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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
Wanneer je er voor kiest regen vervelend te vinden,  
heb je een slechte dag wanneer het regent. 
 
In week 8 is er in Meterik 29 mm. bijgekomen. 
Het totaal in februari is nu 99 mm. 
 

9 maart is er een supermaan. 

Een supermaan is een volle maan die groter en helderder opkomt dan gewoonlijk. Ten gevolge van de 
elliptische baan van de maan rond de aarde varieert de afstand van de aarde tot de maan doorgaans 
tussen ongeveer 357.000 km en 406.000 km, gemiddeld 384.450 km. De kortst mogelijke afstand 
bedraagt 356.400 km.  
 

 
         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 2020 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

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 27 februari 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

Februari 

Do 27: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
   

Maart 

Zo 01: Balgooien 11:00 uur 
Ma 02: - Zanglust, jaarvergadering 09:30 - 11:30 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 04: St. Gemeenschapshuis Meterik: infoavond verbouwing De Meulewiek 20:00 - 21:30 uur 
Do 05: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Vr 06: KBO eetpunt 18:00 uur 
Ma 09: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
  - Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Wo 11: - Zonnebloem: kienen bij PETC+ In Hegelsom 
  - Vrouwen samen sterk Dementie 19:30 uur 
Za 14: Deelname JongNL Meterik aan NL-Doet actie 
Ma 16: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
  - KBO jaarvergadering 14:00 uur 
Do 19: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur 
Vr 20: Informatieavond realisatie levensloopbestendige woningen;  

basisschool ‘Onder de Wieken’, Rector de Fauwestraat 26 Meterik 19:30 uur 
Za 21: - Potgrondactie Ruiterclub St. Joris Meterik 00:00 uur 
  - Bingo avond t.b.v. Alpe d'Huzes Meriko Vocaal 19:30 - 23:55 uur 
Zo 22: Zanglust H. Mis opluisteren Smakt 11:00 uur 
Ma 23: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 25: Vrouwen samen sterk Culinaire avond ( Indonesisch) 19:30 uur 
Vr 27: Jaarvergadering Ruiterclub St. Joris Meterik 20:30 uur 
Za 28: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Ma 30: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
   

April 

Do 02: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO eetpunt 18:00 uur 
Vr 03: KBO eetpunt 18:00 uur 
Za 04: - Seniorenweekend JN district Utopia door JongNL Meterik 
  - Solistenconcours Horst aan de Maas 2020 (organisatie Concordia) 
Zo 05: - Seniorenweekend JN district Utopia door JongNL Meterik 
  - Solistenconcours Horst aan de Maas 2020 (organisatie Concordia) 
Ma 06: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Di 07: Collecte Goede Doelen 18:00 uur 
Wo 08: - Collecte Goede Doelen 18:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk Paasstukje maken 19:30 uur 
Ma 13: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 15: KBO spellenmiddag 14:00 uur 
Do 16: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Za 18: Concert Concordia Merterik i.v.m. première-uitvoering compositie-opdracht 20:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Carnaval is weer voorbij 
 
 
 

Carnaval is voorbij, de kleding gewassen, de 
versiering opgeruimd en iedereen is weer klaar om 
verder te gaan met het ‘normale’ leven.  
 
Maar waat waas ‘t good. En waat ging os staflid 
Prins Bernard I vuurop, geweldig!    
 

OPA (Oud Papier Actie) 

Aanstaande zaterdag, 29 februari, komen we oud papier ophalen. Groep 2 is aan de beurt. Dit zijn 

Paul Hoeijmakers, vervangen door Paul Vissers, Bram Jacobs en Prins Bernard I Jenniskens. Zorg dat 
vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Want vanaf dan beginnen we.  
Verzamel punt is Ger Kleuskens. 

 

JongNL Meterik is op zoek naar een nieuwe 

voorzitter/ster.  

 
Heb je interesse om voorzitter/ster te worden bij JongNL Meterik of zou 
je iets anders bij onze vereniging willen doen. Dat is natuurlijk mogelijk.  
Voor meer informatie of twijfel je of dit wat voor je is? Neem dan 

contact op met de blokhut van JongNL, zodat wij je vervolgens met Rick van Rengs in contact kunnen 
brengen. Door de week kun je in de avonduren bellen met 077-398 6123.  

 
 
 

 
 

 
 Krèntje vandaag in elke Meterikse brievenbus  
 

 
 
 
 

Elke week verschijnt op donderdag ons dorpsblad voor en door Meterik: ’t Krèntje. 
Hierin staat het verenigingsnieuws en andere vermeldingswaardige zaken die betrekking hebben op het 
reilen en zeilen in Meterik.  
Vandaag wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid. 
De Meterikse abonnees die het krantje elke week digitaal ontvangen, krijgen ’t Krèntje gewoon in de 
mailbox, maar daarnaast ontvangen ze ook een papieren versie omdat die huis-aan-huis wordt bezorgd.  
We wensen iedereen veel leesplezier! 
Misschien hebt u nog geen abonnement en denkt u: “Het lijkt me leuk om het krantje elke week in 
de brievenbus of de mailbox te krijgen.” Dat kan! 
 
Een abonnement vanaf nu t/m december 2020 kost € 20,00. 
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag(avond) in de brievenbus. 
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook. 
Voor € 9,00 ontvangt u ’t Krèntje vanaf nu t/m december 2019 elke donderdag in uw mailbox. 
 
Aanmelden voor een abonnement kan door het abonnementsgeld over te maken op 
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement óók uw mailadres (zonder @).  
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist - 
deel 132 
 
In 2014 onderging het 
kerkgebouw een 
grondige restauratie 
waarbij het voegwerk van 
de kerk geheel werd 
gerestaureerd; een grote 
en tijdrovende klus. 
 
 

Ook het voegwerk van de pastorie werd vernieuwd waardoor 
de pastorie geheel in de steigers kwam te staan. 
 
Het groen rondom de kerk werd, dankzij sponsoring door de 
Dorpsraad, opnieuw aangeplant. 
 
Op 1 januari 2015 ging de parochie van Meterik op in het 
cluster van Horst met als doel om de diverse parochies vitaal 
te houden en te werken aan het versterken van de 

gemeenschap. De parochiecoördinatoren regelen de zaken in de parochie; het clusterbestuur bestuurt ‘op 
afstand’ en faciliteert de parochie. 
Belangrijk doelen hierbij:  

‘hoe kan de parochie bijdragen aan de gemeenschapszin in Meterik’ en ‘hoe kan het kerkgebouw 
ingezet worden om de gemeenschapszin nog meer vorm en inhoud te geven’. 

Dit kreeg in november 2015 invulling: Muziekvereniging Concordia uit Meterik organiseerde Sagas en 
fanfaremuziek, filmbeelden, lichtkunst, zang, figuranten en vertellers lieten de geschiedenis van de Peel 
herleven in de Meterikse kerk. 
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WANDELEN 
 
 
Maandag 2 maart gaan we weer wandelen, dit zal de beenspieren na carnaval weer goed doen, maar 
zoals gewoonlijk doen we toch de 3 en de 5 km en kunnen we bij terugkomst bij Gerda (moeder van de 
carnavalsprinses in America) weer genieten van een lekkere kop koffie.  
We vertrekken om 13.30 uur bij ‘De Meulewiek’. 
 
KNUTSELEN 
Donderdag 5 maart is er ook weer knutselen (kaarten maken) met Ans, altijd weer gezellig en vooral 
leerzaam. Heb je ook zin om enkele mooie kaarten te maken, kom dan op donderdag 5 maart om 13.30 
uur naar ‘De Meulewiek’. 
 
JAARVERGADERING KBO  
Bij de K.B.O. – P.C.O.B. uitgave op 3 of 4 maart (voorheen Nestor) is ook de uitnodiging voor opgave bij 
deelname aan de jaarvergadering op maandag 16 maart bijgevoegd op een A4 vel , let dus goed op.  
 
 

 
 
 

   W E L K O M  bij ons koor 
 

 
 
Zanglust is een gezellig seniorenkoor. Wij hebben een veelzijdig, meerstemmig repertoire. 
Wij organiseren zelf optredens en zingen geregeld in verzorgingshuizen. Daarmee doen we veel mensen 
een enorm plezier. Ook zingen wij in begrafenismissen van onze eigen dorpsgenoten.   
 
Het afgelopen jaar zijn ons helaas diverse koorleden ontvallen wegens ziekte of overlijden. 

 
 
We hebben dringend nieuwe koorleden nodig, wil ons 
koor blijven voortbestaan. 
 
Zing je graag, kom dan naar onze repetitie. Wij repeteren elke 
maandagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur in MFC de Meulewiek. 
In de pauze wordt er volop met elkaar gebuurt. 
 

Daarnaast is zingen in een groep een fantastische vorm van dagbesteding. 
 

 

 

 

 

    ‘Schuuf gezellig aan’ op 16 maart 

 

 

Maandag 16 maart om 12.15 uur is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’.   

Wilt u mee eten, dan kunt u zich voor 10 maart opgeven bij de Dorpsverbinders,   
tel. 06-3823 0621.  
 
De kosten zijn €12,00 p.p. 
 
Wie zich op 16 februari al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer te doen. 
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Rozen voor Pieternel van Neerven 
 
Nelke van der Sterren-Craenmehr uit Horst vond dat Pieternel van Neerven-Voermans rozen verdiende en 
daarom kwam Louis Vulllings van het radiopragrama ‘Wekkerradio’, na een korte onderbreking, weer naar 
Meterik.  
 
Pieternel is actief betrokken bij Tafeltennisvereniging Armada in Horst en vervult daar diverse functies. 
Ook in Meterik is Pieternel op allerlei fronten actief: ze 
maakt deel uit van de jeugdcommissie van 
Muziekvereniging Concordia en is daar secretaris.  
Ook was Pieternel 11 jaar lid van het Boerenbruiloftcomité. 
 
Deze week gaat Louis Vullings op bezoek bij Marieke 
Claessens-Saris, van Zorgboerderij Wienes in Hegelsom, 
die door Pieternel is genomineerd als volgende schakel 
aan de bloemenketting.  
Sinds mei 2019 wonen 12 bewoners in Het Wienes Huis 
dat door Marieke is opgericht en wordt beheerd. Deze 
bewoners huren ieder hun eigen appartement in een van 
de twee groepswoningen.  
Pieternel is lid van de activiteitencommissie van Het 
Wienes Huis en vindt dat Marieke de bloemen, die 
wekelijks worden geschonken door de Fa. Van der Hulst, 
verdient.  
 
Pieternel, geniet van de mooie rozen, ook jij hebt ze zeker verdiend! 
 

 

 
 
Komend voorjaar lekker mee (blijven) doen aan 
sport, muziek, dans en vrije tijd voor kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen 
 
 
 
 

Het voorjaar komt eraan. Tijd om lekker te gaan sporten, 
dansen, muziek te maken of lid te worden van een 
vrijetijdsvereniging. Lid zijn en blijven van een sportclub, 
muziekvereniging of Jong Nederland 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), dans, muziek, jeugdverenigingen en kindervakantiewerk.  
 
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. 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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Dagbesteding 

Het thema van de nieuwsbrief van de Dorpsverbinders staat deze keer in het teken van dagbesteding. Alle 
onderzoeken geven aan dat een zinvolle dagbesteding positief werkt op levenszin en levensduur. Dat 
geldt voor zowel jong als oud. Er wordt dan ook binnen de gemeente Horst aan de Maas op veel plaatsen 
dagbesteding aangeboden. In dit artikel o.a. voorbeelden van dagbesteding in Meterik. Verder info waar je 
andere vormen van dagbesteding kunt vinden en wat de gemeente daarin kan betekenen, een stukje over 
de inloop in het MFC, kennismaken met Doortje Guntlisbergen en een toelichting van het project ‘Kan 
iedereen meedoen in Meterik’.  
 

Dagbesteding in Meterik. 

Vrij toegankelijke activiteiten 
De gemeente subsidieert dorps- en wijkactiviteiten waar iedereen naar toe kan. In Meterik vind je: 
 

• De open inloop op maandagmiddag in De Meulewiek 

• Eetpunt, iedere 3e maandag van de maand in De Meulewiek. 

• Eetpunt KBO, iedere 1e vrijdag van de maand bij ’t Kruuspunt 

• Activiteiten van De Zonnebloem. 

• Activiteiten door privé initiatieven zoals het maken van een wandeling tot het voeren van een 
gesprek. 

 
Dagbesteding kan nodig zijn voor jong en oud. Het kan zijn met of zonder intensieve begeleiding. 
Dagbesteding kan ook op hoge leeftijd nodig zijn, bijvoorbeeld bij dementie of een fysieke beperking. 
Woont uw kind in een zorginstelling, dan is er ook altijd recht op dagbesteding. 
 
 

Voorbeelden in Meterik. 

 
 
 
Het Rotven is een kleinschalig begeleidings- en ontmoetingscentrum voor kinderen met een uitdaging in 
contact, onder andere kinderen met autisme en aanverwante stoornissen. Deze kinderen willen graag in 
contact komen met anderen. Het is een plek waar kinderen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten in 
hun vrije tijd. Deze veilige omgeving biedt uitdaging om kinderen zichzelf te laten ontwikkelen en om 
controle te krijgen over zichzelf en de omgeving. Hierdoor kunnen ze zich beter openstellen en aanpassen 
in deze maatschappij. 
 
De manier van werken op Het Rotven is gebaseerd op de methode ‘Contactgericht Spelen en Leren 
(CSL)’ van de Stichting ‘Horison’. Het is een manier om kinderen met een uitdaging (autisme) in contact te 
benaderen vanuit je hart en zonder oordelen en met een open en ontspannen houding.  
De mensen die op Het Rotven werken zijn begeleiders met een pedagogische opleiding en CS kwaliteiten. 
 
Het Rotven biedt groeps- en individuele begeleiding. Deze kunnen worden vergoed vanuit de Zorg in 
Natura (ZIN gemeente) en Persoonsgebonden Budget (PGB).  
Het Rotven heeft sinds januari 2015 ook een raamovereenkomst met de 7 Noord-Limburgse gemeenten. 
Instap is mogelijk via een keukentafelgesprek met een gebiedsmedewerker van uw eigen gemeente. 
Hierbij kan Het Rotven helpen indien er behoefte aan is. 
 
U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons:   info@hetrotven.nl of ww.hetrotven.nl/dagbesteding. 
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Conny’s Zorg     

 

 
Conny’s Zorg is een kleinschalige (max. acht cliënten) dagbesteding in een groene omgeving. De 
Zandberg in Meterik is de uitvalsbasis. Met onze bus zorgen wij zelf voor het vervoer van onze cliënten. 
Op de dagbesteding bereiden we samen heerlijke verse maaltijden.  
Houdt u van gezelschap in een rustige omgeving en vindt u het leuk om met één kleine hechte groep 
spelletjes te spelen, creatieve activiteiten te doen, te wandelen, tuinieren, koken of andere leuke uitjes? 
Bent u ouder dan 25 jaar en kunt u uzelf terugvinden in één van onderstaande punten? Dan is Conny’s 
Zorg mogelijk iets voor u! 
 
• Heeft u lichamelijke- of geheugenproblemen? 
• Heeft u een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke aandoening? 
• Heeft u psychische klachten? 
• Bent u eenzaam of somber? 
• Wordt uw thuisfront te veel belast? 
• Of heeft u gewoon behoefte aan sociale contacten? 
• Heeft u een indicatie van de gemeente? 
 
Samen met een team van vijf zorgzame en betrokken hulpverleners bieden wij naast dagbesteding ook 
individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en huishouding aan. Eén totaalpakket wat ervoor zorgt dat 
u zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunt blijven wonen. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag 
meer weten, neem dan contact op of kom langs op onze open dag! 
 

Open dag op 11 maart. Tijdstip: vanaf 10.00 tot 18.00 uur.  

Locatie: Bergsteeg 7, 5964 NJ Meterik 

 

Conny’s Zorg, E-mail: connyszorg@gmail.com, Mobiel: 06-2384 0942. 
 

Wanneer heb je recht op dagbesteding of een vergoeding van de kosten? 

Dagbesteding kan worden bekostigd uit: 

• de WMO, De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (boven de 18 jaar) 

• de Jeugdwet (onder de 18 jaar) 
• de Wet langdurige zorg (Wlz). 

 
Dagbesteding vanuit de WMO kun je krijgen als je: 

• ouder bent als 18 jaar 
• ziek bent, een beperking hebt, een hoge leeftijd en behoefte aan professionele dagbesteding 
• onvoldoende hulp hebt uit je eigen omgeving en geen indicatie wet langdurige zorg (WLZ). 

 
Een kind kan dagbesteding vanuit de Jeugdwet krijgen als hij of zij: 

• jonger dan 18 jaar is  
• vanwege een ziekte of beperking niet naar de kinderopvang of school kan 
• geen indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). 

 
Dagbesteding vanuit de Wlz wordt bepaald door je zorgprofiel. Bij de indicatie wordt zo’n zorgprofiel 
opgemaakt. Met het zorgkantoor bepaal je hoe de zorg aan dagbesteding kan worden ingericht.  
Het Zorgkantoor Noord en midden Limburg zetelt in Eindhoven (Kennedyplein 300, telefoon voor 
toewijzing 088-1311 660 of telefoon voor PGB 040 2975 155). 
Via je persoonsgebonden budget (PGB) kun jezelf dagbesteding inkopen. 
 

Vervoer naar de dagbesteding 

Zonodig krijgt u vervoer naar de dagbesteding vergoed. Dit geldt voor de WMO, de jeugdwet en de WLZ. 
 

mailto:connyszorg@gmail.com
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Oproep. 
We zoeken voor een alleenstaande man in Meterik iemand die tegen normale vergoeding 
huishoudelijk hulp kan verlenen, ongeveer 2 uurtjes per week. 
Meer info via de Dorpsverbinders. 

 

Kun je zelf kiezen vanuit welke wet je dagbesteding wilt? 

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. 
Voldoe je niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg, dan valt dagbesteding onder de WMO van de 
gemeente. Voldoe je wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg, dan valt het onder het zorgkantoor.  

 

Kun je zelf kiezen bij welke organisatie je dagbesteding wilt? 

Ja, wanneer je een indicatie hebt, mag je zelf kiezen waar je naar toe gaat. 
Oriënteer je zelf, want er zijn heel veel mogelijkheden. Een zorgboerderij hoeft niet 
te passen. Er zijn ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld gericht op muziek 
maken, zingen of creatief bezig zijn. 
 

Waar vind ik informatie? 

Op www.sociaaldomein-limburgnoord.nl vind je informatie over alle aanbieders in de Noord-Limburgse 
gemeenten. Klik door naar inkoop/aanbieders-zoektool en je vindt een overzicht van alle aanbieders, 
gerangschikt naar categorie. Bij  ‘uitgebreid zoeken’ kun je vervolgens op ‘dagbesteding’ zoeken en krijg je 
verschillende resultaten.  
 
CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren) heeft voor alle zorgboerderijen in de regio een fijne 
zoekmachine, waar je op gemeenteniveau kunt vinden wat er is.  
Zie www.limburgsezorgboeren.nl/zorgboeren-bij-u-in-de-buurt 
Kom je er zelf niet uit of word je van het kastje naar de muur gestuurd? Neem dan gerust contact op met 
de Dorpsverbinders. 
 

Inloop op maandagmiddag in het MFC. 

Vanaf november 2016 is er op maandagmiddag een inloopmiddag in het MFC van 13.30 – 16.00 uur. 
Opgezet door werkgroep Sociaal vanuit de Dorpsraad, in samenwerking met de Dorpsverbinders. 
Op deze middag is iedereen welkom. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Inmiddels wordt de 
middag goed bezocht door diverse mensen.  
 
We doen een spelletje rummikub, we kaarten en er is een groepje handwerkers actief. De 1e en  3e 
maandag van de maand komt de wandelgroep van de KBO na de wandeling een kopje koffie / thee 
drinken. De middag wordt verzorgd door vrijwilligers. De Dorpsverbinders lopen op deze middag ook 
binnen.  
 
De 3e maandag van de maand is er het eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ om 12.15 uur. Een groepje 
variërend van 15 tot 20 personen komt elke maand genieten van een heerlijk 3 gangen menu van 
Paulus Kookt.  
 
Heeft u op maandagmiddag zin en tijd voor een praatje, spelletje of wilt u misschien wel een heel 
andere activiteit doen samen met anderen, dan bent u van harte welkom bij de inloop op 
maandagmiddag. 
 
Heeft u problemen met vervoer naar het MFC, meld dit dan bij de Dorpsverbinders en zij zorgen ervoor 
dat u opgehaald wordt. 
 

Oproep. 
Heb je zin om mee te helpen op maandagmiddag. Meld dit bij de Dorpsverbinders of kom gewoon op 
maandagmiddag een keer aan. (06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com)  
 
Specifiek zijn we op zoek naar een vrijwilliger die meehelpt om bezoekers, die zelf geen vervoer 
hebben naar het MFC, op te halen en weer naar huis te brengen. 

 

http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Even voorstellen. 

Ik ben Doortje Guntlisbergen, geboren en getogen in Eindhoven op 8 februari 1958. Na mijn huwelijk in 
1976 terecht gekomen in Vught waar ik samen met mijn ex-man 4 kinderen en 1 pleegdochter heb 
gekregen. Heb altijd gewerkt als secretaresse in een verzorgings- verpleeghuis, als secretaresse bij een 
bouw- adviesbureau en de laatste jaren bij een IT bedrijf als officemanager.  

Na mijn scheiding 9 jaar geleden heb ik via een datingsite, ja ja… je moet wel met de tijd mee blijven gaan 
hè, Ber Heijligers uit Horst ontmoet. We wonen nu 4 jaar met veel plezier in ons paradijs op de 
Crommentuijnstraat in Meterik. 

Afgelopen september zijn we getrouwd, een heerlijke huwelijksreis naar Peru gemaakt. We hebben nu 
samen 7 kinderen, heel gezellig. 

Ik houd van reizen, koken en gezelligheid. Om lekker te genieten hebben we dan ook een mooie camper 
gekocht om er samen met de hond heerlijk op uit te gaan. 

Door mijn ziekte Non Hodgkin een paar jaar geleden 100% afgekeurd, ik wilde toch graag wat om handen 
hebben als Ber aan het werk was dus hebben we 1½ jaar geleden een Duitse Herder aangeschaft waar 
we héél veel plezier aan beleven. Inmiddels had ik van Carli Peeters gehoord dat ze vrijwilligers zochten 
voor de inloop op maandag, ik ben gaan kijken en blijven hangen. Het is zo gezellig die maandagen en er 
wordt dan ook héél wat afgelachen. 

Het Limburgs verstaan is geen enkel probleem voor mij daar er op het VHBO veel klasgenoten uit Limburg 
kwamen en er veel Limburgs gesproken werd. Limburgs praten is een ander verhaal dus daar waag ik me 
maar niet aan. 

Groetjes Doortje. 

 

Kan iedereen voldoende meedoen in Meterik? 

We zijn nu een aantal jaren aan de slag als 
Dorpsverbinders. Volgens ons is het nu tijd om even terug 
te blikken, maar ook vooral om eens naar voren te kijken.  
 
Hebben we voldoende in de gaten wat er in Meterik speelt? 
Zijn er geen Meterikers die mee willen doen en waar dat  
niet lukt? Is er behoefte aan een andere vorm van zorg? 
 
Om een beetje zicht te krijgen op die vragen, gaan we 
gesprekken voeren met een vijftigtal Meterikers van boven 
de 60 jaar. Als Dorpsverbinders hebben we een lijst van 
mensen gemaakt, waarmee we het gesprek willen voeren. 
Wij schatten in dat zij aan kunnen geven wat er in Meterik 
speelt. Ben je niet benaderd, maar loop je wel ergens tegen 
aan, aarzel niet en neem contact met ons op (telefoon en 
mail, zie elders in dit blad).  
 
De gesprekken gaan we doen met een aantal vrijwilligers. 
Insteek is vooral  inventariseren of iedereen mee kan doen 
in wat hij of zij wil. En als dit dan niet lukt, wat daar de 
oorzaak van kan zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen vertelt wat men kwijt wil. 
 
De verwerking van de gegevens is anoniem zodat niet teruggehaald kan worden wie wat gezegd heeft. 
Privacy staat centraal en is door deze manier van werken gewaarborgd. De gesprekken staan gepland 
tussen half februari en half maart. 
 
De vrijwilligers zijn al voorbereid op de gesprekken. Degenen waarmee we het gesprek aangaan, krijgen 
een brief. In de brief wordt een toelichting gegeven en de vraag gesteld of je mee wil doen. Wil je 
meedoen, en dat hopen wij, dan wordt er een afspraak gemaakt. 
Van al die gesprekken worden de uitkomsten bij elkaar gezet. Op basis daarvan bekijken we waar we 
eventueel mee aan de slag kunnen. Ieders medewerking zal leiden tot een mooier Meterik. 
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Lekker zunke, lekker windje….. 
 
 
 

Vrijdagochtend 21 februari trok een kleurrijk uitgedoste stoet kinderen door Meterik. 
Het thema van de optocht was de onderwaterwereld; we duiken ………………. in! 
Vanaf het schoolplein liepen de kinderen een mooie compacte route, waarbij de optocht meerdere keren 
langs de vele papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en anderen belangstellenden trok.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HET BEGIN VAN DE MOOIE OPTOCHT 
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GROEP 3 EN 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Veel vaders, moeders, opa’s en 
oma’s en belangstellenden 
kwamen kijken 
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GROEP  

5 EN 6 

DUIKEN ONDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NAMEN VAN HET 

GEZELSCHAP OP DE 

PRINSENWAGEN 

 

 

 

 DE PRINSENWAGEN 
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HET PRINSENGEZELSCHAP IN ACTIE 

 

VROLIJK DANSENDE DANSMARIETJES  
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17 

 
Informatiebord bij kruis  
Derk van Assen 

 
Wie in de Schadijkse bossen wandelt (vanaf Startplaats Gussenveld, te bereiken via de Bergsteeg) en de 
witte route wandelt, komt langs een bruin gebeitst houten kruis met witte tekst. Dit herdenkingskruis is 
geplaatst ter nagedachtenis aan Derk van Assen die hier op 14 september 1943 door de Duitsers is 
gefusilleerd.  
In 2018 werd het kruis door leden van de Stichting Kruisen en Kapellen opnieuw geschilderd.  
Naast het kruis is enkele maanden geleden een informatiebord geplaatst dat zondag 24 november 2019 is 
onthuld door een familielid van Derk van Assen uit Hasselt (Overijssel), waar Derk van Assen op 9 oktober 
1891 werd geboren. 

 
 
Op de foto hierboven familieleden van Derk van Assen die op 24 november bloemen legden bij het 
gedachteniskruis. 
Op de bladzijde hiernaast de tekst van het informatiebord (geschreven door Wiel Steegs). 
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BALGOOIEN 
 
Zondag 1 maart is het weer zover. Dan trekken de kinderen van de basisschool weer langs de huizen 
van stellen die het afgelopen jaar getrouwd zijn. 
 
Na het roepen van bal-bal-bal zullen de jonggehuwden 
de kinderen trakteren op sinaasappels, mandarijnen en 
ander lekkers. Men zegt dat ze daarmee geluk voor 
hun huwelijk af willen smeken.  
Het is een oude traditie die met name in Horst en 
omliggende dorpen in ere gehouden wordt.  
Dit jaar zijn er 2 paren waar de kinderen terecht 
kunnen.  
We hebben het volgende tijdschema afgesproken:  
 
11.00 uur bij Martijn en Inge Wijnands-van Roij, 
Crommentuijnstraat 35 
11.11 uur bij het boerenbruidspaar Wouter Hermans 
en Ellen van den Munckhof, Theresiastraat 32 
 
Dus kinderen, pak een tasje en zorg dat je er zondag bij bent.  
 
 

 
 

Carnaval VSS woensdag 19 februari 

 
 

Met een zeer enthousiaste groep dames ging de carnavalsavond van start. De vele 
Meterikse artiesten hadden er zin in en de dames 
van onze vereniging zongen lekker mee en er  
werd flink gesjoenkeld en de polonaise ging door de 
hele zaal. 
We kunnen terugkijken op een gezellige avond. 
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Uitslag carnavalsoptocht 2020 
 

Los lopende gek 

3e prijs nr. 8 Sjaak Jenniskens, kerstboom 
2e prijs nr. 6  Joop Dierx, paaldanseres 
1e prijs nr. 16 Paul van den Beuken, huujmeit 
 

Duo’s 

2e prijs nr. 18 Dirk en Huub, vissen met Geert 30 euro 
1e prijs nr. 2  Stefan & Marco, dolle duikers 35 euro 
 

Groepen  

6e prijs nr. 11 Klein Miëterik 
5e prijs nr. 4 MEAM, weej vissen achter het net 
4e prijs nr. 10 BB2020, kunstwerk 
3e prijs nr. 20 Marc Verheijen, cactussen 
2e prijs nr. 1 Groep van Ester en Inge, Prins Bernard 
1e prijs nr. 12 Prins Stef fans 
 

Wagens 

7e prijs nr. 7 VC SODK, soos preens 
6e prijs nr. 3 VC Kruujers, stikstofprobleem 
5e prijs nr. 13 Groep 8, Preense gezelschap 
4e prijs nr. 5 Verkeskop, weej kome er neet oet 
3e prijs nr. 15 BB2019, Miëterikse vlag 
2e prijs nr. 17 Als Preense, toekomst van verschillende dingen 
1e prijs nr. 19 Taxi Muijsers, Metairik  
 

Jeugdbeker 

Nr. 13 in de optocht de preensewagen van groep 8 
 

Wisselbeker 

Nr. 15 in de optocht BB2019, de neeje Miëterikse vlag  
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Meterikse optocht 2020 

 

Wisselbeker voor BB2019. De neeje Miëterikse vlag 

 

Winnaar Jeugdbeker. De preensewagen van groep 8. 
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1e prijs loslopende gek 

 

Paul van den Beuken, 

Huujmeit 

 

 

 

 

 

1e prijs Duo’s 

 

Stefan & Marco 

Dolle duikers 

 

 

 

1e prijs Groepen 

 

Prins Stef fans 
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1e prijs Wagens. Taxi Muijsers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep van Ester en 

Inge 

 

Prins Bernard 
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De fanfare altijd van de partij 

 

 

De Prinsenwagen 
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Dinsdag 25 februari optocht boerenbruiloft  

 

 

 

Uiteraard weer voorafgegaan 

door de fanfare 

 

 

 

 

 

 

 

Boerenbruidspaar  

 

op weg naar het MFC  

 

in stralend mooi weer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Een grote 

familie  

    en 

aanhang
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Kantinediensten 

27-02 Annie en Luuk Geurts   08-03 Dirk  van Rengs 
29-02 Jan     08-03 Hay en Geert 
01-03 Annie, Elle, Fenne en Eddie  12-03 Toon enTom Houben   
05-03 Toon en Ruud v.d. Homberg  14-03 Geert  
07-03 Hay     15-03 Wiel en Fenne 
08-03 Annie, Pleun, Kirsten en Pieter 15-03 Marièl 

 

Senioren 

Programma 

01-03-20 Meterik 1 - Hegelsom 1  14:30 
01-03-20 Meterik 3 - Ysselsteyn 4  10:30 
08-03-20 Meterik 1 - Montagnards 1  14:30 
08-03-20 Meterik 2 - GFC'33 2  10:30 
08-03-20 EWC'46 2 - Meterik 3  11:30 
08-03-20 Meterik 4 - Leunen 5  10:30 
15-03-20 SV United 1 - Meterik 1  14:30 
15-03-20 Meterik 2 - Sparta'18 3  10:30 
15-03-20 Meterik 4 - Ysselsteyn 5  10:30 
22-03-20 Meterik 1 - V.V. Achates 1  14:30 
22-03-20 Meterik 2 - Wittenhorst 5  10:30 
22-03-20 FCV-Venlo 5 - Meterik 3  10:00 
22-03-20 Meterik 4 - Sporting S.T. 4  10:30 
 

Jeugd 

Programma jeugd 29 februari 

SVOC´01 JO19-1   - America/Meterik JO19-1  15:00 uur 
STDEV-Arcen/RKDSO JO17-1 - America/Meterik JO17-1  13:00 uur 
Meterik/America JO15-1G  - Melderslo JO15-1G   13:30 uur 
Meterik/America JO13-1  - ST SV United/BVV’27 JO13-3  11:45 uur 
Meterik /Meterik JO11-1  - Sparta´18 JO11-1   11:00 uur 
Belfeldia JO10-1   - America/Meterik JO10-1G  09:30 uur  
Meterik/America JO9-1G  - SV Venray JO9-4   09:30 uur  
Meterik/America JO9-2G  - Leunen JO9-1    09:30 uur 
Meterik/America JO8-1G  - Melderslo JO8-1G   10:45 uur 
Meterik/America JO7 MP   Locatie: sportpark in Lottum  10:00 uur 
 

Aan alle jongens en meisjes (vanaf 5 jaar of ouder) 

Heb je zin om lekker te gaan voetballen en ben je nog geen lid van een sport- of voetbalvereniging, meld 
je dan nu aan bij RKSV Meterik. We zijn altijd op zoek naar jou als nieuw talent, aanmelden kan via 
http://www.rksvmeterik.nl/lid-worden/. 
Mocht je eerst nog eens willen komen proberen dan ben je altijd welkom voor proeftrainingen. Stuur dan 
even een berichtje aan jeugd@rksvmeterik.nl. 
 

Vrijwilliger binnen de jeugdafdeling van RKSV Meterik? 

Als jeugdafdeling van RKSV Meterik zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers om ‘onze’ jeugd te kunnen laten 
voetballen. Ben jij geïnteresseerd en vind je het leuk om de handen uit de mouwen te steken in 
verenigingsverband? Meld je dan aan als leider, trainer, bestuurslid of als lid in één van de 
jeugdcommissies (toernooi- , ontspannings- of kantinecommissie)!  
 
Laat het ons weten via jeugd@rksvmeterik.nl.  
 
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’!!! 
 
Jeugdbestuur RKSV Meterik  
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Flexibele uren (Dendron College) inzetten bij RKSV Meterik? 

Leerlingen van het Dendron College krijgen de mogelijkheid om hun flexibele uren in te vullen bij 
RKSVMeterik. Extra handjes binnen onze vereniging zijn altijd welkom. Win-Win voor beiden. Voor vragen 
naar de mogelijkheden, stuur dan even een berichtje via mail aan jeugd@rksvmeterik.nl. 
 
 
 

 

Rouwverwerkingsgroep  
 

 
 

Heb je een dierbare verloren en heb je behoefte om dit verlies met anderen te delen?  Hiervoor biedt de 
rouwverwerkingsgroep ondersteuning. Door in gesprek te gaan met 
lotgenoten krijg je inzicht in jouw persoonlijke verlieservaring. Je kunt 
ervaringen uitwisselen en elkaar steunen.  

 

De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties en verhalen met 
elkaar te delen om je te helpen met het verwerken van het verlies.   
Per groep worden zes begeleide bijeenkomsten georganiseerd. Daarna 
kan de groep desgewenst als zelfhulpgroep verder gaan.  
  
Voor wie: Inwoners uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Mook en Middelaar en Venlo.  
Wat: Rouwverwerkingsgroep  
Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray. 

Wanneer: Woensdag 1, 8, 15 en 22 april en 6 en 13 mei 2020 van 17.00 tot 19.45 uur  + een 
terugkomdag op woensdag 17 juni 2020 van 17.00 tot 19.45 uur. 

Informatie en aanmelden  

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.     
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus. 
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek. 
Trainers: Anja Damhuis en Jolanda van der Weijden. 
De bijeenkomsten beginnen om 17.00 uur met soep en een broodje. 
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen. 
 

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

 

 

Belastingservice  
 

Belastingservice Horst biedt ook dit jaar weer hulp bij de belastingaangifte aan alle particulieren 

(geen ZZP). Zij verzorgen zowel de binnenlandse als ook de buitenlandse aangiften, ook kunt u daar 
terecht voor de zorg- en huurtoeslagen. Bij overlijden verzorgen zij ook de F biljetten en 
erfbelastingformulieren. 
 

Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor elke kleine beurs. 

Al onze vaste klanten krijgen tussen eind januari en half februari van de belastingdienst automatisch 
een nieuwe machtigingscode 2019, van ons krijgen zij eind februari bericht met daarin de datum en het  
tijdstip waarop zij verwacht worden.  
 
Heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op via: tel. 06-1244 6049 en 077-398 4788 of 
belastingservice.horst@gmail.com of https://www.belastingservicehorst.nl. 
 

mailto:belastingservice.horst@gmail.com
https://www.belastingservicehorst.nl/
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Noud Mooren ontvangt ‘De Drie Vrouwen’ 
 

Maandag na de carnavalsoptocht ontving Noud Mooren uit 
handen van prins Bernard, in een volle en sfeervol 
ingerichte zaal ‘De Meulewiek’, het door Lau Wijnhoven 
gemaakte beeldje van ‘De Drie Vrouwen’.  
 
(Op de foto hiernaast ontvangt Noud de felicitaties van onze 
voorzitter Wim Steeghs.) Noud ontving het beeldje voor zijn 
inzet voor de Meterikse verenigingen. 
 
In 2016 startte Heemkunde Meterik haar activiteiten en 
vanaf het begin is Noud lid. Heemkunde Meterik zet zich in 
om de rijke historie van Meterik te achterhalen en voor 
iedereen toegankelijk te maken. Het streven is om alles te 
digitaliseren en dit op onze website te presenteren.  
Aan deze website en het daaraan verbonden digitaal archief 
wordt al geruime tijd hard gewerkt en hierbij is Noud nauw betrokken. Onze (nog bescheiden) website 
www.geschiedenismeterik.nl is al enige tijd in de lucht en achter de schermen wordt hard gewerkt om dit 
verder uit te breiden.  
 
Heemkunde Meterik is en blijft op zoek naar informatie over het heden en verleden van Meterik en alle 
foto’s, kaarten, documenten, bidprentjes, jaarverslagen, (feest)gidsen etc. etc. zijn van harte welkom.  
Gooi a.u.b. niets weg maar schenk het aan Heemkunde Meterik. 
We zijn ook erg blij met info die we mogen scannen, u ontvangt het daarna weer terug. Heeft u materiaal 
of info, neem dan contact op met een van de leden van Heemkunde Meterik of mail naar 
info@heemkundemeterik.nl. Alvast bedankt.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.geschiedenismeterik.nl/
mailto:info@heemkundemeterik.nl
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PROGRAMMA SAMENUITBUS 1 T/M  31 MAART 2020 
 
Zondag 01 maart TEL 13.30-18.00 uur  Koffie drinken in regio 
Dinsdag 03 maart  09.00-13.00 uur Markt Horst 
Woensdag 04 maart  11.45-17.00 uur Kienen Horst     
Donderdag 05 maart  10.00-15.00 uur  Vrijheidsmuseum, Groesbeek  
Vrijdag  06 maart  10.30-17.00 uur Beej Benders, Venlo 
Dinsdag 10 maart  09.00-13.00 uur Markt Horst    
Woensdag 11 maart  15:30-20:00 uur Dineren bij de Sevewaeg, Sevenum 
Donderdag 12 maart TEL 13.00-19.00 uur Breifabriek, Heinsberg Kirchhofen  
Vrijdag  13 maart  12.00-16.30 uur Pannenkoeken eten, Bosrand in Arcen 
Zondag 15 maart TEL 13.30-18.00 uur Koffie drinken in de regio   
Dinsdag 17 maart  09.00-13.00 uur Markt Horst 
Woensdag 18 maart  11.45 -17.00 uur Kienen Horst    
Donderdag 19 maart  11.00-18.00 uur Winkelen, Helmond    
vrijdag  20 maart  13.00-17.30 uur Lentekriebels Intratuin, Venray 
Dinsdag 24 maart  09.00-13.00 uur Markt Horst    
Woensdag 25 maart  14.30-20.30 uur Holland Casino (+diner) 
Donderdag 26 maart  11.00-16.00 uur Lunchen Beej Toën, Grubbenvorst 
Vrijdag  27 maart  10.00-16.00 uur Winkelen in Geldern 
Dinsdag 31 maart  09.00-13.00 uur Markt Horst 
 
De uitstapjes waar TEL bij staat, kunt u alleen telefonisch boeken. Dus niet via mail. 
 

Let op: Als er in het programma 09.00 – 15.00 uur staat betekent dit, dat de chauffeur om 09.00 uur 

vertrekt in Horst om de mensen op te halen. Bedenk wel, Horst aan de Maas is een uitgestrekte 
gemeente. Het kan even duren voordat de bus bij u is. 15.00 uur betekent in dit geval dat de bus om 
15.00 uur weer terug is in Horst. In overleg kan de eindtijd aangepast worden. Dan moet wel iedereen 
akkoord zijn. Op kantoor weet men niet hoe laat de chauffeur bij u is. De chauffeur bepaalt zelf hoe 
hij/zij rijdt. 
 
Indien nodig is de bus telefonisch te bereiken onder nummer 06-50602215 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
 

Zaterdag 29 februari, geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster 

 

Zaterdag 7 maart, 2e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur 

1. Jac en Door Jenniskens-Croijmans (jaardienst) 
2. Leen Geurts-Smedts (jaardienst) 
3. Piet en Mien Alards-v. Rens en zoon Ger (jaardienst) 
 

Zaterdag 14 maart, 3e zondag v.d. Vasten 

Geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster 
 

Zaterdag 21 maart, 4e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur 

1. Zeswekendienst Jan Jenniskens 
2. Mina Tacken-Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag) 
3. Ger Bouten en Thea Bouten-Baltussen (jaardienst) 
4. Lei Peeters en overleden Ouders Peeters-v. Wijlick (verjaardag) 
 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

07-03: Sophie Houben  07-03: Max v. Dieten   07-03: Piet Colbers 
21-03: Henny Jenniskens 21-03: Theo v. Rens   21-03: Jan Steeghs 
 

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 
 

Telefoonnummer priesternooddienst 

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit 
nummer is:  06-5540 8023.  
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving 
en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer 
van het secretariaat te gebruiken. 
 

Belangrijke mededeling 

Het priesterteam heeft besloten dat in onze beide federaties voor onbepaalde tijd het vakantierooster zal 
gelden met ingang van 1 februari. Dat komt omdat er momenteel weinig priester beschikbaar zijn in de 
federatie en het dekenaat. 
Intenties die voor de data staan die komen te vervallen, zullen, zonder tegenbericht van uw kant, 
automatisch een week verschoven worden. 
 

Voor in de agenda 

In Meterik zal er t.g.v. het nieuwe rooster een mis zijn op: 
07-03, 21-03, 04-04, 12-04 (Pasen), 18-04, 02-05, 16-05, 30-05, 13-06, 27-06 en 11-07.  
(Dit zijn allemaal even weken) 
 
In de kerk ligt een briefje met daarop alle misdata van de cluster tot 12 december a.s. 
Er zal worden getracht op kerkelijke hoogfeesten in iedere parochie een H. Mis te doen (zoals met Pasen 
en Kerstmis), maar hoe dat daadwerkelijk ingevuld gaat worden, staat nog niet vast. Het is dus zaak om 
de kerkberichten goed in de gaten te houden. 
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