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Kopij digitaal aanleveren
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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Langste formatie lijkt ten einde en wordt gevolgd door…
mogelijk de kortste regeerperiode.
In week 50 is er 5 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal is nu 28 mm.
Als je glas halfleeg is,
gooi je de inhoud in een kleiner glas
en stop met klagen.

Allen fijne kerstdagen en een gezonde jaarwisseling.
Tot weeres met de 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 e-mail melden vóór vrijdag
12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2022
1 pagina
€ 27,50
1 pagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (kleur)
€ 25,00
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 18-12-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Januari
Ma
Za
Do

17:
22:
27:

KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Februari
Do
Ma
Do

03:
07:
10:

Ma
Wo
Do

14:
16:
17:

Ma
Do

21:
24:

KBO kaartmiddag 13:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO themamiddag Kruytzer 14:00 - 15:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- Uitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
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Deze week verschijnt het laatste Krèntje van 2021
Hopelijk hebt u ons Krèntje met plezier gelezen en gaat u dat in 2022 weer doen!
De redactie bedankt iedereen die het abonnementsgeld voor 2022 heeft
overgemaakt.
Heeft u nog niet betaald en wilt u ons ‘Krèntje’ ook in 2022 ontvangen……………
maak het abonnementsgeld dan zo snel mogelijk over.
Op 6 januari 2022 verschijnt het eerste Krèntje van het nieuwe jaar en wordt er bezorgd aan de hand
van de nieuwe bezorglijsten.

Zorg dat u er op staat!

Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2022 elke donderdag in uw mailbox.
Het abonnementsgeld s.v.p. over 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 @).

De redactieleden
en de bezorgers
wensen iedereen
fijne feestdagen en
veel leesplezier in
2022
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Vanwege de verlengde coronamaatregelen is het tot en met 14 januari 2022
helaas niet mogelijk om groepsavonden te draaien of andere activiteiten te
plannen in of rondom de blokhut. We vinden dit natuurlijk super jammer maar
de situatie laat het nu gewoon niet toe.
Blijf gezond!

Hallo allemaal
Aan het einde van dit soms vreemde jaar, wil ik iedereen die voor JongNL Meterik klaar
heeft gestaan, stafleden, externe vrijwilligers, sponsors en iedereen die de helpende
hand heeft toegestoken, hartelijk bedanken! Samen maken we van JongNL Meterik de
club die het nu is, alleen zou dit niet lukken. Bedankt voor het afgelopen jaar en
hopelijk gaan we een beter en positiever 2022 tegemoet.
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en alle goeds voor 2022!
Met vriendelijke groet,
Rick van Rengs
Waarnemend voorzitter JongNL Meterik.

JongNL Meterik wenst iedereen fijne kerstdagen en een

Geen champignonactie
Net zoals vorig jaar hebben we moeten besluiten de champignonactie niet door te laten gaan.
Uiteraard hopen we dat deze actie volgend jaar wel kan doorgaan.

Meriko Vocaal wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een mooi,
maar vooral gezond 2022.
.
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Heb jij een goed idee voor het transformatorhuisje?
Om de nieuw te bouwen woningen bij het klooster van stroom te voorzien, is
het nodig, dat de trafo bij de kerk een grotere capaciteit krijgt. Maar dat gaat
niet meer lukken in de huidige behuizing. Dat betekent dat er een nieuw
trafohuis wordt gerealiseerd en het oude leeg komt te staan.
Enexis, de netwerkbeheerder, heeft aan de dorpsraad gevraagd wat
hiermee te doen: slopen of een andere bestemming. De dorpsraad vindt dat
het trafohuis een historische waarde heeft en past bij Meterik en wil het
graag behouden.
Maar een gebouw bewaren zonder enige functie is niet slim. Vandaar dat
we alle mensen in Meterik vragen om met een idee te komen,
waar we het huisje straks voor zouden kunnen gebruiken.
Heb je een idee, geef dit dan aan bij iemand van de dorpsraad
of stuur een mailtje naar info@dorpsraadmeterik.nl. Doe dit
voor 15 januari. We wachten met spanning de creatieve
ideeën af.
Het beste idee belonen we met een VVV bon.

Hoofdpunten uit de (digitale) dorpsraadsvergadering
van donderdag 16 december 2021
Op donderdag 16 december vond er weer een dorpsraadvergadering plaats.
Tijdens deze vergadering is gesproken over de voortgang van het fiets- en wandelpad naar de Afhang.
De brug komt in maart, het pad is waarschijnlijk wel al eerder klaar.
De werkzaamheden in het centrum verlopen op dit moment volgens plan. Afwachten of het weer mee
blijft spelen, waardoor de verdere planning dan mogelijk in gevaar komt.
Wat te doen met het ‘oude’ trafohuisje? Er zijn diverse ideeën. Besloten wordt om de inwoners van
Meterik mee te laten denken middels een oproep in het Krèntje.
De werkgroep Verkeer hoopt medio januari de gesprekken weer te kunnen hervatten.
Meer nieuws volgt.
De werkgroep Duurzaam Meterik is op de achtergrond met van alles bezig. Hier wordt te zijner tijd
meer over bekend gemaakt. Houd hiervoor ’t Krèntje, de website en onze social media kanalen in de
gaten.
De volgende dorpsraadvergadering staat gepland voor donderdag 20 januari 2022. We brengen
u te zijner tijd op de hoogte of deze openbaar kan plaatsvinden ja of nee.
Voor nu willen we u allemaal fijne kerstdagen wensen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Pas op elkaar en jezelf!
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Update werkzaamheden centrum

De werkzaamheden verlopen volgens plan, mede door de gunstige weersomstandigheden. Er wordt hard
gewerkt aan de bestrating voor het MFC en voorbereiding voor de laatste fase. De komende 2 weken ligt
het werk stil. Op 10 januari wordt begonnen met het opbreken van de Speulhofsbaan tot en met de
splitsing Jan Drabbelsstraat.
De bakker en de slager houden hun standplaats tot dat moment achter het MFC.
De omleidingsroute voor fietsers is vervallen. Er is voldoende gelegenheid om het werkterrein veilig te
passeren.
De brievenbus, die tijdelijk buiten gebruik gesteld was door PostNL, is inmiddels weer open.
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Kerst op Basisschool Onder de Wieken
Weliswaar een week eerder dan gepland, vierden we kerstfeest
op school!
De school was omgetoverd tot een geweldige kerstsfeer en de
leerlingen hadden hun mooiste kerstkleding aan!

De dag ervoor is jullie wellicht opgevallen dat het wat rustig was in ons dorp want de kinderen stonden
namelijk in de keuken. Jaja!
Jong en oud maakte de heerlijkste hapjes om deze samen op school op te eten. Gehaktbroden,
smoothies, wafels, pannenkoekjes, fruitcreaties, koekjes en noem maar op. De leerlingen hebben
ontzettend hard gewerkt en natuurlijk heerlijk samen gegeten want dit hoort bij Kerst.
Vanuit de ouderraad kregen de kinderen een zakje meel mee naar huis om in de vakantie lekker te
kunnen bakken. Super leuk en lekker, bedankt!
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Een speciale dank aan Jan Linders Horst; de leerlingen werden door hen verwend met koekjes,
chocomelk, ranja en allerlei heerlijk fruit!
En Hai Cox voor het verzorgen van alle kersttakjes, want
zoals je ziet zijn er prachtige creaties gemaakt!
Namens iedereen van school wensen we jullie heel
graag
een mooie Kerst,
geluk, liefde en een goede gezondheid!
En voor hen die het even wat moeilijker hebben veel
moed, troost, hoop en veel beterschap!
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Krantenartikelen ‘uit de oude doos’…..
Uit de Nieuwe Venlosche courant van 19-12-1938

Concert met Tooneeluitvoering te Meterik
Evenals andere jaren zal ook dit jaar de Fanfare Concordia van Meterik een concert met tooneeluitvoering
geven op Maandag 26 en Dinsdag 27 December 1938 in de Bondszaal aldaar.
Behalve eenige muzieknummers van de Fanfare zal opgevoerd worden:
„Een zwerver kwam",
tooneelspel in drie bedrijven en een klucht in een bedrijf
„Schoolmeester Pieterse".
Zooals steeds zullen deze uitvoeringen groote belangstelling hebben.

Uit het Limburgsch dagblad van 31-01-1985

Geforceerde rabarber prijzig
Op de Coöperatieve Venlose Veiling in Grubbenvorst is gisteren weer de eerste geforceerde rabarber
aangevoerd. Een teler uit Neeritter kwam met vijf dozen en de proeftuin in Horst- Meterik met tien dozen
van elk zes kilo. Ze deden ƒ 3,40 tot ƒ 4,20 de kilo.
Het forceren van rabarber is iets van de laatste jaren. Men gebruikt er pollen voor, die twee jaar of ouder
zijn. Ze worden daartoe in de herfst gerooid en gedurende een aantal dagen aan koude blootgesteld.
Vervolgens worden de pollen in zandbedden verwarmd, waardoor de plant het lente waant. Vier weken na
inzet kunnen de rabarberstengels worden getrokken. Middels proeven is men er zelfs al in geslaagd om
vóór kerstmis geforceerde rabarber te trekken.
Er kan weer bijna een jaar worden bijgeschreven aan de Meterikse historie.
Heemkunde Meterik bedankt iedereen die ons het afgelopen jaar steunde, op welke manier dan
ook.

We wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!

Holiday on ice

Helaas kan Holiday on ice wederom niet doorgaan vanwege de nieuwe coronamaatregelen.
Het bedrag van het hele uitstapje krijgen jullie teruggestort op de bankrekening.
Deze week hebben we bij alle leden het nieuwe programmaboekje bezorgd.
Er zit ook een los formuliertje bij. Willen jullie dat zo volledig mogelijk invullen en bij één van de
bestuursleden in de bus doen. Bij vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur.
Bij voorbaat hartelijk dank. Hopelijk tot snel.

Verder willen we iedereen, ondanks de beperkingen,
toch fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar wensen.
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Meulewiekers en Meulewiekinnekes
Helaas dit keer geen goed nieuws. Voor degene die het gemist heeft, vorige week is
onderstaand persbericht naar buiten gebracht door de gemeente Horst aan de Maas.
Dit jaar wordt er dus geen Meulewiekersprins uitgeroepen en gaan de Zittingsavonden niet door. De
Boorebrulluft ‘Beej de Meule’ zal in het late voorjaar/zomer worden gevierd. Het Verlovingsbal en het
Vrijgezellenfeest schuiven hierdoor ook een stukje in de tijd.
We gaan de komende tijd bekijken of en hoe we een aantal activiteiten toch door kunnen laten gaan. We
hopen dat er in het carnavalsweekend iets mogelijk zal zijn. We houden jullie op de hoogte via ’t Krèntje,
onze website en facebook.
Namens alle Carnavalscomités: fijne feestdagen gewenst én blijf gezond!
-------Carnavalsverenigingen Horst aan de Maas roepen geen prinsen en trio’s uit in 2022
De voorzitters van de carnavalsverenigingen uit Horst aan de Maas hebben ook dit jaar weer
met elkaar en met de gemeente besproken hoe zij carnaval 2022 inhoud kunnen geven.
Vanwege de onzekerheden over de ontwikkeling van de coronapandemie en de maatregelen
daartegen, hebben de voorzitters met pijn in hun carnavalshart afgesproken om dit jaar geen
prinsen en prinsentrio’s uit te roepen.
Burgemeester Ryan Palmen: “We hopen dat eind februari, begin maart de situatie het toelaat om toch
íets van carnaval te vieren. Helaas is dat ook deze keer wederom zonder prinsen en trio’s. Dat is een
boodschap die de carnavalsverenigingen en alle carnavalsliefhebbers heel veel zeer doet. Carnaval zit
in ons hart. Hopelijk kunnen we het volgend jaar weer vieren zoals we het gewend zijn.”
Bekijk het bijbehorende filmpje via https://youtu.be/qmOL9rC7cYg

Lieve mensen

We kijken terug op een bijzonder jaar.
We wensen jullie heel fijne feestdagen.
En voor het nieuwe jaar 2022
Gezondheid, Liefde en Geluk
Zorg goed voor elkaar!
Voorlopig gaat het Eetpunt en de Open inloop niet door tot het weer mag….
We wensen iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar!
Tevens willen we al onze vrijwilligers bedanken voor hun hulp en steun het
afgelopen jaar.
Bedankt!
Carli Peeters en Ria Bouten en Hennie Jacobs
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Duurzaam Meterik: Een nieuw dak, en toen…, de ervaringen van
Arnold en Wilma bij het verduurzamen van hun woonboerderij
Vanuit de Dorpsraad zijn we met een project gestart om te kijken of er interesse is in Meterik om
bestaande woningen en/of tuinen te verduurzamen. Door krachten en kennis te bundelen kunnen we als
inwoners elkaar helpen en hoeft niet ieder voor zich alles zelf uit te zoeken. Dit keer de ervaringen van
Arnold en Wilma met verduurzaming van hun huis, deel 3.

Een nieuw dak, en toen…
Na al het werk aan het dak was het eerst tijd om een zomer wat rust te nemen en plannen uit te werken
hoe we verder wilden.
Ons eerste idee, het verbouwen van de afhang om daar te kunnen wonen zonder op de cementzakken TV
te kijken en de rest van de boerderij aan te pakken leek ons nog steeds het beste. In de zomer menig
A4tje vol met plattegrondschetsen bij het oud papier beland, voordat we de voor ons juiste indeling
bedacht hadden.
Behalve de indeling hadden we ook de specifieke wens
om het hele huis in de toekomst met vloerverwarming
te kunnen verwarmen zonder radiatoren. Na enig
rekenwerk zou dit zonder problemen moeten kunnen.
Een voorwaarde hierbij: muren en vloer moesten goed
geïsoleerd worden.
Na
het nodige
advies van een vakman zijn we in de
Doorkijk
na dakrenovatie
winter weer aan de gang gegaan.
Als eerste was de vloer aan de beurt, alle oude
betonvloeren zijn eruit gesloopt, samen met nog de
nodige kruiwagens zand om ruimte te maken voor 10
cm tempex isolatie met daarover een nieuwe gewapende betonvloer, zodat we een goede basis hadden
voor de spouwmuren en binnenmuren. Zoals geadviseerd is veel aandacht besteed aan het goed laten
aansluiten van de isolatieplaten met bouwplastic onder en boven de isolatieplaten.
Top tip: leg twee lagen van 5 cm tempex in verband in plaats van een laag van 10 cm; daarmee is de
kans op ‘kieren’ tussen de platen veel minder.

Na het storten waren de spouwmuren aan de beurt,
ook hier is veel aandacht besteed aan het zo kiervrij
mogelijk plaatsen van isolatieplaten.
Klaar voor
beton
storten

De gebruikte PIR-platen van 6 cm dik hadden randen
die in elkaar klemden wat het een stuk makkelijker
maakte.
Met pur zijn de rare hoeken nog gevuld om
zogenaamde koudebruggen (= warmtelek) te
voorkomen.
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Na bijna 2 jaar zelfstandig metselen stonden eindelijk
alle muren en kon de stukadoor aan de gang.
(Ongelofelijk, wat een verschil als die geweest is !)
En daarna kon dan eindelijk de afwerkvloer met
vloerverwarming gelegd worden en was het einde van
de eerste verbouwing in huis in zicht.
Omdat de vloerverwarming de hoofdverwarming werd
zijn de slangen 10 cm uit elkaar gelegd (krapper gaat
niet). Volgens berekening zou dit meer dan genoeg zijn
om ook bij -10°C een aangename temperatuur te
kunnen stoken. Daarbij is achteraf bijleggen van
vloerverwarming onmogelijk, dus beter te veel dan te
weinig.

Als afwerking van de vloer zijn tegels gekozen
en zijn deze ‘in de cement’ gelegd om een zo
homogeen mogelijke massa te vormen met de
vloerverwarming en de warmteafgifte zo
optimaal mogelijk is.
Na het leggen van de afwerkvloer en de tegels
was na ruim 2 jaar het eerste deel klaar en is de
afhang van ‘stal’ omgebouwd naar leefruimte
met woonkamer, waskamer, toilet, badkamer en
een aparte ruimte voor onze honden.

Met het in gebruik nemen bleek alle aandacht voor isolatie zijn vruchten gelijk af te werpen, het
gasverbruik zakte gelijk van 3200m3 naar 2600m3 terwijl de te verwarmen inhoud stevig was toegenomen
met nog steeds een niet geïsoleerd voorhuis.

Doorkijk van afhang/woonkamer
naar voorhuis.
Met het schrijven van dit stukje
valt mij op dat de normen voor
isolatie sinds deze verbouwing 13
jaar geleden alweer behoorlijk
hoger zijn geworden. PIR-platen
voor spouwisolatie zijn nu
minimaal 9,5 cm dik en ook bij
vloerisolatie is 20 cm tempex
geen uitzondering meer. Dit zal
nog wel een tijd doorgaan om
huizen zo energiearm mogelijk te
kunnen verwarmen. Mocht je
willen gaan verbouwen neem dan
de tijd om uit te zoeken wat er nu
mogelijk is.
Groet, Arnold.
Wil je meer weten over de verduurzamingsaanpak van Arnold, hou dan onze Fb-pagina en ’t Krèntje in de
gaten. Wist je dat ook alle artikelen van Duurzaam Meterik op de site van dorpsraadmeterik.nl staan?
Heb jij ook al verduurzamingsmaatregelen genomen? Laat ons jouw ervaringen weten! Via onze Fbpagina of info@dorpsraadmeterik.
13

Wim en Ria
Pijnenburg-Vromans
waren dinsdag 21 december
50 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd met
dit mooie jubileum!
Joost en Hanneke,
Dave en Judith,
Sophie, Suze en Sebas
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Rectificatie
Jeugdcomité Meterik
Oliebollenactie geannuleerd
De gezondheid van alle Meulewiekers, hun naasten en onze vrijwilligers vinden wij het allerbelangrijkste.
Vanwege de huidige ontwikkelingen omtrent de Covid-19 pandemie zijn wij genoodzaakt om de
oliebollenactie wederom te annuleren. Door de strengere maatregelen die momenteel van kracht zijn,
vinden wij het niet verantwoord om onze vrijwilligers op pad te sturen.
Wij hopen op uw begrip
Bestuur Jeugdcomité Meterik
Raad van 11 en Dansmarietjes
wensen u:

Fijne feestdagen & een voorspoedig 2022
Oliebollen spreuken
•
•
•
•
•

Beter 1 oliebol in je maag, dan 10 op de schaal
Is het OK om een oliebol als ontbijt te nemen? Ik vraag dit voor een vriendin!
Mijn goede voornemens zijn: geen suiker, hardlopen, groente eten….oeh…….. zie ik daar
oliebollen?
Geniet van de kleine dingen in het leven, zoals een kleine oliebol
De oliebollen bij de buren zijn altijd lekkerder

15

Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Corona maakt het allemaal niet gemakkelijk, ook niet voor kerkgangers.
De eerstvolgende keer dat u weer voor een Mis naar de kerk kunt komen, zal op
25 december zijn. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat alle missen die
‘s avonds na 17.00 uur plaatsvinden zullen komen te vervallen. Dus ook die van
kerstavond om 20.00uur.
Op 25 december zal er een H. Mis zijn om 09.30 uur. Bij binnenkomst en bij het naar voren lopen voor
de communie s.v.p. even een mondkapje dragen.
Vrijdag 24 december, inloop van 16.00 - 17.00 uur.
De kerk is open voor iedereen die een kaarsje aan wil steken of de kerststal wil bekijken.
Denk s.v.p. aan het dragen van een mondkapje en het houden van voldoende afstand.
Zaterdag 25 december, H. Mis t.g.v. Kerstmis, 09.30 uur.
Lei Peeters en overleden ouders Peeters - v. Wijlick
Aansluitend aan deze H. Mis zal de kerk open blijven tot 11.30 uur. Iedereen is dan weer welkom voor het
aansteken van een kaarsje. Houd de bekende coronaregels in acht.
Zaterdag 8 januari 2022, 19.00 uur, feest: doop van Jezus
Martinus v. Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen v.d. familie (jaardienst)
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector:
Acoliet:
25-12: Henny Bergs
Theo v. Rens
08-01: Piet Kuenen
Max v. Dieten

Collectant:
Collecteschaal achter in de kerk
Collecteschaal achter in de kerk

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 bankrekeningnr. van de parochie.
Kerkbijdrage
Mocht u een kerkbijdrage willen doen, doet u dat dan s.v.p. op onderstaand nummer:
NL36RABO 01333 03500. Dank u wel!
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: 06 5540 8023
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Dankbetuiging
Via deze weg willen we onze dank betuigen.
Tijdens het onverwachte snelle afscheid van Sef, ózze pap, opa, hebben wij hele warme, mooie, lieve
berichten ontvangen van heel veel mensen.
We hebben met z’n allen Sef, ózze pap en opa een mooi afscheid kunnen geven, een afscheid dat hij
verdiende.
Dat zoveel mensen zich betrokken voelden, dat doet os mam, kinderen en kleinkinderen heel goed bij
de verwerking van het verlies.
Het gemis zal blijven, maar de herinneringen die er zijn zullen dit gemis verzachten.
Nogmaals heel veel dank voor ieders medeleven.
Laten we Sef, ózze pap en opa blijven herinneren
met ziene glimlach en ut präötje daat ie zo gear met iederiën maakte.
Leen,
Thea, Frans, Geert, Nicole, Freddy, Monique
Dirk, Kelly, Koen, Britt, Giel, Lincy, Jordi, Desi, Vince, Mick, Billy

Tevens willen van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen fijne feestdagen te wensen.
Alle goeds voor 2022 en blijf vooral gezond.

Herinneringen verbinden, wat het oog niet meer ziet.

17

Kerstgedicht

2021 was voor de KBO een moeilijk jaar
maar ook voor elkaar
Het was het jaar van lockdown en van quarantaine
en van anderhalve meter samenleving
Door de maatregelen werden alle activiteiten afgezegd
en het bestuur heeft zich daarbij neergelegd
Maar toch blijven we vertrouwen, we zijn toekomstgericht
misschien komt er in het nieuwe jaar vaccinatieplicht
We wensen je alle mooie dingen
al het beste om 2022 goed te beginnen
Een goede gezondheid, veel liefde en geluk
dan kan het nieuwe jaar ook voor jou niet meer stuk!
Wij wensen alle mensen
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2022.
Groetjes, Bestuur KBO Meterik.
PS: Wij hebben alle activiteiten tot 14 januari geannuleerd, voor de activiteiten
daarna, raadpleeg altijd ‘t Krèntje .
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Kleurplaat
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