van kopij en abonnees.
Zonder verenigingsnieuws, kerkberichten, Meteriks weer, info van Dorpsraad en Dorpsverbinders etc. zou
het geen bestaansrecht hebben!
Daarom dank aan al degenen die voor kopij zorgen en ook dank aan onze adverteerders.
Uiteraard mogen we onze bezorgers niet vergeten die er, door weer en wind, wekelijks voor zorgen dat
iedereen ’t Krèntje in de brievenbus vindt.
Zolang we kunnen zorgen voor een goed gevuld en prettig leesbaar Krèntje blijven we ons inzetten om dat
wekelijks te maken. We hopen dat ’t Krèntje nog heel vaak ‘jarig’ mag worden!
Met de inzet van velen moet dat lukken; ook hier geldt: eendracht maakt macht.
Hartelijke groet,
de redactie.
Postadres: Donkstraat 9
5964 AJ Meterik
dorpskrantmeterik@gmail.com
Een beetje kleur maakt ’t Krèntje extra feestelijk.
Daarom verschijnen in dit jubileumjaar alle krantjes met een voor- en achterpagina in kleur.
Het eerste kleurrijke krantje ontvangt u vandaag en voorlopig blijven voor- en achterpagina’s tot 1
september 2022 in kleur afgedrukt.
Voor adverteerders bestaat vanaf nu de mogelijkheid om tegen een geringe meerprijs in kleur te
adverteren op de achterpagina.
Om iedereen te informeren wordt de editie van deze week huis-aan-huis bezorgd. Abonnees die ’t Krèntje
digitaal ontvangen, krijgen het deze week ook in de brievenbus en daarnaast ontvangen alle abonnees de
verjaardagskalender.
Ben je nog geen abonnee en besluit je om dat wel te worden, dan kan dat.
Een abonnement van nu t/m 31 december 2021 kost € 8,00 voor de papieren editie en € 4,00 voor de
digitale versie. Zodra de betaling binnen is plaatsen we je op de bezorglijst en ontvang je ons krantje.
Betaling s.v.p. op rek. nr. NL25RABO 0161954685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.
Vermeld s.v.p. op de betaalopdracht het bezorgadres en/of mailadres.
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Historie
Het eerste artikel van 1 september 2011
Nog steeds valide

Aan alle inwoners van Meterik

Voor u ligt de allereerste editie van de Dorpskrant Meterik, een wekelijks mededelingen- en informatieblad
voor alle inwoners van Meterik en iedereen die zich om welke reden dan ook bij Meterik betrokken voelt.
De wens voor een Meteriks periodiek bestaat al geruime tijd en groeide alleen maar na het verdwijnen van
‘De Echo’ als zelfstandig weekblad.
Dorpsraad Meterik pikte deze breed gevoelde wens op en deed een oproep: “Wie wil zich sterk maken
voor het opzetten van een mededelingenblad voor Meterik” waarna enkele enthousiaste vrijwilligers aan
de slag zijn gegaan. Talrijke ideeën en wensen voor de toekomst zijn uitgewisseld, maar allereerst moet
een begin worden gemaakt met de basis, namelijk het enthousiast maken van alle verenigingen en
instellingen die actief zijn in Meterik om bijdragen aan te leveren in de vorm van verslagen, mededelingen,
oproepen, foto’s van recente activiteiten, enzovoort enzovoort.
Uiteraard is er ook plek voor uw bijdrage, een oproep, een advertentie, een ingezonden brief of een
zelfgemaakt gedicht waarbij u zich bijvoorbeeld hebt laten inspireren door een actuele gebeurtenis. Alles is
mogelijk, doch binnen de grenzen van het normale maatschappelijk verkeer. We kwetsen en discrimineren
niet, evenmin publiceren we anonieme berichten. Deze en andere afspraken zijn vastgelegd in een
redactiestatuut dat is opgesteld door de redactie en op verzoek kan worden toegestuurd.
Bijdragen aan het succes van dit blad-in-de-dop kan op vele manieren: genoemd al werd het inzenden van
allerhande mededelingen, maar misschien vindt u het leuk om zelf deel te gaan uitmaken van de redactie
en/of om een bepaalde rubriek op poten te zetten, bijvoorbeeld een pittige column, een kookrubriek met
typische Meterikse gerechten, dorpshistorie, het in de schijnwerpers zetten van Meterikse ondernemers,
vul maar aan!
Daarnaast kunt u nog in een andere vorm bijdragen, namelijk financieel. Zonder een gezonde financiële
basis kan ook dit blad niet bestaan. Voor de rest van dit kalenderjaar doet de Dorpsraad een duit in het
zakje, maar we rekenen natuurlijk ook op uw steun. U kunt bijdragen door het kopen van
advertentieruimte, zie voor de tarieven het aparte kader, een eenmalige of periodieke gift en/of door met
ingang van 1 januari 2012 een abonnement te nemen. Tot die tijd ontvangt u Dorpskrant Meterik gratis!
De redactie hoopt dat Dorpskrant Meterik gaat voorzien in een belangrijke behoefte en kan bijdragen aan
het versterken van het gemeenschapsgevoel. De redactie staat dan ook open voor alle suggesties - zoals
een mooie pakkende naam voor de Dorpskrant - en kritische opmerkingen die kunnen bijdragen aan het
welslagen van Dorpskrant Meterik. Zend deze naar het redactieadres of mail ze naar
dorpskrantmeterik@gmail.com .
Maar voor nu veel leesplezier gewenst
De Redactie
We vinden het fijn om reacties te ontvangen op ‘Dorpskrant Meterik’. Suggesties, aanvullingen,
verbeterpunten of opmerkingen zijn van harte welkom. Dit kan door middel van een briefje sturen naar
Donkstraat 9, Meterik of mailtje naar: dorpskrantmeterik@gmail.com
Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.
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Wie hebben zich de afgelopen 10 jaar ingezet
voor ´t Krèntje
Redactieleden 2011 – heden
Mat van Rijswick
Mariet Bakker
Ine Bouten
Loes Heuvelmans
Mischa Vissers
Linda Thielen
Rik Verbong
Marjo Jacobs
Annie van Rengs
Marcel Sieben

01-09-2011
01-09-2011
01-09-2011
01-09-2011
15-03-2012
07-03-2013
29-05-2014
02-06-2016
05-01-2017
06-12-2018

-

Heden
Heden
07-03-2013
22-04-2014
Heden
22-12-2017
20-12-2018
Heden
Heden
Heden

Bezorgers Krèntje 2011 – heden
RKSV jeugdteam
Eef Alaerds
Isha Janssen
Eki Driessen
Eli Driessen
Luc Vullings
Jelle Aerts
Sem Alaerds
Sandra Litjens
Niels Vissers
Joost Litjens
Anouk Driessen
Roel Litjens
Minke Dierx
Tygo Kelder
Kyara Bakker
Anne Tacken
Maud Tacken
Daan van Rens
Dirk Tacken

2011-09-01
jan 2013
jan 2013
jan 2013
jan 2013
jan 2013
okt 2014
jan 2016
jan 2016
jan 2016
sept 2018
aug 2018
sept 2018
nov 2017
jan 2018
sept 2019
juli 2020
juli 2020
okt 2020
mei 2021

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

2012-12-31
jan 2016
okt 2014
dec 2015
dec 2015
aug 2018
aug 2016
okt 2019
aug 2018
dec 2017
okt 2019
Heden
okt 2020
mei 2021
april 2021
juni 2020
Heden
Heden
Heden
Heden

O.l.v. F. Klaassen

Wist u dat:
-

Er in de afgelopen 10 jaar 503 edities zijn verschenen.
Dat 60% van de huishoudens in Meterik zijn geabonneerd op ´t Krèntje.
Dat er 260 abonnees een papieren versie hebben.
Dat er ook 120 abonnees een digitale versie ontvangen,
Dat er ook 40 abonnees zijn van buiten Meterik, zoals Horst (28), Grubbenvorst, Hegelsom,
America en zelfs in Oirlo, Maastricht, Gennep, Groesbeek en Brunssum.
Dat er twee redacteuren zijn die vanaf het eerste begin er nog steeds aan meewerken.
Dat onze weerman ook sinds 2011 een weeroverzicht van de voorbije week verzorgt.
Dat elke week ´t Krèntje maken toch nog gauw 20 uren werk is.
Dat er daarnaast ook nog een hele administratie nodig is, abonneelijst, financiële administratie,
advertenties verwerken, bezorging regelen etc.
Dat het zelden voorkomt dat er moet worden nabezorgd. Onze bezorgers doen het geweldig.
Dat af en toe, buiten onze schuld, de elektronica ons in de steek laat. Wordt wel weer opgelost.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 28-08-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

September
Do
Ma

02:
06:

Di
Do
Vr
Zo
Ma

07:
09:
10:
12:
13:

Di

14:

Wo

15:

Do

16:

Vr
Za
Ma

17:
18:
20:

Di
Wo
Do
Za
Ma
Do

21:
22:
23:
25:
27:
30:

KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Stichting Gemeenschapshuis Meterik: jaarvergadering 20:00 - 21:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, rommelmarkt 10:30 - 12:30 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO fietstocht 13:30 uur
- Duurzaam Meterik, informatieavond in MFC 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO excursie naar Van Leendert
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
Dorpsverbinders film ‘Wei’, nagesprek in MFC in Week v/d Dementie 14:00 - 16:00 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Oktober
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Ma

04:

Wo
Do
Ma

06:
07:
11:

Di
Do

12:
14:

Za
Ma

16:
18:

Wo
Do

20:
21:

Za

23:

- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Vss gezellige avond ( verdere info volgt nog ) 19:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO fietstocht 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Grote poets / NL Doet actie JongNL Meterik 09:00 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO excursie naar ' Museum de kantfabriek '.
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Verslag Dorpsraadvergadering donderdag 19 augustus
Tijdens de dorpsraadvergadering op donderdag 19 augustus is er onder andere gesproken over de
vertraging bij de werkzaamheden in het centrum. De communicatie met de gemeente/aannemer hierover
verliep erg moeizaam. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om tijdig de informatie te krijgen, zodat we als
Dorpsraad de inwoners van Meterik ook tijdig en correct kunnen informeren. Dit gebeurt hier in het Krèntje,
via onze website en de sociale mediakanalen.
De werkgroep ‘Sociaal’ geeft aan dat er vanaf september 2x in de maand een Eetpunt is bij het MFC.
Verder wordt op zaterdag 18 september de film ‘Wei’ vertoond waarbij er gelegenheid is om na te
praten.
De voortgang van BOW (Bouwen onder de Wieken) ligt momenteel stil, omdat de sloopaannemer is
ingeschakeld bij het opruimen van de schades bij de watersnood in Limburg. Begin september gaan de
individuele bouwers met de aannemer in overleg om de persoonlijke aanpassingen te bespreken.
De projectgroep ‘Verkeer’ is druk bezig met het verwerken van de enquêtes. Er was veel respons. Een
ander deel van de werkgroep bekijkt de mogelijkheden voor alternatieve routes en dergelijke. Met
andere woorden, er wordt op de achtergrond hard gewerkt om goede oplossingen te vinden voor
iedereen.
Op donderdag 16 september is de volgende dorpsraadvergadering. Mocht je nog een vraag of
opmerking hebben waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens die vergadering, laat het dan
gerust weten via info@dorpraadmeterik.nl

Infoavond Duurzaam Wonen in Meterik
De werkgroep Duurzaam Meterik wil inwoners informeren en inspireren
Op dinsdag 14 september organiseert de werkgroep Duurzaam Meterik in gemeenschapshuis de
Meulewiek een informatieavond duurzaam wonen en duurzame energie. Tijdens deze avond kunnen
deelnemers zich bij maximaal drie bedrijven/instanties laten informeren over
het verduurzamen van hun woning en/of tuin.
De informatie wordt verzorgd door experts van gespecialiseerde bedrijven.
Wethouder Thijs Kuipers zal de avond openen waarna het actieve deel van
de avond start.
Tijdens deze avond duurzaam wonen en energie is er informatie over
isolatiemogelijkheden van woningen, financiering en terugverdientijden van
verschillende duurzame maatregelen, de aanschaf en opbrengsten van zonnepanelen, het afkoppelen
van regenwaterafvoer van de riolering (Waterklaar), warmtepompen en deelname aan een
zonneweide. De informatierondes duren steeds 20 minuten. Deelnemers kunnen vooraf of bij aanvang
van de avond de onderwerpen van hun voorkeur aangeven. Er worden 3 sessies gehouden. Hierna is
er een gezamenlijke afsluiting waar de gelegenheid is om na te praten met elkaar en met de
specialisten in de verschillende onderwerpen.
De werkgroep Duurzaam Meterik heeft de doelstelling om inwoners van Meterik te stimuleren om hun
woning en/of tuin te verduurzamen. Bewoners kunnen zich na deze avond verenigen om tot een
aantrekkelijk collectief aanbod te komen om bijvoorbeeld hun huis te isoleren en/of het aanschaffen
van zonnepanelen, warmtepomp of een goed alternatief hiervoor. Aan deelname op 14 september zijn
géén kosten verbonden. Wilt u meer informatie, over bijvoorbeeld het exacte programma van deze
avond, neem dan contact op met de werkgroep via duurzaammeterik@gmail.com
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Rommelmarkt bij Jong Nederland Meterik!

Op zondag 12 september vindt onze rommelmarkt plaats.
Vanaf 10:30 uur start de verkoop van allerlei unieke 2de hands
spullen. Van handtas tot fiets, van kinderspeelgoed tot een
complete set eetkamerstoelen en dit alles voor een prikje.
Entree slechts € 1,00.
Ook dit jaar hebben we een springkussen voor de kinderen.

Vlooien brengen voor vlooienmarkt.
Zaterdag 11 september kunt u van 10.00 tot 13.00 uur de vlooien brengen. We zullen dan op het
parkeerterrein van het sportpark klaar staan om alles in ontvangst te nemen. Helaas kunnen wij niets
bij u thuis op komen halen. Accu’s, matrassen en bankstellen kunnen we helaas niet aannemen.
We willen u vriendelijk verzoeken er rekening mee te houden dat de voorwerpen die u geeft nog
bruikbaar zijn.
Hopelijk tot ziens op zondag 12 september bij de rommelmarkt bij de blokhut van JongNL Meterik aan
de Speulhofsbaan 43a te Meterik

Start groepsavonden
In de week van 13 september starten de groepsavonden weer.
Alvast heel veel plezier toegewenst.

Mededelingen KBO
Beste leden ,
Op woensdag 15 september gaan we op excursie naar transportbedrijf Van Leendert Transport BV.
Het transportbedrijf beschikt over een modern en uitgebreid wagenpark.
Voor boer, bakker of buurman; zij helpen u met uw uitdaging op het gebied van transport, afval, zand of
grind. Ook kunnen we zien hoe bewust ze omgaan met het hergebruiken van de afvalstromen van
bedrijven en van ons zelf.
Voor degenen die er graag gezamenlijk heen willen fietsen….. we vertrekken om 13.15 uur bij de zaal,
mits de weergoden zo vriendelijk zijn. De afstand is ongeveer 12 km.
Ga je liever met eigen vervoer of rij je met een ander lid mee, zorg dat je om 14.00 uur bij Van Leendert
aanwezig bent op het adres Ooijenseweg 14 5871 CA Broekhuizenvorst.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden.
Opgeven graag voor 8 september 2021 via de secretaris Bert Thijssen en het liefst per mail.
kbometerik@gmail.com; bellen mag ook maar dan ‘s avonds na 18.00 uur op tel. 06 40 35 55 80.
Veel plezier met de excursie bij Van Leendert Transport BV.
Noteer alvast het busuitstapje naar de Orchideeënhoeve op 23 september in jullie agenda. We komen
daar de volgende week uitgebreid op terug.
Bestuur KBO
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Dementie

Wat gebeurt er als je dierbare dementie krijgt?
De aangrijpende documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject
van zijn ouders heeft vastgelegd, is vorig jaar in verschillende dorpen in de regio getoond. In verband met
corona is deze middag in Meterik toen niet door gegaan.
In overleg met Ruud Lenssen en de werkgroep Dementievriendelijke gemeente wordt de film deze middag
opnieuw aangeboden op zaterdag 18 september in MFC ‘De Meulewiek’.
Inloop vanaf 13.30 u en de film start om 14.00 uur.
Na de filmvertoning zullen filmmaker Ruud Lenssen, een trajectbegeleider dementie, een
gebiedsteammedewerker van de gemeente en een ervaringsdeskundige Mantelzorger met u in
gesprek gaan onder begeleiding van een ervaren gespreksleider. Tijdens dit gezamenlijke gesprek
kunnen al uw vragen beantwoord worden. Na afloop zijn er, als hier behoefte voor is, ook één op
één gesprekken met een expert mogelijk. Het totale programma duurt tot ongeveer 16.00 uur.
‘Wei’ was een succes in de bioscopen en ontving binnen een maand de Kristallen Film-status.
De film toont de impact van dementie op een gezin.
In zijn eentje filmde Ruud Lenssen (35) zijn ouders gedurende de laatste 2 jaar dat zijn vader nog thuis
kon wonen. Zijn werkwijze levert een intieme film op waarmee hij de worsteling rondom dementie en
mantelzorg bespreekbaar wil maken. De onzekerheid, de schaamte en de frustratie zitten allemaal in de
film. Om het vaak stille lijden van mantelzorgers zichtbaar te maken, is de pijn zo eerlijk mogelijk
weergegeven. “Er ligt namelijk een enorme druk bij mantelzorgers”.
Met de vertoning van de film, maar vooral door met elkaar in gesprek te gaan, willen wij als
Dorpsverbinders de bewustwording rondom dementie en mantelzorg vergroten en taboes doorbreken.
Immers, één op de vijf mensen krijgt dementie bij het ouder worden.
Gezien corona is aanmelding verplicht. Dat kan via de telefoon (06-38230621) of via de mail
(dorpverbindermeterik@gmail.com). Opgave is mogelijk tot 4 september. Het programma is gratis.

Elkaar ontmoeten bij de open inloop of
het eetpunt
Er is veel belangstelling voor eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’.
Daarom hebben wij besloten dit vanaf september 2 keer per maand aan te bieden. Iedere 1e en 3e
maandag van de maand.
Het volgende eetpunt is op maandag 6 september 2021; aanvang 12.15 tot ongeveer 13.30 uur.
Wilt u ook genieten van een gezamenlijke maaltijd van ‘Paulus kookt’?
Aanmelden voor het eetpunt van 6 september kan tot en met donderdag 2 september bij de
Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 16 augustus al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
Kosten € 12,00 p.p. Wijn, bier of fris € 2,00. Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt
u weer naar huis.
Wilt u handwerken, kaarten, rummikuppen of een ander spelletje spelen of gewoon gezellig een praatje
maken? U bent van harte welkom!
Iedere maandag is er een Open Inloop voor alle leeftijden van 13.30 tot 16.00 uur.
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Vrijdagavond 10 september – Pizza avond bij de molen!
Vrijdagavond 10 september worden er pizza’s gebakken in ’t Bakhuuske! Heb je zin in
een lekkere pizza? Kom dan vanaf 17:00 uur naar de molen. Hier kun je dan ter plekke
bestellen en zullen de pizza’s in onze bakoven worden klaargemaakt. Door deze
ambachtelijke manier van het pizza bakken kunnen we niet voorkomen dat u even moet
wachten.
Mocht je geen trek hebben in pizza, dan is er ook de mogelijkheid om op zaterdag 11
september langs te komen. In ’t Bakhuuske wordt er dan vanaf 13.30 tot 16.00 uur
molenbrood gebakken. De molen is open van 13.30 tot 17.00 uur. Er wordt vanaf 14.00 tot
16.00 uur gemalen.
Hierbij willen we graag de bezoekers herinneren aan de 1,5 meter regel die nog steeds
geldt in de molen en op het terrein.
We zien iedereen graag in het weekend van 10 en 11 september!
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Familie Litjens – deel 1
Van Ger en Truus van Rensch –Litjens ontvingen we het familieverhaal van Gerard Litjens die vroeger op
’t Rooth in Meterik woonde.
Met hun toestemming, waarvoor hartelijke dank, publiceren we het verhaal in meerdere delen in ’t Krèntje.
Gerard Litjens wordt in de volksmond in Meterik in die tijd ook wel (Pas) Gradus genoemd, geboren in
Horst. Omdat Gerard zijn eerste vrouw Albertina van Helden op vrij jeugdige leeftijd overlijdt, trouwt Gerard
later met Anna Getruda Pouwels.
Op onderstaande foto ziet u Gerard met zijn 2e vrouw en de kinderen uit beide huwelijken.

De familie Litjens:
Boven van links naar rechts: Marie, Truuj, Piet, Bert, Handrie, An en Dien
Onder van links naar rechts: Gerard en zijn 2e echtgenote Anna Gertruda
De 3 personen achter de moeder zijn van vader Gerard en moeder Anna Gertruda Pouwels.
De 4 personen achter vader Gerard zijn van hem en zijn 1e vrouw Albertina van Helden.
De vader van Gerard Litjens is Peter Kornil Litjens. Hij trouwt op 9 april 1869 in Horst met Kornellia van de
Kerkhof.
Gerard werd geboren op 22 april 1872 in Horst en trouwde op 4 april 1902 in Horst met Albertina van
Helden. Albertina overlijdt op 3 mei 1909 en Gerard blijft alleen achter; hij krijgt ineens de zorg over
4 kleine kinderen.
Twee jaar later trouwt Gerard voor de 2e keer. Op 21 april 1911 vindt dit huwelijk met Anna Gertruda
Pouwels (roepnaam Guttru) in Horst plaats.
Zijn 2e vrouw is geboren in Horst op 10 augustus 1873 en sterft in Meterik op 20 juli 1952. Gerard zelf
sterft een 5-tal maanden later op 16 december 1952 eveneens in Meterik.
Van zijn 2e vrouw is bekend, dat ze heel handig is in naaiwerk. Niet voor niets gaat er in de begintijd dat
Gradus de 2e keer getrouwd is het praatje in Meterik rond: ‘Wat staon die kiender van Gradus Litjens en
Guttru er moj op.’
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Uit het (eerste) huwelijk van Gerard Litjens met Albertina van Helden werden 5 kinderen geboren.
Op16 januari 1903 werd er een levenloos kind geboren.
Op 3 december 1903 werd Truuj (Gertruda Cornelia) Litjens geboren. Na school werkt Truuj thuis bij haar
ouders. Later is ze vele jaren als hulp bij de pastoor in Lomm in dienst. Op een bepaald moment laat de
gezondheid haar een beetje in de steek en daardoor komt ze in Well in “Eldershome’ terecht. Geestelijk
wordt het steeds moeilijker en uiteindelijk sterft ze op 16 april 1961 in Psychiatrische inrichting St. Anna in
Venray op 57 jarige leeftijd.
Op 18 maart 1905 werd Pieter Litjens (Peter Jan) geboren. Hij sneuvelt op 10 mei 1940 in Katwijk aan de
Maas. Pieter is de enige in het gezin die de dienstplicht moet vervullen.
In 1925 wordt hij opgeroepen in de Frederik Hendrik kazerne in Blerick. Daar krijgt hij een opleiding voor 6
weken. Daarna wordt hij nog diverse keren opgeroepen voor herhalingsoefeningen. Tussentijds werkt hij
thuis en op diverse andere plaatsen.
(Wordt vervolgd)

Meebewegen met mensen met dementie. Beweegt u
mee?

Het aantal mensen dat te maken krijgt met dementie neemt ieder jaar toe. En mensen met dementie
blijven ook steeds langer thuis wonen. Er zijn al veel vrijwilligers actief om ondersteuning te bieden en de
mantelzorgers te ontlasten. Maar het zijn er nog steeds niet genoeg. Iets voor u?
Mensen aarzelen om mensen met dementie te gaan ondersteunen. Waar begin ik aan? Om de stap
kleiner te maken krijgen vrijwilligers die zich aanmelden een gratis cursus van vier dagdelen. De cursus
leert je om te gaan met mensen die beginnende dementie hebben.
Er zijn meerdere vormen van dementie en die ontwikkelen zich anders. Ook zijn er vier fasen te
onderscheiden en de manier waarop mensen zich gedragen is per fase anders. De cursus geeft veel
praktische tips en toont filmpjes. Je leert hoe je dingen zegt, en dat iemand met dementie nooit iets fout
kan doen of zeggen. Belangrijk onderdeel van de cursus is het onderling uitwisselen van ervaringen.
Als je de cursus hebt gedaan en je wilt beginnen, zoekt de contactpersoon naar een goede match. “Het is
wonderlijk” aldus de coördinator, “dat als er eenmaal een koppeling is gemaakt het bijna altijd goed uitpakt
en de vrijwilliger zolang als nodig is voor de betreffende persoon actief blijft. Mensen die kiezen voor
vrijwilligerswerk zijn heel serieuze mensen die er iets van willen maken.
Een vrijwilliger die al enige tijd werkt met mensen met dementie, zegt dat het belangrijk is dat je leert hoe
je tegen mensen met dementie aankijkt. Dat je rustig blijft en als het ware met ze meebeweegt. Het heeft
totaal geen zin om tegen ze in te gaan, dan worden ze opstandig. En als ze vier keer naar buiten willen,
dan ga je vier keer naar buiten. Wat maakt het uit.
Een ander vertelde dat hij tijdens de verzorging van zijn vrouw leerde te onthaasten. Alle vrijwilligers
vertellen dat als je iets doet wat je voldoening geeft, het niet voelt als gebondenheid. Het verrijkt juist je
leven.
De cursus voor nieuwe vrijwilligers staat gepland in november 2021
Interesse om te ontdekken hoe u kunt meebewegen, neem dan contact op met
brigitteasselberghs@proteion.nl telefoon: 06-29252568 of 0475-456033 of kijk op www.proteion.nl
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Week van ‘De Goede Doelen’
in Meterik/Horst a/d Maas

De voorbereidingen ten behoeve van de gezamenlijke collecte zijn
weer in volle gang.
De enveloppen -met hierin brief en invulformulier- zullen op 16 of 17
september huis aan huis worden bezorgd.
Op het formulier kunt u invullen voor welke goede doelen uw bijdrage is
bestemd. In dezelfde envelop, als waarin brief en formulier zaten, kunt
u uw bijdrage mét het ingevulde formulier doen en dicht plakken.
Op dinsdagavond 21 september vanaf 18.00 uur bellen de collectanten
bij u aan en kunt u de envelop in de collectebus deponeren.
Ieder dorp bepaalt zelf voor welke goede doelen er wordt gecollecteerd.
In Meterik hebben we sinds 2009 negen nationale collectes gebundeld.
• De Nederlandse brandwondenstichting
Deze zet zich in voor diverse aspecten van brandwonden:
preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en voor onderzoek.
• Het Prinses Beatrix Spierfonds
Bestrijding van spierziekten door samen te werken, te sturen en te financieren, wordt wetenschappelijk
onderzoek naar genezing en behandeling gestimuleerd.
• HandicapNL voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Droomt van een Nederland waarin de ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of
meervoudige beperking volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.
• KWF Kankerbestrijding
Strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven. Kanker
betekent lang niet altijd het einde.
• Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en kleine schaal. Bijzondere initiatieven,
bevlogenheid en talent worden aangemoedigd met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
Plaatselijke culturele verenigingen kunnen bij dit fonds aankloppen voor subsidie.
• Het Longfonds (voorheen Astmafonds)
Dit fonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren ze
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gewerkt aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen.
Als patiëntenvereniging komen ze op voor de belangen van de longpatiënten.
• Het Nederlandse Rode Kruis
Heeft als doelstelling het bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van
mensen wiens leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd.
• De Nierstichting
Deze zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit
van leven voor nierpatiënten
• De Nederlandse Hartstichting
Strijdt tegen hart- en vaatziekten en investeert in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en
patiëntenzorg. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag.
Evenals vorig jaar sluit de Vastenactie zich weer aan bij de gezamenlijke collecte, met een eigen
vastenzakje waarin u uw gift à contant kunt doneren.
Voor meer informatie over de Vastenactie zie het separate artikel.
We hopen, dat de gezamenlijke collecte ook dit jaar weer naar ieders tevredenheid zal verlopen en de
maatregelen rond het coronavirus de collecte niet in de weg staan.
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Het is in ieder geval raadzaam goed na te denken over de giften die u doet en bedenk daarbij, dat alle
goede doelen uw steun hard nodig hebben.
Wij vertrouwen op u en u kunt ervan op aan dat uw bijdrage op de juiste plek terecht komt!
Organisatie gezamenlijke collecte Meterik
De opbrengst zal na de gezamenlijke collecte worden gepubliceerd in ’t Krèntje.

VASTENACTIE 2021
In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep
leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een
baan te vinden en je eigen geld te verdienen.
Bij ons is het volgen van goed onderwijs de normaalste zaak
van de wereld. In de meeste ontwikkelingslanden niet. Maar
net als in Nederland is vervolgonderwijs ook daar
noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen
De Vastenactie steunt projecten die beroepsonderwijs
aanbieden - onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra
Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver
weg. Met een gedegen opleiding lukt het beter om een redelijk inkomen te verdienen.

Onderneming opstarten
Anderen, die wel een vakopleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar zij wonen geen werk.
Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming.
Met de projecten stelt de Vastenactie mensen in staat te werken aan een
betere toekomst.

Uw donatie is meer dan welkom.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Uw gift kunt u in het zakje
doen dat u vindt in de
envelop van de Goede
Doelen Collecte.
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Welkom bij VC Trivia

De zomervakantie zit er voor velen al, of bijna, op. Het wordt dus tijd om ook weer sportief
aan de slag te gaan. De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld, wat betekent dat we
eindelijk weer op een normale manier een teamsport mogen beoefenen en straks zelfs weer competitie
kunnen spelen!
Onze seniorenteams zijn alweer van start gegaan met de eerste trainingen en ook de jeugd zal snel
genoeg de draad weer oppakken.

Heb jij nu ook zin om (weer) eens een
potje te (leren) volleyballen? Kom dan
vrijblijvend een keer kijken of gezellig een
aantal keer met ons meedoen!
Meer info? Kijk dan op www.vctrivia.nl of
mail naar technischezaken@vctrivia.nl
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Trainingstijden 1e helft veld
Kangoeroes
Pupillen F
Pupillen E2
Pupillen E1
Pupillen D1
Aspiranten C1
Aspiranten B1
Junioren A2
Junioren A1
Senioren 2
Senioren 1
Midweek 1+2

zaterdag om de week van 9.30-10.30 uur zie data:
https://svoxalis.nl/svo/?page_id=408
maandag
van 18.00 tot 19.00 uur
maandag
van 18.30 tot 19.30 uur
maandag
van 18.30 tot 19.30 uur
maandag
van 18.30 tot 19.30 uur
maandag
van 18.30 tot 19.45 uur
donderdag
van 18.30 tot 19.45 uur
dinsdag
van 18.30 tot 19.45 uur
donderdag
van 18.30 tot 19.45 uur
dinsdag
van 18.30 tot 20.00 uur
donderdag
van 18.30 tot 20.00 uur
dinsdag
van 18.30 tot 20.00 uur
donderdag
van 18.30 tot 20.00 uur
dinsdag
van 20.00 tot 21.30 uur
donderdag
van 20.00 tot 21.30 uur
dinsdag
van 20.00 tot 21.30 uur
donderdag
van 20.00 tot 21.30 uur
woensdag
van 19.30 tot 21.00 uur

Korfbal Clinic TeamNL bij SV Oxalis
Jet Hendriks en Mick Snel, 2 internationals van TeamNL Korfbal, gaven woensdagavond 18 augustus
een korfbal clinic bij SV Oxalis in Hegelsom. De trainingsgroep bestond uit speelsters van
SV Oxalis en SV Melderslo en er waren ook diverse kaderleden aanwezig. De korfbaloefeningen gingen
onder andere over aanvallen, scoren onder druk en reactievermogen.
Het was een super leuke en leerzame avond voor zowel de speelsters als de train(st)ers/coaches.
TeamNL Korfbal is regerend World Games-, Wereld- en Europees kampioen. Het won negenmaal de
World Games en veroverde tien WK- en zeven EK-titels.
Bekijk hier de video op onze website: https://svoxalis.nl/svo/?p=2012
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Spaaractie bij Dagwinkel America
Van 30 augustus t/m 5 december 2021 spaar je bij Dagwinkel America voor de clubkas van jouw
vereniging.
Per vereniging geeft de Dagwinkel een maximaal bedrag van € 1500,-- weg!!
Hoe meer spaarders, hoe meer munten en hoe groter het bedrag voor SV Oxalis.
De consument ontvangt bij besteding van elke 10 euro in de winkel en bij wekelijkse aanbiedingen een
munt. Deze munt mag gedeponeerd worden in de speciale kokers waarop de verenigingen vermeld staan.
Doe jij je boodschappen bij Dagwinkel America? Steun ons door de spaarmunten voor SV Oxalis te
sparen. Laten we samen van deze activiteit een succes maken!

Spaaractie van PLUS: Spaar je club gezond
Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 kun je bij Plus Lucassen euro’s sparen voor
onze vereniging. Hoe meer vouchers met sponsorpunten er aan SV Oxalis worden geschonken, hoe
hoger het bedrag voor onze club.
De klant ontvangt bij elke € 10,- aan boodschappen en bij wekelijkse actieproducten een voucher met
unieke code. De klant wijst de voucher met actiecode(s) en dus de sponsorpunten toe aan de club of
vereniging van zijn keuze op een speciale website: www.plus.nl/sponsorpunten (live vanaf 01/09/2021).
In totaal verdeelt PLUS aan het einde van de actie € 15.000,- onder de deelnemende clubs en
verenigingen.
Doe mee en spek de clubkas van SV Oxalis!

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

30-08-2021 Start Clubspaaractie Dagwinkel America (looptijd 30/08/2021 t/m 05/12/2021)
04-09-2021 Jeugdtoernooi bij Swift Velden ter voorbereiding op nieuwe seizoen voor B-C-D-E-F-jeugd
06-09-2021 Start Plus Lucassen sponsor spaaractie (looptijd 05/09/2021 t/m 23/11/2021)
11-09-2021 + 12-09-2021: Start 1e helft veldcompetitie 2021-2022
11-09-2021 KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
15-09-2021 Clinic “geven van basis training” door Fedde Boersma – KNKV
16-09-2021 1e Ronde bekercompetitie Oxalis 1 – DOT (V) 1 20.00u Sportpark Wienus
18-09-2021 KangoeroeKlup “Open Training” 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus

Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl
Volg 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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Sponsoractie Plus Lucassen Horst
Ook dit jaar organiseert Plus Lucassen weer een sponsoractie, waaraan wij als Heemkunde Meterik
deelnemen. De actie loopt van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021.
Bij besteding van elke 10 euro aan boodschappen en bij wekelijkse actieproducten ontvangt u een
voucher met unieke code. De klant kan de voucher met actiecode(s) en dus de sponsorpunten toewijzen
aan de club of vereniging van zijn keuze op een speciale website: www.plus.nl/sponsorpunten.
Heemkunde Meterik is erg blij met uw steun en bedankt iedereen alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!
Bestuur en leden Heemkunde Meterik

In Memoriam

Op woensdag 18 augustus hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

Joke van Rens – Matheij
Joke van Rens was vanaf 10-03-2014 lid van de KBO.
Wij wensen Gert, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte
toe om dit grote verlies te kunnen dragen.
Bestuur KBO Meterik

Koken met ’t Krèntje

Kipfilet met fruit
Benodigdheden per persoon:
1 kip of kalkoenfilet p p.
Zout en peper
Paprikapoeder voor de kleur
Gedroogde pruimen
1 blik perziken of gedroogde perziken
1 blik mandarijnen of verse
1 blik abrikozen of gedroogde
1 zakje rozijnen
Alles naar eigen inzicht en smaak.
Kip of kalkoenfilet bakken.
Gedroogd fruit wellen en dan tegen de kook aanbrengen.
Pan van het vuur nemen en ongeveer 4 uur laten staan.
Daarna alles bij elkaar in een pan met het vruchtensap van bijv. de perziken warm maken en binden
met aardappelmeel of maizena.
Dit gerecht is erg lekker met frietjes of aardappelkroketjes.
Als groente smaken erwtjes met worteltjes er lekker bij.
Smakelijk eten.
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Taxus Taxi zamelt ruim 4.360 chemokuren in!
Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi samen met de vele donateurs en partners een record hoeveelheid
taxussnoeisel ingezameld. Het ambitieuze doel voor 2021 was vastgesteld op 425.000 kilo, maar door de
toewijding van alle donateurs is het gelukt om ruim 480.000 kilo in te zamelen. Deze gigantische
hoeveelheid is goed voor meer dan 4.360 chemotherapieën. “We zijn ontzettend blij met het resultaat”
verteld Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. “Zonder alle mensen die dit jaar hun takje hebben
bijgedragen was het nooit gelukt. Heel erg bedankt.”
Door de koude start van het seizoen is het tot het einde spannend gebleven of de doelstelling wel gehaald
zou worden. De grote hoeveelheid regen, het broeierige weer in juni en de nieuwe donateurs hebben er
uiteindelijk voor gezorgd dat de opbrengst beter was dan verwacht werd. In de massaal aangeboden
taxusnaalden zit een belangrijke grondstof voor chemotherapieën tegen verschillende soorten kanker,
zoals eierstok-, borst- en longkanker, maar ook tegen kanker van de slijmvliezen en in sommige gevallen
voor chemotherapieën tegen alvleesklier- en slokdarmkanker.

Inzameling
Van juni tot en met augustus zijn de chauffeurs van Taxus Taxi elke dag op pad geweest om zoveel
mogelijk taxussnoeisel in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Zeven dagen in de week reden ze rond in
76 gemeentes verspreid over Brabant, Gelderland en Noord-Limburg. Dit jaar is er 70.000 kilo meer
ingezameld dan vorig jaar. Dat betekend dat er genoeg is ingezameld voor 630 méér chemotherapieën
dan vorig jaar. In totaal hebben 12.175 donateurs hun takje bijgedragen om dit te bereiken.

Groeiend succes
Het succes van Stichting Taxus Taxi groeit elk jaar. Steeds meer taxus eigenaren weten de Taxus Taxi te
vinden. Door het verstrekken van gratis materialen wordt het donateurs steeds gemakkelijker gemaakt om
deel te nemen aan de inzameling. Daarnaast zorgen samenwerkingen met een aantal grote partners zoals
Den Ouden Groep, Boerenbond en Intratuin voor steeds meer zichtbaarheid en bekendheid.

Ook in 2022 weer op pad
Na het succes van de afgelopen jaren kan een vervolg niet uitblijven. Ook in 2022 gaat Stichting Taxus
Taxi weer op pad om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Enkele maanden per jaar is de
basisgrondstof voor kanker remmende medicijnen voldoende aanwezig in de taxus naaldjes. Onderzoek
moet uitwijzen wanneer dit het geval is. De exacte start- en einddatum voor 2022 zijn dan ook nog niet
bekend. Zodra de startdatum bekend is, wordt dit gecommuniceerd via www.taxustaxi.nl en de sociale
media kanalen.

“Strijd mee tegen kanker” – Stichting Taxus Taxi
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen
Tot nader order blijven de coronamaatregelen van kracht. Het maximaal aantal kerkbezoekers is voor
onze kerk vastgesteld op 70. Bij een kerkelijke uitvaart mogen weer 100 mensen aanwezig zijn. Er moet
echter nog wel rekening worden gehouden met de 1,5m afstand regel. Zeker als er in de kerk gelopen
wordt.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
04-09: Jos Tielen
Max v. Dieten
18-09: Henny Jenniskens
Theo v. Rens

Collectant
Collecteschaal achter in de kerk
Collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 4 september, 23e zondag door het jaar
1. Rianne Tielen - Beuijssen (jaardienst)
2. Stien Hermans - Reijnders en Piet Hermans (jaardienst)
3. Overledenen en levende leden fam. J. Tacken en W. Tacken - Houben (jaardienst)
Zaterdag 11 september, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 18 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur
Nog geen misintenties
Zaterdag 25 september, geen H. Mis i.v.m. rooster

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. 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.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Ziekencommunies
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
( 077-3981416 ). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van
het secretariaat te gebruiken.
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Bezorgers van ´t Krèntje
Staand: Maud Tacken, Anne Tacken, Daan van Rens, (niet op de foto: Anouk Driessen)
Liggend: Dirk Tacken
Redactie ´t Krèntje
Staand v.l.n.r: Marjo Jacobs, Annie van Rengs, Mat van Rijswick, Marcel Sieben
Knielend: Mariet Bakker, Mischa Vissers
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