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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Geluk is niet de afwezigheid van problemen,
maar het vermogen ermee om te gaan.
In week 32 is er 11 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in augustus is nu 16 mm.
Eén keer per jaar zitten duizenden van onze landgenoten slecht behuisd,
zijn slecht gekleed en slecht gevoed. Ze noemen dat ‘vakantie’.

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 14-08-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Augustus
Do

19:

Ma
Do

23:
26:

Za
Ma

28:
30:

- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Géén Krèntje i.v.m. vakantie
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur

September
Do
Ma

02:
06:

Di
Do
Vr
Zo
Ma

07:
09:
10:
12:
13:

Di

14:

Wo

15:

Do

16:

Vr
Za
Ma

17:
18:
20:

Di
Wo
Do
Za
Ma
Do

21:
22:
23:
25:
27:
30:

KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Stichting Gemeenschapshuis Meterik: jaarvergadering 20:00 - 21:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, rommelmarkt (ovb) 10:30 - 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO fietstocht 13:30 uur
- Duurzaam Meterik, informatieavond in MFC 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO excursie naar Van Leendert
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
Dorpsverbinders film ‘Wei’, nagesprek in MFC in Week v/d Dementie 14:00 - 16:00 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Oktober
Ma

04:

Do
Ma

07:
11:

Di

12:

- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO fietstocht 13:30 uur
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Gevonden voorwerpen

Na het kamp zijn spullen blijven liggen. Deze spullen staan in de blokhut (meteen bij binnenkomst).
Mocht je iets kwijt zijn en op korte termijn nodig hebben, meld je dan bij je eigen leiding. Anders kan
gekeken worden zodra de groepsavonden weer begonnen zijn.

OPA (Oud Papier Actie)
Volgende week zaterdag, 28 augustus, wordt oud papier opgehaald. Deze keer is groep 4 aan de
beurt. Dit zijn Sjuul Hegger, Jac Ambrosius (i.p.v. Evelien Swinkels), Paul Vissers (i.p.v. Bas Don) en
Roger Janssen (i.p.v. Yvonne Wijnands). Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de
weg staat, want dan starten we.

Zaterdag 18 oktober 2021
Het plan is om de jaarlijkse grote poets op 18 oktober a.s. in onze blokhut te doen. Zoals gebruikelijk
starten we om 09.00 uur. Iedereen die tijd heeft is van harte welkom. Voor koffie/thee met vlaai wordt
gezorgd. Ook alle poetsspullen zijn in de blokhut aanwezig.
We gaan het dit jaar combineren met de taken die stonden/staan voor NL-DOET.
Zoals jullie begrijpen kunnen we veel vrijwilligers gebruiken. Dus heb je tijd en zin om ons te komen
helpen, graag! Uiteraard zullen we de geldende corona maatregelen blijven volgen. Als hierin
veranderingen / aanscherpingen zijn houden we daar rekening mee.
Aanmelden kan via info@jnmeterik.nl
Alvast bedankt voor jullie hulp.

Hopelijk geniet iedereen lekker van zijn/haar welverdiende vakantie.
De eerste groepsavonden van het nieuwe seizoen staan gepland in week 37, van maandag
13 september t/m vrijdag 17 september 2021. Het is maar dat je het weet

Beste inwoners van Meterik
Twee weken geleden heeft in ’t Krèntje een oproep gestaan om te
reageren op de enquête over verkeer.
Dank aan diegenen die aan onze oproep gehoor hebben gegeven.
Liefst 90 gezinnen hebben gereageerd. Een teken dat het initiatief wel
weerklank heeft gevonden. Onze hartelijke dank voor jullie reacties.
Het is een hele klus om alles goed te inventariseren en zorgvuldig op
een rijtje te zetten. Een van de komende weken zullen we de resultaten
bekend maken.
Werkgroep ‘Verkeer’ en Dorpsraad.

Volgende week, donderdag
26 augustus, geen Krèntje!
In de vakantieperiode verschijnt er in week 34 geen Krèntje.
Dus volgende week geen krantje, houd hier s.v.p. rekening mee!
Het volgende krantje verschijnt op donderdag 2 september.
De redactie wenst iedereen een fijne vakantie!

4

Wegwerkzaamheden!
In Meterik wordt momenteel aan de weg gewerkt. In het onderstaande artikel uit de Nieuwe
Venlosche courant van 03-02-1914 lezen we een verslag van de gemeenteraadsvergadering.
De inwoners van Voor-America (Meterik) hadden een verzoek ingediend voor een kiezelweg en dat werd
besproken en helaas afgewezen!
Verzoekschrift der bewoners van den Eikelenbosch en Voor-America om een kiezelweg.
De Voorzitter neemt aan dat die wegen slecht zijn, want waar vindt men op het oogenblik goede wegen?
Dit jaar staat op de begrooting een post voor verlenging van den kiezelweg naar de Melderslo en den
Schadyk en alles kan niet in één jaar.
De heer Joosten denkt dat de neringdoenden in het Dorp bij verharding van den Eikelenbosscher weg
belang hebben.
De heer Jenniskens is dezer dagen over de Speulhofsbaan gekomen, doch de weg is bijna
onbegaanbaar; hij dringt nogmaals aan om langs alle wegen ten minste een goed fietspad te maken.
De heer van Daal zegt, 't is gemakkelijk om de menschen een kiezelweg te beloven, doch we weten allen,
dat de gemeente-financiën niet gedoogen al die wegen in eens te maken. Dat toezeggen der Raadsleden
deze of gene buurt een kiezelweg te bezorgen, wekt ontevredenheid, omdat betrokkenen meestal
bedrogen uitkomen. We dienen te zien waar de behoefte 't grootste is, daar te beginnen en geleidelijk
waar 't kan kiezelwegen te maken, waarover nog jaren zullen heengaan, eer we zoo ver zijn.
De heer Thomeer sluit zich aan bij den vorigen spreker, blijven we hier aandringen en praten voor nieuwe
kiezelwegen, dat alles geeft niets, als een pluimpje voor de pleiters en we zijn allen van de
noodzakelijkheid van goede wegen overtuigd.
Nu we 't toch over wegen hebben, bemerkt de heer van Daal, dat de landbouwers de verbetering niet in
de hand werken, met dit dooiweer zijn de wegen opgevroren en worden door zwaar geladen karren als 't
ware omgeploegd. Ook de heer Rutten is het opgevallen dat juist met dit afgaand weer zooveel vrachten
vervoerd worden, waardoor de wegen totaal vernield worden. De heer Thomeer zegt, ze vragen nieuwe
en goede wegen, doch nemen geen consideratie bij 't gebruik der in goeden staat verkeerende. Zelfs met
voorspan ziet men de zware voertuigen passeeren, tot ergernis van allen die iets voor 't behoud der
bestaande wegen over hebben.
De heer Rutten vindt het hoog noodzakelijk dat dit verboden wordt; naar sommigen meenen is indertijd
dergelijk verbod uitgevaardigd. Volgens het Prov. reglement op de wegen en voetpaden kunnen B. en W.
het ineens te vervoeren gewicht nader bepalen, zoo dit voor de instandhouding van den weg noodzakelijk
is. De Voorzitter zal de veldwachters morgen direct ter waarschuwing uitzenden. Besloten wordt beide
gehuchten geen toezegging te doen.
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Peerkesbosch…

De voorzitter had een tijdje terug enkele foto`s van een mooie boerderij in handen gekregen, op het alom
bekende Strava, waar men koffie en van alles lekkers kan verkrijgen.
Onze vrienden van fietsclub Sevenum waren daar een tijdje terug geweest. Het leek de voorzitter een
mooie locatie om ook eens een kijkje te gaan nemen op Peerkesbosch.
Nu zouden wij als Barkruk de route van Sevenum precies over kunnen nemen, maar zo werkt dat nu
eenmaal niet bij de “routoloog” van onze Krukken. Het gebruik van zo`n modern navigatiesysteem is bij
hem nog in nevelen gehuld. Op Google maps had hij gezien dat een route van om en nabij 110 kilometer
er juist inzat, om een reguliere zondagse ronde te maken. Maar dan moet hij wel effe zijn koppie erbij
houden, want juist over de spoorwegovergang in America, stuurde hij het Krukkenpeloton al reeds de
verkeerde richting in, wat uiteindelijk resulteerde in een afstand van 116 km.
In Evertsoord, nabij de gevangenis, liet een bejaard koppel in een mooie BMW wel heel erg merken dat ze
totaal niet meer veilig in het verkeer stonden. Dit koppel ziet het Krukkenpeloton naderen, van hen uit
gezien van rechts, en stopt pardoes midden op de kruising. Gelukkig beschikken de Krukken over een
uitermate goede stuurmanskunst en sturen ze links en rechts de totaal in paniek geraakte bejaarden
voorbij.
In het ‘achterveld’ van het dorpje Sterksel werd geschreeuwd: “Pas op auto..”. Alle Krukken gingen netjes
aan de kant van de weg fietsen, zoals ze dat bij nagenoeg iedere auto doen. Het ronkende geluid van de
‘auto’ kwam steeds dichterbij, maar geen auto te bekennen. Bleek Mo-Riis met zijn vliegtuig boven het
peloton te hangen.

Sedert enkele weken beschikt Mo-Riis
over een vliegbrevet en gebruikt hij dit
vliegtuig om Limburg en Brabant van
boven te bespieden.

Uiteindelijk via goed begaanbare ‘gravelpaden’ waar de geoefende Pi Air Rebbelin zich als een vis in het
water voelde, bereikte het Krukkenpeloton een prachtige locatie, genaamd Peerkesbosch in Nederweert.
Dit mooie etablissement, midden in het Weerter Bos, is geheel verbouwd van oude boerderij naar een
mooi restaurant.

Na de koffie en de broodnodige vlaai genuttigd te
hebben, moeten meestal de bidons worden gevuld.
Echter tussen de kraan en het wasbakje zat te
weinig ruimte om een bidon te vullen. Daar kwam
The Rookie met het originele idee om dan maar de
bidons te vullen met de gieter waar men de plantjes
water mee geeft. Probleem opgelost.
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De weg terug gaat, zoals de laatste weken wel vaker het geval is, de snelheid een treetje omhoog om er
uiteindelijk een mooie sprint uit te trekken. Op de Speulhofsbaan wordt dan de snelheid de hoogte
ingegooid, maar voor The Pittbull ging dit alles nog te rustig en versloeg hij daar alle gerenommeerde
sprinters. Feit was wel, dat de man in vorm (de Roadrunner) er ditmaal niet bij was, anders was er vast en
zeker een andere uitslag gekomen. Eindelijk schreeuwde The Pittbull van blijdschap.
Het verslag van de B-Krukken, daar is de schrijver ditmaal wel erg snel mee klaar.
Die zochten de Maas op in noordelijke richting, om vervolgens in Beugen, Sambeek en Vortum-Mullem
naar een pauzeplaats te zoeken. De eigenaren van alle kroegen in die regio besloten om snel de deuren
op slot te gooien toen ze de groene menigte op hen af zagen komen. Geen enkele kroeg was open, dus
werd de weg naar Meterik zonder pauze al weer ingezet.
De elite groep onder de Krukken (kunt ook zeggen C-Krukken) koos ditmaal, zoals wel vaker, voor het
traditionele Maasdorpen ritje. Dit rondje rijden ze inmiddels blindelings, maar wel met volop plezier. Met
z`n allen terugkomend bij Ger op het terras, werden de Krukken vergezeld door Sluwe Sjaan en zijn
lieftallige echtgenoot (en hun hond). Altijd gezellig Sluwe Sjaan, dat je samen met Bertie weer effe
aansloot in ons midden.
Tot slot:
Zondag 22 augustus rijden de B-Krukken hun jaarlijkse tocht naar Mechelen.
De A-Krukken hebben daarom besloten om ook op deze zondag hun maandelijkse grote tocht te rijden.
Vertrek is dan dus ook om 08.00 uur.
De A-Krukken vergezellen de B-Krukken een kleine 2 uurtjes, om vervolgens hun eigen tocht verder te
rijden. De B-Krukken rijden verder door naar Mechelen.

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’

Het was afgelopen maandag weer erg lekker en gezellig. 22 deelnemers hebben genoten van het heerlijk
samen eten.
Er is veel belangstelling voor Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Daarom hebben wij besloten dit vanaf
september 2 keer per maand aan te bieden. Iedere 1e en 3e maandag van de maand.
Het volgende eetpunt is op maandag 6 september.
Aanvang 12.15 uur tot ongeveer 13.30 uur.
Wilt u ook genieten van een gezamenlijke maaltijd van ‘Paulus kookt’?
Aanmelden voor het eetpunt van 6 september kan tot donderdag 2 september bij de Dorpsverbinders,
tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 16 augustus al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
Kosten € 12,00 p.p. Wijn, bier of fris € 2,00. Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt
u weer naar huis.
Wilt u handwerken, kaarten, rummikuppen of een ander spelletje spelen of gewoon gezellig een praatje
maken, u bent van harte welkom.
Iedere maandag is er een Open Inloop voor alle leeftijden van 13.30 u tot 16.00 u.
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Koken met ’t Krèntje

Courgettes zijn er nu in overvloed.
Dit is een recept voor courgettesoep.
Smakelijk eten!

Courgettesoep
Benodigdheden:
boter
water (1 of 2 liter) zodat de courgette ongeveer onder staat.
Hoe minder water, hoe dikker (en hoe lekkerder!) de
courgettesoep.
bouillonblokken
1 of 2 courgettes
1 of 2 laurierblaadjes
1 ui
1/3 of ½ pakje boursin/kruidenkaas of enkele teentjes knoflook en (koks)room

Bereiding van de soep
Was de courgette goed schoon en snijd de uiteinden eraf.
Snijd de courgette in blokjes en de ui in halve ringen
Smelt een klontje boter in een ‘soeppan’
Doe de uien samen met de laurier in de pan en bak dit op een klein vuurtje aan totdat de uienringen
goudgeel kleuren
Voeg de courgette toe aan de uien en bak het geheel enkele minuten door
Voeg water en bouillonblokken toe en laat het geheel doorkoken tot de courgettes goed gaar zijn.
Haal de laurierblaadjes eruit, voeg de kruidenkaas toe en pureer het geheel met de staafmixer.
Breng de soep op smaak met peper en eventueel zout
Je kunt de soep ook prima maken door knoflook in kleine stukjes te snijden en deze mee te bakken met de
uien. Voeg dan (kook)room toe i.p.v. kruidenkaas.
Smakelijk eten!

Vakantie uitspraken:
Wim Kan
“Man en vrouw kunnen elkaar niet beter leren kennen dan wanneer ze samen kamperen in een klein tentje
in de regen”.
Kees van Kooten
“Een nieuwe hotelkamer openen voelt aan als het openen van een cadeautje”.
Maarten 't Hart
“Dat vind ik zo gek, zodra het mooi weer wordt in Nederland, en buiten groen, gaan mensen naar het
buitenland”.
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Sportvereniging Oxalis

Horst aan de Maas

Belangrijke info seizoen 2021-2022
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2021-2022 zijn al weer in volle gang. De teamindelingen zijn
bekend en de trainingstijden veld en kaderbezetting worden de komende weken bepaald. Deze informatie
zal per email aan de teams gecommuniceerd worden.
De senioren 1 en 2 zijn op zondag 15 augustus gestart met de eerste trainingen en oefenwedstrijden.
De jeugdteams starten in week 35 vanaf 30 augustus met trainen en nemen ter voorbereiding op het
nieuwe seizoen op zaterdag 4 september deel aan het jeugdtoernooi bij Swift in Velden.
Hou daarnaast onze website en social media kanalen in de gaten voor alle actuele informatie.
De jaarkalender 2021-2022 is ook zo goed als rond. Kijk voor alle belangrijke data op de homepage en
agenda pagina: https://svoxalis.nl/svo/?page_id=62

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18-08-2021 Korfbal Clinic TeamNL (Jet Hendriks en Mick Snel) voor B-C-team op Sportpark Wienus
30-08-2021 1e Kader-vergadering voor alle train(st)ers/coaches/leid(st)ers 19.30 – 20.30 uur
30-08-2021 Start 1e helft veldtrainingen jeugdteams A-B-C-D-E-F + Kangoeroes + MW + Recr
04-09-2021 Jeugdtoernooi bij Swift Velden ter voorbereiding op nieuwe seizoen voor A-B-C-D-E-Fjeugd
06-09-2021 Start Plus Lucassen sponsor spaaractie (looptijd 06/09/2021 t/m 21/11/2021)
11-09-2021 + 12-09-2021: Start 1e helft veldcompetitie 2021-2022
11-09-2021 KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
15-09-2021 Clinic “geven van basis training” door Fedde Boersma – KNKV
16-09-2021 1e Ronde bekercompetitie Oxalis 1 – DOT (V) 1 20.00u Sportpark Wienus
18-09-2021 KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus

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

Vakantie spreuken:
Van een kale reis thuis komen
Een ommelandse reis maken.
Op de kloosters reizen.

Streng berispt worden
Een flinke omweg maken.
Altijd bij vrienden of kennissen logeren.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen
Tot nader order blijven de coronamaatregelen van kracht. Het maximaal aantal kerkbezoekers is voor
onze kerk vastgesteld op 70. Bij een kerkelijke uitvaart mogen 100 mensen aanwezig zijn. Vooraf
reserveren is niet nodig.
Iedereen wordt verzocht bij binnenkomst wél naam en telefoonnummer te noteren.
Er moet nog wel rekening worden gehouden met de 1,5m afstand regel. Zeker als er in de kerk gelopen
wordt.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
21-08: Piet Kuenen
Huub Baltussen
04-09: Jos Tielen
Max v. Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
Tjeu Tacken

Misintenties
Zaterdag 21 augustus, 21e zondag door het jaar
nog geen misintenties
Zaterdag 28 augustus, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 4 september, 23e zondag door het jaar
1. Rianne Tielen - Buijssen (jaardienst)
2. Stien Hermans - Reijnders en Piet Hermans (jaardienst)
3. Overledenen en levende leden fam. J. Tacken en W. Tacken - Houben (jaardienst)
Zaterdag 11 september, 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
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
Ziekencommunies
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
11
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