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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Allen een voorspoedig en gezond 2021
De donkere dagen.... zijn langzaam aan het vervagen.
De laatste 2 weken in december nog 27 mm.
Totaal in december is 67 mm.
Het totaal in 2020 is uitgekomen op 669 mm.
De regen regent winters, het zijn net glazen splinters.
Het brengt me uit mijn humeur, zodat ik alleen nog maar zeur.
Verlang hevig naar de zon, beetje warmte als het kon.
Naar een beetje lente heb ik hang, maar dat duurt nog zo lang.
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
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 02-01-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Januari
Ma
Za

18:
23:

KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

Februari
Ma
Do
Ma
Za

01:
04:
15:
27:

KBO wandelen 13:30 uur
Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Maart
Ma
Do
Ma
Za
Do
Ma
Za

01:
04:
08:
13:
18:
22:
27:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO kienen 14:00 uur
JongNL Meterik, NL doet actie 07:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

Do
Za
Zo
Ma

01:
10:
11:
12:

Do
Zo
Za
Ma
Do

15:
18:
24:
26:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Solistenconcours Horst aan de Maas
Solistenconcours Horst aan de Maas
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Deelname drumband Concordia aan Horst aan de Mallets 14:00 - 18:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

April

Mei
Ma
Za
Ma
Do
Ma
Za

03:
08:
10:
13:
17:
22:

Do

27:

KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, Pruts-inn
KBO kienen 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- Buitentoernooi VC Trivia
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Juni
Vr
Za

04:
05:

Zo

06:

Ma
Vr
Za
Zo

07:
11:
12:
13:

Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
KBO wandelen 13:30 uur
VC Triva volleybalkamp
VC Triva volleybalkamp
VC Triva volleybalkamp
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Namens JongNL Meterik de beste
wensen en alle goeds voor 2021

Hebben jullie al alle 10 de posters in Meterik gespot? De letters van
het juiste antwoord vormen samen 1 woord.
Volgende week horen jullie welk woord dit is.

Er hangen enkele mooie creaties in
de kerstboom bij de kerk. Dat maakt
de boom een stuk mooier.
Leuk

Hallo kinderen van Meterik, beste ouders
Graag jullie aandacht voor het volgende. Zoals jullie weten liggen alle activiteiten stil bij RKSV Meterik
en JongNL Meterik. We begrijpen dat jullie jullie energie evengoed kwijt willen door af en toe een
balletje te trappen op het voetbalveld of op het terrein van JongNL Meterik.
Dit vinden wij niet erg, maar ruim dan wel je rommel op en laat dit niet rondslingeren! Hopelijk geven
jullie aan deze oproep gehoor, anders zijn we genoodzaakt om andere maatregelen te nemen.
Dus ruim je rommel op, dat voorkomt
verdere problemen. Alvast bedankt.
Namens RKSV Meterik en JongNL
Meterik.

Mededelingen KBO

Op de eerste plaats wensen wij een ieder een fijn en gezond 2021 toe.
Laten we het afgelopen jaar maar snel vergeten en vooruit kijken naar dit jaar. Dat we weer met z’n allen
meer bewegingsruimte krijgen om deel te kunnen nemen aan al onze geplande activiteiten van dit jaar.
Helaas zit het er tot februari nog niet in, echter wel voor de wandelaars in kleine groepjes mits de
weergoden het toelaten.
Ook hopen we dit jaar weer nieuwe leden te mogen begroeten; dat zou fijn zijn.
Leden van de KBO die moeite hebben met het invullen van de belastingopgave kunnen hulp krijgen van
Mart Hermans. Wel zelf even contact opnemen met Mart, tel. 06-1137 1585 .
Bestuur KBO Meterik.
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Dorpsraad Meterik wenst alle inwoners van Meterik het
allerbeste voor 2021. Zorg goed voor elkaar.

Goede voornemens…….

Heemkunde Meterik wenst iedereen een héél goed 2021!
Veel mensen willen het nieuwe jaar positief beginnen door aan een goed voornemen te werken.
Herkenbaar? Misschien is dat goede voornemen: opruimen!
De inhoud van de kast, het koffer, de schoenendoos of de lade nog eens bekijken. Sommige dingen zijn
jaren bewaard, en soms vraag je je af: waarvoor?
Besluit je om spullen definitief op te ruimen, denk dan even aan Heemkunde Meterik.
Heemkunde Meterik heeft als doel, om alle facetten van het Meteriks heden en verleden vast te leggen en
is erg blij met foto’s, krantenknipsels, artikelen, tijdschriften, notulen, diploma’s, getuigschriften,
verenigingsbladen, jaarverslagen, feestgidsen, ansichtkaarten, landkaarten, overlijdensberichten,
bidprentjes etc.
Mail naar info@heemkundemeterik.nl of neem contact op met een van onze leden.
Alvast hartelijk bedankt!
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Groot onderhoud in Schadijker bossen
Op diverse plaatsen is de situatie onherkenbaar geworden door de werkzaamheden.
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Filmpje Jeugd MV Concordia
Omdat Muziekvereniging Concordia Meterik dit
jaar 100 jaar bestaat hebben we de jeugd toch
een podium geboden om te laten ziet waar ze
mee bezig zijn en dat muziek maken ook prima
mogelijk is.
Op 12 december hebben we in MFC De
Meulewiek opnames gemaakt van presentaties
van onze leerlingen.

In het filmpje willen de leerlingen van MV Concordia
een kleine impressie geven van hun kunnen. Je ziet
dat ondanks de online lessen en strenge maatregelen
de leerlingen toch veel plezier beleven aan het maken
van muziek.
Via de QR-code kom je op de jeugdpagina van onze
website. Daar vind je het filmpje. Veel kijk- en
luisterplezier.
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C(A)oRoNAVAL in het vooruitzicht

In deze eerste week van het nieuwe jaar wensen we alle Meulewiekers een bijzonder mooi en gezond
jaar.
Hoewel bekend is dat carnaval op de ons zo bekende en geliefde manier er dit jaar niet in zit, zal het
carnavalsweekend niet onopgemerkt voorbij gaan. We zijn druk doende om een mooi en bijzonder
alternatief te bieden. Onze ‘denktank’ draait op volle toeren en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo
worden archieven nageplozen, filmmateriaal overgezet naar de hedendaagse technieken en zijn de eerste
opnamen gemaakt.
Maar waarvoor dan, vraag je je misschien af. Stukje bij beetje nemen we je de komende weken mee in
hoe het carnavalsweekend er uit komt te zien. En in de tussentijd werken we achter de schermen hard aan
de voorbereidingen.
Maar een bijzondere carnaval maken doe je samen! Onze tip is dan ook: laat je niet alleen verrassen maar
doe actief mee! Dat kan met het insturen van je allerleukste carnavalsfoto’s naar jcm@demeulewiekers.nl.
Of alvast eens nadenken over hoe we samen het Meulewiekersriek dat weekend kleur gaan geven door
het maken van een gevelversiering. Doe je andere jaren mee aan de optocht of wil je kleur geven aan je
huis of straat, dan dagen we je uit!

Heb jij een leuk idee? We horen het graag! Dit kan via jcm@demeulewiekers.nl
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De zandberg bij de Schadijker bossen omgewoeld

Drie zondagavonden op rij zijn landbouwvoertuigen de zandberg op gereden en hebben dit mooie stukje
natuur (en speelplaats) omgewoeld. De jeugdige bestuurders zijn door de politie aangehouden en op hun
gedrag aangesproken.
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Veel geluk gewenst…..

Een veel gebezigde uitspraak in de eerste dagen van het nieuwe jaar.
Hieronder een aantal citaten van bekende en minder bekende mensen over ‘geluk’.

Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden.
Aristoteles, Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.

Het is een geluk, een groot geluk om goed geboren te worden.
Joseph Joubert, Frans schrijver 1754-1824

Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over
dingen waar je geen invloed op hebt.
Epictetus, Romeins stoïcijns filosoof 50-130

Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
Albert Einstein, Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955

Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter.
Phil Bosmans, Belgische pater en schrijver 1922-2012

Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten
te sluiten.
Simone Signoret, Frans actrice (ps. van Simone Kaminker) 1921-1985

Er bestaat maar één geluk op aarde: iemand liefhebben en die liefde beantwoord
zien.
Félix Arvers, Frans dichter en toneelschrijver 1806-1850

Het geluk heeft de eigenschap slechts zichtbaar te worden, als het voorbij is.
Godfried Bomans

Er zijn mensen die zorgen voor geluk waar ze komen, anderen zorgen daarvoor
wanneer ze weggaan.
Oscar Wilde, Iers schrijver 1854-1900

Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft, dan dat men voor andere mensen
iets kan betekenen.
Dietrich Bonhoeffer, Duits kerkleider en verzetsstrijder 1906-1945

Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt om wie je bent,
of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent.
Victor Hugo, Frans schrijver 1802-1885

Het is met het geluk als met zijn bril; men zoekt hem en heeft hem op zijn neus.
Fliegende Blätter, Duits humoristisch weekblad 1844-1944

Leven en laten leven, denken en laten denken, doen en laten doen - als dát 's levens
stelregel wordt, dan heeft een ieder vrijheid en het geluk is verzekerd.
F. Domela Nieuwenhuis, Nederlands politicus 1846-1919

Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt.
Albert Schweitzer, Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965

Ach, de deur van het geluk gaat niet naar binnen open, men kan ze niet openduwen
door ertegenaan te stormen; zij gaat naar buiten open - daar helpt geen moedertjelief
aan.
Sören Kierkegaard, Deens filosoof 1813-1855
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Vooral wat ge vergeet draagt bij tot uw geluk.
Karel Jonckheere, Vlaams schrijver en dichter 1906 - 1935

Aan de schijn van het geluk wordt werkelijk geluk geofferd.
Fliegende Blätter, Duits humoristisch weekblad 1844-1944

Door oogcontact springt het geluk soms over.
Ewout Kieckens, Nederlands historicus en journalist

Het geluk kijkt eerst of het welkom is.
Ewout Kieckens, Nederlands historicus en journalist

Geld kan geen geluk kopen, maar het kan wel verdomd veel geven!
Freddie Mercury, Brits rockmusikant, zanger van Queen 1946-1991

Gezondheid is het geluk, zegt de zieke - rijkdom is het geluk, zegt de armoedige,
wijsheid is het geluk, zegt de filosoof - en ze hebben allen gelijk. Maar het ongeluk is
vast en zeker, het niet bereiken kunnen wat men nodig heeft.
Fanny Lewald, Duits schrijfster 1811-1889

Hij mocht van geluk spreken, maar hij zweeg.
Cor de Jonge, Nederlands aforismenschrijver

WERK AAN DE WEG!

GASTHUISSTRAAT EN GEDEELTE HERSTRAAT AFGESLOTEN
GASTHUISSTRAAT
De Gasthuisstraat in Horst is in verband met de herinrichting en onderhoud tot vrijdag 12 maart
19.00 uur afgesloten voor het verkeer. Afgelopen maandag is gestart met de werkzaamheden. Het verkeer
wordt omgeleid.

HERSTRAAT
In de laatste fase van het werk wordt het nieuwe Cultuurplein verbonden met de het centrum van Horst.
Ook kabel- en leidingbedrijven Enexis en WML voeren werkzaamheden uit aan de Herstraat. De planning
van BLM, WML en Enexis zijn op elkaar afgestemd om alle werkzaamheden in één afsluiting te laten
plaatsvinden.
Doorgaand verkeer vanuit de Herstraat naar de Gasthuisstraat is tot 1 maart tijdelijk
niet mogelijk. Een omleidingsroute wordt ingesteld waarbij doorgaand verkeer met gele borden wordt
omgeleid.

VOETGANGERS EN FIETSERS
Voor voetgangers en fietsers wordt een tijdelijke voorziening getroffen zodat zij het werk eenvoudig
kunnen passeren. De routing tussen het Cultuurplein en de Kerkstraat is te allen tijde beschikbaar. Dit
geldt ook voor bezoekers van het centrum die parkeren aan de Linnenstraat en Kranestraat.
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Subsidie toegekend, bomenplan van start!

Binnen het 1 miljoen bomenplan van Provincie Limburg hebben wij onze aanvraag om in Horst aan de
Maas 55.000 bomen te planten toegekend gekregen. We gaan dit plan de komende twee jaren uitvoeren
waarmee we in Horst aan de Maas een impuls geven aan een gezonde leefomgeving, vol met
biodiversiteit. Voor een mooi Horst aan de Maas waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Samen
planten we 55.000 bomen voor een gezonde toekomst!

Doe mee!
Maak gebruik van deze mooie subsidieregeling om jouw omgeving te verfraaien en de
biodiversiteit te versterken. Denk aan erfbeplanting, landschappelijke beplanting, een dorpsgaard
of gewoon het aanleggen van een mooi stukje bos.

Wat is het?
Een regeling waarmee je met hulp en financiële ondersteuning van Landschap Horst aan de Maas bomen,
struiken en bosplantsoen kunt aanplanten om de biodiversiteit te versterken, de kwaliteit van de
leefomgeving te verhogen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie door CO2-reductie.
Er kan meegedaan worden met de volgende categorieën:
• Erfbeplanting
• Landschappelijke beplanting op perceel buiten het erf
• Verfraaiplek, plek met bijzondere landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde
• Dorpsgaard
• Bosperceel

Voor wie?
Voor iedereen met een erf of grondperceel in het buitengebied van Horst aan de Maas. Ook in de
randzones van de kernen zijn er mogelijkheden. Binnen de bebouwde kom kun je meedoen wanneer je
samen met een aantal buurtbewoners een project opstart om de buurtomgeving te vergroenen.

Waarom?
In het kader van klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en verhogen van de kwaliteit van de
leefomgeving. In dit project dat mede door de Provincie Limburg wordt gefinancierd worden op minstens
80 locaties in de gemeente Horst aan de Maas nieuwe vergroeningsprojecten gerealiseerd.

Voorwaarden?
•
•
•
•
•

Het mag geen door overheid opgelegde aanplantverplichting zijn
De locatie voldoet aan de voorwaarden
Het beplantingsplan voldoet aan de voorwaarden. Klik hier voor de soortenlijst
De aanleg moet gerealiseerd zijn voor 31 december 2022
De deelnemer zorgt voor duurzame instandhouding.

Hoe doe ik mee/hoe werkt het?
Je meldt je aan via een deelnameformulier (aanvragen) en vervolgens neemt Landschap Horst aan de
Maas contact op voor een oriënterend bezoek om de beplantingswensen te inventariseren en het
vervolgtraject af te stemmen. In het vervolgtraject komt een landschapsdeskundige langs om het
beplantingsplan af te stemmen. Na akkoord op het plan volg je een plant-instructiebijeenkomst en leveren
wij het plant- en steunmateriaal.
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Wie doet wat:
Landschap Horst aan de Maas:
• Beoordeelt locaties op geschiktheid
• Maakt beplantingsplannen
• Toetst plannen aan regels en legt afspraken met deelnemers vast
• Levert het plantmateriaal met kwaliteitskeurmerk NAKT
• Levert ondersteuningsmateriaal zoals boompalen
• Ondersteunt en begeleidt bij de aanleg
• Verzorgt nacontrole en nazorg.
Deelnemer:
• Stemt beplantingswensen af met onze landschapsdeskundige
• Zorgt voor het gereed maken van de grond (soms is hulp mogelijk)
• Zorgt voor het aanplanten
• Betaalt een eigen bijdrage van 300 of 400 euro, afhankelijk van het beplantingsplan
• Zorgt voor een duurzame instandhouding van het aangelegde groen

Lever gebruikt (frituur)vet apart in!

Spoel overtollig (frituur)vet niet door de gootsteen of het toilet maar breng het naar een inzamelpunt.
Met de feestdagen werd er weer veel vet gebruikt bij het bakken van oliebollen, fondue of gourmet.
Recycle het vet, net als plastic, glas en oud papier. De schade, zoals verstopte riolen en verstoorde
zuiveringsprocessen, kost de inwoners via de belastingen veel geld. Ook kleine olie- en vetrestjes die na
het bakken of braden in de pan achterblijven, kunnen serieuze problemen in het riool opleveren.

Voorkom verstoppingen
Landelijk zijn er tussen de 150.000 en 300.000 verstoppingen per jaar. De reiniging van een liter
oliebollenvet kost de waterschappen alleen al € 2,80 en dat is het dubbele van de kostprijs van het vet in
de winkel. Het vet stolt in het riool en zorgt voor honderden verstoppingen. Het verhelpen van die
verstoppingen is een kostbare zaak. Door gebruikt vet in te leveren bij een inzamelpunt hoeven er minder
kosten te worden gemaakt, hier heeft iedereen baat bij.

Vet, recycle het!
Wist je dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig hernieuwbare energie gemaakt kan
worden? Gooi het daarom niet in de afvalbak, maar lever het apart in. Dan ben je duurzaam bezig!

Hoe scheiden en inleveren?
Het is heel eenvoudig. Giet het afgekoelde gebruikte vet of de olie terug in de originele verpakking of een
andere afsluitbare plastic fles. Zodra de fles vol is doe je deze, goed afgesloten, in de speciale gele kliko
bij één van de inzamelpunten. In de gele kliko mag je zowel vloeibaar als vast frituurvet én gebruikte
bakolie (bijvoorbeeld restjes olie van het wokken) inleveren.

Tip: zet een afsluitbare fles in het keukenkastje om restjes afgekoelde olie en vet in te verzamelen.
Waar inleveren?
Op https://www.frituurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren/ vind je via je postcode het dichtstbijzijnde
inzamelpunt!
O.a. bij Jan Linders en Plus in Horst, Jumbo in Sevenum en Spar in America.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.
Gebedshuizen- en dus ook de kerk- mogen open blijven. Het aantal van maximaal 30 bezoekers per
keer blijft echter gehandhaafd.
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
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
09-01: Henny Bergs
Theo v. Rens
23-01: Susan Baltussen
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 9 januari:
1. Mis leden en overleden Vrouwen Samen Sterk
Er kan nog worden gereserveerd
Zaterdag 16 januari: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 23 januari, 3e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Martinus v. Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen van de familie (jaardienst)
2. Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag)
3. Jacoba Baltussen - Janssen en Grad Baltussen (jaardienst)
4. Echtpaar Thiessen - Janssen (jaardienst)
Er kan nog worden gereserveerd
Zaterdag 30 januari: geen H. Mis i.v.m. rooster

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. Door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de
brievenbus van de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl en
daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. Door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
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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. 077 398 1416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus.
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
Dit nummer is: 06 5540 8023
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De beste wensen….

De redactie van ’t Krèntje wenst iedereen een gezond en gelukkig 2021!
We proberen er voor te zorgen dat u in 2021 elke week een mooi en gevarieerd krantje in uw brievenbus
of mailbox vindt. Hierbij staan we wel voor een uitdaging!
Door de coronaperikelen hebben veel verenigingen hun activiteiten tijdelijk moeten staken en vinden
evenementen geen doorgang. Onnodig om te vermelden dat dit grote gevolgen heeft voor de hoeveelheid
kopij de wij ontvangen!
We doen een oproep aan onze abonnees om ons te helpen. Heb je Meteriks nieuws,
een mooie foto, een zelfgemaakte puzzel, een mooie tekening etc., mail die dan naar
dorpskrantmeterik@gmail.com of bezorg het bij een van de redactieleden.
Samen maken we het verschil!

Doen….. alvast bedankt!
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