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Nederland schoon           
 
Zaterdag 19 maart staken veel mensen de 
handen uit de mouwen tijdens de Landelijke 
Opschoondag die dit jaar voor de 20e keer werd 
gehouden.  

Deze Meterikse kinderen gingen ijverig aan de 
slag om zwerfafval op te ruimen.  

Hoe schoner de buurt, hoe meer het uitnodigt 
om het schoon te houden.  

Jong geleerd is oud gedaan! 

  

 
 

 

 

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.  

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 2022 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2022 

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

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (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 19-03-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

MAART 

Do 24: Concordia: uitwisselingsconcert met Eendracht Meijel 20:00 - 22:00 uur 
Za 26: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Di 29: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
   

APRIL  

Za 02-03: Solistenconcours Horst aan de Maas 
Ma 04: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 06: Vrouwen samen sterk: paasstukje maken 19:30 uur 
Za 09-10: Concordia: deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) 
Ma 11: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 12-13: Goede Doelen Collecte 18:00 uur 
Wo 20: Vrouwen samen sterk: rondje Meterik 
Do 21: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 23: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

MEI   

Ma 02: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 06: VC Trivia: aardbeien verkoop 16:30 uur 
Ma 09: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Vr 13: KBO: excursie naar Senioren Expo Veldhoven, samen met KBO: America 09:00 uur 
Za 14: MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 uur 
Ma 16: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 19: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Vr 20-22: VC Trivia: volleybalkamp 
Za 28: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

JUNI   

Vr 10: Vrijgezellenfeest Boorebrulluft beej de Meule 20:00 uur 
Za 11: VC Trivia: buitentoernooi locatie America 10:00 uur 
Zo 12: Boorebrulluft beej de Meule 13:30 - 22:00 uur 
Ma 13: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Do 16: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Ma 20: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 25: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

JULI   

Ma 04: - JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
  - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Di 05-06: JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Wo 06: Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
Do 07-08: JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Vr 08-11: Miëterikse Kermis 2022 (5-jarig jubileum 2016-2022) 
Ma 11: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 13: KBO: jaarlijkse fietstocht 09:00 uur 
Ma 18: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 21: - t Krèntje huis-aan-huis bezorging 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 23: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Jantje Beton collecte 
 
 
 
 

Graag willen wij alle inwoners van Meterik bedanken voor de gulle gaven. Dit jaar hebben we het 
mooie bedrag van € 1.059,31 opgehaald.  Zo'n hoog bedrag hebben we de laatste jaren niet meer 
binnen gekregen met een collecte. Via de collectebus aan huis, maar ook via de QR code is dit mooie 
bedrag gedoneerd. Geweldig dat jullie dit project zo goed hebben gesteund.  
 
De helft van de opbrengst is voor Jantje Beton en de andere helft is voor ons eindkamp. 
Dit biedt ons de mogelijkheid om erg leuke activiteiten te gaan doen. Het was het meer dan waard om 
4 avonden langs de deuren te gaan. Inwoners van Meterik, kei bedankt!! 
Merel, Minke, Maud, Felien, Meike, Kris, Nina en onze leiding Ilse en Heljo. 
 
OMA 
Aanstaande zaterdag 26 maart kan oud metaal en al het stekker bevattend materiaal ingeleverd 
worden op de parkeerplaats van het voetbalveld. Dit kan van 13:00 - 15:00 uur. Twee vrijwilligers namens 
JongNL Meterik zullen aanwezig zijn voor eventuele hulp. Dit zijn Henk Ambrosius (i.p.v. Jos van Ras) en 
Pieter Joosten 
 
OPA 
Aanstaande zaterdag 26 maart komen we oud papier ophalen. Groep 3 is aan de beurt. Dit zijn 
Maurice Meens (i.p.v. Rick van Rengs), Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans. Vertrek is 
14:00 uur vanaf café Kleuskens (kijk even waar de wagens staan i.v.m. werkzaamheden aan de weg). 

 

 

Mededelingen KBO 

 
Op dinsdag 12 april hadden we een excursie gepland naar Risk Factory Venlo. 
Dinsdag15 maart jl. hebben wij dit bericht van Risk Factory ontvangen: 
 
“Helaas moeten we jullie bezoek op 12 april aan de Risk Factory Limburg Noord annuleren. Doordat we 
nog steeds te maken hebben met de naweeën van de corona pandemie vallen er regelmatig 
begeleiders bij de Risk Factory uit, waardoor wij niet de beleving kunnen bieden waar we voor staan”. 
aldus Risk Factory. 

Hadden we met z’n allen gedacht van de coronamaatregelen af te zijn, krijgen we dit weer. Jammer  
maar helaas, de excursie kan niet door gaan. We zullen dit bespreken in onze eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

Nog even uw aandacht: 

Er zijn bij de KBO America nog 25 plaatsen vrij in de bus naar de Senioren Expo in Veldhoven op  

vrijdag 13 mei. De kosten zijn € 7,00 per persoon incl. de entree. Zijn er leden die graag mee gaan?  

Meld je dan snel aan want vol is vol.  
Opgeven kan tot zondag 01 mei bij de secretaris Bert Thijssen per mail. kbometerik@gmail.com  
Bellen mag, maar dan tussen 18.00 en 20.00 uur op tel. 06-4035 5580 
Het bedrag graag overmaken op rek.nr. NL93RABO0133305481 met vermelding van je voor- en 
achternaam. 
 

Agenda: 

Wandelen    Maandag 04 april wandelen vertrek om 13.30 uur vanaf het MFC  
Kaarten        Donderdag 24 en 31 maart kaarten in het MFC van 13.30 tot 16.30 uur. 
Knutselen    Donderdagmiddag 24 maart en op 07 april van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Kienen         Onze eerstvolgende kienmiddag zal gehouden worden op maandag 11 april. 
 
Groetjes, KBO Meterik. 

mailto:kbometerik@gmail.com
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen  

Horst aan de Maas 
 

 

 

Politieke partij Aantal Meterik aantal Zetels in Raad 

         stemmen      stemmen 

 

CDA   4570   303   7 

     

Essentie  3581   102   5 

     

D66 / Groenlinks 2860     53   4 

 

PvdA   2678   110   4 

     

VVD   1720     49   2 

 

Perspectief  2260     88   3 

     

BvNL   1559     37   2 

     

 
            19228   742 (2 blanco)           27 
 
     54,4% van stemgerechtigden 
 
 
 
 

Beste mensen  
 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het uitbrengen 
van jullie stem.  
 
Maar liefst 222 mensen kleurden in Meterik mijn 
bolletje rood en 348 mensen in Horst aan de Maas 
totaal. Hiermee ben ik met voorkeurstemmen gekozen 
als raadslid, net als in de vorige periode.  
 
Jammer dat we als CDA onze 10 zetels niet hebben 
kunnen behouden, in totaal 3 minder. Toch zijn we er 
trots op dat 4570 mensen op ons gestemd hebben, 
1000 stemmen meer dan de 2de partij.  
 
Dit blijft een mooie basis om met onze nieuwe fractie 
voor jullie aan de slag te gaan.  
 
Heb je vragen of opmerkingen, pak vooral de telefoon of stuur een berichtje, 06-51087260.  
Nogmaals bedankt voor het vertrouwen.  
Wij zijn er voor jou! 
 
Sjaak Jenniskens,  
Raadslid CDA  
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Verslag dorpsraadvergadering 17 maart jl. 
 
Tijdens de vergadering waren er diverse gasten aanwezig. Vanuit de gemeente zijn Monique Peeters 
en Michael Verheijen aanwezig. Monique wordt onze nieuwe contactpersoon en kwam nader 
kennismaken.  
Verder was Nicole Litjens (namens Litjens Paprika) aanwezig. Zij gaf aan dat ze hevig verontwaardigd 
en teleurgesteld was dat de dorpsraad geen contact met hun bedrijf had gezocht om informatie in te 
winnen over het plan voor het realiseren van een biomassacentrale, voordat men overging tot het 
onderschrijven van een brief van de actiegroep en Dorpsraad Horst. Een ander punt van irritatie was 
het publiceren van een artikel in ’t Krèntje. 
De dorpsraad gaf aan dat het inderdaad te snel door de bocht was om een standpunt in te nemen 
zonder een nadere toelichting te hebben gevraagd. De dorpsraad was van mening dat er voldoende 
informatie via diverse publicaties en tv-programma’s was om een standpunt in te nemen en dat er 
onvoldoende was stilgestaan bij het belang van de ondernemer. Er is afgesproken om dit gesprek 
alsnog te gaan voeren. 
De genoemde publicatie in ’t Krèntje is niet gedaan door de Dorpsraad, maar door iemand van de 
actiegroep. De dorpsraad geeft aan dat men had moeten voorzien dat dit zou kunnen gebeuren. 
 
Ook waren Bart Everaerts en een aantal buurtgenoten aanwezig om te spreken over de voornemens 
van een varkenshouder uit Veulen om op de voormalige varkenshouderij Houben (Crommentuijnstraat 
34a) 470 vrije uitloop varkens te gaan houden. De grens met de bebouwde kom is ongeveer 80 m. 
Omdat er nog oude vergunningen op dit pand rusten, is er een nieuwe vergunning verleend omdat het 
aantal varkens minder wordt dan in het verleden. De buurt heeft bezwaar aangetekend maar heeft 
geen gehoor gevonden bij de bezwaarcommissie van de gemeente. Dus de ondernemer mag de oude 
stal slopen en er een nieuwe voor in de plaats zetten. De buurt weet niet hoe verder? 
De dorpsraad is het met de buurt (bewoners van de Crommentuijnstraat, Theresiastraat en Dr. 
Lemmenstraat) eens dat dit niet gerealiseerd mag worden. Men is door toeval op het plan gestuit, er is 
geen enkele (omgevings-)dialoog gevoerd. In het nieuwe beleid van de gemeente zou dit ook niet meer 
gerealiseerd kunnen worden. Michael Verheijen (gemeente) geeft aan, te onderzoeken welke 
mogelijkheden er nog liggen en/of de vergunningen niet in de tussentijd zijn overgedragen op andere 
bedrijven. Voor 15 april mag de buurt en de dorpsraad een reactie van Michael verwachten. 
 
Christina Górska was uitgenodigd om ons te informeren over het kennismaken met en integreren van 
Poolse nieuwkomers (arbeidsmigranten die in Meterik een bestaan willen opbouwen). Christina is 
vanaf het begin betrokken bij de Poolse parochie en de stichting Arka. Zij ondersteunt 
arbeidsmigranten met paperassen en andere vragen/problemen. Christina geeft aan dat Poolse 
mensen van nature terughoudend zijn, dat komt over alsof dat ze gesloten zijn of geen contact willen. 
Stap zelf naar de mensen toe en nodig ze eventueel een keer uit. Als het ijs gebroken is dan komen ze 
vanzelf los.  
Tijdens het gesprek kwam steeds naar voren dat communicatie/taal een belangrijke voorwaarde is om 
tot een goed contact te komen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat men dit op wil pakken? Hoe pakken 
we verdere integratie aan? Er werden diverse ideeën geopperd.  
 
Na een korte pauze werd de vergadering hervat met het nieuws en de activiteiten uit de werkgroepen.  
 
De werkgroep ‘sociaal’ maakt samen met een aantal partijen plannen voor een feestelijke opening 
van het nieuwe centrum. 
 
De werkgroep ‘openbare ruimte’ geeft aan, dat de realisatie van het wandel-/fietspad al voor een 
gedeelte klaar is. Er zijn ook wildroosters aangebracht, de bordjes hiervoor en poortjes komen nog. 
De planning is dat het centrumplan eind maart klaar is. 
Bij de zandberg wordt haast gemaakt met een natuurlijke afrastering (boomstammen). Dit omdat er 
weer een (cross)auto bezig is geweest. 
 



 

7 

De werkgroep ‘wonen en dorpsontwikkeling’ meldt dat bij BOW de funderingen zijn gestort. 
Ontwikkeling Meteriks Veld 2: er zijn een negental aanmeldingen voor eventueel CPO-bouw. De 
werkgroep organiseert voor deze groep een informatieavond. 
 
De werkgroep ‘verkeer’ is druk bezig met de voorbereidingen voor de campagne ‘Veilig op weg’. 
Tijdens de opening van het centrum starten ze met de campagne. 
  
Vanuit de werkgroep ‘Duurzaam Meterik’ zijn Karin en Ingrid geïnterviewd voor het blad Energiek. 
De werkgroep wil samen met de projectgroep ‘Isolatie’ een informatieavond organiseren op 10 mei. 
Meer nieuws en uitnodiging volgt binnenkort.  
De projectgroep ‘Zonnepanelen’ maakt een flyer met tips. Dit zijn dan handvatten, waarmee de 
mensen zelf aan de slag kunnen. Indien nodig kunnen mensen ondersteund worden. 
 
Mocht je een vraag of opmerking hebben, waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de 
volgende vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl. 
 
 
 

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling  
 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een periode waarin ook nieuwe leden voor de 
dorpsraad en haar werkgroepen worden gezocht, waren we gestart met het voorstellen van de 
werkgroepen. De werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling stelt zich deze keer aan je voor. 

De doelstelling 

De leefbaarheid van Meterik mede in stand houden door het realiseren van een kleine maar gestage groei 
van het dorp. 
 

Waar hield / houdt de werkgroep zich mee bezig? 

* Het zoeken naar mogelijkheden om in Meterik, naar behoefte, woningen te realiseren voor de 
inwoners (zowel jong als oud) uit Meterik en voor belangstellenden van elders. 

* Naast het voorwaarden scheppen voor bouwen in de particuliere sector ook actief naar mogelijkheden 
zoeken om huurwoningen te realiseren; * het ondersteunen, waar mogelijk, van particulier initiatief 
(cpo in overleg met de gemeente). 
✓ BOW (Bouwen Onder de Wieken) realisatie van 8 levensloopbestendige woningen, is inmiddels 

in uitvoering. 
✓ Met de gemeente de plannen voor Meteriks Veld 2 (realiseren van 100 woningen) verder gestalte 

geven. Onze inbreng heeft met name betrekking op de ruimtelijke indeling van de diverse 
woningtypes, realisatie van speelterreintjes en de mogelijkheid voor CPO bouwen bevorderen. 

 
We zien Meterik economisch als een buitenwijk van Horst waar het fijn wonen is met een fijn dorps 
verenigingsleven en met een eigen karakter. Met andere woorden, een dorp die haar identiteit, de dorpse 
sfeer wil behouden. 
 

Samenstelling van de werkgroep. 

De werkgroep bestaat uit Koen Muysers (contactpersoon voor de gemeente), Stef Korsten, Chiel 
Smulders, Dave Baltussen en Ton Hendriks (contactpersoon voor de dorpsraad). 
 
 
 

Einde werkzaamheden centrum Meterik in zicht 

 
Na ruim 9 maanden komt het einde van de werkzaamheden in ons centrum in zicht. Eind volgende week 
verwacht de aannemer alles klaar te hebben. Dan zullen de wegen weer opengesteld worden voor het 
verkeer en zijn we weer normaal bereikbaar. 
Deze week is de fa. Vaessen begonnen met de aanplant van diverse groenstroken. Op plekken waar nog 
gewerkt wordt, zal de aanplant later gedaan worden.  
Binnenkort ligt Meterik er dan weer keurig ‘op zijn paasbest’ bij.  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Uitslagen competitie: week 11  Competitie punten en stand na ronde 19 
 
Meterik 1  Smetenhof 1 11 - 0 A    Klasse Meterik 1 113  pnt   plaats    5 
Meterik 2  Kemphaan 2   9 - 4 B1  Klasse Meterik 2 130  pnt   plaats    1 
Griendtsveen 1 Meterik 3   4 - 9 B1  Klasse Meterik 3 110  pnt   plaats    9 
Kemphaan 4  Meterik 4 10 - 4 B2  Klasse Meterik 4 108  pnt   plaats    6 
Meterik 5  Gasthoes 2   6 - 6 B3  Klasse Meterik 5 114  pnt   plaats    7 
Meterik 6  Wevert 2   9 - 3 C1  Klasse Meterik 6   96  pnt   plaats    6 
Wevert 3  Meterik 7    NG C2  Klasse Meterik 7 120  pnt   plaats    4 
Grubbenvorst 7 Meterik 8   9 - 4 C4  Klasse Meterik 8 124  pnt   plaats    4 
 
Beste speler in week 11:   CHRIS VAN RENGS van Meterik 5  

         
 

Denk aan de zomertijd  
 
De zomertijd begint altijd op de laatste zondag van maart, dit jaar dus op 27 maart. 
Officieel moet je in de nacht van zaterdag op zondag de klok om 2 uur een uur vooruit zetten naar 3 uur. 
Je weekend duurt dus een uurtje minder lang.  
 
Sinds de oliecrisis van 1977 maken we in Nederland gebruik van de zomertijd. Zo kunnen we in de 
zomermaanden langer van het buitenlicht genieten en besparen we energie. 
Door de klok een uur vooruit te zetten duurt het 's ochtends langer voordat het licht wordt en duur het  
's avonds juist langer voordat het weer donker wordt. Niet alleen in Nederland maar in ongeveer 70 andere 
landen wordt twee keer per jaar de klok verzet.  

 
 
Vind je het lastig om te onthouden of de klok voor- of                 
achteruit moet? Denk dan aan het ezelsbruggetje: 
 

in het voorjaar gaat de klok een uur vooruit. 

 

Op de laatste zondag van oktober gaat de zomertijd over in 
de wintertijd. 
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Onderhoudswerkzaamheden aan de molen 
  
Ook het afgelopen jaar zijn weer diverse kleine en grote onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan onze molen.  
 
Al het houtwerk aan de buitenzijde van de molen is vorig jaar geschilderd en recent is het 
dak geïnspecteerd en zijn de goten schoongemaakt. Daarnaast heeft molenmaker Beijk uit 
Afferden het gaande werk (alle bewegende delen in de molen) gecontroleerd en waar nodig 
gerepareerd. Ook zijn onze molenaars aan de slag gegaan met het vervangen van alle 
kruipalen (de witte palen die op de belt, in een cirkel om de molen staan). Tot slot waren 
afgelopen week de wieken aan de beurt, in vakjargon heet dit het doorhalen van de roeden. 
Hierbij worden de roeden vrijgemaakt van de askop, ontroest en vervolgens opnieuw 
geverfd. Door regelmatig onderhoud verkeert onze molen in goede staat en kunnen we hier 
met z’n allen blijvend van genieten. 
 

Hieronder een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden: 
 

Controlebeurt complete gaande werk 

- Alle wielen afsporen. De wiggen natrekken en borgen met (afgekomen of nieuwe) wouterlatten. 
- Controleren en indien nodig vastzetten van de kammen en staven. De borging waar nodig 

verbeteren en nadien inwassen met bijenwas. 
- Natrekken van bouten, moeren, stroppen en knuppelbanden. 
- De taatspotten schoonmaken en van nieuwe olie voorzien. De overige lagers van spillen 

schoonmaken, waar nodig afstellen en van nieuw vet voorzien. 
- De positie van bovenas en koning controleren en waar nodig bijstellen. Indien nodig de bovenas 

op- en uittempelen en het plaatstaal bij het voorkeuvelens aanpassen of vernieuwen 
- Het bedieningsmechanisme van de vang controleren. De vangstukken (1. sabelstuk, 2. kopstuk, 3. 

schouderstuk, 4. teenstuk, 5. buikstuk) zodanig afstellen dat ze in gelichte toestand maximaal 
20mm van het aswiel vrijkomen. Wanneer de vang op het wiel ligt, dient de vangbalk (wanneer 
mogelijk) ongeveer horizontaal te hangen. Verder de bevestigingsmaterialen en bevestigings-
punten controleren en waar nodig verbeteren. 

- De rollenwagen van het kruiwerk nazien op deugdelijkheid. Waar nodig ontbrekende delen 
aanbrengen. De asjes van kruirollen smeren. 

- De lageringen bij het kruimechanisme van de kruibok schoonmaken en van nieuw vet voorzien 
- De maalinrichting nazien en waar nodig afstellen 
-  

Doorhalen molenroeden 

De spitijzers, wiggen en keerklossen verwijderen zodat de molenroede vrijkomt. Vervolgens deze d.m.v. 
een zware kettingtakel omhoog takelen, ver genoeg zodat het raakvlak tussen de askop en de roede 
geheel boven de askop uitsteekt. De roede grondig ontroesten en eenmaal lijvig instrijken met Rust-oleum 
9100 2 componenten epoxycoating. Na conservering de roede laten zakken naar zijn oorspronkelijke 
positie. Het raakvlak tussen askop en roede voorzien van stroken EPDM om roestvorming te beperken. De 
spitijzers eveneens grondig ontroesten en conserveren met Rust-oleum Combicolor. Het geheel 
vervolgens opsluiten met de bestaande wiggen, keerklossen en spitijzers. 
 

Staven wieg deugdelijk vastzetten 

Verschillende staven in de wieg zitten los. De bevestigingsbouten in de bovenplaat demonteren en de 
bovenplaat oplichten. De losse staven deugdelijk vastzetten door het aanbrengen van zeildoek. Waar 
nodig de opsluiting bij de pennen van de staven verbeteren. De bovenplaat vervolgens monteren met 
gebruik van de afgekomen bevestigingsmaterialen. 
 

Leveren kruipalen 

Het leveren van 12 stuks kruipalen in houtsoort Azobé. De nieuwe palen (afm. ca. 20x20x185cm) te 
voorzien van een diamantkop zoals bestaand. De kop laag uitvoeren zodat het wiekenkruis voldoende 
ruimte heeft vanaf de toppen tot aan de bovenzijde van de koppen. 
 

De molen is geopend op zaterdagmiddag voor publiek, wees welkom! 
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Paardensportvereniging  
 

                             St. JORIS 
 

                       METERIK 
 
 
 
 
Afgelopen vrijdag, op de jaarvergadering van ruiterclub St. Joris, werd Anouk Kleuskens in het zonnetje 
gezet vanwege haar 25-jarig lidmaatschap. 
 
Alhoewel Anouk momenteel niet meer zelf de paardensport uitoefent, is zij voor onze vereniging nog 
regelmatig actief en kan er altijd een beroep op haar gedaan worden. Anouk nogmaals van harte 
gefeliciteerd met je jubileum. 

 

 

Bedankt 

 

Beste mensen, 
 
Yes, onze actie is geslaagd! We hebben € 322,- opgehaald met onze actie 
voor GIRO 555. 
Iedereen bedankt voor de glazen potjes, materialen en natuurlijk de vele 
bestellingen. Extra dank aan plantencentrum Van Den Beuken voor de 
mooie bloembollen. 
Wij gaan trots het voorjaar in! 
 

Vele groetjes van Isa, Jans en Gies Verheijen 

 

 

 

Geboorte: 

 

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte  

van onze dochter en zusje 

   Lynn 

   15 maart 2022 

   Dochter van  

          Ruud en Fleur Hermans 

Grote stoere broer Kay 

Donkstraat 5 

5964 AJ Meterik 
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Week 15 
 
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 7 en 8 april 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. Het is ook 
mogelijk uw gift per bank/QR-code te voldoen. Deze QR-code heeft de 
collectant bij zich. 
 
Op dinsdagavond 12 april 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. 
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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.  
 
We hopen, dat de gezamenlijke collecte ook dit jaar weer naar ieders tevredenheid zal verlopen. 
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. 

Vastenactie 2022 

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van 

inheemse volken.  

 

 

Hun recht op land raakt aan grote 
uitdagingen als voedselzekerheid, 
biodiversiteit, milieu en klimaat.  

 

 

 

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig 
geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier 
tachtig procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat 
overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van 
een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale. 

Behoud van voedselzekerheid 

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de 
biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen 
voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen. 

Wat doet Vastenactie? 

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 
ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon 
krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in 
Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. 

 

HELP MEE EN DOE EEN GIFT 
 

U kunt hiervoor het vastenzakje gebruiken dat is bijgevoegd aan de envelop van de Goede Doelen.  
Het zakje met uw gift in contanten wordt door de collectanten van de Goede Doelen opgehaald. Stuur geen 
contant geld per post. 
 
 
 

Wie goed doet, goed ontmoet! 

https://www.vastenactie.nl/doneer-nu?webform_donation__type=project&webform_donation__receiver=393
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Seniorennieuws 

 

 

Programma dames 26-03 

17:00 VC Trivia DS 1  Hajraa DS 3  Dendron Eric Tacken, Chantal Thijssen 
15:00 VC Trivia DS 2  ActiveRooy DS 1 Dendron  Ad Vermeer, Lieke Litjens 
18:30 VC Trivia DS 3  SV Aspargos DS 1 Hegelsom Thijs Geurts, Joep Korsten 
17:30 VC Trivia DS 4  AV Flash DS 1  Meterik  Roel v Rengs, Sill Craenmehr 
17:00 VC Trivia DS 5  VC Olympia DS 5 America Milou Verheijen, Djomie Nagels 
15:00 VC Trivia DS 6  Peelpush DS 8  America Renée Aarts, Pauline Buijssen,  
 

Programma heren 26-03 

16:30 VC Trivia HS 1  Numidia/VC Limac HS 4 / Hegelsom Edward Hadam, Rene Clausen 
19:30 VC Trivia HS 2  Hajraa HS 8  Meterik  Johan Ummenthun, Jill Janssen 
 

Jeugdnieuws 

Programma jeugd 26-03 

14:30 VC Trivia MB 1  SVS MB 1  Hegelsom Sietske Thijssen, Lian Tacken 
14:00 Peelpush JC 1  VC Trivia/Hovoc JC 1 Meijel/De Korref   

 

Programma CMV 27-03   

09:30 VC Athos '70 N5 2 VC HERO N5 1 Meterik  Demi v Rens, Sanne  Hesen 
10:00 VC HERO N5 1 VC Trivia N5 2   
10:30 Revoc/VCB N5 1 VC Athos '70 N5 2      
11:00 Revoc/VCB N5 1 VC Trivia N5 2          
11:30 BVC Holyoke N5 1 S'62 N5 2  Meterik      Lynn Hermans, Mirthe Cox (D2) 
12:00 S'62 N5 2  VC Trivia N5 3      
12:30 VC HERO N5 2 BVC Holyoke N5 1      
13:00 VC HERO N5 2 VC Trivia N5 3          
13:30 AV Flash N4 2  ActiveRooy N4 1 Meterik   Mirthe Cox (D6), Fr. Jacobs,  
14:00 VC Trivia N4 1  AV Flash N4 2      
14:30 VC Trivia N4 1  ActiveRooy N4 1 
 

Recreantennieuws 
Recreanten dames     
dinsdag 29-03 21.00 VC Trivia 1 BVC Holyoke 1 America Chritt Derks 
woensdag 30-03 21.00 Accretos 4 VC Trivia 2  Roggel  
woensdag 30-03 20.30 VC Trivia 3 VC Kessel 1  Meterik  Cindy Tacken 
vrijdag  25-03 20.30 VC Trivia 4 IJsselsteyn 1  Meterik  Twan Driessen 
 

Recreanten heren 

27-03  NVC  VC Trivia HR 1  
27-03  Vokon 2 VC Trivia HR 2 
 
 
 

Sportspreuken: 

• There are two things in life: 1: Volleybal. 2: More volleybal. 
• Een echte winnaar is ook een goede verliezer. 
• Volleybal: Love it, play it, live it. 
• Vraag niet wat je teamgenoten voor je kunnen doen. Vraag wat je kunt doen voor je 

teamgenoten. 
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SENIOREN 

 
 
 

 
Uitslagen 
S.V. Grashoek 1  RKSV Meterik 1  3 - 2 
RKSV Meterik 4 (zon)  America 4 (zon)  0 - 0 
RKSV Meterik 2 (zon)  Wittenhorst 5 (zon)  5 - 0 
RKSV Meterik 3 (zon)  Wittenhorst 10 (zon)  0 - 5 
RKSV Meterik 1  Panningen 1   1 - 4 
 
Meterik verliest van  Grashoek en Panningen. 
Meterik is na de winterstop nog steeds zoekende naar zijn vorm en de eerste overwinning. Aanvoerder 
Dré Peeters en keeper Luuk Haenen zien o.a. als oorzaak dat de tegenstanders ons anders benaderen en 
wij, bij een achterstand, geforceerd op zoek gaan naar de gelijkmaker. Wij moeten weer de rust, de 
overtuiging en het plezier in ons spel opkrikken. Fit blijven, er weer als team gaan staan, dan gaan we 
weer aanhaken bij de goede resultaten van voor de winterstop.  
 
Op donderdag 17 maart speelden Grashoek en Meterik een matige wedstrijd in Grashoek.  
De groen-witten verloren heel onnodig met 3-2 van een voor lijfsbehoud strijdend Grashoek.  
 
Meterik begon sterk aan de wedstrijd en kwam na 10 minuten door een goal van Piet Steegs op 0-1. 
Daarna verslapte Meterik, ging mee in het spel van de tegenstander, maakte veel onnodige overtredingen  
en gaf onnodig corners weg waaruit Grashoek gevaarlijk kon worden. Zo mochten Tjerk van Sleeuwen en 
Erwin Pijnenburg uit dode spelmomenten de 1-1 en de 2-1 scoren.  
 
Na de thee speelden de groen-witten weer meer hun eigen spel en gingen met veel beleving op zoek naar 
de gelijkmaker. Deze werd na een uur door Bjorn Cuppen gescoord. Maar Meterik maakte dezelfde fout 
als in de eerste helft en weer mocht Grashoek uit een dood spelmoment scoren. Het was Wouter van der 
Sterren die de 3-2 voor Grashoek binnen schoot. 
 
Op zondag 21 maart speelden de groen-witten van Meterik en Panningen op sportpark De Vonckel in 
Meterik een wedstrijd met twee gezichten.  
 
In de eerste helft leek Meterik alles prima onder controle te hebben, maar moest vlak voor rust toch de 
gelijkmaker incasseren. Panningen won vervolgens gemakkelijk met 1-4.   
 
Meterik was in de eerste helft de bovenliggende partij en kon de eerste overwinning na de winterstop 
binnen halen. Dré Peeters  benutte in de beginfase een toegekende penalty en leek de groen-witten een 
goede ruggensteun voor het vervolg van de wedstrijd te geven. Tot vlak voor de rust Ramon Sijben van 
Panningen een toegekende penalty benutte en daarmee de 1-1 scoorde. Na de rust scoorden Youri van 
den Hurk en Nick Wilmer binnen 10 minuten de 1-2 en 1-3. Meterik was van slag, kon geen vuist meer 
maken en moest in de slotfase ook nog de 1-4 van Nick Wilmer incasseren. 
 
Programma (inhaalwedstrijden onder voorbehoud, kijk op onze website voor het 
actuele programma) 
 
22 mrt 20:00 RKSV Meterik 2 (zon)  GFC'33 2 (zon) 
24 mrt 20:00 RKSV Meterik 1  TSC '04 1 
27 mrt 10:30 RKSV Meterik 2 (zon)  H.B.S.V. 3 (zon) 
27 mrt 11:00 Merselo 2 (zon)  RKSV Meterik 4 (zon) 
27 mrt 11:15 Koningslust 2 (zon)  RKSV Meterik 3 (zon) 
27 mrt 14:30 Reuver 1   RKSV Meterik 1 
31 mrt 20:00 RKSV Meterik 1  SVEB 1 
3 apr 10:30 Melderslo 3 (zon)  RKSV Meterik 2 (zon) 
3 apr 10:30 RKSV Meterik 3 (zon)  Leunen 6 (zon) 
3 apr 10:30 RKSV Meterik 4 (zon)  SVOC'01 3 (zon) 
3 apr 14:30 RKSV Meterik 1  Neerkandia 1  
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   Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

 
 
Oxalis 2 zaalkampioen reserve 1e klasse 
Oxalis 2 werd zondag 20 maart zaalkampioen in de reserve 1e klasse. Ze wonnen de uitwedstrijd tegen 
Rietvogels/Euro Girls 2 in Westerhoven met 5-15. Een mooie prestatie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oxalis wint na spannende wedstrijd van koploper  
Zondag 20 maart speelde Oxalis uit tegen ONA/Astrantia 1 in Overasselt. De eerste drie hoofdklasse 
wedstrijden had Oxalis in de door corona aangepaste zaalcompetitie verloren en nu stond de return tegen 
ONA/Astrantia 1 op het programma. De vorige keer was het ONA/Astrantia, de koploper in de poule, die 
de punten mee naar huis nam. De dames van Oxalis waren er dus op gebrand om deze keer te winnen. 
En hun inzet werd beloond. Waar de eerste wedstrijd nog werd verloren met 13-21, wist Oxalis nu nipt te 
winnen met 17-18.  
 
Meteen vanaf het begin van de wedstrijd ging het gelijk op. Er werden mooie kansen gezocht en 
gecreëerd. Deze werden aan beide kanten ook goed afgemaakt. In het begin van de eerste helft waren de 
dames van Oxalis nog niet altijd fel genoeg en wist ONA/Astrantia de voorsprong te pakken. Net voor de 
rust wist Oxalis echter goed terug te komen. Zo gingen ze met een voorsprong van 8-9 de rust in.  
Tijdens de rust gaf trainer/coach Johnny Vervoort aan dat Oxalis uitstekend aan het spelen was en dit vast 
moest houden. Er werden goede kansen gezocht en het was belangrijk om fel te blijven spelen.  
 
In de tweede helft wist ONA/Astrantia de tussenstand toch weer snel naar een gelijkspel te brengen. Het 
bleef gedurende de wedstrijd een spannende strijd tussen de twee teams. De dames van Oxalis bleven 
goed naar kansen zoeken en maakten deze mooi af. Het was steeds Oxalis die een kleine voorsprong wist 
te pakken, maar hier had ONA/Astrantia telkens wel een antwoord op. Toch bleven de dames van Oxalis 
goed doorzoeken naar kansen en fel spelen. Vlak voor het einde van de wedstrijd stond het gelijk, maar 
deze keer wist Oxalis in de laatste minuut nog de winst mee naar huis te nemen. De eindstand werd 17-
18. De eerste punten in de hoofdklasse zijn binnen!  
 
Nog 2 wedstrijden te gaan. A.s. donderdag 24 maart speelt Oxalis om 19.30 uur thuis tegen MKV 1 in  
De Kruisweide in Sevenum. En 3 april is de laatste zaalwedstrijd om 13.30 uur tegen KVC 1, ook in De 
Kruisweide in Sevenum. 
 
Agenda 
• 09-04-2022: Doe-dag Sportpark Wienus 09.30 – 13.00 uur 

• 20-04-2022: Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8 gemeente Horst a/d Maas 13.30 – 17.00 uur op     
            Sportpark De Merel in Melderslo 

• 23-04-2022: Zaalfinales Dameskorfbal  
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl 
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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 Bijeenkomst over 

 (pré)mantelzorgwoningen 
 

 
Wil je als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie je zorgt? Of andersom?  
Heb je nu nog geen zorg nodig, maar in de toekomst wel? En wil je goed voorbereid zijn door nu alvast 
een pre-mantelzorgwoning bij je huis te plaatsen?  
 
Je kunt ervoor kiezen om een (pré)mantelzorgwoning bij of aan je eigen huis te laten bouwen. Hiervoor 
kun je de woning verbouwen, iets nieuws bouwen of een tijdelijk woongedeelte plaatsen. Er kan steeds 
meer! 
 
Synthese organiseert in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas op  

maandag 4 april een bijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de (pré)mantelzorgwoning.  

Zaken die aan de orde komen:  
 

• Wat is een (pré)mantelzorgwoning? 

• Wat zijn de voorwaarden? 

• Hoe is de procedure? 

• Wat zijn voor- en nadelen? 
 

De bijeenkomst start om 19.00 uur en vindt plaats in de grote zaal van 't Gasthoes. Aanmelden kan via de 
website van Synthese www.synthese.nl/nieuws. Geef aan met hoeveel personen je wilt komen. Je kunt 
ook contact opnemen met Anja Damhuis van Synthese tel. 06 36164919. 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                 
 

 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open Inloop 
 
Maandag 4 april wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd. U kunt zich opgeven t/m donderdag  
31 maart bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 u, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
 
Open Inloop is iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur. Kom gerust eens langs. 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis. Kosten vervoer € 1,00 per 
enkele rit. Wij wensen iedereen veel plezier! 
 

Oproep 

Wij zijn op zoek naar iemand die geregeld met de auto naar Heerlen rijdt. 
Zou af en toe eens iemand mee kunnen rijden? Uiteraard wordt hiervoor een vergoeding betaald. Voor 
meer informatie kunt u bellen met de Dorpsverbinders 06-3823 0621 
 
De Dorpsverbinders:  Carli, Ria en Hennie 
 
 

Spreuken Zomertijd: 
 

• Als die winter toch niet komt, zet dan die klok dan ook maar weer een uur vooruit 

• Even de haan bijstellen 

• Het enige wat erop vooruit gaat is de klok 

• Denk ik een keer op tijd op te staan, hebben ze de klok weer verzet. 

http://www.synthese.nl/nieuws
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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  Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 
 

 
 
Er zijn in Meterik weer gewoon kerkdiensten op zaterdagavond, 19.00 uur.  
Het verdient aanbeveling om ons nog wel even aan de coronaregels te houden: 1,5 meter afstand,  
mogelijkheid bieden voor het ontsmetten van de handen. Wees welkom in ons kerkgebouw voor een mis, 
een kaarsje, een gebed of gewoon om mensen te ontmoeten. 
 

2 april: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur. 5e zondag van de Vasten  

1. Pieter - Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst) 
2. Pieter - Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst) 
3. Frans Geurts (jaardienst) 
4. Jo Smits, 
5. Ger Hermans 
 

17 april: Hoogfeest van Pasen 

Let op! Bij het verschijnen van dit Krèntje is nog niet bekend op welke dag en tijdstip er voor Pasen een 

H. Mis zal zijn in Meterik. Dit kan zijn op 1e Paasdag (zondag17-04) of maandag 18-04 (2e paasdag ). Het 
heeft allemaal te maken met het tekort aan priesters op dit moment.  
Er is in ieder geval wél een mis met Pasen. Houd dus s.v.p. de mededelingen in het Krèntje goed in de 
gaten. 
 
De intenties voor Pasen zijn voor:  
1. Wim Steeghs en Maria Arts (jaardienst) 
2. Wim Bouten en Mien Bouten - Keijsers 
 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 

02-04:  Henny Bergs  Max van Dieten   collecteschaal achter in de kerk 
17-04: Susan Baltussen Theo v. Rens    collecteschaal achter in de kerk 

 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077-3981416 
 

Misintenties:   

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
Ziekencommunies:  077-3981416 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55408023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
Het is weer Vasten, en dus ook weer tijd voor de Vastenactie. Zoals al enkele jaren het geval is, 
zal het envelopje voor de donatie voor de Vastenactie weer bijgevoegd worden in de envelop voor de 
Goede Doelen. Deze week staat er meer informatie over deze actie in het Krèntje.  
Alvast bedankt voor de steun.  
 
Op zaterdag 2 april a.s. komen de AMC zangers in Meterik de mis zingen. Ze willen dit doen ter 
nagedachtenis aan hun overleden leden Jo Smits en Ger Hermans.  
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Gevonden: 
 
         Wie mist dit horloge?  
 
Horloge gevonden op dinsdag 15 maart. 
 
Als je de eigenaar bent, kun je het afhalen op Speulhofsbaan 6 in Meterik of 
telefonisch contact opnemen: 06-4210 1217 
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