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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Als het in augustus sterk dauwen doet, 
blijft het weer wel even goed. 

 
In week 33 is er 40 mm. neerslag gemeten. 
Het totaal in augustus is 56 mm. 

 
Over het weer zal altijd worden gepraat 
al is het nooit echt positief 
en ook al is het weer niet zoals het gaat 
neem het nou gewoon maar voor lief. 
 

                    Tot weeres met groeten van Jos    
 

 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

 

De  Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 

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 2019 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

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

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 22 augustus 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 
Do 22: Kennismakingsbezoek burgemeester Ryan Palmen aan Meterik 19.00 - 22.00 uur, 
  geen dorpsraadvergadering 
Za 24: JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
Ma 26: - t/m vrijdag 30 augustus JongNL Meterik aanvang nieuw seizoen 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Vr 30: RKSV Meterik jubileumweekend 
Za 31: RKSV Meterik jubileumweekend 
 

September: 

Ma 02: - KBO wandelen 13.30 uur 
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

Di 03: KBO excursie dahliakweker 14.00 uur       
Do 05: KBO knutselen 13.30 uur  
Vr 06: KBO eetpunt 18.00 uur 
Zo 08: Vrouwen samen sterk dauwtrappen 
Ma 09: - KBO kienen 13.30 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 16: - ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur  
- KBO wandelen 13.30 uur 

Wo 18: Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur 
Do 19: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Ma 23: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Di 24: Vrouwen samen sterk jaarlijks uitstapje 
Za 28: - JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
  - Meriko Vocaal concert 20.00 uur 
Ma 30: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Oktober: 

Do 03: KBO knutselen 13.30 uur 
Vr 04: KBO eetpunt 
Zo 06:  - Zanglust koffieconcert 10.30 uur 
  - Oogsttijd 800 Dorsen en Nationale Molendag 12.00 - 16.00 uur 
Ma 07: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 09: Vrouwen samen sterk medische avond 19.30 uur 
Za 12: - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
  - PSV St.Joris Dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal 
Zo 13: PSV St.Joris Dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal 
Ma 14: KBO kienen 13.30 uur 
Di 15: KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur 
Do 17: - KBO knutselen 13.30 uur 

- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 
Wo  23: Tovri 20.00 uur 
Za 26: - JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 

- Tovri 20.00 uur 
Wo 30: Vrouwen samen sterk culinaire avond 19.30 uur 
Do 31: KBO knutselen 
 

November: 

Vr 01: - KBO eetpunt 18.00 uur 
- Tovri 20.00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Stafvergadering met BBQ 
 

Aanstaande vrijdag 23 augustus (morgen dus) is de eerste 

stafvergadering van het nieuwe seizoen. We vergaderen kort om daarna 
met zijn allen te BBQ-en. Aanvang 18:30 uur bij de blokhut. 
 

Oud Papier Actie 

Aanstaande zaterdag, 24 augustus, komen we vanaf 14 uur 
weer, huis aan huis, oud papier ophalen. Wilt u zorgen dat het 
netjes gebundeld aan de weg klaar staat? Alvast bedankt! 
Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn Sjuul Hegger (drinken en 
hesjes), Yvonne Wijnands, Hans Alaerds en Theo Driessen.  
 

Eerste groepsavond 

De eerste schoolweek zit er voor de meesten van jullie bijna op. 
Hopelijk heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad en is de 
eerste schoolweek goed begonnen.  
Dit betekent dat de groepsavonden ook bijna van start gaan. In 
week 35 zullen de groepsavonden beginnen. Dit is vanaf 
maandag 26 augustus. 
 

Hallo jongens en meisjes van groep 4 

Hebben jullie zin in het eerste JongNL Meterik seizoen? Wij wel! 
Op donderdag 29 augustus begint de eerste groepsavond om 18:30 en deze duurt tot 19:45 uur. 
Let op, niet eerder dan 10 minuten vooraf aanwezig zijn anders is de leiding er nog niet.  
Op 19 september is er een ouderavond; de ouders zijn dan van harte uitgenodigd om met ons 
kennis te maken en te komen luisteren naar wat wij allemaal gaan doen.  
Hebben jullie vragen of wil je ook nog lid worden? Neem dan contact op met Anna 06-46507029 
Groetjes,  
Eva, Kirsten, Anna en Maartje 
 

Data gezamenlijke kampen komende jaren: 

2020 → 25 juli t/m 01 augustus (i.v.m. Miëterikse kermis is dit de 3de week van de zomervakantie 
2021 → 24 juli t/m 31 juli (weer gewoon de 1ste week van de zomervakantie) 
 
 

 
 

IN MEMORIAM 

 
 

Op 5 augustus vernamen we het droevige bericht dat ons lid JAN JENNISKENS is overleden.  

Jan was altijd aanwezig op themamiddagen, jaarvergaderingen en zeker niet te vergeten de kerst-
/adventsvieringen, waar Jan gezamenlijk met het seniorenkoor zijn prachtige stem ten gehore 
bracht. Ook met het schoffelen van het kerkhof was Jan altijd present, want dat moest er mooi en 
verzorgd uitzien. Jan was 20 jaar lid van seniorenvereniging KBO Meterik. Bestuur en leden 
bedanken Jan voor alle inzet voor KBO Meterik en zullen Jan dan ook nooit vergeten. Elly, 
kinderen en kleinkinderen, veel sterkte met het verlies van echtgenoot Jan, papa en opa, namens 
bestuur en leden van seniorenvereniging KBO Meterik. 
 

EXCURSIE 

Opgave voor deelname aan het bezoek van de DAHLIAtuin op dinsdag 3 september is nog 

mogelijk t/m zondag 25 augustus bij Henk Smeets tel. 077-398 8895 of 06-8140 2678. 
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Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 106 

Op 2 april 1979 werd pastoor 
Janssen bij gelegenheid van 
zijn 50e verjaardag door de 
parochieraad verrast met een 
Abraham in zijn tuin. De pop 

was, geheel in stijl, gekleed met een zwarte toog.  
(Foto: Dagblad voor Noord-Limburg) 
 
In 1979 werd het gehele dak van de kerk voorzien van 
nieuwe leien en werd torenverlichting aangebracht. 
 
In 1979 werd ook het kerkhof van Meterik van 
sierbestrating voorzien.  
Er werden grindpaden aangelegd met in het midden een bestrating met de levensboom erin. 
De boom heeft 7 takken omdat ‘zeven’ een bijbels begrip is.  Pastoor Janssen zag de boom als 
symboliek van toekomst en nieuw menselijk leven: “Een levende parochie, zich altijd weer 
vernieuwend, dorre takken en bladeren vallen af in de winter en door stormen; nieuwe twijgjes 
ontstaan in het voorjaar. 
Knopjes in de winter, aan een kale dode 
tak, spreken van een belofte van een 
nieuwe lente, een nieuw leven. Hij is 
geworteld in de grond, zoals wij allen 
geworteld zijn in God, de grond van ons 
bestaan. Deze wortels geven voedsel en 
houvast aan ons leven. Christus is de 
stam, wij zijn de takken. Aan de vruchten 
kent men de mens”. 
 
Aanleiding voor de renovatie van het 
kerkhof was een stormwind in 1978 die 
het kruisbeeld en de sokkel in het midden 
van het kerkhof omblies en daarbij enkele 
graven van pastoors vernielde. 
( pentekening van het kerkhof uit 1979) 
 

 

 

Wij vernamen het droevige nieuws van het overlijden van 

ons lid 

Jan Jenniskens 

 

Jan was een fijn en trouw lid van onze vereniging. Tijdens zijn actieve lidmaatschap deden wij 

naast reguliere activiteiten ook nooit vergeefs een beroep op Jan voor hand-en-spandiensten. 

Nadat Jan stopte als actief lid was hij een regelmatig bezoeker van onze concerten en activiteiten. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het overlijden van Jan. 

 

Bestuur en leden Mv Concordia Meterik 



 

6 

 

 

 

Kennismakingsbezoek burgemeester Ryan Palmen aan 

Meterik.  
 
Op donderdagavond 22 augustus komt burgemeester Ryan Palmen in het kader van zijn 
kennismakingsronde naar Meterik.  
 
Om hem een goed beeld te geven van wat er in onze gemeenschap leeft, hebben we ook een 
aantal verenigingen en stichtingen uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Samen met de 
verschillende werkgroepen van de Dorpsraad is er een programma in elkaar gezet dat vanaf de 
molen van start zal gaan.  
 
Na de koffie met vlaai gaan we per fiets een rondje Meterik doen. Dat zal ongeveer anderhalf uur 
duren. Tijdens en na de fietstocht zal er voldoende gelegenheid zijn om op een ongedwongen 
manier kennis te maken met onze nieuwe burgemeester en de burgemeester met Meterik. Daarna 
wordt het programma weer bij de molen afgesloten.  
We zullen op onze Facebookpagina en volgende week hier in het Krèntje verslag doen van het 
kennismakingsbezoek. 
 
I.v.m. het kennismakingsbezoek van de burgemeester aan Meterik, zal er donderdag 22 augustus 
geen dorpsraadvergadering plaatsvinden. De volgende openbare dorpsraadvergadering vindt 

plaats op donderdag 19 september om 20.00 uur bij café Ôs Kruuspunt. 

 

 

Dauwtrappen en uitstapje 

 

Een paar weken geleden hebben jullie allemaal een uitnodiging 
gekregen voor het dauwtrappen en het uitstapje. Jullie kunnen je 
nog tot 31 augustus aanmelden voor deze activiteiten bij 
Annemie Smulders 

Voor het dauwtrappen hebben we weer een mooie route 
uitgestippeld en wordt er een heerlijk ontbijt geserveerd.  

 

 

Het uitstapje wordt een verrassende dag met veel 
entertainment. 

We zien jullie graag op zondag 8 en dinsdag 24 september. 
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BBQ Meteriks veld 

 

Het einde van de zomervakantie was weer bereikt en daarmee ook de buurtbarbecue van het 
Meteriks veld. Mede doordat het Meteriks veld het afgelopen jaar gegroeid is qua aantal 
bewoners, was er ook dit jaar weer een grandioze opkomst van bewoners, waardoor het een 
geslaagd feestje werd. Hieronder geven we jullie graag een sfeerimpressie van enkele mooie 
momenten die vastgelegd werden. 

   

Bedankt allemaal voor 

de aanwezigheid. 

 

Op naar  

buurt-BBQ 2020! 
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  

Maandag 16 september is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een 

heerlijke maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3 gangenmenu 
en de kosten bedragen € 12,00 

Aanvang: 12.15 uur 

Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 9 
september op te geven  bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt ze ook bellen op  
tel. 06-3823 0621 of mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.  
 

De mensen die zich 19 augustus al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen. 

 

Wie helpt?? 
 

In deel 94 van de geschiedenis van de parochie (Krèntje van 23 mei) was te lezen dat er, onder 
invloed van het Tweede Vaticaans Concilie, een eikenhouten altaartafel werd geplaatst vóór het 
altaar; de priester stond vanaf toen met het gezicht naar de gelovigen toe. 

Onlangs dook er een foto op waarop de twee altaren te zien zijn (zie foto hieronder). Waarschijnlijk 
is de foto genomen tijdens een communie- of een vormselmis. 

Wie herkent de versiering rechts van het altaar en weet wanneer de foto gemaakt is.  

Graag een berichtje naar info@heemkundemeterik.nl of bel 077 398 38 12. Dank je! 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Uitstapje met Zonnebloemgasten naar Groenzo 

 

Dinsdag 13 augustus maakten de Meterikse 
Zonnebloemgasten samen met de 
vrijwillig(st)ers een uitstapje naar 
Plantencentrum Groenzo in Sevenum. 
 
Een mooi en gezellig plantencentrum met een 
grote diversiteit aan planten voor binnen en 
buiten en woonaccessoires.  
 
Ook de reptielengrot was in trek, waarin kleine 
slangen, spinnen en leguanen te bezichtigen 
waren. 
 

 
 
Nadat we plaats hadden genomen op 
het terras in het Junglecafé konden we 
genieten van een kopje koffie en wafel 
met kersen en slagroom. Ondertussen 
kwam de eigenaresse zich voorstellen 
en vertelde hoe zij hier terecht waren 
gekomen. Daarna werd een mooie 
koningspython geshowd.  

 
Sommigen vonden het toch wel een beetje griezelig, 
maar na even wennen werd het beestje zelfs geaaid. 
Boven verwachting voelde deze best zacht aan. 
 
De tijd vloog om en na nog wat gezellig gekletst te 
hebben werd het weer tijd om op te stappen. 
Ondertussen viel de regen met bakken uit de hemel. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

10 
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RKSV 90 jaar 

 
 
Zoals jullie wellicht gehoord hebben, bestaat onze voetbalclub 90 jaar. Dit moet natuurlijk gevierd 
worden. De feestcommissie is al druk bezig met het organiseren van een fantastisch 
feestweekend. Dit zal gehouden worden op 30 en 31 augustus. En natuurlijk ben jij van harte 
uitgenodigd!  
 
We hebben het volgende op het programma staan: 
 

Vrijdag 30 augustus: 

Om 19:00 uur worden er twee jubileumwedstrijden gespeeld. 
Op veld 1 Meterik 1 – America 1 
Op veld 2 Meterik 2 – America 2 
Deze avond wordt afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje door de Meterikse 
DJ’s  Einstein & MC2. 
 

Zaterdag 31 augustus: 

Het feest begint deze dag om 14:00 uur. Het middagprogramma is gevuld met een voetbaltoernooi 
voor de jeugdteams. Hier zullen de JO-15 & JO-17 een onderling toernooi spelen.  
Tijdens het jeugdtoernooi is er voor de overige bezoekers nog een leuke quiz en een tombola 
georganiseerd met leuke prijzen. Deze middag wordt helemaal muzikaal verzorgd door vinyl DJ  
Ad Derix. 
 
Ook Stichting Heemkunde Meterik heeft zijn steentje bijgedragen. Er is namelijk de hele middag 
de geschiedenis van RKSV Meterik te bewonderen. De zaterdagmiddag wordt een reünie voor 
alle leden, oud leden en alle anderen om onder het genot van een kopje koffie of fris oude 
herinneringen op te halen. Iedereen is van harte welkom. 
D.m.v. van een quiz en fotopresentatie zal het geheugen worden opgefrist!  
 
Aan het einde van de middag zal Ferry Janssen zijn barbecue aansteken, om te voorkomen dat er 
iemand honger lijdt. 
 
Om 20:00 uur zullen de deuren naar de feesttent geopend worden. Je hoeft je natuurlijk hier niet te 
vervelen, want de legendarische Meterikse band ‘The Hedge’ komt de feesttent op de kop zetten. 
Zij zullen deze avond ondersteund worden door het Lottumse DJ duo Oldschool kaldeschottel.  
 
Wij hopen dat we jullie genoeg gemotiveerd hebben om te komen en jullie 30 en 31 augustus zien 
op het Sportpark van RKSV Meterik!!!! 
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         Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 

KangoeroeKlup 

Op zaterdag 7 september van 10.30-11.30 uur starten de KangoeroeKlup trainingen weer op 

Sportpark Wienus. De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar 
korfbal. De training die de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op 
basisvormen van bewegen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 
2) al op vroege leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in 
teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. 
Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, 
gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen.  
Meer informatie of een keertje meedoen? Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z of mail naar 
info@svoxalis.nl. 
 

Vriendinnentraining  

In week 35 (26/08 t/m 30/08) zijn er bij de jeugdteams vriendinnentrainingen. Dat betekent dat elk 
lid een vriendinnetje of zusje mag meenemen die komt meetrainen. Dus wil je korfbal een keertje 
uitproberen? Dan is dit je kans. Graag vooraf aanmelden bij de trainster. 
 

Agenda 

• Vanaf 18-08-2019: Start 1e helft veldtrainingen senioren en jeugdteams A-B-C-D-E-F +  
MW + recreanten 

• 26-08-2019 t/m 30-08-2019: 1e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  

• 31-08-2019: Deelname SPES-Toernooi in Milsbeek voor alle jeugdteams 

• 07-09-2019 + 08-09-2019: Start 1e helft veldcompetitie 2019-2020 

• 07-09-2019: KangoeroeKlup training 10.30-11.30 uur Sportpark Wienus 

• 07-09-2019: Teamfoto's maken D1 + E1 (10.00u) + E2 + F1 (9.00u) 

• 08-09-2019: Teamfoto's maken S1 (12.00u) + S2 (13.30u) 

• 09-09-2019: Bloemenactie Rozenverkoop Hegelsom 18.15-20.00 uur 

• 11-09-2019: Teamfoto's maken MW1 (19.10u) + MW2 (20.00u) + Recr (19.10u) 

• 14-09-2019: Teamfoto's maken C2 (10.00u) + C1 (11.00u) + A1 (12.00u) 

• 21-09-2019: Teamfoto's maken B1 (11.00u) 
 

Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis. 

 

 
 
 

 
 
Gedichtje uit het boekje 
‘Moet ik nou nog lang op 
school blijven’? 

 
 Geschreven door 
 Jeu Geurts 
  
 
 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://bit.ly/2FueV0Z
mailto:info@svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Officiële opening van ons nieuwe bedrijfspand en het insectenhotel is om 14:00 uur 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 
Zaterdag 24 augustus: 21e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Frans Verdellen (jaardienst) 
2. Piet Smedts en overledenen van de familie (jaardienst) 
3. Ben Lemmen (jaardienst) 
 

Zaterdag 31 augustus, 22e zondag door het jaar, 19.00 uur 

geen misintenties 
 

Zaterdag 7 september geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

zondag 8 september: jaarlijkse processie Tienray 

Vertrek processie: 10.00 uur. De H. Mis begint om 10.30uur. 

 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

24-08: Jos Tielen  24-08: Max v. Dieten  24-08: Piet Colbers 
31-08: Sophie Houben 31-08: Jan Philipsen  31-08: Jan Steeghs   
   

Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023  

 
 

Training Puber in huis  

 

Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. Ouders kunnen zich machteloos voelen of 

misschien geen grip meer hebben op hun puber. De training ‘Puber in huis’ richt zich op ouders 

die vragen hebben over de opvoeding van pubers en lichte opvoedingsondersteuning willen in de 

dagelijkse gang van zaken. Ouders worden gestimuleerd en krijgen handvatten om hun eigen 

opvoedingsvaardigheden te verstevigen en te vergroten. Er worden actuele situaties besproken en 

geoefend. In deze training komt ook theorie over de puberteitsfase aan bod. De training bestaat uit 

zes avonden van twee uur.   

 

Voor wie: Ouders van pubers uit de gemeente Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Beesel en 

Mook en Middelaar.  

Wat: Training ‘Puber in huis’  

Waar: MFC op Expeditie, Vossenerlaan 57 in Blerick 

Wanneer: Woensdag 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november van 19.00 tot 21.00 uur.  

Informatie en aanmelden:   

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                   

Aanmelden kan tot 9 oktober 2019.  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hetty Vestjens via 06 17433092 / 

h.vestjens@synthese.nl of  Anton van der Heijden 0644281791 / a.vanderheijden@synthese.nl of 

via groepswerk@synthese.nl. 

 

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & 

inschrijving.  

 

mailto:h.vestjens@synthese.nl
mailto:a.vanderheijden@synthese.nl
mailto:groepswerk@synthese.nl
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