
 

  
 
 
 
 

 
 

 

Een gele parkiet en de 

mussen hebben dagelijks 

een goed gesprek bij de 

voederbak in de tuin 

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 
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Nummer 27 
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Redactie: Donkstraat 9 
 

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

E-mail: 
dorpskrantmeterik@gmail.com 
 

Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 
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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 2-07-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

JULI 

Do 06-08: JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Vr 08-11: Miëterikse Kermis 2022 (5-jarig jubileum 2016-2022)  
Za 09: Molen 'Eendracht Maakt Macht': molenbrood en kermis plats bakken  
Ma 11: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 13: KBO: jaarlijkse fietstocht 09:00 uur 
Do 14: Zanglust: optreden bij de Gortmeule 19:00 uur 
Zo 17: Meriko Vocaal: te gast bij Aedemnoet Kessel 14:00 uur 
Ma 18: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Meriko Vocaal: pleinconcert 18:30 uur 
Di 19: KBO: fietstocht door de Janne mannen 13:30 uur 
Do 21: t Krèntje huis-aan-huis bezorging  
Za 23: - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
 23-30: - JongNL Meterik: gezamenlijk kamp 2022 
   

AUGUSTUS  

Ma 01: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 05: KBO: excursie naar Fall Creek 13:00 uur 
Ma 08: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 09: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Wo 10: - KBO: uitstapje naar Kevelaer 10:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk: fietstocht Kevelaer 10:00 uur 
  - Zanglust: opluisteren H. Mis Kevelaer 14:00 uur 
Za 13: Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur 
Ma 15: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 18: - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 

- Geen Krèntje i.v.m. vakantie 
Za 27: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

SEPTEMBER 

Ma 05: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 08: KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Zo 11: JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur 
Ma 12: - KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
 12-16: - JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023 
Di 13: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Wo 14: KBO: excursie Militaire begraafplaats Ysselsteyn 13:00 uur 
Do 15: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Zo 18: Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 21: Vrouwen samen sterk: verrassingsuitstapje 
Za 24: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

OKTOBER  

Ma 03: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 05: - KBO: documentaire over Derk van Assen in het MFC 13:30 uur 
  - Vrouwen samen sterk: knutselen 19:30 uur 
Ma 10: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 11: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Ma 17: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 19: - KBO: themamiddag 14:00 - 17:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Molen Eendracht maakt Macht – Platsen! 

 
Ter gelegenheid van de Miëterikse Kermis worden er op zaterdag 9 juli platsen gebakken en verkocht! 
Vanaf 14.00 uur start de verkoop.  
 
We willen graag zoveel mogelijk mensen de kans geven om 
een plats te kopen, daarom hanteren we  
 

maximaal 1 plats per bezoeker.  
 
Er is maar een beperkt aantal platsen beschikbaar, dus wees er 
snel bij! We zien iedereen graag op zaterdag! 
 
 
Wist je dat je de molen ook buiten reguliere openingstijden kunt bezoeken? Als je nog op zoek bent naar 
een leuke activiteit voor jouw bedrijf, team of vereniging, kun je via de website van de molen een aanvraag 
voor een rondleiding doen. Onze vrijwilligers geven rondleidingen en in overleg kan hier ook koffie en vlaai 
bij geserveerd worden. Wil je meer weten, kijk dan op onze website: www.molenmeterik.nl. 
 
 
 
 

Mededelingen KBO 
 
 

Jaarlijkse fietstocht woensdag 13 juli. 

 
Leuk dat zoveel leden zich opgegeven hebben voor onze jaarlijkse fietstocht. 
We vertrekken om 09.00 uur bij het MFC. 
 
Waar we heen gaan is en blijft volgens Jan en Truus nog steeds een verrassing. 
 
Zorg dat je banden van je fiets op spanning zijn en dat de accu ook goed vol zit. 
 
Er word gefietst in kleinere groepjes, zorg voor je eigen veiligheid, trek een veiligheidshesje  aan. 
 
En wat ook belangrijk is, is het weer, niet te warm, niet te koud en ook niet te nat. 
Volgens de weergoden zal het die dag 24 graden zijn en geen regen, daar houden we de weergoden aan. 
 
We wensen alle deelnemers een fijne fietsdag toe. 
 

Agenda: 

Wandelen   Maandag 18 juli  vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 07, 14, 21 en 28  juli, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Kienen        Miëterikse Kermis  ! ! Het kienen gaat gewoon door op maandag 11 juli van 14.00 uur 
                    tot 17.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 

              Fietsen       Dinsdag 19 juli organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht. 
                                  Pak je fiets en fiets gezellig met de Janne Mannen mee. 

                    
Groetjes, KBO Meterik. 
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      Veiling stropoppen-bruidspaar tijdens kermis 

 

 

 
De Boorebrulluft is alweer enkele weken geleden gevierd. Wij zijn inmiddels bijgekomen van dit 
geweldige feestweekend! En aan alles komt een einde... Wij gaan plaatsmaken, zodat er straks kan 
worden geoogst.  
 
Wij waren het uithangbord, het herkenningsteken van ‘er gaat iets moois plaatsvinden’. Van ver 
kwamen de mensen naar Meterik om ons te bewonderen. Dat snappen we wel, we zijn immers een 
knap stel om te zien.  
 
Binnenkort verlaten wij onze stek. De vraag is: ‘waarheen?’ Wellicht als blikvangers bij het verkooppunt 
van Taco? Of als decoratie bij Camperplaats De Zandberg? Wie zal het zeggen??? We zijn erg 
benieuwd wat onze nieuwe bestemming wordt! 
 

Wij gaan onder de hamer op kermiszondag 10 juli om 18.00 uur. Heb je interesse en wil je ons 

graag een 2e thuis bieden, zorg dan dat je erbij bent! Tot dan!  
 
Groeten van de Familie Stro 
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Duurzaam Meterik   

 

Na een paar jaar pauze en genieten van de nieuwe woonruimte…,  

de ervaringen van Arnold en Wilma bij het verduurzamen van hun 

woonboerderij 

 

Vanuit de Dorpsraad zijn we met een project gestart om te kijken of er interesse is in Meterik om 
bestaande woningen en/of tuinen te verduurzamen. Door krachten en kennis te bundelen kunnen we als 
inwoners elkaar helpen en behoeft niet ieder voor zich alles zelf uit te zoeken. Dit keer de ervaringen van 
Arnold en Wilma met verduurzaming van hun huis, deel 4. 
  

Na een paar jaar pauze en genieten van de nieuwe woonruimte… 

Het eerste deel van de verbouwing is met een winter-BBQ en een goed feestje in stijl afgesloten.  
De kalender van 2009 hing inmiddels al bijna 2 maanden aan de muur, na 4 jaar avonden en weekenden 
bouwvakken vonden we een jaar rust welverdiend. Later dat jaar werd ik 40 en helaas liet met het 
bereiken van deze mijlpaal mijn gezondheid mij danig in de steek. Na een paar jaar kwakkelen en 
uiteindelijk een week in het Radboud in Nijmegen logeren was ik weer ‘up and running’. In die periode was 
er wel tijd te over om plannen te maken voor de rest van het huis. 
 
Inmiddels eind 2011 was een plekje buiten hoog op het verlanglijstje terecht gekomen. Op zijn tijd BBQ’en 
met een biertje is niets mis mee. De schuur was toch al toe aan een opknapbeurt dus een goede reden 
om buiten aan de gang te gaan. Met het nodige hak en breekwerk is de schuur ingekort om plaats te 
maken voor tuin en een veranda. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk hemelwater weer in de grond kan 
infiltreren kozen we voor grind als semiverharding. Voor de dakgoot van de schuur zijn grindkoffers 
gemaakt zodat ook dat hemelwater weer de grond in kan.  
  

Foto’s schuur voor en na 
 
De volgende ruimte in onze plannen was het maken van een werkplaats in het achterste deel van het huis 
waar vroeger stallen waren en de werktuigen stonden. Na berekeningen door een bouwtechnisch bureau 
was het dringende advies om de fundering als eerste te verzwaren zodat de nieuwe spouwmuren geen 
verzakkingen konden veroorzaken. Na maanden graven en meter voor meter betonstorten konden we 
eindelijk weer bovengronds verder. Als eerste werk kwam het inboren van spouwankers en plaatsen van 
isolatieplaten. De isolatieplaten waren inmiddels al meer dan 8 cm dik. Met 2 metselaars die daarna het 
metselwerk op zich namen werden er de nodige meters gemaakt en voorzien van geïsoleerde 
spouwmuren. 
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Foto’s spouwisolatie en spouwmuur 

 
Met bevroren vingers hobbyen is geen pretje, dus ook in de werkplaats was vloerverwarming gepland. De 
aanleg hiervan is wat anders dan normaal; omdat er een gevlinderde betonvloer kwam, was er geen 
afwerkvloer en daar wordt normaal juist de vloerverwarming in gelegd. De vloerverwarmingsslangen liggen 
nu een paar centimeter boven de isolatielaag met daaroverheen de bewapening en de gevlinderde 
betonvloer. Het duurt hierdoor wel wat langer voordat de vloer opwarmt (massatraagheid) maar bij 
gelijkmatig stoken is dit geen probleem. Als de vloer eenmaal warm is, is het rendement gelijk. Wel is het 
belangrijk om voldoende isolatie onder de vloer te leggen. 10 cm tempex is minimaal maar liever meer. 
Tegenwoordig is 20 cm vrij normaal. 
 

    

Foto’s isolatie, isolatie en VVW en vloer gevlinderd 
Door het isoleren van de nodige meters buitenmuur 
zakte ons verbruik met ongeveer 200m3 van 2600 m3 
naar 2400 m3 gas. En dat terwijl door de werkplaats het 
aantal verwarmde kubieke meters behoorlijk meer was 
geworden. Uiteraard is het in de werkplaats geen 20°C 
maar wel constant 15°C.  
Groet, Arnold 
 
Wil je meer weten over de verduurzamingsaanpak van 
Arnold, hou dan onze Fb-pagina en ’t Krèntje in de 
gaten. Wist je dat ook alle artikelen van Duurzaam 
Meterik op de site van dorpsraadmeterik.nl staan? 
Heb jij ook al verduurzamingsmaatregelen genomen? 
Laat ons jouw ervaringen weten! Via onze Fb-pagina of 
info@dorpsraadmeterik.nl. 
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Samen sterk 
 

 
1,2,3, hup! 
 
Bij de voetbalclub werd met vereende 
krachten de tent bij de kantine opgepakt en 
naast de voorlopige ‘kantine’ op de 
parkeerplaats gezet. 
 
 
Wat is het fijn dat er zoveel vrijwilligers zijn die 
dit even mee oppakken; het scheelt 
verrassend veel werk en zoals het gezegde 
luidt: 
 ‘vele handen maken licht werk’. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  Uit de krant van lang geleden… 
 
Uit de Nieuwe Venlosche Courant 10 augustus 1932. 
 
Auto-ongeval onder Horst. 
Geen persoonlijke ongelukken. 
Gistermorgen reed de vrachtrijder Craenmehr uit Meterik-Horst met zijn vrachtwagen, geladen met 
groenten, in de richting Venlo.  
Ter hoogte van de hoeve van den heer Crombagh, "Linde Hoeve", werd hij door een passeerende 
vrachtwagen uit Sambeek in ’t linker voorwiel aangereden met het noodlottige gevolg dat hij met 'n smak 
tegen de aan den weg staande boomen aanvloog en vervolgens in een greppel terecht kwam. De 
inzittende bestuurder bekwam geen noemenswaardig letsel, terwijl de heer Bouten uit Meterik 'n diepe 
wonde in het voorhoofd had.  
 
De auto uit Sambeek reed door zonder zich iets van 't ongeval aan te trekken. De materiële schade van 
den wagen is belangrijk. Het vehikel werd naar garage van den Munckhof gesleept. De politie heeft 
procesverbaal opgemaakt. De Hr. H. Strijbosch uit Horst was ter plaatse aanwezig. 
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Zanglust verzorgt op 14 juli een 

optreden bij de Gortmeule  

 
Gortmolenweg 19 in Horst 

 
Rond 1600 werd de boerderij ‘De Gortmeule’ gesticht in buurtschap Veld Oostenrijk. Daarmee is De 
Gortmeule de oudste nog aanwezige boerderij in deze buurt.  
 
De boerderij ontstond doordat er op deze plek gerst tot gort gemalen werd door een rosmolen, een molen 
die door een paard aangedreven werd. De boerderij en het erf zijn grotendeels in oorspronkelijke staat. De 
Gortmeule is in 2011 betiteld als landgoed. 
 
Tegenwoordig is de boerderij niet meer in bedrijf. Er is nu een winkeltje waar biologische producten van 
het landgoed worden verkocht en er is een kleine gezellige camping. 
 
Op dit ‘Plekske van Geluk’ verzorgt Zanglust op 14 juli vanaf 19.00 uur een optreden om de zomervakantie 
van het koor in te luiden. We zingen liedjes uit de jaren 70 en enkele liedjes in dialect. Het koor bestaat uit 
18 leden en zingt met pianobegeleiding. 
 
Iedereen die dat leuk vindt is van harte welkom om te komen luisteren.  
Na het optreden kan er genoten worden van een kop koffie en een heerlijk stukje eigen gemaakte verse 
vlaai.  
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en  

Open Inloop 

 

 

Het volgende Eetpunt is op maandag 18 juli, dan wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd.  

U kunt zich opgeven t/m donderdag 14 juli bij de Dorpsverbinders.  
Tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
 
Open inloop is iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur. 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.  
Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit. 
 

Miëterikse kermis voor de ouderen 

De Miëterikse kermis komt er aan, komende week is het zover. 
De organisatie heeft  een prachtig kermisprogramma in elkaar gezet en daarbij aan jong en oud gedacht. 

Kermismaandag 11 juli wordt er een ochtend voor de ouderen georganiseerd. 

Onder het genot van een kop koffie en een stuk vlaai kan men luisteren naar een buut en leuke muziek. 
De ochtend zal in de kermistent plaatsvinden en is van 10.00 – 12.30 uur. 
 

Let op! De open inloop is op 11 juli gesloten. 

 
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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   Jaarlijkse voorspeelmorgen 

 
 

 
Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse voorspeelmorgen. Tijdens deze morgen hebben al onze leerlingen, 
van een paar lessen tot een aantal jaren ervaring, kunnen laten horen wat ze het afgelopen jaar geleerd 
hebben. Ouders, opa's, oma's, broers, zussen zijn allemaal gekomen om te luisteren. Het was een 
geslaagde ochtend, waarbij we van elke voordracht hebben kunnen genieten. 
 
Na deze muzikale ochtend hebben de leerlingen gezellig kunnen genieten van een heerlijke barbecue en 
zwembad. Om het seizoen muzikaal af te sluiten was er ook een speciale Cajon cursus geregeld voor de 
leerlingen. Daarbij was het erg belangrijk om goed in de maat te kunnen spelen en heeft iedereen 
uiteindelijk mee kunnen doen op de muziek van Michael Jackson. Kortom een geslaagde dag.  
 
Nu is iedereen aan vakantie toe en gaan we volgend jaar de muzikale uitdagingen weer aan. 
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8, 9, 10 en 11 juli Miëterikse Kermis 
 
 
 
 
 

De jubileumeditie van de Meterikse kermis staat voor de deur. Na twee jaar uitstel kan het 5-jarig lustrum 
aankomend weekend eindelijk worden gevierd.  
Attracties staan dit weekend opgesteld in het centrum van het dorp. Naast de attracties wordt er iedere dag een 
breed scala aan randactiviteiten voor jong en oud georganiseerd en een zeer gevarieerd uitgaansprogramma in 
de feesttent. De organisatie is in handen van Stichting Meterikse Kermis. 
 
Sinds 2016 wordt in het tweede weekend van juli, in het centrum van het dorp, de kermis georganiseerd. 
Inmiddels een traditie die niet meer weg te denken is. Het in 2020 geplande lustrumweekend werd vanwege het 
coronavirus tot twee keer toe uitgesteld. Aankomend weekend is het dan eindelijk zover. Er staat voor jong en 
oud een zeer gevarieerd programma klaar. 
 
 

Op vrijdagavond 8 juli wordt de kermis officieus gestart met een nieuw evenement:  

 

de Slaag um de Meule 

 

Vanaf 19:30 uur gaan 16 teams in diverse spellen de strijd aan om zich tot winnaar te kronen van deze 
allereerste editie. De spellen met betrekking tot behendigheid, (muzikale) kennis en sportiviteit zijn bovendien 

leuk om naar te kijken, ook voor niet-deelnemers. Er is deze avond muziek van joekskapel Mekkeluk Zât. 

 
 

De kermis wordt op zaterdag 9 juli om 14:00 uur feestelijk geopend met een ballonnenwedstrijd en een 

mega-taart voor het hele dorp. Vanaf dan zijn ook de attracties geopend.  
Om 14:30 uur start de kindereditie van hardloopwedstrijd ‘Rundje um de Zaal’ (500m en 1000m), gevolgd door 
de volwassenen om 16:00 uur, die laten zien wie de snelste is op de 5 en 10 kilometer.  
Verder die middag is er een levend bingo, tour de Miëterik en silent disco voor de basisschoolkinderen. De 

feesttent wordt op zaterdagavond vanaf 20:00 uur op de kop gezet door One Shot en Star DJ. 

 

 

Zondag 10 juli starten de festiviteiten al vroeg in de ochtend met De Wekkerradio van Omroep Horst 

aan de Maas. Deze wordt vanaf 09:00 uur, live vanuit de kermistent, uitgezonden en is voor de liefhebbers 
natuurlijk bij te wonen.  
Om 11:00 uur start het inmiddels traditionele toeptoernooi. Gevolgd door de welbekende loterij en de 
jubileumeditie van ‘Heel Meterik bakt’.  

Dit geheel wordt vanaf 15:00 uur muzikaal omlijst door de Meterikse joekskapel Kerboet met Kroet.  

De dag wordt feestelijk afgesloten met een optreden van Balloon. 

 
 

Op maandag 11 juli is het, na de seniorenochtend met Pierre van Helden en Jac Hanssen, tijd voor het 

matinee.  
Voor de volwassenen is er een beerpreuvenement door de Horster Beer Brouwers en voor de jeugd is er een 
speurtocht en een ballonnenman.  
 
Op deze middag en avond verschijnen twee artiesten op het podium.  

De spits wordt afgebeten door Music On Demand die, zoals de naam al zegt, muziek spelen op aanvraag. 

De kermis wordt met een knaller afgesloten door de band Fragment en DJ Horspower. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

    H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 9 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst) 
 

Zaterdag 23 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur 

 

Zaterdag 6 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur 

 

Lectoren, acolieten en collectanten 

Lector    Acoliet     Collectant 

09-07: Jos Tielen      Huub Baltussen   Jeu Tacken 
23-07: Piet Kuenen   Max van Dieten   Jan Steeghs 
06-08: Susan Baltussen  Huub Baltussen   Jeu Tacken 
 

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:  077-398 14 16 

 

Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  

 

Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 

 
 
 
Dankbetuiging 
 
 

Langs deze weg willen wij jullie allen 
 

bedanken voor de vele kaarten, bloemen, 
 

donaties en vele andere blijken van medeleven, 
 

die wij ontvingen na het overlijden van 
 
 

Truus van Dijck – Wismans 
 
 

Jullie belangstelling was en is voor ons een grote  steun 
 

Jan van Dijck 
 

Kinderen en kleinkinderen 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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