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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

Stoot de mol in januaar,  
kijk van kou in mei niet raar. 

 
In de eerste week van 2019 is er 4 mm. gevallen. 

 

Het totaal in 2018  : 538 mm 

                     In 2017 was dit  : 787 mm 

                 en in 2016   : 838 mm 

 

   Tot weeres met groeten van Jos    
 
 
 
 
 
 
 

Speelschema week 51   Competitie stand ronde 16 

Meterik 1 America 1  5 – 10 A    Klasse Meterik 1   95   pnt   plaats     7 
Oirlo 1  Meterik 2  4 – 10 B1  Klasse Meterik 2 113   pnt   plaats     3 
Meterik 4 Meterik 3  8 – 5 B2  Klasse Meterik 3 112   pnt   plaats     3 
Meterik 4 Meterik 3  8 – 5 B2  Klasse Meterik 4 107   pnt   plaats     5 
Tienray 2 Meterik 5  7 – 8 B3  Klasse Meterik 5   86   pnt   plaats   13 
Meterik 6 De Kemphaan 5 7 – 6 B4  Klasse Meterik 6 113   pnt   plaats     3 
Sevenum 5 Meterik 7  9 – 2 C1  Klasse Meterik 7   93   pnt   plaats   10 
Meterik 8 Gasthoes 4  6 – 7 C2  Klasse Meterik 8 100   pnt   plaats     7 

 
    

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

  

 
 
 
 

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. 

 

Abonnement per 1 januari 2019 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 10 januari 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

 

Januari: 

Do 10: KBO knutselen 13.30 uur 
Za 12: - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
  - Vrouwen samen sterk Heilige Mis 19.00 uur 
Ma 14: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
  - KBO kienen 13.30 uur 
  - VC Trivia ledenvergadering 19.00 uur 
Di 15: KBO brandpreventie 14.00 uur 
Do 17: Openbare dorpsraadvergadering café ’t Hukske 20.00 - 22.00 uur 
Ma 21: - Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.30 -13.30 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
- KBO wandelen 13.30 uur  

Di 22: Zonnebloem: 800 jaar Horst Proeverij PETC 12.30 - 14.00 uur 
Wo 23: Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur 
Do 24: KBO knutselen 13.30 uur 
Za 26: JongNL Meterik oud metaal- en oud papier actie vanaf 13.00 uur 
Ma 28: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Februari: 

Vr 01: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 02: Prinsenbal de Meulewiekers 20.30 - 02.00 uur 
Ma 04: - Zanglust jaarvergadering 09.30 - 11.30 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 06: Vrouwen samen sterk ballonnenkrans maken 19.30 uur 
Do 07: KBO knutselen 13.30 uur 
Za 09: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 10: Verlovingsbal Boerenbruiloft 14.00 uur 
Ma 11: - KBO kienen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 13: KBO excursie Taco 14.00 uur 
Zo 17: Concert Concordia in de Joriskerk te Venlo 10.00 - 12.00 uur 
Ma 18: - Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.30 -13.30 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 20: Vrouwen samen sterk informatieve avond 19.30 uur 
Do 21: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Vr 22: Zittingsavond De Meulewiekers 20.00 uur 
Za 23: - JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
  - Zittingsavond De meulewiekers 20.00 uur 
Zo 24: Receptie Prins van de Meulewiekers 13.11 uur - 20.00 uur 
Ma 25: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Maart: 

Vr 01: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 02: - Carnavalsmiddag jeugd De Meulewiekers 14.00 - 16.00 uur 
  - Carnavalsbal De Meulewiekers 20.30 uur - 02.00 uur 
Ma 04: Carnavalsoptocht De Meulewiekers 13.49 - 20.30 uur 
Di 05: Boerenbruiloft De Meulewiekers 14.00 uur 
Wo 06: MFC grote schoonmaak 09.00 -17.00 uur 
Za 09: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Grote poets 

 
 

Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de 
algemene grote poets. Dit jaar was het iets 
anders van opzet en daardoor dik geslaagd. 
 
Iedere groep was verantwoordelijk voor een 
bepaalde ruimte en kreeg dit jaar een lijst met 
dingen die extra gedaan moesten worden, 
zodat we met zijn allen de grote poets na 5 
januari geklaard zouden hebben.... en dat is 
gelukt! 
 
Leiding en alle andere helpende handjes:  

HARTSTIKKE BEDANKT! 

 
De grote poets is er voor jong en oud en voor 
man en vrouw, maar dit jaar was de jongste 
poetser nog wel heel erg jong .... (zie foto) .... 
helpen kon hij heel goed! 
 
 

Sloopkogels 

2019 beginnen we gelijk goed en gaan we op weekend van 11 t/m 13 januari. Dit jaar gaan we op 
de fiets naar het ezelsdorp Serum. Dit weekend gaan we niet alleen met de sloopkogels, soms 
zullen de Kwaakers ook voorbij vliegen. We hebben te gekke activiteiten bedacht. Ondanks dat we 
binnen slapen kan het in januari nog frisjes zijn, dus zorg voor warme kleren en slaapspullen.  
Jullie mogen iets lekker meenemen voor ’s avonds. Wij zullen ook voor lekkere dingen zorgen, dus 
neem niet te veel mee.  
Jullie hebben een lijstje ontvangen van wat jullie mee moeten nemen. 

Start weekendje:  We vertrekken zodra de groepsavond start dus om 18:45 uur vanaf de 

blokhut. 

Einde weekendje:  Rond 12:00 uur zijn jullie terug bij de blokhut en kan de bagage opgehaald 

worden. 
Groetjes, jullie leiding. 
 

OPA en OMA beide op zaterdag 26 januari. Binnenkort meer hierover. 

 

 
 

 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  

 
 
Maandag 21 januari 2019 is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke 
maaltijd worden geserveerd om 12.30 uur voor iedereen die hier zin in heeft.  
Het is een 3-gangen-menu en de kosten bedragen € 12,00. 
 
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 14 januari 
op te geven bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op 06-3823 0621 of 
mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com 

De mensen die zich 17 december al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist 

- deel 75 

 
Vorige week kon u een stukje lezen over het priesterfeest van Mathieu 
Lemmen. 
 

In ‘Oud Horst in het nieuws’ deel 8 staat onderstaande familiefoto die gemaakt werd bij 
gelegenheid van het priesterfeest van Mathieu. 
Hij droeg op eerste paasdag, 25 maart 1951, in Meterik zijn Eerste Plechtige Heilige Mis op.  
V.l.n.r.: de vier kinderen Gerda, Dien, Mathieu, Martin, vader Sjang Lemmen en moeder Nelly 
Lemmen – Janssen. 

 

In het Dagblad voor Noord-Limburg van 27 maart 1951 stond onderstaand artikel: 

‘In Meterik droeg de jonge priester Mathieu Lemmen op Eerste Paasdag zijn eerste plechtige H. 

Mis op. Geheel Meterik heeft er aan mee gewerkt zijn zevende priesterzoon een blijde dag te 

bezorgen. Omstreeks kwart voor tien werd de neomist door schoolkinderen en bruidjes, fanfare en 

geestelijkheid aan zijn ouderlijke woning, die keurig was versierd, afgehaald en naar de 

parochiekerk begeleid, waar hij ’t Heilig Misoffer, vierstemmig gezongen, opdroeg. Hij werd hierbij 

geassisteerd door twee Heerneven en de Z. E. heer pastoor. Na de heilige mis begeleidde heel 

Meterik de jonge priester naar zijn woning waar kinderen een vers declameerden, namens de 

buurt een fraai kruisbeeld werd aangeboden en een koortje een meerstemmige priestercantate 

zong. De heer Tacken bood namens het gehele dorp en in het bijzonder namens de fanfare zijn 

gelukwensen aan. Hierna sprak de neomist een hartelijk dankwoord. Hij prees de versieringen die 

met zoveel zorg waren aangebracht en gaf de omstanders zijn priesterlijke zegen.Tijdens de 

receptie kwamen velen de jonge priester persoonlijk gelukwensen aanbieden.’  
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ENQUETE  WOONBEHOEFTE  METERIK  
 
 
De enquêteformulieren die door de KBO bij de leden zijn bezorgd, kunnen worden ingeleverd bij 
Ton Hendriks, Crommentuynstraat 18 maar ook bij Henk Smeets, Theresiastraat 28. 
 

THEMAMIDDAG BRANDVEILIG LEVEN 

Brandweer Limburg-Noord komt op dinsdag 15 januari een presentatie geven over het 

brandveilig leven, wat dit inhoudt en het gebruik van o.a. kookinstallaties e.d. Ook zal er een 
demonstratie zijn over de ROOKMELDER voor doven en slechthorenden. Een interessante en 
leerrijke middag, die u niet mag missen. En zoals de brandweer zegt: “Wij hebben er zin in”. Dus 
kom ook naar deze middag.                                                                                             
Als de brandweer het vuur geblust heeft komt een medewerker van de Samen Uit Bus ons 
vertellen hoe het werkt om met de Samen Uit Bus boodschappen te gaan doen of om eens heerlijk 
te gaan shoppen of een uitstapje te maken in de regio.                                                                      
Deze middag is gratis, er zal alleen een bijdrage van € 1,00 gevraagd worden voor de koffie.                         
De aanvang van deze middag is 14.00 uur, de zaal is open om 13.45 uur. 
 

IN MEMORIAM 

In een week tijd hebben we afscheid moeten nemen van 2 leden door overlijden:                                              
Narda van den Hurk - Merks -  lid vanaf 19-07-2004  en                                                                                       
Riek Hofmans - van den Homberg – lid vanaf 01-01-2008                                                                                                 
Het bestuur van KBO Meterik leeft mee met het verdriet van beide families en wenst echtgenoot 
en kinderen van de familie Hofmans en de familie Van den Hurk veel sterkte met het verlies.  
 

KIENEN 

Maandag 14 januari gaan we weer kienen en zijn er weer 40 mooie prijzen te winnen.                                    

Wie zou er niet in aanmerking willen komen om één of enkele prijzen mee naar huis te nemen. 
Begin het jaar goed en ervaar ook hoe gezellig spannend kienen kan zijn.                                                     
Een hele kaart kost € 6,00 voor een hele middag plezier.                                                                                      
De aanvang is 14.00 uur, zaal ‘De Meulewiek’ is open om 13.30 uur. 
 
 
 

 Beste dorpsbewoners 

 
 
de afgelopen weken hebben reeds veel mensen de enquête ‘Peiling woonbehoefte in Meterik’ 
digitaal ingevuld. Hartelijk dank hiervoor. Heeft u hier nog niet de gelegenheid voor gehad…. het 
kan nog tot 1 februari 2019. 
De enquête is te vinden op https://goo.gl/forms/C886lXsGvT1vIsX12 

Verder zijn er ook formulieren verspreid onder inwoners die deze enquête liever op papier invullen. 
Helaas staat er op het formulier geen inleveradres. Op onderstaand adres kunt u de enquête 
inleveren of bij de andere leden van de werkgroep. 

Ton Hendriks 
Crommentuynstraat 18, 5964NM Meterik 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 
Jac Tacken 
Ton Hendriks 
Koen Muysers  
Guus Jacobs 

https://goo.gl/forms/C886lXsGvT1vIsX12
https://previews.123rf.com/images/shiyiershier/shiyiershier1305/shiyiershier130500034/19666774-winkels-en-huizen-op-een-straat-groene-kleur.jpg
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Agenda 

08-01-2019 Start training senioren 
09-01-2019 Informatieavond in MFC 
10-01-2019 Start training lagere elftallen + kantine weer open 
19-01-2019 Winteractiviteit jongste jeugd 

 

Kantinediensten 

10-01-2019 Toon en Luuk Haenen   
12-01-2019 Peter     
17-01-2019 Toon en Rick Hesen   
19-01-2019 Ton     
24-01-2019 Toon en Ruud v.d. Homberg   
26-01-2019 Jan     
27-01-2019 Annie, Elle, Kirsten en Eddy  
27-01-2019 Johan Scheffer 
31-01-2019 Annie en Teun Jakobs   
02-02-2019 Geert     
07-02-2019 Toon en Ruud Janssen        
  

Senioren  

Programma januari 

20-1-2019 14:30 GFC'33 1 - Meterik 1 
20-1-2019 10:00 Sparta'18 6 - Meterik 3 
27-1-2019 14:30 Meterik 1 - VVV'03 1 
27-1-2019 12:00 SC Irene 5 - Meterik 2 
27-1-2019 10:00 S.V. Lottum 4 - Meterik 3 
 

Jeugd 

Programma 

De komende weken genieten we van de winterstop en onze winteractiviteiten.  
  

 

 
Zaterdag 12 januari is er een Heilige Mis ter intentie van de 
leden en overleden leden van Vrouwen samen sterk. 

Aanvang 19.00 uur 
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Seniorennieuws 

Uitslagen 

Accretos D6 – VC Trivia D4  0 - 4 
VC Trivia H1 – Avance H1  4 - 0 
 

Programma: zaterdag 12 januari 

17:00 uur Avance D2 – VC Trivia D1 
18:15 uur Civitas D1 – VC Trivia D2 
14:30 uur Hyandai Peter Janssen Stravoc D3 – VC Trivia D3 
16:00 uur SV Aspargos D2 – VC Trivia D5 
17:00 uur Grashoek D3 – VC Trivia D6 
19:00 uur Avance H1 – VC Trivia H1 
16:30 uur Peelpush H4 – VC Trivia H2 
 

Verslag VC Trivia H1 

Voor iedereen nog de beste wensen voor 2019, dat het in alle opzichten een geweldig jaar mag 
worden. Vandaag de wedstrijd tegen de mannen uit Sambeek. Een vrij jong team met ambitie.  
Met inslaan zag het er veelbelovend uit. Avance staat 4 plaatsen hoger dan wij, heeft een 
wedstrijd minder gespeeld, maar heeft 4 punten meer.  
De 1e set moesten we er nog even inkomen, maar we pakten ons op door goede vechtlust. Deze 
set wonnen we dus ook. De 2e set was een kopie ervan. Maar wij speelden de set goed uit. De 3e 
set was een goede set van ons en maakte gelijk een verschil. De 4e set speelden we de wedstrijd 
keurig en goed uit. Een terechte overwinning met de heerlijke 5 punten als beloning. Hierdoor zijn 
we van de 10e plaats af en zijn we geklommen naar plek 5. VC Trivia HS1 
 

Jeugdnieuws 

Programma: zaterdag 12 januari 

18:00 uur SV Aspargos MA1 – VC Trivia MA2 
15:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JA1 – Pegasus JA1 
16:00 uur SV Aspargos MB1 – VC Trivia MB1 
16:00 uur VC Trivia MB2 – Hovoc MB2 (M) 
  Fluiten: Steffie Driessen 
  Tellen: Teun vd Bekerom 
15:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB1 – MVC De Hangar JB1 
14:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Ledub JB1 (M) 
  Fluiten: Robin Haegens 
  Tellen: Kayleigh Clausen 
17:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB3 – Saturnus/Hendriks Coppelmans JB2 
 

Programma: zondag 13 januari 

Nivo 6 in de Berkel Horst: 
10:00 uur VC Athos ’70 N64 – VC Trivia N61 
11:00 uur VC Trivia N61 – Set Up N62 

Volleybaldirect Open 

Afgelopen zaterdag hebben wij, Eva, Yenthe, Bo, Ilse en Isa, op nivo 6 meegedaan aan de 
Volleybaldirect Open in Middelbeers. Vroeg in de ochtend vertrokken we, omdat we meteen de 
eerste wedstrijd om 09:45 uur moesten spelen tegen Flamingo’s uit Gennep. Een sterke 
tegenstander en daarbij moesten we nog even wennen aan de hal, het veld en de spelregels… 
Helaas verloren we de eerste wedstrijd. Daarna moesten we heel lang wachten. We speelden pas 
om 13:00 uur de volgende wedstrijd tegen Revoc/VCB. We hebben ons in de kleedkamer 
vermaakt, op onze mobiele telefoon spelletjes gespeeld en samen Uno gespeeld in de kantine. 
Ook trainster Ria en haar man kwamen nog even een kijkje nemen en ons aanmoedigen, heel erg 
leuk!  
In de tweede wedstrijd was de tegenstander aan ons gewaagd. De eerste set speelden we heel 
netjes drie keer en zochten we de gaatjes op. We wonnen overtuigend de eerste set.  
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De tweede set ging de tegenstander ook bij ons de gaatjes opzoeken, deze ballen hadden we niet 
allemaal, dus werd het spannend. Op het nippertje verloren we de tweede set.  
De laatste wedstrijd speelden we tegen de meiden van Peelpush. Opnieuw een sterke 
tegenstander en er werd door iedereen heel hard gewerkt. We wisten ons goed staande te 
houden, maar helaas was de tegenstander opnieuw (letterlijk en figuurlijk) een maatje te groot. We 
eindigden als derde in de poule, waardoor we nog de kruisfinale mochten spelen tegen Furos. Een 
spannende wedstrijd waarin er opnieuw door iedereen super hard werd gewerkt. Er werd netjes 
verdedigd en aan het net werd er met lef gespeeld. Toch verloren we de wedstrijd, waardoor we 
ons helaas niet wisten te plaatsen voor de volgende ronde. Ouders bedankt voor het rijden en het 
aanmoedigen. Een lange, maar gezellige en vooral een leerzame dag! 

 

Recreanten 

Programma 

Donderdag 10 januari 20:45 uur 

VC Kessel D1 – VC Trivia D2 

Zondag 13 januari  

Holyoke H1 – VC Trivia H2 

Zondag 13 januari 

VC Trivia H3 – Revoc (H) 
  Fluiten: Krissie Craenmehr 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 

Zaterdag 12 januari, feest: doop van de Heer, 19.00 uur 

Leden en overleden leden van Vrouwen samen sterk 

 

Zaterdag 19 januari, 2e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag) 

2. Jacoba Baltussen - Janssen en Grad Baltussen (jaardienst) 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

12-01: Henny Jenniskens 12-01: Huub Baltussen 12-01: Tjeu Tacken 
19-01: Henny Bergs  19-01: Max van Dieten  19-01: Piet Colbers 

 

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 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. 
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd.  
 

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 

Ziekencommunie 

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden 
niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen 
ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter 
beschikking om bij deze mensen langs te gaan. 

 

Telefoonnummer priesternooddienst:  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.  
Dit nummer is:  06-5540 8023  
 
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, 
zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient 
u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken. 
 
 

GEVONDEN 
 
Gevonden op 2 januari bij Pieter Litjensweg 9: 
sleutel - oud model - met een bijzondere sleutelhanger van een mini-badeendje. 
S.v.p. contact opnemen met 077- 398 69 83 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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