
 

  
 
 
 
 

 
 

 

Hoop is een lichtje  

in je hart 

dat vandaag moed geeft 

en morgen kracht.  

 

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 9 
Nummer 50 

 
17 december 2020 

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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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
         Heeft men in december slechts vocht en slijk,  

dan worden de dokters rijk. 
 
In week 50 is er 9 mm. bijgekomen. 
Het totaal in december is 26 mm. 
 

Gevoelstemperatuur 

Bij koud weer voelt het op een winderige dag kouder aan dan op een dag met weinig wind. De wind 
veroorzaakt extra verlies van warmte. De Engelse uitdrukking voor deze koude-ervaring is windchill.  
De windchill equivalente temperatuur wordt in Nederland als gevoelstemperatuur aangeduid. 
Het verschil tussen de gemeten luchttemperatuur en de berekende gevoelstemperatuur is een maat voor 
het extra warmteverlies. 

 
 
           Tot weeres met groeten van Jos 

 
 

 
 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

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

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

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

 

 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  

Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

Bezorging: 

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

 

 

Abonnement per 1 januari 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  
Actuele agenda overgenomen op 12-12-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 

 

December 

Do 17: Dorpsraad vergadering (digitaal) 20:00 - 22:00 uur 
Za 19: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 21: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' thema Kerst’ MFC 12:15 - 14:00 uur  (geannuleerd) 
  - KBO wandelen 13:30 uur? 
   

Januari 

Ma 04: KBO wandelen 13:30 uur? 
Do 07: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur  (geannuleerd) 
Ma 11: KBO kienen 14:00 uur  (geannuleerd) 
Ma 18: KBO wandelen 13:30 uur? 
Do 21: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur  (geannuleerd) 
Za 23: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

Februari 

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 04: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur 
Ma 08: KBO kienen 14:00 uur 
Ma 15: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 18: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Maart 

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 04: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 08: KBO kienen 14:00 uur 
Za 13: JongNL Meterik, NL doet actie 07:00 uur 
Do 18: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 22: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   
   

 
 
 
 

    Geen Krèntje tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
 
 

Omdat de drukkerij tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten is verschijnt 
 

volgende week het laatste Krèntje van 2020. 
 
 

I.v.m. Kerstmis wordt komende week het krantje een dag eerder gedrukt dan gebruikelijk.  
Kopij graag tijdig aanleveren (vóór maandagavond 19.00 uur) zodat we ’t Krèntje op tijd naar de drukker 

kunnen sturen. 
 Houd hier s.v.p. rekening mee. 

 
Het eerste Krèntje in het nieuwe jaar verschijnt op donderdag 7 januari. 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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OPA (Oud Papier Actie) 

 
 
 

Zaterdag 19 december komen we oud papier ophalen. Omdat het volgende week Kerstmis is, is 

dit een week eerder dan normaal. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg 
staat, zodat we het gemakkelijk kunnen meenemen.  
Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn Sjuul Hegger, Bas Don, William Versleijen en Yvonne Wijnands. 

 
Oproep voor helpende handjes bij OPA/OMA 2021  

Het einde van het jaar 2020 nadert met rasse schreden.   
Dit betekent voor JongNL Meterik dat voor het nieuwe jaar 2021 weer de OPA- en OMA-groepen 
vastgesteld mogen worden. Om de groepen compleet te krijgen zoeken we nog aanvulling.   
Heb je zin en tijd om 3x per jaar oud papier op te halen of te helpen bij de oud metaalactie, dan horen 
we dat graag.   
Je komt dan in een vaste groep en weet binnenkort op welke zaterdagen je in 2021 verwacht wordt.  
Dit is op een zaterdagmiddag (vanaf 14:00 uur) en zal ongeveer 3 uurtjes duren.   
Wil je niet in een vaste groep, maar wil je ons bij nood wel een keer uithelpen, dan horen wij dat ook 
graag; dan plaatsen we je op de oproepkrachten lijst.   
Heb je interesse, laat het ons dan weten via info@jnmeterik.nl.   
Voor verdere vragen zijn we natuurlijk ook bereikbaar via het net genoemde e-mailadres.   
Alvast bedankt.   
Namens JongNL Meterik, Rick van Rengs  
 

Bedankt voor het sparen bij Plus Lucassen 

Sponsoractie Plus Lucassen Horst. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het sparen van de sponsormuntjes 
voor JongNL Meterik bij de sponsoractie van Plus Lucassen Horst. 
Hierdoor hebben wij als club een sponsorcheque ontvangen van €591,-. 
Hier zijn we enorm blij mee en dit kunnen we als club goed gebruiken. 
Mede hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de leden een leuke en mooie tijd 
hebben bij JongNL Meterik. 
Nogmaals dank aan diegenen die mee gespaard hebben en aan Plus Lucassen Horst. 
Bestuur, staf en leden JongNL Meterik.  

 
Beste stafleden, leden en ouders, 

Vanwege de huidige maatregelen m.b.t. corona mogen onderstaande activiteiten niet doorgaan: 

• Prutt-inn (19 december 2020) 

• Oudjaarstafvergadering (20 december 2020) 

• Grote poets 2021 (19 januari 2021) 
De Pruts-inn wordt verplaatst naar zaterdag 8 mei 2021. Verdere informatie volgt t.z.t. 
Voor de oudjaarstafvergadering en de grote poets worden nieuwe datums geprikt zodra dit weer kan. 
Deze datums volgen dus nog. 
 

Laatste groepsavonden van dit jaar 

Afgelopen week hebben de laatste groepsavonden van dit jaar plaats gevonden. Hopelijk heeft 
iedereen, ondanks de corona, toch een fijn JongNL jaar gehad. We wensen jullie allemaal een fijne 
kerstvakantie toe en zien jullie graag weer op de groepsavonden in het nieuwe jaar. 

Helaas kunnen we door de nieuwe coronaregels nog niet zeggen 
wanneer dit  
 

 
We wensen iedereen fijne kerstdagen  

en al het goeds voor 2021 toe. 

 

mailto:info@jnmeterik.nl


 

5 

Nellie Jenniskens-Vorstermans 90 jaar 

  
 
 
 
 

Op 18 december wordt os Moeke, Oma en Super Oma 90 jaar. 

 
Proficiat namens de kinderen, partners, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beste leden van V.S.S. 
 
 

 
Aangezien de onzekere tijden nog steeds voortduren is het voor ons als bestuur heel moeilijk om aan het 
programma van 2021 te beginnen. 
 
We willen heel graag een leuke avond organiseren, maar de beperkingen zijn op dit moment te groot. 
We hebben dan ook besloten om van maand tot maand te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
Hopelijk hebben jullie begrip hiervoor. 
 
De heilige mis op 9 januari 2021 kan wel plaatsvinden 
Aanvang 19.00 uur, wel graag tijdig een plaats reserveren. 
 
Het bestuur. 
 
 
 

 
 

Vandaag precies 113 jaar geleden,  
op 17 december 1907,  
stond in het Venloosch nieuwsblad  
onderstaand artikel. 

 
 
‘America.  
Toen de voerman J. S. alhier zich in den nacht van Vrijdag op Zaterdag met zijn kar op weg begaf om over 
Meterik en Horst naar Venlo te rijden, overkwam hem tusschen America en Meterik een ongeluk dat 
vreeseljjke gevolgen had kunnen hebben. Door het afzakken van den slechten weg geraakte hij met kar 
en paard te water, dat zoo diep was dat hij met moeite zich zelf en het paard met het hoofd boven water 
kon houden. Na anderhalf uur in het koude water te hebben doorgebracht mocht het met toegeschoten 
hulp eindelijk met levensgevaar gelukken man en paard op het droge te brengen. De toestand der wegen 
is dan ook hier van dien aard, dat er dringend verbetering noodig is, terwjjl de lang verwachte grindweg 
nog maar steeds op zich laat wachten.’  
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Een bos rozen voor Jolanda van Helden  
 
Zondag jl. was Jolanda van Helden te 
beluisteren in ‘De bloemenketting’, een 
vast onderdeel van het radioprogramma 
‘De Wekkerradio’ dat elke zondagmorgen 
wordt uitgezonden door Omroep Horst 
aan de Maas.  
 
Elke week wordt iemand genomineerd 
voor een mooie bos rozen, omdat hij of zij 
zich belangeloos inzet.  
 
Corien Heizenberg nomineerde Jolanda 
voor haar vrijwilligerswerk.  
 
Jolanda is lid van de Dorpsraad in Meterik 
en vrijwilligster bij het Peelmuseum in 
America waar ze o.a. de website verzorgt. 
 
Ook zet Jolanda zich al jaren in voor de 
Opel Kadett C Club Nederland, een 
landelijke vereniging met ruim honderd 
leden, waar ze o.a. actief is voor het 
clubblad en meetings organiseert.  
 
 
 
Omdat de penningmeester van deze vereniging na 22 jaar stopt, nomineerde Jolanda haar als volgende 
schakel aan de bloemenketting en gaat de volgende bos rozen, die wekelijks wordt geschonken door de 
fa. Van der Hulst uit Meterik, naar Tienray.  
Jolanda, geniet van de rozen, ze zijn verdiend! 
 

 
 
 
 
Na Kerst en Nieuwjaar komt C(A)oRoNAVAL 
 
 
 
De gezamenlijke comités van de Meulewiekers zijn al druk doende met 
de voorbereidingen voor een onvergetelijke carnavalsbeleving in 2021. 
 
 

 
 
We hebben volop ideeën om er een bijzonder carnavalsweekend van te maken.   
Geheel Corona-proof en volgens de RIVM-richtlijnen.  
 
We gaan de Meulewiekers verrassen met (her)beleven van het carnavalsgevoel. Vanaf de eerste week 
van januari lichten we een eerste tipje van de sluier op. 
 
Maar carnaval vier je samen. We roepen dan ook de hulp van alle Meulewiekers in.  
Heb jij leuke carnavalsfoto’s stuur deze dan naar jcm@demeulewiekers.nl.   
Van de foto’s gaan we mooie sfeerimpressies maken! 
 
Met het insturen van je (eigen) foto geef je toestemming om deze te gebruiken voor publicatiedoeleinden 
van carnavalsactiviteiten van de Meulewiekers. 
 

mailto:jcm@demeulewiekers.nl
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Sleutelbos gevonden 
 
 
Gevonden op de parkeerstrook bij de kerstboom,  
Rector de Fauwestraat 35 
 
 
Af te halen bij de kapsalon van v/d Beuken - Hermans 
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Digitale dorpsraadvergadering op 17 december 2020 
 
Ook in december vergaderen we weer digitaal. Deze vergadering is niet openbaar. Onderwerpen die aan 
de orde komen zijn o.a. de stand van zaken BOW en ander nieuws uit de werkgroepen.  
 
Via ’t Krèntje en onze Facebook-pagina informeren we u over de uitkomsten.  
Heeft u vragen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mooie opbrengst PLUS actie voor Heemkunde Meterik 

 
De laatste muntjes zijn uitgegeven in de 15 weken durende sponsoractie. Dinsdag 8 december is de 
prijsuitreiking geweest en dat heeft voor onze vereniging het fantastische bedrag van € 233,- opgeleverd!  
Heemkunde Meterik bedankt dan ook van harte iedereen die ons heeft ondersteund!!!! 
 
Hartelijk bedankt! 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Nog meer examen-nieuws van  

Muziekvereniging Concordia………… 
 

 
 
 
Afgelopen woensdag heeft Roel Litjens zijn 
praktijkexamen, Slagwerk Hafa B, met succes 
afgerond. 
 
Een opgeluchte Roel met een mooie puntenlijst 
was het eindresultaat. 
 
Wij als muziekvereniging willen hem daarmee 
feliciteren en Roel kan er weer lekker tegenaan 
met de andere drummers/slagwerkers. 
 
Het is trouwens geweldig om te zien dat de 
lessen gewoon, live of digitaal, hun doorgang 
kunnen vinden. Dit is top van de docenten en 
zeker ook van de leerlingen. 
 
Het lijkt zo te zijn dat de Corona-pandemie de 
creativiteit in mensen naar boven haalt en dat is 
dan toch een mooi lichtpuntje in deze rare tijd.                                                                
 

 

 

 

Maar er is nog meer wat gewoon doorgaat…..   

Op zaterdag 16 januari 2021 zullen 4 leerlingen van de drumopleiding deel gaan nemen aan een 

Corona-proof solistenconcours. 
 
Chris van Rengs, Joost Litjens, Stef Teluij en Gido Minten gaan in Beringe laten horen voor een vakjury en 
beperkt publiek wat zij allemaal hebben geleerd.  
 
Dit zal dan beoordeeld worden door deze vakjury, die hun beoordelingen dan weer aan de leerlingen en 
docenten doorgeven. Op deze manier kun je mooi inzichtelijk krijgen waar je staat als muzikant. 
 
Helaas zal e.e.a. dus Corona-proof plaatsvinden en dat houdt dus in dat er per leerling maar twee 
personen/ouders mogen komen kijken; dus vrije inloop is helaas niet mogelijk. 
 
Wij als muziekvereniging Concordia hebben sowieso alle vertrouwen in onze leerlingen en we wensen hen 
veel succes. Ongeacht de score die gehaald wordt, kunnen wij nu al zeggen trots op hen te zijn. 
 

Ook zin om te gaan drummen???? 

Als je ook zin hebt om drumlessen te volgen bij muziekvereniging Concordia en je bent 7 of 8 jaar oud of 
ouder, voel je dan vrij om contact op te nemen met Paul Vissers of Kristiaan Teluij. 
 
Er zijn voor het komende jaar nog enkele plekken vrij in de opleiding en als je twijfelt is er altijd een 
mogelijkheid om een paar proeflessen te volgen. Dus interesse, neem snel contact op. 
 
Mail adres Kristiaan Teluij : deteluijkes@gmail.com 
       Paul Vissers : p.visserspoels@ziggo.nl 
 
 
 

mailto:deteluijkes@gmail.com
mailto:p.visserspoels@ziggo.nl
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Theelichtjes actie!  
 
 

 
Voorgaande jaren heeft VCM als financiële actie altijd theelichtjes verkocht, hiervan zijn nu nog circa 50 
dozen over. Alle kleine beetjes helpen in deze tijd en dat geldt ook voor de club. Mocht je geïnteresseerd 
zijn om theelichtjes te kopen? Stuur dan graag eerst een appje of telefoontje naar 06-4935 1631 
 
Een doos bevat 100 theelichtjes en kost €2,- per doos.  
Het zou VC Trivia heel erg helpen in deze lastige tijden!  
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U wilt in 2021 toch zeker weer elke week ’t Krèntje 

lezen en op de hoogte blijven van alle Meterikse 

verenigingsactiviteiten en nieuwsfeiten! 

Nog niet betaald? Doe het dan liefst deze week nog!! 

Dank u wel! 
 
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld over te maken. 
We zijn gestart met het maken van de bezorglijsten en 7 januari verschijnt het eerste krantje van 2021.  
U wilt toch zeker op de bezorglijst staan!! 
 
Papieren abonnement  : €   24,00 
Digitaal abonnement  : €   11,00 
Post abonnement  : € 125,00 
 
Uiteraard heeft het niet onze voorkeur maar eventueel kunt u het bedrag van het abonnementsgeld ook 
in een envelop doen en afgeven bij Donkstraat 9 of bij een van de redactieleden. 
Schrijf op de envelop duidelijk uw naam en adres en eventueel emailadres. 
 
We vragen u om 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 @).  
 
Als u 7 januari geen Krèntje ontvangt en u hebt wel betaald, laat het ons dan s.v.p. even weten.   
 
  

 

 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  

gaat helaas niet door. 
 
 
 

Helaas hebben wij, in verband met de aangescherpte coronamaatregelen, moeten besluiten om het 

eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ van maandag 21 december te annuleren.  

 
Heel erg jammer, maar wij durven het risico niet te nemen. 
 
Natuurlijk blijven we contact met iedereen houden. De belrondjes gaan gewoon door. Zijn er nog 
dorpsgenoten die ook graag meedoen met de belrondes, laat het dan weten aan een van de 

Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621. 

 
 
 

Loesje coronaspreuken: 
 
Knuffelen in coronatijden : we hebben één streepjeskat per persoon 
Negatief   : het meest positieve woord van het jaar 
Niet-winkeldag   : nu bij geen aankoop een stempel in je stempelkaart 
Online Kerstmis  : nog nooit zo verbonden 
Coronaklachten  : ben jij al 24 uur stressvrij 
Kerststal 2020   : dit jaar mag er maar één wijze uit het oosten op bezoek komen 
Bron- en contactonderzoek : kunnen jullie achterhalen in welke kroeg ik m’n jas ben vergeten 
Ergens op de Brabantse hei zit een nerts in zelfquarantaine 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

 
H. Missen met Kerstmis. 
 
Er zijn nieuwe maatregelen, maar bij opgave van de berichtgeving is nog niet bekend welke 
consequenties dit zal hebben voor de vieringen van Kerstmis. 
Gebedshuizen - en dus ook de kerk - mogen open blijven. Waarschijnlijk blijft het aantal van 
maximaal 30 bezoekers per keer gehandhaafd. 
 
Zoals het er nu naar uitziet, mogen de kerkdiensten op 24 en 25 december gewoon doorgaan, mits men 
zich aan de regels houdt. Dus: 
– reserveer tijdig 
– geef naam en telefoonnummer door. Dan kunnen we u altijd bereiken. 
– voor de meest recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen: 
   www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 
NB:  Dit is onder voorbehoud. Bij opgave van de kerkberichten zijn het advies van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie en de plaatselijke invulling van dat advies nog niet bekend.   
 
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of 
susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van telefoonnummer. 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet    Collectant 
24-12: Susan Baltussen Huub Baltussen  collecteschaal achter in de kerk  
25-12: Henny Jenniskens Jan Philipsen   collecteschaal achter in de kerk 

2021 
09-01: Henny Bergs  Theo v. Rens   collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

 

Zaterdag 19 december, geen H. Mis volgens rooster, 4e zondag van de Advent 

 

Donderdag 24 december: vooravondmis Kerstmis, 20.00 uur 

Voor deze mis zijn er 12 reserveringen. 

 

Vrijdag 25 december, hoogfeest van Kerstmis, 11.00 uur 

1. Johannes Geurts, Maria Heijligers en kinderen (jaardienst) 
2. Karel Jenneskens 
Voor deze mis zijn er 20 reserveringen. 
 

Zaterdag 26 december: geen H. Mis. Er is een H. Mis in de Lambertuskerk in Horst 

om 10.30 uur 

 

9 januari: mis leden en overleden leden Vrouwen Samen Sterk 

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

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. 

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
mailto:susanbaltussen@planet.nl
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Aan alle inwoners van Meterik 
  
 

 
Helaas hebben we moeten besluiten om de Champignonactie voor dit jaar af te gelasten. 
De omstandigheden waar we nu allemaal mee te maken hebben zijn hiervan de reden en we vinden de 
huis aan huis verkoop niet verantwoord. 
 
We gaan er vanuit dat de situatie over een jaar weer normaal zal zijn en hopen dat we in december 2021 
weer op uw steun mogen rekenen. 

  
Namens Meriko Vocaal, 
Thea Muysers 
 
 
 

 
 

Gemeentelijke informatie 
 
 
 

Openingstijden gemeentehuis 

Maandag   : 08:00 – 20:00 uur 
Dinsdag t/m vrijdag  : 08:00 – 17:00 uur 
 

Openingstijden gemeentewerf 

Maandag t/m vrijdag  : 07:30 – 12:00 uur en 12:30 – 16:00 uur 
 

Let op: 

- 17 december: gemeentehuis en gemeentewerf open tot 15:00 uur 

- 24, 25 en 31 december en 1 januari: gemeentehuis en gemeentewerf gesloten 

-  

Papierinzameling 

Tijdens de nieuwe lockdown zal de papierinzameling doorgaan zoals gebruikelijk. 
De vrijwilligers zijn opnieuw geattendeerd op de regels en het gebruik van mondkapjes en 
(werk)handschoenen. 
 
 

Iets regelen bij de gemeente? Doe het via onze website!          
 
Wilt u iets digitaal regelen bij de gemeente? Bijvoorbeeld informatie, een uittreksel of een ander document  
aanvragen? Doe dat via onze website. U betaalt dan niet teveel. 
 

Afspraak maken bij gemeente altijd gratis 

Bij de gemeente is een afspraak maken altijd gratis. Maak daarom een afspraak met de gemeente via 
horstaandemaas.nl. Of bel de gemeente om een afspraak te maken.  
 

Uittreksels en documenten 

Er zijn ook andere websites en commerciële organisaties die voor u een uittreksel of een ander document 
bij de gemeente kunnen aanvragen. Als u via een andere website iets regelt moet u extra betalen, soms 
meer dan het dubbele. Dat is niet nodig. Vraag uittreksels of andere documenten aan via 
horstaandemaas.nl. Of maak een afspraak en vraag een document op het gemeentehuis aan. U betaalt 
dan niet teveel.  
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Jeugdcomité Meterik 
 

           Maandag 28 december 2020 
 

De gezondheid van alle Meulewiekers en hun naasten vinden wij het allerbelangrijkste. Vanwege de 
huidige Covid-19 pandemie zal er dit jaar geen huis aan huis verkoop zijn. Dit jaar zal er vooraf een 
bestelling gedaan moeten worden. De bestelling zal bezorgd worden op 28 december na 17:30.  

Bestellen kan tot en met 26 december. 
 

Bestellen gaat als volgt: 

 
Kies het aantal zakjes dat u wilt. Het bedrag dat hiervoor staat betaalt u via internetbankieren aan  

Naam ontvanger  : Jeugdcomité Meterik 
Rekeningnummer ontvanger : NL38 RABO 0133 3906 67  
Omschrijving   : Zet hier uw adres in 
 

Als de betaling is voldaan, zal uw bestelling op 28 december na 17:30 bezorgd worden. 
 

Voor bedrijven 

In de middagpauze in uw bedrijf oliebollen bij de koffie of als presentje voor uw medewerkers? 
Dat kan! Geef uw bestelling door via oliebollenactie@jeugdcomite.info of bel 06-23402008 

Bezorgen kan vanaf 12:30 uur. 
 

De oliebollen zijn verpakt per 5 stuks (1 zakje) 

1 zakje    €   4,50 
2 zakjes  €   9,00 
3 zakjes  € 12,50 
5 zakjes  € 20,00 
10 zakjes  € 35,00 

 
Bestuur Jeugdcomité Meterik 

Raad van 11 en Dansmarietjes 
 

Wensen U: 
 

Fijne feestdagen & een voorspoedig 2021 

mailto:oliebollenactie@jeugdcomite.info

