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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Oprakelen heeft geen zin,
wie achterom kijkt struikelt.
In week 3 is er 3 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal is nu 32 mm.
Als je honderd keer zegt dat je het druk hebt,
wordt het nooit rustig.

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.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 22-01-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Februari
Wo
Do

16:
17:

Za

26:

KBO themamiddag Kruytzer 14:00 - 15:00 uur
- Uitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
JongNL Meterik oud papieractie 14:00 uur

Maart
Ma
Ma
Do
Za

07:
14:
17:
26:

KBO jaarvergadering 14:00 uur
KBO kienen 13:30 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

02:
03:
11:
12:
21:
23:

Solistenconcours Horst aan de Maas
Solistenconcours Horst aan de Maas
KBO kienen 13:30 uur
KBO excursie 12:30 - 13:30 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
JongNL Meterik oud papieractie 14:00 uur

09:
19:
28:

KBO kienen 14:00 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
JongNL Meterik oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

April
Za
Zo
Ma
Di
Do
Za

Mei
Ma
Do
Za

Mededelingen KBO
Beste leden,
Even een kleine verandering. De wekelijkse activiteiten, zoals kaarten, knutselen, fietsen en wandelen,
kunt u voortaan lezen bij de mededelingen van de KBO.
De maandelijkse activiteiten zoals kienen, excursies, themamiddagen, fietstocht, feestavond,
jaarvergadering en de kerst-/adventsviering, kunt u nog wel lezen bij de Meulewiekagenda.
-

Vanaf 07 februari wordt er weer gestart met wandelen; de volgende wandelmiddag is op
21 februari, vertrek om 13.30 uur bij het MFC.
Het kaarten start op donderdag 03 februari, daarna 10, 17 en 24 februari. Het kaarten begint om
13.30 uur tot 16.30 uur in het MFC. Wees welkom en speel mee..
Het knutselen starten we op donderdag 10 februari en vervolgens op donderdag 24 februari van
13.30 uur t/m 16.30 uur.
Met het kienen wordt weer gestart op maandag 14 maart om 13.30 uur in het MFC.

Zoals het er nu naar uit ziet gaat de themamiddag, verzorgd door Kruytzer optiek en optometrie, gewoon
door. Daar komen we volgende week donderdag uitgebreid op terug.
Groetjes,
KBO Meterik.
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Wie wordt de nieuwe bezorger
van ’t Krèntje?

We zijn op zoek naar een nieuwe bezorger!
Wil jij met ingang van 1 februari elke donderdag tussen 14.30 uur en 19.00 uur (ongeveer 1 uurtje) krantjes
bezorgen in Meterik, meld je dan aan bij de redactie van ’t Krèntje: dorpskrantmeterik@gmail.com.
De ongeveer 50 krantjes moeten bezorgd worden in de Crommentuijnstraat, vooraan op de
Kannegietweg, de Meteriksebaan, de Pieter Litjensweg, de Pastoor Notermansstraat en de Rector de
Fauwestraat.
De vergoeding bedraagt € 5,00 per bezorgweek.
Dus, wil je graag een zakcentje verdienen of gewoon lekker elke week op donderdag een flinke wandeling
maken en krantjes bezorgen, laat het ons dan even weten.

Open Inloop en Eetpunt
‘Schuuf gezellig aan’ weer van start!

Eindelijk kan het weer! Velen hebben hier heel erg naar uit gekeken. Maar voorzichtigheid is nog wel
geboden.
De Open Inloop start op 31 januari van 13.30 uur tot 16.00 uur. We gaan er weer een ouderwetse
gezellige middag van maken.
Het eerstvolgende Eetpunt is op 7 februari. Er zal een 4-gangen diner worden geserveerd omdat we
dit gemist hebben met Kerst.
U kunt zich opgeven t/m donderdag 3 februari bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of
dorpsverbindermeterik@gmail.com.
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon.
Aansluitend is er een Open Inloop van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Wij vragen de bezoekers van de Open Inloop en het Eetpunt om zich te houden aan de volgende
maatregelen:
bij binnenkomst een mondkapje op, pas als u zit mag het mondkapje af.
de tafels worden zodanig gedekt dat u 1,5 meter uit elkaar kunt zitten.
heeft u klachten of bent u bij iemand in de buurt geweest die corona heeft, blijf dan thuis.
zorgt u dat u de QR code bij de hand heeft?
De Meulewiek is op dit moment lastig te bereiken. Vanuit de kerk is de beste manier. Hier kun je over de
stoep, zonder obstakels, de nooduitgang bereiken aan de voorkant. Wij zullen zorgen, dat u hier naar
binnen kunt.
Geen vervoer of moet u te ver omlopen om de zaal te bereiken? Een van onze vrijwilligers haalt u op en
brengt u weer naar huis.
Wij wensen iedereen veel plezier en geniet van elkaar.
De Dorpsverbinders
Carli, Ria en Hennie
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Bedankt voor de vele reacties.
Onder de kop ‘Heb jij een goed idee voor het transformatorhuisje?’
vroeg de Dorpsraad in december aan de inwoners van Meterik om ideeën
aan te dragen voor de herbestemming van het transformatorhuisje.
Een gebouwtje dat voor Meterik behouden moet blijven, maar dan moet het
ook een functie hebben, is de mening van de Dorpsraad.
Via mail en facebook is er geweldig gereageerd. Momenteel worden alle
suggesties geordend. Eind februari worden deze gepubliceerd en dan wordt
ook bekend gemaakt hoe het beste idee gekozen gaat worden.
Iedereen bedankt voor de inbreng.

Verslag dorpsraadvergadering 20 januari jl.
Vanuit de werkgroep ‘Sociaal’ wordt er nagedacht hoe we ervoor kunnen zorgen dat nieuwe inwoners
echt binding krijgen met elkaar en met het dorp. Hoe de verbinding maken met en in de nieuwe
wijk(en). Er werden diverse ideeën geopperd waar de werkgroep mee aan de slag kan.
De werkgroep ‘Openbare ruimte’ is erg onder de indruk van de vele reacties na onze oproep ‘Wat te
doen met het oude trafohuisje’. Gezien de hoeveelheid reacties met goede ideeën wil de Dorpsraad
het trafohuisje behouden indien dit haalbaar is. Alle ideeën worden nog eens goed geïnventariseerd en
bekeken naar haalbaarheid. Volgende vergadering meer.
De aanleg van het wandel-/fietspad is gestart.
Het centrumplan lijkt vertraging op te lopen omdat op het gedeelte Speulhofsbaan de bronbemaling
meer tijd gaat kosten. Meer nieuws hierover kunt u volgen in ‘t Krèntje, op onze website en social
media.
De werkgroep ‘Wonen en dorpsontwikkeling’ meldt dat in week 7 wordt gestart met de
bouwactiviteiten bij de oude basisschool.
Voor de ontwikkeling van Meteriks veld 2 zijn er inmiddels een 60 tal reacties / geïnteresseerden voor
verdere informatie. De werkgroep is bezig met het organiseren van een informatieavond
Een delegatie van de werkgroep ‘Verkeer’ heeft een gesprek gehad met de wethouder en
verkeersambtenaren. Hoewel het een goed gesprek is geweest heeft het niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Er zijn wel verdere afspraken gemaakt voor de toekomst. Verder komt er een zebrapad bij
de oversteek Crommentuynstraat / Pastoor Notermanstraat en bij de oversteek Schadijkerweg / Rector
de Fauwestraat.
Binnen de werkgroep ‘Meterik Duurzaam’ zijn twee projectgroepen gestart met als thema isoleren en
zonnepanelen. Binnenkort meer hierover.
Er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor een gratis EPA (Energie advies) vanuit de
provincie. Inmiddels zijn er 30 aanvragen vanuit Meterik gedaan.
De volgende dorpsraadvergadering staat gepland voor donderdag 17 februari 2022.
Mocht je een vraag of opmerking hebben, waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpraadmeterik.nl.
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Parkeren in het centrum van Meterik

Door de werkzaamheden in het centrum is een groot aantal parkeerplaatsen tijdelijk niet beschikbaar.
Maar er blijft ook ruimte onbenut. Veel mensen denken dat er niet geparkeerd mag worden op de
fietssuggestiestroken van de Sint Jansstraat. Maar je mag daar gerust de auto neer zetten. Dat mag in
principe aan beide zijden, als er maar voldoende ruimte gelaten wordt zodat ook grotere voertuigen er nog
goed door kunnen.
Op de Schadijkerweg wordt overlast ervaren van auto’s die, met name tijdens de Poolse mis, soms
hinderlijk geparkeerd worden. Dat was eerder ook al een probleem en nu er nog minder plek is wordt dit
alleen maar erger. We gaan kijken of er iets aan deze overlast te doen is.

Voortgang aanleg fiets- / wandelpad Afhang-Meterik
Afgelopen week is een begin gemaakt met de aanleg van het fiets-/wandelpad Afhang-Meterik. Op het
gedeelte tussen de Afhangweg en de stuw is een bindmiddel aangebracht om de grond te stabiliseren. Dit
moet nu nog uitharden.
Volgende week wordt de duiker waar de Rotvensche Loop in de beek uitmondt, vervangen. Dan zal de
wandelroute tussen de stuw en de Afhangweg even afgesloten zijn.
Vervolgens wordt begonnen met de aanleg van het pad en worden de poorten en het hekwerk aangepast.
Het kan zijn dat de wandelroute soms wat moeilijker begaanbaar is. De werkzaamheden duren in elk geval
tot eind februari.
Dan is het wachten tot de brug klaar is om geplaatst te worden.

Ongeval Pieter Litjensweg
Het ongeval gebeurde afgelopen zaterdag even na 12.00 uur op de Pieter Litjensweg, komende van de
Crommentuijnstraat. De bestuurder werd door ambulancepersoneel ter plekke behandeld. De politie was
ook ter plaatse en moest de weg afsluiten, waarna een bergingsbedrijf het zwaar beschadigde voertuig
kon afslepen.
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Van de Dorpsraad ontvingen we een document dat in 1984 is opgemaakt toen de Dorpsraad 10 jaar
bestond, waarvoor dank! We publiceren het in delen in het krantje.
Vandaag leest u het vierde en laatste deel.

TIEN JAAR DORPSRAAD IN METERIK 1974 - 1984
FEESTELIJKE GEBEURTENISSEN.
1979 - nov.
'Tien jaar Rayoncommissie'; manifestatie gehouden in het gemeentehuis van Horst. De
dorpsraad van Meterik had het probleem 'RUIMTE' gekozen, in de vorm van een maquette
van de nieuw te bouwen school en een jeugdgebouw voor Jong Nederland.
Aandacht werd gevraagd door middel van een 'MUURKRANT' met foto's van het
gemeenschapshuis, oude school en de peuterspeelzaal.
1982 - dec.
Opening van ' 't GASTHOES' in Horst.
1983 - jan.
Opening 'PEUTERSPEELZAAL ‘t BLOKKEDOOSJE' en tevens 10-jarig bestaan.
1983 - jan.
L.V.B. vierde haar 50-jarig jubileum.
1983 - febr.
Opening van de nieuwe basisschool 'ONDER DE WIEKEN'.
1983 - juni
Bezoek van Dr. Droesen aan zijn geboortedorp Meterik, i.v.m. de wijziging van de
HOUTWEG in DR. DROESENWEG. Als een mooie herinnering werd door Dr. Droesen, in
het bijzijn van zijn naaste familie, een beukeboom geplant.
1983 - aug. '500 JAAR METERIK' uitbundig gevierd! Liefst veertien verenigingen, mensen van Meterik
en daarbuiten, hebben dit feest doen slagen!
RECEPTIES
In 1981 besloot de dorpsraad om recepties van verenigingen of dorpsaangelegenheden, een bezoek te
brengen.
DORPSFILM.
Deze 40 min. durende film, die gemaakt is in het jaar 1970 door de heer Adolfs-Voort uit Enschede, werd
in 1980 eigendom v.d. dorpsraad.
COMMISSIEVERGADERINGEN VAN DE GEMEENTE HORST.
Vanuit de dorpsraad worden deze commissievergaderingen regelmatig bezocht.
Zodoende blijft men op de hoogte van het gebeuren.
Een DORPSRAAD mag gezien worden als de 'SCHAKEL' tussen dorp en gemeente!
PERSONEN DIE IN DEZE TIEN JAAR FUNCTIONEERDEN IN DE DORPSRAAD.
1974 - •••• dhr. M. Ramaekers, St. Jansstraat 56
1974 - •••• dhr. J. Janssen, Speulhofsbaan 7
1974 - 1982 mevr. R. Wijnands - Timmermans, Speulhofsbaan 61
1974 - 1976 mevr. I. Janssen - v. Stratum, St. Jansstraat 24
1974 - 1977 mevr. W. Brinkmans - Smulders, St. Jansstraat 49
1974 - 1978 dhr. J. Linskens, Schadjjkerweg 11
1974 - 1979 dhr. H. Tacken, Crommentuynstr. 38
1976 - •••• dhr. M.Tacken, St. Jansstraat 7
1977 - 1979 mevr. P. Bovee - Cuypers, Reindonckerweg 3
1979 - 1982 mevr. M. Hermans - v.d. Heuvel, Jan Drabbelsstr. 16
1979 - •••• dhr. J. v. der Sterren, Kempweg 14
1979 - •••• mevr. O. Delvaux - Timmermans, St. Jansstraat 30
1979 - •••• mevr . M. Rambags - Arts, Schadijkerweg 38
1981 - •••• dhr. H. v. den Beuken, Rector de Fauwestr. 35
1982 - •••• mevr. G. Heurkens - Teluy, Donkstraat 15
1982 - •••• dhr. J. Haegens, St. Maartensweg 16
1974 - 1978 dhr. J. Jenniskens, St. Jansstraat 54 (adviseur)
1978 - •••• dhr. H. Verhaegh, Speulhofsbaan 44 (adviseur)

8

Nationale vogeltelling
De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen
gebruiken. Met die informatie kunnen vogels beter geholpen en
beschermd worden. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!
In januari 2021 telden bijna 200.000 mensen meer dan 2.750.000 vogels
tijdens de Nationale Tuinvogeltelling.
Komend weekend, 28, 29 & 30 januari is de Tuinvogeltelling 2022

Hoe werkt het:
tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op
uw balkon. Vliegen de vogels alleen over de tuin dan tellen ze niet mee.
Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij
elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door
van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5
koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.
’s Morgens vroeg zijn vogels het meest actief en valt er dus het meest te tellen. U hoeft geen onderscheid
te maken tussen vrouwtjes- en mannetjesvogels.
Op de pagina Tuinvogels vindt u een overzicht van de 25 meest voorkomende tuinvogels.
Uw telling geeft u op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 gemakkelijk door via
mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor u klaar. Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 31
januari in vóór 12 uur.

Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met uw smartphone en u kunt
na uw half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels u zag.
De landelijk meest voorkomende vogels zijn de huismus, het koolmeesje, de pimpelmees, de merel en de
vink. In Limburg staat de vink op de 6e plaats, want daar staat de houtduif op plaats 5.

Nieuwe trafokast bij de kerk

Nieuwe moderne trafokast bij de
kerk naast het ´antieke huisje`
waarvoor een andere bestemming
wordt gezocht om het te behouden.
Na de aanleg van de bestrating zal
het geheel er anders uitzien, dan op
de foto met het hekwerk
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BUITENTOERNOOI

Op 11 juni 2022 vindt het buitentoernooi van VC Trivia plaats bij Jong Nederland in America.
Houd deze datum vrij, meer informatie volgt nog!

De VC TRIVIA(NT) pub quiz
Op woensdag 12 januari heeft de
VC Trivia(NT) pub quiz plaatsgevonden. Deze
avond begon met een kort woordje vanuit het
bestuur waarna het werd overgenomen door
enkele leden van de activiteitencommissie.
De winnaar van De VC Trivia(NT) pub quiz is
Thijs Geurts.
Het was een geslaagde avond met dank aan
de activiteitencommissie.

Een natuurlijke dood?

Het was even schrikken op dinsdagmorgen bij het
legen van de kruiwagen in de bladbak.
In de bak lagen twee dode vogels gebroederlijk
naast elkaar.
Er zat bij beide vogels geen kop meer aan. Andere
beschadigingen waren niet te zien.
Het waren vermoedelijk een buizerd en een groene
specht.
Hoe zijn ze hierin gekomen en waarom?
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WE MOGEN WEER!!

Coronamaatregelen
Voor de buitensport gelden geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte, al dient
er wel rekening te worden gehouden met de anderhalve meter afstandsregel, die verplicht is als die de
sportbeoefening niet in de weg staat.
Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan binnen de eigen sportvereniging. Publiek is niet toegestaan en de
sportkantines zijn alleen geopend voor afhaal.
Onder voorbehoud starten aankomend weekend de competities weer.
Onderstaand het programma.
Houd voor eventuele wijzigingen onze website in de gaten.
SENIOREN
27 jan
19:30

Montagnards 1

Meterik 1 (oefenwedstrijd)

30 jan
30 jan
30 jan

09:30
10:00
12:00

Wittenhorst 10
America 4
Wittenhorst 5

RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 2

6 feb
6 feb
6 feb
6 feb

10:30
10:30
12:00
14:30

RKSV Meterik 2
Ysselsteyn 5
Sparta'18 5
RKSV Meterik 1

DEV-Arcen 2
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 3
Panningen 1

13 feb
13 feb
13 feb
13 feb

10:30
10:30
12:30
14:30

RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
SSS'18 3
Reuver 1

Hegelsom 5
Leunen 5
RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 1

SJO AMERICA-METERIK
29 jan 14:30 SJO America-Meterik JO17-1
29 jan 13:30 SJO America-Meterik JO15-1
29 jan 11:30 Deurne JO13-2JM
29 jan 11:30 Wittenhorst JO12-3
29 jan 09:00 SV Venray JO11-4
29 jan 08:45 Sparta'18 JO10-2
29 jan 09:00 Leunen JO8-1

VVV'03 JO17-1
Melderslo JO15-1JM
SJO America-Meterik JO13-1
SJO America-Meterik JO12-1
SJO America-Meterik JO11-1
SJO America-Meterik JO10-1
SJO America-Meterik JO8-1

Vandaag, donderdag 27 januari is het Gedichtendag
Daarom hieronder een kwatrijn van Robin Kerkhof.
Een kwatrijn is een gedicht dat uit vier regels bestaat. Het verwoordt vaak een korte levenswijsheid.

denk eraan als je kijkt naar het journaal
ze vertellen je slechts een half verhaal
de andere helft kom jij nooit te weten
dat is de wet van het nieuwskabaal

11

12

Koken met ‘t Krèntje
Hartige ovenschotel

Ingredienten (voor vier personen)
750 gram rundvlees
Peper
Zout
2 uien
1 eetl. tomatenpuree
1 tl milde paprikapoeder
½ tl harissa (of sambal)
1 eetl. olijfolie
750 gr aardappelen
200 gr tomaten
1 bosje peterselie (gehakt)

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden (heteluchtoven op 160 graden).
Snijd het vlees in plakken en bestrooi het met peper en zout.
Pel de uien en snijd ze in parten.
Roer de tomatenpuree om met paprikapoeder, harissa (Noord-Afrikaanse pepersaus die veel lijkt op
sambal) en wat water.
Vet een ovenschaal in met olie en leg de plakjes vlees erin.
Leg de plakken uien op het vlees en giet de tomatenvloeistof erover.
Bak het vlees in ca. 30 minuten gaar in de oven en schep er af en toe wat van de saus over.
Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in plakken.
Was de tomaten en snijd ze door.
Verwijder de kern met pitjes en snijd het vruchtvlees in blokjes.
Doe de tomaten en aardappelen bij het vlees en bak alles nog eens 30 minuten.
Was de peterselie, schud hem droog en hak hem fijn.
Bestrooi de ovenschotel ermee en dien hem op.
Smakelijk eten.
Heb jij ook een recept waar je tevreden over bent en dat je wilt delen met onze lezers, mail dat
dan naar dorpskrantmeterik@gmail.com. We stellen je inzending erg op prijs!

Vandaag, donderdag 27 januari is het Gedichtendag
Daarom hieronder een limerick: een kort versje met het rijmschema A-A, B-B, A.
Een limerick is een leuk rijmpje, waarbij de clou in de laatste rijmregel naar voren komt.

Er was eens een kaasboer uit Gouda,
die liep rond de tafel zijn vrouw na.
De vrouw zei heel vief:
'alles is relatief;
als ik iets harder loop, zit ik jou na!'
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Er mogen nog geen missen gedaan worden ná 17.00 uur ‘s avonds. De priesters hebben geregeld dat er,
om de andere week, een mis kan zijn op zondag.
Houd s.v.p. de berichtgeving in het Krèntje goed in de gaten. Dank u wel.
Vragen? Susan Baltussen Tel: 06-25425474
Weekend 5/6 februari
H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur of zondagmorgen 11.00 uur
(afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen)
1. Karel Alfons Jenniskens (1e jaardienst)
Lector
Margriet Hendriks

Acoliet
Max v. Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk

Weekend 19/20 februari
H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur of zondagmorgen 11.00 uur
(afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen)
1. Stien en Piet Hermans - Reijnders (verjaardag)
2. Frans Verdellen ( verjaardag)
Lector
Jos Tielen

Acoliet
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk

Voor algemene informatie, het aanvragen van een gesprek, het aanvragen van een doopsel of
ziekencommunie kunt u op ma, di, do en vrijdagochtend bellen naar tel. 077 398 1416 of mailen naar
secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Kerkbijdragen kunt u overmaken naar NL36RABO 01333 03500. Dank u wel!
Voor misintenties kunt u een mail sturen naar rkparochiemeterik@gmail.com.
Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van
de intentie en de datum van de intentie.
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
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