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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

 
 
Prinsjesdag:  
dat gat in de begroting wordt gedicht met de hoedjes. 
 
In week 37 is er 12 mm neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal in september is nu 14 mm. 
 
Talent is aangeboren, 
maar het is ook een talent om het te gebruiken. 
 
 

 
 
                                                      Tot weeres met groeten van Jos 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

 
Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 

 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  
Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 
 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via  
e-mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

Abonnement per 1 januari 2021 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2021 

1 pagina € 27,50 
1 pagina (kleur)                    € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ pagina (kleur)                      € 25,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

  

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 18-09-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 

 

September 

Do 23: KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve  08:00 uur 
Za 25: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Ma 27: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 30: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
   

Oktober  

Ma 04: - 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 
Di 05: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
Wo 06: Vss gezellige avond (verdere info volgt nog) 19:30 uur 
Do 07: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
Ma 11: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Di 12: KBO fietstocht 13:30 uur 
Do 14: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 16: Grote poets / NL Doet actie JongNL Meterik 09:00 uur 
Ma 18: - 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 
Wo 20: KBO excursie naar Museum de Kantfabriek. 
Do 21: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Vr 22: Concert Concordia - première 'Lei' 20:00 - 22:30 uur 
Za 23: JongNL Meterik, oud papieractie  14:00 uur 
Ma 25: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 28: - Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
  - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
   

November  

Ma 01: - 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 
Do 04: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
Za 06: Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur 
Ma 08: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 11: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 15: - Mantelzorgdag MFC dorpsverbinders 12:15 - 15:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 17: KBO jaarlijkse feestavond  
Do 18: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Zo 21: Horst aan de Mallets (deelname drumband) 14:00 - 18:00 uur 
Ma 22: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Do 25: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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     JongNL Meterik feliciteert staflid  
 

         Remco Vermeer en zijn Anique  
 

                           van harte met hun bruiloft.  

         Heel veel geluk samen. 

 

OPA (Oud Papier Actie) 

Zaterdag 25 september komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 1 aan de beurt. Dit zijn 

Sander Ambrosius, Kris Cuppen, Evelien Swinkels (i.p.v. Jac Ambrosius) en Julie Schoeber.  
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. 
 

OMA (Oud Metaal Actie) 

Zaterdag 25 september kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren 

op de parkeerplaats van ons voetbalveld. Dit kan tussen 13:00-15:00 uur. Twee vrijwilligers (Jos van 
Ras i.p.v. Henk Ambrosius en vervanger) zijn aanwezig voor eventuele hulp. 
 

Zaterdag 16 oktober 2021 grote poets  

Het plan is om dan de grote poets te gaan doen in onze blokhut. Zoals gebruikelijk 
starten we om 09.00 uur en iedereen die tijd en zin heeft is van harte welkom.  
Voor koffie/thee met vlaai zal gezorgd worden. Ook alle poetsspullen zijn in de 
blokhut aanwezig. 
 
We gaan het dit jaar combineren met de taken die stonden voor NL-DOET. 
Dus heb je tijd en zin om ons te komen helpen. Graag ☺ 
 

Uiteraard zullen we de geldende coronamaatregelen blijven volgen en als hier veranderingen / 
aanscherpingen zijn houden we daar rekening mee.  
Aanmelden kan via info@jnmeterik.nl  
Alvast bedankt. 
 
                                                                                                                                              
 
Mededelingen KBO 
 
Beste Leden, 
 
na een paar keer de excursie te hebben moeten verzetten i.v.m. corona, was het dan zo ver. 
Op woensdag 13 september vertrokken we eindelijk naar transportbedrijf Van Leendert. 
Het regende behoorlijk maar er waren toch bikkels die het weer trotseerden en vrolijk naar 
Broekhuizenvorst fietsten. Bij aankomst was de kantine al lekker vol. 
Er waren meer leden aanwezig dan verwacht, maar dat kon de pret niet drukken, aldus Marleen en Eric 
van Leendert. Er was vlaai en koffie genoeg op voorraad en alles was netjes verzorgd. 
Het voorste gedeelte van de lange boerderij was het woonhuis waar Eric was opgegroeid en waar ze nu 
nog samen wonen. 
Het bedrijf werd jaren geleden overgenomen door Eric en Marleen van Erics vader. Eric vertelde veel over 
het verleden en het heden van het transportbedrijf Van Leendert. 
 
Daarna kregen we een rondleiding door het bedrijf; het zag er allemaal spik en span uit. 
De vrachtwagens worden elke zaterdag gewassen en daarna tot op de millimeter recht in een rij gezet. 
Eric vertelde met hart en ziel over hun bedrijf, waar Eric en Marleen ook zeker trots op mogen zijn.  
Na de rondleiding kregen we nog een kop koffie en konden we nog gezellig napraten. 
Het was een leuke, interessante excursie. Eric en Marleen, hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. 
Na afloop bedankte Bert Eric (Marleen was weer volop aan het werk) voor de excursie en bood een fles 
wijn met een bloemetje aan namens het bestuur van KBO  Meterik. 
 
Groetjes, bestuur KBO Meterik. 

mailto:info@jnmeterik.nl
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Meterik schoon 

 
 

Zaterdag 18 september zijn 15 Meterikse zappers (zwerfafvalprikkers) op stap gegaan om zwerfafval op te 
ruimen. Op deze dag gingen duizenden vrijwilligers, in het kader van World Cleanup Day, erop uit om 
zwerfafval op te ruimen. 
 
Ditmaal was het resultaat 15 volle vuilniszakken. Hiermee zijn er in ruim 18 maanden meer dan 100 
zakken afval uit de natuur, berm en straat opgeruimd. 
 
Prachtig werk van de zappers maar jammer dat dit nodig is.  
 
Indien je ook af en toe een wandeling wilt maken en dan tevens links en rechts wat zwerfvuil mee wilt 
nemen….. neem dan contact op met mij, Ton Hendriks: info@dorpsraadmeterik.nl. 
 

 
 
 

Gezocht:                      (zoekertje) 

 
Poetshulp gezocht in Meterik:  
 
2,5 à 3 uur per week, bij voorkeur op donderdag of vrijdag.  
 
Interesse? Bel ons op 06-8311 2130. 
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Verslag van de dorpsraadvergadering van 

donderdag 16 september 2021 

 
Aan het begin van de vergadering heeft de Dorpsraad eerst kennis gemaakt met het Meteriks 

kinderraadslid Noa Kleuskens. Noa is 10 jaar en wil bij de kinderraad onder de aandacht 

brengen dat de St. Jansstraat een drukke straat is wat voor schoolgaande kinderen vaak niet veilig is. 
Verder wil zij graag dat er in het buitengebied ook (natuurlijke) speelmogelijkheden komen, bijv. bij de 
zandberg. We wensen Noa veel succes bij de Kinderraad en indien nodig zal de Dorpsraad haar 
bijstaan. 
 
Verder is er tijdens de vergadering het nieuws vanuit de verschillende werkgroepen besproken. 

Zo heeft de werkgroep Openbare Ruimte iedereen bijgepraat over de voortgang van de 

herinrichting van het centrum.  
Het wandel-/fietspad Kabroekse Beek zal in het najaar gerealiseerd worden. 
 

De werkgroep Wonen meldde, omtrent de voortgang van BOW, zowel in het traject slopen-bouwrijp 

maken als het verlenen van de vergunningen, heeft men te maken met vertragingen. 
 

De werkgroep Verkeer heeft 27 september overleg. Hier zullen o.a. de uitkomsten van de enquête 

besproken worden. 
  

De werkgroep Duurzaam Meterik had dinsdag 14 september de eerste informatieavond. Deze 

was druk bezocht. Zowel bezoekers als standhouders waren tevreden. Het vervolg zou kunnen zijn 
(mits voldoende interesse) dat er zich werkgroepen vormen die aan de slag gaan om de mogelijkheden 
van gezamenlijke inkoop van isolatie, zonnepanelen, warmtepompen enz. te onderzoeken. 
 

De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 21 oktober bij café Kleuskens. Deze 

vergadering zal weer openbaar zijn en plaats vinden volgens de dan geldende coronamaatregelen.  
Wil je de vergadering bezoeken, zou het fijn zijn als je je vooraf aanmeldt via info@dorpsraadmeterik.nl 
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar heb je een vraag of opmerking waarvan je wilt dat de 
Dorpsraad dit bespreekt tijdens die vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpraadmeterik.nl 
 
 

 

 

Eetpunt  ‘Schuuf gezellig aan’ 
 
 
 

Het volgende eetpunt is op maandag 4 oktober. Aanvang 12.15 uur tot ongeveer 13.30 uur. 

Wilt u ook genieten van een gezamenlijke maaltijd van ‘Paulus kookt’?                                       
Aanmelden voor het eetpunt van 4 oktober 2021  kan tot en met donderdag 29 september bij de 
Dorpsverbinders,  tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
 
De mensen die zich al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen. 
Kosten € 12,00 p.p. en wijn, bier of fris € 2,00.  
 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:info@dorpraadmeterik.nl
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Documentaire ‘WEI’  
 
 
 

De aangrijpende documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject 
van zijn ouders heeft vastgelegd, was afgelopen zaterdag te zien in De Meulewiek. 
 
Na de filmvertoning viel het stil, iedereen was enorm onder de indruk van de film en moest dit even 
verwerken. Een zeer indrukwekkende weergave wat dementie doet met een gezin. Hoe ingrijpend het is 
voor de dementerende zelf maar ook voor de mantelzorgers. Hoe het stille lijden, de frustratie, de 
onzekerheid en de schaamte van een mantelzorger zichtbaar wordt. Maar ook de hele mooie en intieme 
momenten kwamen aan bod. 
 
Na een korte pauze konden de gasten in gesprek met filmmaker  Ruud Lenssen en met ervarings-
deskundig mantelzorger Hanneke Stamps.  
 
Ruud vertelde zeer openhartig waarom hij de film had gemaakt en hoe hij deze intensieve tijd had beleefd. 
Hoe moeilijk het was voor zijn moeder om hulp te vragen en hoe lastig het was om aan te geven wanneer 
het zo ver was, dat zij het niet meer aan kon en een opname in een verpleeghuis nodig was. 
 
Ervaringsdeskundige Hanneke Stamps vertelde over haar ervaringen met haar man die nu nog in een 
beginstadium zit van dementie. Hoe moeilijk het ook voor haar is om hulp in te schakelen. Het proces gaat 
langzaam en je groeit er in; je wilt niemand lastig vallen en je denkt dat je het wel allemaal zelf kunt. Het is 
fijn als de mensen om je heen hulp aanbieden, zodat je er niet om hoeft te vragen, is haar boodschap.  
 
Een van onze gasten was de dementievrijwilliger van Ruud zijn vader. Soms kan een dementievrijwilliger 
de mantelzorger een beetje ontlasten. Het was mooi om te horen hoe de vrijwilliger dit heeft ervaren en 
wat hij voor hem heeft kunnen betekenen.  
 
Het was een mooie middag en wij hopen dat we met de vertoning van deze documentaire, maar vooral 
door met elkaar in gesprek te gaan, bijgedragen hebben aan meer bewustwording rondom dementie en 
mantelzorg.   
 
Hebt u vragen en weet u niet waar u terecht kunt met deze vragen of wilt u graag met iemand in gesprek, 
schroom niet om een van de Dorpsverbinders aan te spreken. Zij kunnen u met de juiste mensen in 
contact brengen. E-mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com of tel. 06-3823 0621. 
 
 
 

 
 

Vergeetmijnietje! 
 

 
Wij zoeken vrijwilligers die hulpvragers met dementie en hun mantelzorgers een warm hart toedragen.  
Eénmaal per week een bezoekje bij de hulpvrager thuis kan veel betekenen.  
Gratis scholing (start 1 november 2021) en professionele begeleiding van de vrijwilliger. Meld je aan! 
brigitteasselberghs@proteion.nl   06-2925 2568 
 
 
 

Gevonden: 
 

Gevonden zaterdag 18 september 

ZAP stok (afvalgrijper) 

 
Wie van de Meterikse zappers is deze kwijt? 

Afhalen: Jan Drabbelsstraat 21  

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:brigitteasselberghs@proteion.nl
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Uitslagen competitie: Week 37  Competitie punten en stand na: Ronde 2 

 

Meterik 1 SBH Horst 1   5 - 4  A    Klasse Meterik 1 13  pnt   plaats    4 
Meterik 2 Leunen 1   6 - 6  B1  Klasse Meterik 2 11  pnt   plaats    6 
Meterik 3       Vrij    B1  Klasse Meterik 3   6  pnt   plaats  13 
Meterik 4 Ons Plezier 2   5 - 8  B2  Klasse Meterik 4 14  pnt   plaats    5 
S.V.E.B. 2 Meterik 5   6 - 6  B3  Klasse Meterik 5 13  pnt   plaats    4 
America 3 Meterik 6   4 - 9  C1  Klasse Meterik 6 17  pnt   plaats    2 
Meterik 7 S.V.E.B. 3   4 - 11  C2  Klasse Meterik 7   6  pnt   plaats  13 
Meterik 8 SBH Horst 6 12 - 1  C4  Klasse Meterik 8 16  pnt   plaats    4 
 

Beste speler in week 37:  WIEL VAN RENGS van Meterik 6  

         
 

 
 
 

We zijn weer begonnen…………………… 
 
 

 
Op maandag 13 september was eindelijk weer na lange tijd een repetitie van Meriko Vocaal. 
We werden verrast met voor ieder een glas champagne. 
 
Al zitten en staan we nog ver uit elkaar, we zijn blij dat we weer mogen. 
 
De draad is weer opgepakt met oud repertoire en samen met Ron en Marjolein (zangoefeningen) gaat dit 
helemaal goedkomen. 



 

9 

  
 

 

 

 

 

Infoavond Duurzaam Wonen op dinsdag 14 september druk bezocht. 
 
Op dinsdag 14 september organiseerde de werkgroep Duurzaam Meterik een informatieavond 
duurzaam wonen en duurzame energie in MFC De Meulewiek.  

 
Na het openingswoord van wethouder Thijs Kuipers konden de deelnemers zich in korte 
informatiesessies laten informeren over de mogelijkheden voor het isoleren van hun huis, plaatsen van 
zonnepanelen, de aanschaf van een warmtepomp, de financieringsmogelijkheden, het afkoppelen van 
regenwater of het investeren in een zonneweide.  
 

Isoleren 

Green Power gaf informatie over de diverse 
mogelijkheden met betrekking tot isoleren. Wie 
investeert in spouwmuurisolatie, dakisolatie, 
vloerisolatie of het vervangen van enkel glas door 
HR++ glas, ervaart meer comfort in zowel de zomer 
als de winter.  
De energieprijzen stijgen en de spaarrentes zijn 
historisch laag. Dat maakt dat woningisolatie nog nooit 
zo snel terug te verdienen was.  
 

Zonnepanelen  

Meterik Elektro was er om meer uit te leggen over zonnepanelen. Bij de aanschaf van zonnepanelen 
komt het één en ander kijken. Heeft uw dak de juiste ligging, hoeveel zonnepanelen heb ik nodig en/of 
kan ik plaatsen en hoe zit het precies met de installatie?  
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Investeren in lokale zonneweide 

Reindonk Energie & Co was aanwezig om uitleg te geven over hun projecten en dan met name over de 
mogelijkheden om te investeren in zonneweide ’t Veen in Griendtsveen.   
 

Warmtepompen en hybride CV-ketels 

New Energy Care bracht de deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden van een warmtepomp.   
Is uw woning geschikt voor verwarming met deze nieuwe techniek? Dit is interessant voor iedereen die 
binnenkort een nieuwe CV-ketel wil of moet aanschaffen. 
 

Financiering en terugverdientijd 

Vanuit de Rabobank, team Duurzaam Wonen Limburg, was er iemand aanwezig om te vertellen over 
de financieringsmogelijkheden. Is investeren in duurzame maatregelen betaalbaar en de moeite 
waard? 
 

Uw tuin Waterklaar met subsidie van de gemeente  

Voor het vergroenen van uw eigen tuin en het afkoppelen van regenwater (van de riolering) bestaat 
een aantrekkelijke subsidie voor inwoners van de gemeente Horst aan de Maas. Vanuit de gemeente 
was er iemand aanwezig om daar uitleg over te geven. Welke mogelijkheden zijn er en wanneer heeft 
u recht op subsidie?  
 
De verschillende bedrijven en instanties werden druk bezocht. De meeste deelnemers gingen weer 
een stuk wijzer naar huis. Maar hoe nu verder?  
 

Deelnemen aan een collectief aanbod of samen meer informatie inwinnen? 

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. Maar ook als er nog behoefte is aan meer informatie of een energiescan van het 
huis kan het voordeel opleveren om u samen met anderen te verenigen.  
Neem hiervoor gerust contact op met de werkgroep. We kunnen jullie verder met elkaar in contact 
brengen en/of ondersteunen in jullie zoektocht naar de beste en meest duurzame oplossingen. Meld u 
hiervoor bij de werkgroep via duurzaammeterik@gmail.com 
 

Kon u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel interesse in één of meerdere onderwerpen? Meld u dan ook bij 
de werkgroep. We kijken dan of het mogelijk is om een tweede informatieavond te organiseren.  

mailto:duurzaammeterik@gmail.com
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                           Familie Litjens – deel 4 
 

 
Van Ger en Truus van Rensch –Litjens ontvingen we het familieverhaal van Gerard Litjens. Vandaag leest 
u het laatste deel. 
 
Anna Gertruda Litjens werd geboren in Meterik op 14 juni 1916. (An heeft dezelfde voornamen als haar 
moeder). An woonde thuis en werkte daar mee. Ook heeft ze een periode ‘uit gewerkt’ in de omgeving.  Ze 
leerde Grad Alards kennen waar ze op 9 september 1947 mee trouwde (zie foto). 
 
Op 15 juli 1948 werd dochter Truus geboren, op 31 maart 1950 Elly,  
19 januari 1952 Mary en op 3 mei 1953 zoon Huub. Gary wordt op  
3 december 1954 geboren en Rosa op 23 juli 1956.   
 
Ze besloten samen naar Canada te emigreren (waarschijnlijk ergens rond 
1953). De oudste kinderen zijn in Meterik geboren, de jongsten (Gary en 
Rosa) in Canada.  
 
Ze woonden in het begin in de omgeving van Winnipeg.  
Grad werkte als dagloner bij boerderijen en later werkte hij bij een 
ziekenhuis als tuinman/klusjesman. An werkte ook lang in het ziekenhuis 
en draaide nachtdiensten. 
 
Samen redden ze het wel maar ze moesten hard werken om er een 
goede boterham aan over te houden. Op 12 december 1995 stierf Grad 
in Canada, An stierf daar op 25 augustus 1997. 
 
 
Gerard woonde met zijn gezin in die tijd in het buurtschap ‘t Rooth (Meterik) in een vrijstaande woning. Bij 
de woning lag een paar hectare grond en de woning lag vrij kort aan de beek. In de beginperiode was hij 
landbouwer en probeerde de kost te verdienen op het kleine gemengde bedrijf. Later ging hij werken op de 
melkfabriek in Horst. Hij was daar botermaker en uit bronnen is bekend dat hij heel precies was en dit vak 
heel goed verstond.  

 
Op het karretje met op de achtergrond de voorgevel van de woning  in ’t  Rooth bevinden zich Guttru, de 
2e vrouw van Gerard, en dochter An die later naar Canada is geëmigreerd.  Aan de achterkant van de 
woning vertoefde moeder Guttru heel graag met haar kinderen en bracht hier bij goed weer veel tijd door. 
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Lekker lid worden van een club voor kinderen uit 

gezinnen met een laag inkomen 
 
 
 

Een nieuw schooljaar is ook een goed moment om lekker lid te worden van een sportclub, 
muziekvereniging of Jong Nederland. Je draait het hele seizoen mee met je team of groep.  
Lid zijn én blijven van een club vraagt best wat van uw portemonnee.  
 
Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het 
bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor contributie, sportkleding of een 
muziekinstrument. Want kinderen die lekker meedoen aan sport, muziek en vrije tijd zijn gezonder, ze 
leren hartstikke veel en maken nieuwe vriendjes.  
 
Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag inkomen maken voor 
school(reisjes), rekenmachines, schoolfietsen, schoolspullen of een laptop voor school.  
 
De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor werkende ouders en 
ondernemers met een laag inkomen.  
 
Kijk voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl. 
 

 

 

Advertentie uit de Nieuwe Venlosche courant van 15 september 1917 

 

Notaris Esser te HORST zal publiek verkoopen:  

Op Woensdag 26 September 1917, namiddag 5 uur bij den heer J. Drabbels te Horst aan den Meterik 

voor de heeren Gebr. Steegh: 60 nos. tophout gelegen te Horst aan den Schadijk in het bosch 

afkomstig van de gemeente.  

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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SENIOREN 

 
 

Algemeen 

Diverse supermarkten in de omgeving organiseren inzamelacties voor de (voetbal)verenigingen. Wij doen 
mee in America voor de jeugd en bij Albert Heijn in Horst. Mocht u bij een van deze winkels uw 
boodschappen doen, denkt u dan aan onze club? Alvast bedankt. 
 

Agenda 

11 okt  Algemene LedenVergadering 
 
Uitslagen 
19 sep   RKSV Meterik 3 Wittenhorst 11    6 - 3 
19 sep   ZSV 4    RKSV Meterik 2    1 - 2 
19 sep   Wittenhorst 6  RKSV Meterik 4 12 - 0 
 
Programma komende weken 
26 sep  10:30 RKSV Meterik 2  vvVOS 2   
26 sep  10:30 Leunen 6   RKSV Meterik 3  
26 sep  10:30 SVOC'01 3   RKSV Meterik 4  
26 sep  14:30 RKSV Meterik 1 GFC'33 1   
3 okt  10:30 RKSV Meterik 3 Sparta'18 5   
3 okt  10:30 RKSV Meterik 4 Ysselsteyn 5   
3 okt  12:00 GFC'33 2   RKSV Meterik 2   
3 okt  14:30 Hegelsom 1   RKSV Meterik 1  
 

JEUGD 

Uitslagen jeugd 19-september 

America/Meterik/Hegelsom JO19-1  -  FCV Venlo JO19-2     afgelast 
SJO America/Meterik JO17-1  - Hegelsom JO17-1     2  -  1 
SJO America/Meterik JO15-1  - Hegelsom JO-15 JM     1  -  5 
SJO America/Meterik JO13-1  - ST SV United/BVV’27 JO13-2 JM   2  -  3 
SJO America/Meterik JO12-1  - Wittenhorst JO12-3   13  -  3 
SJO America/Meterik JO11-1  - Leunen JO11-1 JM     3  -  0 
SJO America/Meterik JO10-1  - SSS’18 JO10-2 JM   10  -  6 
SJO America/Meterik JO8-1  - Montagnards JO8-2 JM        - 
 

Programma jeugd 25-september 

Belfeldia JO19-1   - America/Meterik/Hegelsom JO19-1  14:00 uur 
FCV-Venlo JO17-3   - SJO America/Meterik JO17-1  13:30 uur 
Venlosch Boys JO15-3 JM  - SJO America/Meterik JO15-1  13:30 uur 
S.V. Oostrum JO13-2JM  - SJO America/Meterik JO13-1  11:00 uur 
ST GFC’33/SV Lottum JO12-2 - SJO America/Meterik JO12-1  11:00 uur 
Wittenhorst JO11-3 JM  - SJO America/Meterik JO11-1  10:30 uur 
Merselo JO10-2   - SJO America/Meterik JO10-1  09:30 uur 
Blerick JO8-3    - SJO America/Meterik JO8-1  08:45 uur 
 

Programma jeugd 02-oktober 

America/Meterik/Hegelsom JO19-1    -  ST Volharding/Sambeek JO19-2 15:00 uur 
SJO America/Meterik JO17-1  - ST GFC’33/SV Lottum JO17-1 14:00 uur 
SJO America/Meterik JO15-1  - ST Volharding/Sambeek JO15-2 13:00 uur 
SJO America/Meterik JO13-1  - Blerick JO13-2 JM   12:00 uur 
SJO America/Meterik JO12-1  - SJO PEC’20 JO12-1   11:00 uur 
SJO America/Meterik JO11-1  - ST SV United/BVV’27 JO11-1  11:00 uur 
SJO America/Meterik JO10-1  - Leunen JO10-2 JM   09:30 uur 
SJO America/Meterik JO8-1  - SV Venray JO8-5   09:30 uur 
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Programma jeugd 9-oktober 

SV Venray JO19-3   - America/Meterik/Hegelsom JO19-1  14:30 uur 
Kessel VV JO17-1   - SJO America/Meterik JO17-1  14:00 uur 
SVOC´01 JO13-1   - SJO America/Meterik JO13-1  11:00 uur 
H.B.S.V. JO12-1   - SJO America/Meterik JO12-1  11:00 uur 
SV Venray JO11-5   - SJO America/Meterik JO11-1  09:00 uur 
Sparta’18 JO10-2   - SJO America/Meterik JO10-1  08:45 uur 
S.V. Oostrum JO8-2 JM  - SJO America/Meterik JO8-1  10:30 uur 
 

 
 

 

Experience Cup (autospeedway)  
 

3e plaats voor Anouk Driessen in Experience Cup 

 

 
 

Afgelopen zondag werd de Experience Cup verreden op het JABA Circuit in Posterholt. 
 
Bij de ministox, een klasse van 12- tot 16-jarigen, kwam Anouk Driessen in actie. Ze is dit jaar begonnen 
met autospeedway na eerst jaren te hebben gevolleybald.  
 
Het was haar derde wedstrijddag van dit seizoen. In augustus had Anouk nog een zware crash waardoor 
de auto zwaar beschadigd raakte. Na heel wat uurtjes sleutelen was de auto weer klaar, maar het was wel 
even afwachten of de afstelling en motor nog in orde waren. 
 
Ze begonnen de dag eerst met 2 manches om te kwalificeren voor de finale waarin werd gestreden om de 
Experience Cup. 
 
De eerste manche startte Anouk vanaf een 3e plek en finishte als 3e. 
 
De 2e manche moest ze verder in de 
achterhoede starten vanaf een 6e plek.  
Ze wist goed naar voren te komen en 
finishte als 4e. 
 
In de finale kon ze vanaf een 4e plek starten 
en voor de eerste bocht had ze al iemand 
ingehaald en reed op de 3e plek.  
 
Toen begon het gevecht om plek 2. De 
concurrentie was snel op het rechte stuk 
maar in de bochten kwam Anouk iedere 
keer heel dichtbij. Het bleef spannend tot 
de laatste bocht, maar ze kon de 
concurrentie niet meer inhalen. 
 
 
Het eindresultaat was dus een mooie 3e plek. Daarna volgde een rondje op de startcar en mocht ze een 
mooie beker mee naar huis nemen. 
 
Haar vader, Stephan Driessen, reed deze dag in de Formule Toyota-klasse. 
De 1e manche zat het tegen. Na een tikje eindigde de manche al vroegtijdig met schade.  
In de 2e manche werd hij 2e en de finale heeft hij gewonnen. 
 
Een succesvolle dag voor Racing Team Driessen 
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Seniorennieuws 

 

Programma zaterdag 25 september 

Senioren dames  

 

   Fluiten Tellen 

17:00 VC Trivia DS1 VC Volt DS2 Willemsen, Huub Cox, Mirthe 

15:00 VC Trivia DS2 VC Montagnards DS 1 Ramaekers, Mark Litjens, Lieke 

17:30 VC Trivia DS4 Civitas DS1 Sitaniapessy, Cornelis Theunissen, 
Wilma 

17:00 VC Trivia DS5 Peelpush DS7 Ummenthun, Nikki Geurts, Shenna 

15:00 VC Trivia DS6 VCP DS5 Kleuskens, Sofie Janssen Daisy 

 
 

Senioren heren 

   Fluiten Tellen 
16:30 VC Trivia HS1 Civitas HS 2 Hadam, Edward Tacken, Anne/ 

Bergs, Ilse 
19:30 VC Trivia HS2 Civitas HS3 Geurts, Thijs Smulders, Jenny 

 
Wedstrijdverslag dames 6 
Afgelopen zaterdag speelden wij onze eerste competitiewedstrijd tegen Hovoc DS7. 
Het was een spannende eerste wedstrijd! 
De eerste set gingen we aan kop en wisten we te winnen met 25-17.  
In de tweede set ging het met ups en downs. Helaas wisten we de set niet met winst af te sluiten en 
verloren we met 23-25.  
De derde set begon stroef, maar we wisten ons te herpakken en konden deze afsluiten met 25-18.  
Over de vierde set praten we even niet meer: het werd in ieder geval een zenuwslopende vijfde set.  
Het ging erg gelijk op, helaas ging de winst net aan onze neus voorbij en verloren we deze set met 14-16. 
We gaan vol goede moed de volgende wedstrijd in! 
LET’S GO! 
Trivia DS6 
 

Jeugdnieuws 

Programma zaterdag 25 september 

   Fluiten Tellen 

14:30 VC Trivia MB1 SVS MB1 Kleukens, Loïs Bouten, Lion 
14:00 VC 

Trivia/Hovoc 
JC1 

Saturnus/Hendriks 
Coppelmans JC 2 

Thijssen, Sietske Rens, Desi van 

 

Programma zondag 26 september 

   Tellen/fluiten Plaats 
11:30 
11:00 
12:00 

VC HERO N5.2 
VC HERO N5.2 
S’62 N5.1 

VC Trivia N5.1 
S’62 N5.1 
VC Trivia N5.1 

Steeghs 
Manouk/Beuken, Daan 
van den/Bekerom, 
Teun vd 

Meterik 

09:30 
10:00 
10:30 

Peelpush N5.3 
Peelpush N5.3 
Hovoc N5.1 

Hovoc N5.1 
VC Trivia N5.2 
VC Trivia N5.2 

Manders, Wieneke 
Linskens, Evie 

Meterik 

13:00 
14:30 

VC Olympia 
N4.3 
VC Trivia N4.1 

VC Trivia N4.1 
Peelpush N4.1 

- Meijel 

11:00 
11:30 

VC Velden N4.1 
Olsredlem N4.1 

VC Trivia N4.2 
VC Trivia N4.2 

- Meerlo 
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Recreantennieuws 

Programma: 

 

Datum         Tijdstip   Thuis Bezoeker   Fluiten 

donderdag 23-9-2021 21.30 Accretos 1 VC Trivia 5 Roggel  
vrijdag  24-9-2021 20.30 VC Trivia 4 Set Up 3 Meterik  Hendriks, Mieke 
dinsdag 28-9-2021 21.00 VC Trivia 1 Accretos 4 America Linskens, Caroline 
woensdag 29-9-2021 21.00 Civitas 1 VC Trivia 2 Venlo  
 
 

 
 
 

Beste leden van Vss 

 

 
 

Heel voorzichtig willen we het seizoen weer opstarten in deze coronatijd             
Afhankelijk van de dan geldende maatregelen willen we beginnen met een              
gezellige ontmoetingsavond. Onder het genot van koffie met gebak kunnen we    
gezellig bijkletsen. 
 

  Er is inmiddels anderhalf jaar voorbij gegaan, dus gesprekstof zal er vast wel 
  aanwezig zijn. 

Hopelijk kunnen we ook al vooruitblikken hoe de rest van het jaar eruit gaat 
zien. 

  Tevens worden de jubilarissen van dit jaar in het zonnetje gezet. 
 
  Het bestuur Annemie, Anny, Maria, Mien en Mia 
 

 

Gevonden: 
 
 
 
 
 
 
Zaterdagmorgen gevonden op de Crommentuynstraat 
t.h.v. Pastoor Notermansstraat. 
 
Terug te bekomen op Crommentuynstraat 23. 
 
Note redactie: 
Pakket is geseald en komt uit of is gefabriceerd in 
China. 
Bevat mogelijk Inverter accessories, 
Model: SUNMACCESSOO-L1 
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   Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 

Uitslagen week 37 

Melderslo MW1   -  Oxalis MW1     4 - 5 
Oxalis 1   -  DOT (V) 1  22 - 5      (1e ronde beker) 
De Peelkorf E2   -  Oxalis E2    3 - 2 
Oxalis F1   -  Swift (V) F1    7 - 15 
De Peelkorf E1   -  Oxalis E1    6 - 0 
Sporting ST A1  -  Oxalis A2    6 - 3 
Oranje Wit (L) D1   -  Oxalis D1    0 - 6 
SVOC '01/United B2  -  Oxalis B1    4 - 9 
Oranje Wit (L) C2  -  Oxalis C1    0 - 5 
DAKOS A2    -  Oxalis A1    7 - 4 
SVO 2     -  Oxalis 2    4 - 4 
De Horst 1    -  Oxalis 1  11 - 3 
 

Oxalis wint 1e ronde beker, maar verliest 2e duel van de competitie 

Donderdag 16 september speelde Oxalis 1 tegen DOT uit Vlierden in de eerste ronde van de 
bekercompetitie.  
De dames van Oxalis konden de korf goed vinden en scoorden er op los. De eindstand werd maar liefs 
22-5. Dat betekent dat Oxalis 30 september in de 2e ronde van de bekercompetitie uit speelt om 20.00 uur 
tegen DES uit Vierlingsbeek. 
Waar het scoren donderdag zo gemakkelijk ging, viel dit zondag tegen. De Horst 1 bood flink meer 
tegenstand en het lukte Oxalis niet om kansen af te maken. De wedstrijd werd verloren met 11-3 
Zondag 26 september zijn er nieuwe kansen, thuis om 12.30 uur tegen JES/Klick’15. 
 

Vriendinnentraining F-E-D jeugd 27/09/2021 

Vind jij het leuk om korfbal eens uit te proberen? Op maandag 27 september is er vriendinnentraining 

bij de F-E-D-jeugd van 18.30 – 19.30 uur op Sportpark Wienus in Hegelsom. Kom gezellig doelpunten 
scoren. Aanmelden kan bij Linda Hermans: linske_hermans@msn.com. 
 

Recreanten / Midweek leden gezocht 

Vind jij het leuk om op woensdagavond gezellig in een team te sporten? Wil je niet de verplichting van het 
trainen maar wel bijna wekelijks een leuk wedstrijdje spelen? Heb je een beetje balgevoel? 
Ons recreanten- en midweekteam is nog op zoek naar nieuwe leden. 
Kom anders een keertje kijken op een woensdagavond. Meer info via info@svoxalis.nl 
 

Grote Clubactie Meterik 

Maandag 27 september is de Grote Clubactie van SV Oxalis in Meterik. Tussen 18.15 - 20.00 uur komen 
onze leden weer deur-aan-deur loten verkopen. We hopen ook dit jaar op uw steun! 
 
Wilt u liever een digitaal lot bestellen? Of kent u nog familie en vrienden die Oxalis willen steunen? 
Gebruik dan deze link om digitale loten te bestellen: https://lot.clubactie.nl/lot/sv-oxalis/310032 

Agenda 

• 27-09-2021: Grote Clubactie Meterik lotenverkoop deur-aan-deur 

• 27-09-2021: Vriendinnentraining F-E-D-jeugd 18.30-19.30 uur 

• 30-09-2021: 2e Ronde beker DES (V) 1 – Oxalis 1 om 20.00 uur in Vierlingsbeek 

• 02-10-2021: Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus 

• 04-10-2021 t/m 24-10-2021: Stemmen Rabo ClubSupport Actie 

• 16-10-2021: Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus 

• 02-11-2021: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur 
 

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. 

mailto:linske_hermans@msn.com
mailto:info@svoxalis.nl
https://lot.clubactie.nl/lot/sv-oxalis/310032
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Koken met ’t Krèntje: spaghettipompoen 
 
 
 
 

Iedereen heeft wel zo’n recept waarvan je zegt: “Dat is lekker, moet je 
ook eens proberen!” Naar zo’n recepten zijn we op zoek!  
 
Vandaag een recept met spaghettipompoen. 
Heb jij ook een recept waar je tevreden over bent en dat je wilt delen met 
onze lezers, mail dat dan naar dorpskrantmeterik@gmail.com.  
We stellen je inzending erg op prijs! 
 
De spaghettipompoen heeft van zichzelf weinig smaak, maar is leuk om te bereiden als er gasten zijn en 
deze pompoen is geschikt voor mensen die allergisch zijn voor tarwe en gluten. Je kunt het vruchtvlees 
van de pompoen als vervanging van pasta gebruiken en opdienen met verschillende sauzen. 
De spaghettipompoen lijkt vreemd maar verdient om beter bekend te zijn. Koop harde, gladde, licht-gele 
pompoenen. 
Je kunt de pompoen bereiden in de oven of deze koken. 
 

In de oven:  

De spaghettipompoen kan in een matig warme oven (180°C) gebakken worden tot de schil begint te 
barsten. Prik de schil enkele malen in om de stoom te laten ontsnappen en zo te voorkomen dat de 
pompoen "ontploft". De pompoen is gaar wanneer u met een scherp mes gemakkelijk in kunt snijden. 
Snijd de pompoen als hij gaar is doormidden, gebruik ovenwanten om hem vast te houden, en haal met 
een lepel het zaad en het binnenste uit. Haal met behulp van een vork het vruchtvlees los. Het komt er in 
lange slierten uit, net spaghetti. 
 

Als het niet lukt om de pompoen in z’n geheel klaar te maken dan kan het ook in 

stukken: 

- Verwarm de oven voor op 175-180º C.  
- Snij de pompoen in de lengte doormidden, en haal de zaden en de zaadstrengen eruit.  
- Leg de pompoenhelften met de doorgesneden kant naar beneden in een flinke ovenschaal van 

ongeveer 30-23 cm.  
- Giet 1 cm warm water in de schaal. 
- Zet 45 minuten in de oven, of totdat de pompoen zacht is als je er met een vork inprikt.  
- Haal de pompoen uit de schaal en laat een beetje afkoelen. 
- Schraap de binnenkant van de pompoen met een vork. Dan komen de strengen die op spaghetti 

lijken los (vandaar de naam: spaghettipompoen) 

In de pan (je hebt een grote kookpot nodig!).  

- Kook de spaghettipompoen in z'n geheel  
- Prik de schil op verschillende plaatsen in met een vork of breipen 
- Kook de pompoen met wat zout onder water in 40 tot 50 minuten gaar. 
- De pompoen is in ieder geval gaar als de schil gaat barsten, of steek er de punt van een mes in. 

Als deze er makkelijk insteekt, dan is de pompoen wel gaar. 
- Snij de pompoen doormidden (gebruik ovenwanten) 
- Lepel het zaad er uit en haal met een vork het vruchtvlees los.  
-  

Als het niet lukt om de pompoen in z’n geheel te koken dan kan het ook in stukken: 

- Snij de pompoen in de lengte doormidden, haal de zaden en zaadstrengen eruit. 
- Snij de pompoen in stukken en leg met de schil er nog aan naar boven in de pan (ondersteboven!), 

maar hoe kleiner de stukken hoe korter de spaghettidraden. 
- Een kwartiertje koken is genoeg voor 1 laag. Kook je de pompoen te gaar dan komen de 

spaghettidraden er niet mooi apart uit maar klonteren ze samen. Bovendien smaakt het dan wat 
zoetig. 
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Afwerking: 

Je kunt het vruchtvlees puur als groente eten, met een flinke klont boter, zeezout en vers gemalen peper, 
maar je kunt het ook opdienen met een lekkere saus.  
 

Voor de saus: 

- 500 gram tomaten 
- 1 grote ui of 2 kleinere 
- 1 theelepel gehakte knoflook  
- 500 gram gekruid (runder)gehakt  
- 500 gram courgette  
- 1 pot spaghettisaus  
- 1 paprika  
- eventueel aardappelzetmeel  
 

Bereiding: 

Bak de tomaten, de ui(en), de paprika en de knoflook met boter of olie in een pan. 
Bak in een pan het gehakt rul en voeg daar het bovenstaande aan toe.  
Voeg eventueel kruiden naar smaak toe en bind het geheel indien nodig met een beetje 
aardappelzetmeel. 
Voeg de gare spaghettipompoen toe of verdeel de saus over de spaghettipompoen. 
 

Smakelijk eten! 

 

 
 

Meterikse Motortocht 
  
 
 

Na vele maanden wachten op een 
gezamenlijke motor tocht konden we zondag jl. 
toch weer eens rijden.  
 
Maar liefst 18 deelnemers verschenen er aan 
de start, wat de behoefte aangaf voor dit 
gezamenlijk ritje. 

 
Onder perfecte weersomstandigheden 
vertrokken we richting Den Bosch waar we 
door mooie dorpen en landerijen onze tocht 
hebben verreden. 

 
Enkele deelnemers zijn onderweg de aansluiting verloren en hebben hierna hun eigen tocht verreden. 
Door het feit dat dit helaas al eens vaker voorgekomen is (en het gegeven dat broodkruimels strooien 
heden ten dage niet meer werkt) mogen we ons verheugen op de geboorte van een Meterikse Motortocht 
App!! 
Met deze App kunnen de geplande routes gedeeld worden waarna iedere deelnemer de route op zijn Tom 
Tom / Garmin kan zetten. 
Wederom moesten we onderweg afscheid nemen van een van de deelnemers (door technische 
problemen) met een motor van Italiaanse makelij. 
De geuite opmerkingen zoals: die Italianen kunnen toch alleen maar pizza's bakken of: nu moet je toch 
maar eens bij onze oosterburen gaan winkelen, waren dan ook niet van de lucht. 
Natuurlijk hopen we dat de reparatie voor deze persoon in kwestie meevalt. 
Terug kijkend mogen we wederom concluderen dat ook dit een mooi uitstapje was. 

 
In het voorjaar van 2022 zal Michel zich buigen over een nieuwe tocht. 
Dank aan alle deelnemers !! See you. 
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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 voorlopig 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.  
Binnenkort komen er nieuwe mededelingen over de coronamaatregelen. 
 
Lectoren, acolieten en collectanten:  
Lector    acoliet      collectant 
02-10: Henny Bergs  Max v. Dieten    collecteschaal achter in de kerk 
16-10: Susan Baltussen Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

zaterdag 25 september, geen H.Mis i.v.m. rooster 

 

zaterdag 2 oktober, 27e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Riek en Piet Lemmen- Weijs (jaardienst) 
 

zaterdag 9 oktober, geen H.Mis i.v.m. rooster 

 

zaterdag 16 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur 

nog geen misintenties 
 

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. 
 
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet administratief worden verwerkt 
en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen. 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Opgeven voor doopsel:  

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

Ziekencommunies  

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.  
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