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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

De waarheid moet zich laten opleggen zonder geweld.
In week 9 geen neerslag in Meterik.
Vriezende januari,
natte februari,
droge maart,
regen in april,
is de boeren hunnen wil.
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
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 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
achterpagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ achterpagina (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 5-03-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

MAART
Ma

14:

Do
Ma
Wo
Do
Za
Di

17:
21:
23:
24:
26:
29:

- Zanglust, jaarvergadering 09:30 uur
- KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vrouwen samen sterk: politie (openbare avond) 19:30 uur
Concordia: uitwisselingsconcert met Eendracht Meijel 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur

APRIL
Za
Ma
Wo
Za
Ma
Di
Wo
Do
Za

02-03:
04:
06:
09-10:
11:
12:
12-13:
20:
21:
23:

Solistenconcours Horst aan de Maas
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vrouwen samen sterk: paasstukje maken 19:30 uur
Concordia: deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK)
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: excursie 12:30 uur vertrek
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Vrouwen samen sterk: rondje Meterik
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur

02:
06:
09:
14:
16:
19:
20-22:
28:

Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
VC Trivia: aardbeien verkoop 16:30 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
VC Trivia: volleybalkamp
JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

10:
11:
12:
13:
16:

Vrijgezellenfeest Boorebrulluft beej de Meule 20:00 uur
VC Trivia: buitentoernooi locatie America 10:00 uur
Boorebrulluft beej de Meule 13:30 - 22:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur

MEI
Ma
Vr
Ma
Za
Ma
Do
Vr
Za

JUNI
Vr
Za
Zo
Ma
Do

Molen Eendracht maakt Macht
Na een lange tijd zonder activiteiten zijn de maatregelen voldoende opgeheven, zodat de
vrijwilligers van de molen weer aan de slag kunnen! Dat begint komend weekend, want op
zaterdag 12 maart wordt er weer molenbrood gebakken in ’t Bakhuuske!
De molen is open van 13.30 tot 17.00 uur. Er wordt vanaf 14.00 tot 16.00 uur gemalen.
In ’t Bakhuuske wordt er vanaf 13.30 tot 16.00 uur molenbrood gebakken.
We zien iedereen graag op zaterdag!
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en
Open Inloop
Maandag 21 maart wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd. U kunt zich opgeven t/m donderdag
17 maart bij de Dorpsverbinders. tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon.
Iedere maandag van 13.30 uur tot 16.00 uur is er een Open Inloop.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit.
Wij wensen iedereen veel plezier!
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie

Oproep
Wij, als ‘schoefelers’ van het kerkhof, willen ons team versterken.
Zijn er liefhebbers, meld je dan aan bij Jan Versleijen, 06- 4295 6744 of Jan van Dijck, 06-252 15740.
In de schoffellijst, die iedere ‘schoefelaar’ gekregen heeft, staat niet bij hoe laat we beginnen met
‘schoefelen’. De aanvangstijd van ‘het schoefelen’ is 08.45 uur.

Mededelingen KBO
Beste leden,
De jaarvergadering zit er net op, of onze volgende activiteit staat weer voor de deur.
Op dinsdag 12 april gaan we een bezoek brengen aan Risk Factory Noord Limburg.
De Risk Factory Noord Limburg organiseert in samenwerking met KBO Limburg een excursie over
gezondheid en veiligheid. Beleef op een unieke manier vier verschillende scenario’s rondom onze
gezondheid en veiligheid die we voor een deel zelf in de hand hebben. De Risk Factory biedt de
mogelijkheid om de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid actief te beleven. Met realistische
en interactieve scenario’s. Zoals brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid, contact met
hulpdiensten, babbeltrucs en het belang van positieve gezondheid.
De kosten bedrage € 12,50 p.p. Dit is inclusief een kopje koffie/thee, koekje en het vervoer. We vertrekken
om 12.30 uur bij het MFC en zijn rond de klok van 16.30 uur weer terug in Meterik.
Opgeven kan vanaf nu tot zaterdag 26 maart 2022 bij de secretaris Bert Thijssen per mail,
kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook, maar dan tussen 18.00 en 20.00 uur op tel. 06-4035 5580
Het bedrag graag overmaken op rek. nr. NL93RABO0133305481 met vermelding van je voor- en
achternaam.
Er zijn bij de KBO America nog 25 plaatsen vrij in de bus naar de Senioren Expo in Veldhoven op vrijdag
13 mei. De kosten zijn € 7,00 per persoon incl. de entree. Zijn er leden die graag mee gaan? Meld je dan
snel aan, want vol is vol. Opgeven kan bij de secretaris Bert Thijssen.

Agenda:
Wandelen: Op maandag 21 maart wordt er weer om 13.30 uur vanaf het MFC gestart.
Kienen:
Voor het eerst van dit jaar kan er weer op 14 maart gekiend worden, de zaal is
vanaf 13.30 uur geopend.
Knutselen: Donderdagmiddag 10 en 24 maart van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Kaarten:
Donderdag 10-17-24 en 31 maart kan er weer gekaart worden in het MFC van
13.30 tot 16.30 uur.
Groetjes, KBO Meterik.
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Uitslagen competitie: week 9 competitiepunten en stand na ronde 17
Meterik 1
Meterik 2
Meerlo 1
VOP/DWH 3
Meterik 5
Meterik 6
America 4
Castenray 3

SBH 2
9-3
Valdere 1
10 - 4
Meterik 3
7-5
Meterik 4
5-5
Kemphaan 5
8-4
Castenray 2
7-5
Meterik 7
1 - 11
Meterik 8
7-6

A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 Klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse
C4 Klasse

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

94
112
98
89
101
84
114
118

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

8
2
9
8
6
7
1
2

Beste speler in week 9: GER V/D BEKEROM van Meterik 7

Actie Oekraïne
Wilt u ook zo’n leuk voorjaarsbloemetje in huis?
Wij (Isa, Jans en Gies) maken
en verkopen deze potjes voor
het goede doel, namelijk geld
inzamelen voor Oekraïne,
Giro 555.

U kunt dit potje bestellen via
WhatsApp op nummer:
06 8394 7385,

We spreken dan af wanneer u deze ontvangt. Afhankelijk van welke potjes we beschikbaar hebben zijn er
verschillende varianten en creaties!
1x potje met voorjaarsbloem kost: € 4,00

Helpen jullie ook mee?
We hebben al hard
gewerkt dus vanaf nu
verkrijgbaar!
Groetjes van Isa, Jans
en Gies Verheijen.
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Balgooien weer
een succes
Afgelopen zondag waren ca. 30 kinderen met hun ouders op pad om langs te gaan bij pas getrouwde
stellen.
Ze konden terecht bij Anique en Remco Vermeer en bij Aileen en Ron Derks.
Na het roepen van “bal-bal-bal” werden ze daar overladen met snoepgoed en natuurlijk de ballen:
mandarijnen en sinaasappels.
Volgens de overlevering wordt
door deze oeroude traditie geluk
in het huwelijk afgesmeekt. Dat
geluk wensen we de deelnemers
graag toe. Bedankt dat jullie mee
hebben gedaan.
Voor de kinderen en hun ouders
was het als vanouds een leuke
happening.

Eerst Remco en Anique

Daarna bij Ron en Aileen
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Idee trafohuisje
We zijn als dorpsraad aangenaam verrast door de vele reacties op onze
vraag “Wat te doen met het trafohuisje?”. We hebben meer dan 45
reacties gehad. Geweldig dat het zo leeft.
Genoemd werden een infopunt (13x), een kapel (6x), een verkooppunt van
producten uit Meterik (8x), een ruilbieb (4x), verplaatsen naar de molen of
de Schaak (3x), een openbaar toilet, een bierbrouwerij, de kerststal of een
kunstwerk.
Als dorpsraad willen we aan de slag met het idee om er een infopunt van
te maken. Verreweg de meeste reacties gaven dat aan. Daarnaast zijn er
nog praktische overwegingen, zoals onderhoud en variabele kosten, die
tot deze keuze hebben geleid. Mogelijk dat andere activiteiten
(verkooppunt, ruilbieb) meegenomen kunnen worden in de uitwerking.
Via een aparte werkgroep gaan we het idee verder uitwerken. Wat voor
info willen we erin kwijt en hoe zorgen we ervoor dat dit infopunt een
aantrekkelijk stukje Meterik blijft. Mocht je interesse hebben om mee te
denken in de uiteindelijke uitwerking, laat het ons weten via
info@dorpsraadmeterik.nl.
Op de eerstvolgende vergadering verloten we nog een mooie bos
bloemen onder inzenders van het idee voor een infopunt.

Dorpsraadvergadering donderdag 17 maart 2022
Op 17 maart om 19.30 uur vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats. Deze zal plaatsvinden in de
foyer van MFC De Meulewiek.
Te gast zijn Michael Verheijen en Monique Peeters (kennismaking met elkaar: de dorpsraad en de nieuwe
contactpersoon van de gemeente). Op de agenda staan de ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2 en
BOW, de voortgang van de projectgroepen bij Duurzaam Meterik, de voortgang van de werkzaamheden in
het centrum. Verder komt het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod en zal er
verder gesproken worden over de dorpsvisie.
Mocht je de vergadering graag willen bezoeken, meld je dan a.u.b. vooraf aan via
info@dorpsraadmeterik.nl.
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan gerust weten. Ook als je denkt op een andere manier een steentje bij te
kunnen dragen, we horen graag van je.
Via ’t Krèntje, onze Facebookpagina en Instagram, houden we jullie op de hoogte van de uitkomsten van
de vergadering en andere nieuwsberichten en/of wetenswaardigheden van de Dorpsraad.

Aanleg wandel-/fietspad vordert nu goed
De aanleg van de recreatieve verbinding tussen Meterik en de Afhang vordert goed. Na het aanbrengen
van de toplaag worden de wildroosters en de poortjes gemaakt. Dan is het afwachten tot de brug klaar is.
We hopen vanaf begin april het nieuwe pad in gebruik te kunnen nemen.
Voor wandelaars, fietsers, mensen met kinderwagens, rollators en scootmobielen is er dan een prachtige
alternatieve route naar Horst door Donksweiden en langs de Kabroeksebeek. Het pad loopt door tot aan
de Zandersweg.

7

Hier moet het bruggetje komen over de Kabroeksebeek
Rond de gemeenteraadsverkiezingen worden ook nieuwe leden voor de Dorpsraad en haar
werkgroepen gezocht. Daarom willen we jullie graag kennis laten maken met de werkgroepen.
Deze week is het de beurt aan de werkgroep Openbare ruimte om zich voor te stellen.

De werkgroep Openbare ruimte
De doelstelling
De werkgroep wil er voor zorgen dat de openbare ruimte er netjes verzorgd uit ziet, zodat het voor
iedereen aangenaam vertoeven is in Meterik en directe omgeving.

Samenstelling werkgroep
De kern van de werkgroep wordt gevormd door Jos Claessens, Sjaak Jenniskens en Frans Janssen.
Laatstgenoemde is als lid van de Dorpsraad het eerste aanspreekpunt en ook de contactpersoon voor
gemeente en andere instanties.
Daarnaast zijn er een tiental dorpsgenoten betrokken bij de werkgroep die meedenken over projecten
en ook de handen uit de mouwen steken als er wat gedaan moet worden.

Waar houdt de werkgroep zich mee bezig?
De werkgroep is gestart vanuit de aanleg van de Meterikse ommetjes en het daarbij behorende
onderhoud. In de loop van de jaren is het aandachtsgebied uitgebreid tot alles wat zich in de openbare
ruimte afspeelt.
- Onderhoud diverse groenvoorzieningen (o.a. Donksweiden en Madous bosje)
- Meedenken over herinrichting centrum
- Speelvoorzieningen
- Ideeën van inwoners beoordelen op uitvoerbaarheid
- Contact onderhouden met gemeente en andere instanties over de leefomgeving

Wat gaan we in de toekomst doen?
-

De Zandberg willen we opwaarderen door onderhoud aan het groen en het maken van een nieuwe
afscheiding.
Bij de nieuwe sporthal gaan we een multifunctioneel speelveld plaatsen.
We gaan kijken hoe we ons nieuwe centrum nog aantrekkelijker kunnen maken.
Inwoners informeren over ontwikkelingen in de openbare ruimte

Nieuwsgierig geworden?
Kom eens naar de dorpsraadvergadering of geef aan dat je wel een keer ergens mee wilt helpen.
Als je een keer mee wilt helpen, stuur dan een berichtje naar openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl dan
krijg je een berichtje als we ergens aan de slag gaan.

Geef mij de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen,
de tolerantie om te accepteren wat ik niet kan veranderen
en de wijsheid om het onderscheid tussen die twee te maken
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SENIOREN

Uitslagen
RKSV Meterik 2 (zon) SV Venray 6 (zon)
Leunen 5 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)

2-0
2-7

Programma (inhaalwedstrijden onder voorbehoud)
10 mrt
13 mrt
13 mrt
13 mrt
17 mrt
20 mrt
20 mrt
20 mrt
20 mrt
22 mrt
24 mrt
27 mrt
27 mrt
27 mrt
27 mrt

20:00
10:30
10:30
14:30
19:30
10:30
10:30
12:30
14:30
20:00
20:00
10:30
11:00
11:15
14:30

RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 4
Vv Kessel 1
S.V. Grashoek 1
RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 2
Merselo 2
Koningslust 2
Reuver 1

SVEB 1
SV Venray 12
Sporting S.T. 2
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 1
Wittenhorst 5
America 4
Wittenhorst 10
Panningen 1
GFC'33 2
TSC '04 1
H.B.S.V. 3
RKSV Meterik 4
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1
Waarom weggooien als je er iemand
anders blij mee kunt maken.
Dat is het motto van de nieuwe
facebookgroep Weggeefhoek Meterik.
Wat zijn de spelregels?
Maak een foto van wat je wilt
weggeven. Dit kan van alles zijn:
speelgoed, gereedschap, plantjes,
serviesgoed, boeken, tegels, meubels,
kortom alles wat jij kwijt wil, maar wat
iemand anders misschien kan
gebruiken

Laat alle spullen minimaal 24 uur op de facebookpagina staan, voordat je iemand aanwijst (loten) die het
artikel mag ophalen. Dit om iedereen een kans te geven.
Dieren aanbieden is niet toegestaan.
Geld ervoor vragen is ook niet toegestaan. Voor verdere spelregels zie facebookpagina.
Wil je lid worden, ga naar weggeefhoek Meterik op facebook en meld je aan.

Rectificatie vergaderdatum
In het vorige week geplaatste bericht stond als datum voor de plenaire vergadering 19 maart; dit moet
dinsdag 29 maart zijn. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee, 20.00 uur aanvang van de vergadering.
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Seniorennieuws

Programma dames 12 maart
17:00 VC Trivia DS 1
VCP DS 1
15:00 VC Trivia DS 2
VCP DS 2
17:00 VC Trivia DS 5
Grashoek DS 4
15:00 VC Trivia DS 6
Hovoc DS 5

Dendron
Dendron
America
America

Programma heren 12 maart
16:30 VC Trivia HS 1
VC Velden HS 1

Hegelsom

19:30 VC Trivia HS 2

Meterik

DKJO HS 2

Demi vd Beuken,
Ilse Kleuskens, Josi Linskens
Eva Ramaekers, Wilma Willems
Svea van Rens, Loes Baltissen

Angelique Heijligers,
Tessa Pouwels, en Anne Tacken
Cornelis Sitaniapessy, Wilma Theunissen

Jeugdnieuws
Programma jeugd 12 maart
14:30 VC Trivia MB 1
Klaverblad / HHC MB 2
14:00

VC Trivia/Hovoc JC 1

Peelpush JC 1

Programma CMV 13 maart
10:00 VC Trivia N5 1
ActiveRooy N5 2
11:00 VC Trivia N5 1
Asterix N5 1
10:00 VC Kessel N5 1
VC Trivia N5 2
10:30 Tupos N5 1
VC Trivia N5 2
10:00 VC Patrick N5 1
VC Trivia N5 3
10:30 VC Maasdal N5 2
VC Trivia N5 3
10:00 VC Trivia N4 1
VC Athos '70 N4 1
10:30 Hovoc N4 2
VC Trivia N4 1

Hegelsom
Lois Kleuskens, Jannie Gielen
Meterik
Loek Haegens, Luuk Swinkels

D'n Adelaer, Maasbree
D'n Adelaer, Maasbree
Herteheym, Herten
Herteheym, Herten
In de Bandert, Echt
In de Bandert, Echt
Dendron Sporthal, Horst
Dendron Sporthal, Horst

Recreantennieuws
Recreanten
woensdag
woensdag
donderdag

dames
16-03 21.00
16-03 20.00
10-03 20.45

Recreanten heren
13-3-2022
10:00 VC Trivia HR 1
13-3-2022
10:00 VC Trivia HR 2

Civitas 1
VC Trivia 2
Olsredlem 1

VC Trivia 1
Hovoc 3
VC Trivia 5

Arsenaal
Meuleveld

Venlo
America
Melderslo

Hegelsom
Meterik

Lei v Rengs

Hans Cox
Thijs Geurts

Buitentoernooi VC Trivia op 11 juni
Dit jaar komt het buitentoernooi van VC Trivia er weer aan en het belooft erg
sportief, maar vooral gezellig te worden. Blok je agenda op 11 juni en
trommel je vriendengroep, familie, buurt of volleybalvrienden op en doe
mee! Iedereen mag deelnemen, dus volleybal ervaring is niet nodig. Het
aanmelden van je team is vanaf nu ook mogelijk door de QR-code te
scannen.
Locatie: Jong Nederland America
Het volledige programma zal binnenkort volgen, dus houd de social media
pagina’s van VC Trivia in de gaten!
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‘Ik heb een lang leven gehad,
het kaarsje is nu op...’
Marie

Maria Linskens – Nellen
* Heide, 30 juli 1924

† Meterik, 2 maart 2022

Ze is 97 jaar mogen worden.
echtgenote van

Jan Linskens †
Els en Ton *
Rob en Wendy, Tygo, Ruben
Ester en Peter, Jet, Wies
Jan
Peter en Gerda *
Sill *
Jelle en Annelieke
Theresiastraat 13
5964 AL Meterik
Op wens van mam hebben we in besloten kring afscheid van haar genomen in de huiskamer
van crematorium Boschhuizen.
Tevens willen wij namens Mam iedereen bedanken die haar in de laatste tijd hebben
bijgestaan en haar hebben geholpen. In het bijzondere willen wij dank uit laten gaan naar de
“Megjes” van de Thuiszorg en alle medewerker van de Zorgboerderij De Haam.
Dankjewel
namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van

Linskens Marie
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Er zijn in Meterik weer gewoon kerkdiensten op zaterdagavond, 19.00 uur.
Het verdient aanbeveling om ons nog wel even aan de coronaregels te houden: 1,5 meter afstand, dragen
van mondkapjes, mogelijkheid bieden voor het ontsmetten van de handen. Wees welkom in ons
kerkgebouw voor een mis, een kaarsje, een gebed of gewoon: om mensen te ontmoeten.
19 maart: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur. 3e zondag van de Vasten
1. Zeswekendienst Pierre Jenniskens,
2. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag)
2 april: H. Mis op zaterdagavond 19.00 uur. 5e zondag van de Vasten
1. Pieter-Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst),
2. Pieter-Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst),
3. Frans Geurts (jaardienst)
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
19- 03: Margriet Hendriks
Theo van Rens
02-04: Henny Bergs
Max van Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dankuwel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 398 1416
Misintenties
Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
Ziekencommunies: 077-398 14 16
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Het is weer Vasten, en dus ook weer tijd voor de Vastenactie. Zoals al enkele jaren het geval is,
zal het envelopje voor de donatie voor de Vastenactie weer bijgevoegd worden in de envelop voor de
Goede Doelen. Binnenkort komt er meer informatie over deze actie in het Krèntje.
Alvast bedankt voor de steun.

In memoriam
Op woensdag 02 maart hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

Maria Linskens – Nellen
Maria Linskens was vanaf 01 februari 1988 lid van de KBO Meterik.
Wij wensen kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte
toe om dit grote verlies te kunnen dragen.
Bestuur KBO Meterik
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