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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

Wisselen in juli regen en zonneschijn,  
het zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn. 

 
In de eerste week van juli is er 3 mm. neerslag gemeten. 

 
De wereld is een kermis, ‘een grote attractie’  
Te kiezen uit zoveel 'minispellen' die er zijn.  
Yes! eerste prijs, wat moet ik nou kiezen?  
De weerman voor de zon, mijn moeder voor de liefde?  
Doe dan de weerman maar. 'doe vandaag veel zon'  
En daar is de zon, een strak blauwe lucht.  
Dan, gaat de zon onder, shit, wat een grap!  
Dan mijn moeder maar.. die gaat tenminste niet  
zo dramatisch onder. 

          
 
  Tot weeres met groeten van Jos    
 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

De  Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 

Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
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. 

 

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 11 juli 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

Juli: 

Vr 12:  t/m maandag 15 juli Miëterikse kermis 
Za 13: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 15: - KBO wandelen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 22: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 25: Zonnebloem amusementsmiddag in ’t Haeren in Grubbenvorst 
Za 27: JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
Ma 29: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 
 

Augustus: 

Do 01: Geen Krèntje i.v.m. vakantie 
Ma 05: - KBO wandelen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 07: - Vrouwen samen sterk fietstocht Kevelaer  
  - KBO bedevaart Kevelaer 09.30 uur 
  - Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer 14.00 uur 
Za 10: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 11: Oogsttijd 800 12.00 -16.00 uur 
Ma 12: - KBO kienen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 19: KBO wandelen 13.30 uur 
Do 22: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Za 24: JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
Ma 26: t/m vrijdag 30 augustus JongNL Meterik aanvang nieuw seizoen 
Vr 30: RKSV Meterik jubileumweekend 
Za 31: RKSV Meterik jubileumweekend 
 

September: 

Ma 02: KBO wandelen 13.30 uur 
Di 03: KBO excursie dahliakweker 14.00 uur       
Do 05: KBO knutselen 13.30 uur 
Vr 06: KBO eetpunt 18.00 uur 
Zo 08: Vrouwen samen sterk dauwtrappen 
Ma 09: KBO kienen 13.30 uur 
Za 14:` Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 15: Zanglust H.Mis opluisteren Griendtsveen 11.00 uur 
Ma 16: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 18: Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur 
Do 19: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Di 24: Vrouwen samen sterk jaarlijks uitstapje 
Za 28: - JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
  - Meriko Vocaal concert 20.00 uur 
 

Oktober: 

Do 03: KBO knutselen 13.30 uur 
Vr 04: KBO eetpunt 
Zo 06:  - Zanglust koffieconcert 10.30 uur 
  - Oogsttijd 800 Dorsen en Nationale Molendag 12.00 - 16.00 uur 
Ma 07: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 09: Vrouwen samen sterk medische avond 19.30 uur 
Za 12: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Kampen 
 

• Gezamenlijk kamp : nu volop bezig ☺ 

• Plekband  : 18-22 juli 

• Bad Boys  : 3-10 augustus (eindkamp) 

• Coole JN Bende : 10-17 augustus 
 

Het zijn en beloven super, gezellige kampweken te worden. In het kampboekje staat alle 
informatie die van belang is. Mochten er nog vragen zijn, stel deze dan gerust aan de leiding. 
We wensen iedereen heel veel plezier. 
 

Aanstaande zaterdag 12 juli arriveert de vrachtwagen rond 13:00/13:30 uur bij de 

blokhut. Mocht je in de gelegenheid zijn om de vrachtwagen mee leeg te maken, graag! 

We zien je wel verschijnen. Alvast bedankt. 
 

Data gezamenlijke kampen 

• 2020 → 25 juli t/m 01 augustus (i.v.m. Miëterikse kermis is dit de 3de week van de 
zomervakantie) 

• 2021 → 24 t/m 31 juli (weer gewoon de 1ste week van de zomervakantie) 
 

Stafbarbecue 

De afsluiting van seizoen 2018/2019 vindt 23 augustus a.s. plaats. We gaan dan gezellig 

barbecueën. Binnenkort meer informatie hierover. 
 

Start nieuwe groep 

Hallo jongens en meisjes van groep 3 (na de zomervakantie zitten jullie in groep 4). 
Na de zomervakantie zullen we gaan starten met de groepsavonden, deze 
vinden plaats op de donderdagavond van 18:30 tot 19:45 uur.  
Naast actief en creatief bezig zijn, zijn er activiteiten, zoals een weekendje 
weg, een gezamenlijk kamp dat in de zomervakantie is en natuurlijk leuke 
activiteiten tussendoor zoals pietenjacht etc. 
De leiding heeft er zin in.  
 

OPA en OMA 

Zaterdag 27 juli wordt oud papier opgehaald. Groep 3 is aan de beurt. Dit zijn Rick van Rengs, 

Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans. We vertrekken om 14:00 uur vanaf café Ger 
Kleuskens. Met warm weer ervoor zorgen dat je een flesje gevuld met water mee neemt. 
 

Zaterdag 27 juli kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal tussen 13:00 en15:00 

uur in komen leveren bij de container, die staat op de parkeerplaats van het voetbalveld. Er zullen 
twee vrijwilligers aanwezig zijn voor eventuele hulp.  
Dit zijn Jos van Ras en Pieter Joosten (groep 2). 
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Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 101 

 

 

 

 

In 1973 besloot het kerkbestuur tot het invoeren 
van één model grafsteen op het kerkhof. 
Hiermee kwam er een einde aan de vaak erg 
mooie grafstenen die naar eigen inzicht van de 
nabestaanden op het graf van de overledenen 
werden geplaatst.  

Vanaf toen was nog slechts één model 
hardstenen grafsteen toegestaan met opschrift in 
zilver. De grafsteen werd geleverd en geplaatst 
door de natuursteenhandel waarmee een 
overeenkomst was afgesloten. (zie tekening) 

 

In 1973 werd ook de elektrische bedrading van 
het kerkgebouw vernieuwd. 

 

 

Géén Krèntje op donderdag 1 

augustus 

 

I.v.m. vakantie verschijnt er op 
donderdag 1 augustus géén Krèntje. 

Houd hier s.v.p. rekening mee bij het 
aanleveren van kopij. 

 

 

 

Aankondiging inloopavond  RKSV Meterik 
 
Leden en inwoners van Meterik,  
 
op donderdag 18 juli vindt er tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond 
plaats in de kantine van RKSV Meterik. De aanleiding is om u te informeren en 

vragen te beantwoorden betreffende de nieuwe ontwikkelingen rondom SAAM en de gezamenlijke 
sportaccommodatie. 
 
Als bestuur nodigen we alle (ere)leden van RKSV Meterik en geïnteresseerde inwoners van 
Meterik van harte uit voor deze inloopavond.  
Aanmelden voor deze inloopavond is niet nodig. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur RKSV Meterik. 
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Tourkoorts 2019 
 
 
 

Op de dag dat de Tour 2019 het ‘grand Depart’ in Brussel beleeft, vertrekt er ook een stoet van 9 
Krukken naar Zuid-Limburg om aldaar de heuvels van het Mergelland te bedwingen. Del Pierro 
roept dan zijn manschappen bij elkaar om er een gezellige trainingsdag van te maken.  
 
In alle vroegte worden de fietsen ingeladen om op transport te gaan naar Bunde. Bij stom toeval 
treffen ze daar Jerommeke ook aan, die een nachtje in zijn nieuwe camper heeft doorgebracht in 
de achtertuin van Andre Rieu. “Goh, ik heb mijn fiets ook bij me, ik fiets maar mee met jullie”, 
waren zijn woorden.  
De dag verloopt voor sommigen voorspoedig. Een enkeling denkt met weemoed terug aan oude 
vervlogen tijden, toen hij destijds zijn handen niet omdraaide voor zulke heuvels. Voor De Beul, die 
aan zijn 6e jeugd bezig is, waren deze heuvels slechts een peulenschil. Zijn fiets kraakte van 
ellende, zo hard trekt hij iedere heuvel op. Na een stevige maaltijd halverwege koers, kwam er 
voor de meesten toch weer wat kracht in de benen. Tja, er zaten er ook bij die in Oostenrijk op 
hoogtestage waren geweest, die plukten er nu de vruchten van. Op het einde van deze altijd 
gezellige dag stond er ook nog een kratje malt bier in de camper van Jerommeke klaar, net als 
een koude douche, rechtstreeks afgetapt uit de regengoot van de camper.  
 
Zodra de Krukken weer in Meterik belandden, trokken ze het clublokaal binnen, om hun magen 
nogmaals te vullen. Op de zondagmorgen waren de sporen echter terug te zien onder de 
bergbeklimmers: het aantal deelnemers van de zondagmorgentocht was minnetjes te noemen.  
 
Zonder al te veel noemenswaardigheden trokken de A-Krukken naar de Brabantse Hoeve om 
aldaar hun koffie te nuttigen. Op de terugweg moest natuurlijk Ysselsteyn aangedaan worden. 
Natuurlijk?? Welnu, de Tourkoorts 2019 is in Limburg tot grote hoogte gestegen. Op de zaterdag 
startte de Tour dus in Brussel. Alle ogen waren die dag gericht op Dylan Groenewegen uit 
Amsterdam. De rasechte sprinter moest na 30 jaar weer eens de gele trui kunnen veroveren in de 
Tour. De gele trui betekent dat de renner de leider is in het algemeen klassement. Daarvoor moest 
Dylan de etappe in Brussel wel eerst nog effe winnen. Hij zou een grote kans maken, want hij 
wordt in de laatste meters ‘gepiloteerd’ door ene Mike Teunissen uit Ysselsteyn. Echter op 1600 
meter voor de streep gaat het helemaal mis. Dylan raakt het voorwiel van zijn voorganger en valt. 
Mike bedenkt zich geen moment en fietst snel naar de 
voorste gelederen van het peloton, dat helemaal op drift is 
geslagen. De weg loopt echter gemeen omhoog. Een kolfje 
naar de hand van wereldtopper Peter Sagan zou je 
denken. Niet dus. Mike duwt in de laatste centimeters zijn 
voorwiel nipt als eerste over de oplopende strook. Winnaar 
Mike verdient hiermee: de gele trui (leider in het algemeen) 
en de groene trui (beste sprinter).  
Mike op het podium met de ‘Kannibaal’, de allergrootste 
wielrenner uit de geschiedenis, Eddy Merkx. Hoe mooi is dat, hoe lang zal het sprookje nog 
duren?  
Heel wielerminnend Nederland en zeker Limburg is in extase. De rasechte Ysselsteyner Mike 
heeft nog eens op het podium gestaan, als winnaar van een jeugdveldrit. 9 jaar was hij toen. Op 
het einde van de dag mochten alle podiumgangers van die dag nog eens op het podium staan.  

 
Daartussen stond toen ook ene El-Coyote, ja die van de 
Krukken....  
 
Nu wint Mike dus de gele trui na 30 jaar. De laatste gele 
trui drager was Erik Breukink, die hem maar 1 dag vast 
kon houden. Mike en zijn team verdedigden de volgende 
dag de trui met verve. Sterker nog, ze wonnen de 
ploegentijdrit en verstevigden hiermee de voorsprong van 
Mike in het algemeen klassement. Het sprookje ging dus 
verder. 
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METERIKSE KERMIS 

Beste leden,  
vergeet de seniorenochtend van de Meterikse kermis niet op 
maandag 15 juli. De aanvang is 10.00 uur. 
 

WANDELEN 

Op maandag 15 juli is er ook wandelen en gaan we weer voor de 5 en de 3 km. We vertrekken 

om 13.30 uur bij de zaal – MAAR – als er wandelaars bij zijn die met eetpunt 
‘SCHUUF EENS AAN’ mee doen en nog niet klaar zijn met eten zal het vertrek iets later zijn.  
Het bestuur wenst alle senioren een gezellige kermis en veel wandelplezier. 
 

 

 

PLATSEN OP KERMISZATERDAG!  

Molen Eendracht maakt Macht 

Aankomende zaterdag 13 juli, is de molen open van 13.30 tot 17.00 uur.  

Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen. 

In ’t Bakhuuske worden er vanaf 13.30 tot 16.00 uur molenbroden en platsen 

gebakken. 

 

Koffie, thee en chocomelk zijn eveneens aanwezig. 

 

Tot ziens!  
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12, 13, 14 en 15 juli Miëterikse Kermis  
 
De vierde editie van de Meterikse kermis vindt plaats in het tweede weekend 
van juli in het centrum van het dorp. Nostalgische attracties staan dit 
weekend opgesteld in het centrum van het dorp. Naast de attracties is er 
iedere dag een breed scala aan randactiviteiten voor jong en oud 
georganiseerd en een zeer gevarieerd uitgaansprogramma in de feesttent. 
De organisatie is in handen van Stichting Meterikse Kermis.  

 
De kermis in Meterik begint, sinds de start in 2016, meer en meer een echte traditie te worden. 
Ook dit jaar is het gelukt om een zeer gevarieerd programma te bieden.  
 

Op vrijdagavond 12 juli wordt  de 

kermis officieus gestart met de Meterikse 
Kwis. Vanaf 18.00 uur gaan 26 grote 
teams met elkaar de strijd aan om zich 
tot winnaar te kronen van de allereerste 
Miëterikse Kwis ooit. 
 

De kermis wordt op zaterdag 13 juli 

om 13:30 uur feestelijk geopend met de 
kindereditie van hardloopwedstrijd 
‘Rundje um de Zaal’ (500m en 1000m). 
Vanaf die tijd zijn ook de attracties 
geopend. Om 16.00 uur is het aan de 
volwassenen om via een ‘Rundje um de Zaal’ te laten zien wie het snelste is op de 5 en 10 
kilometer. Verder die middag is er crazy bingo, ‘Ik hald van Mieterik’ en een Mariokart toernooi.  

 
 
 
De feesttent wordt op 
zaterdagavond vanaf 
20.00 uur op de kop gezet 
door Starstruck: drie 
muzikanten in de unieke 
combinatie van een band 
en een DJ show. Een 
vernieuwende live act met 
het beste van twee 
werelden! 
 
 
 
 
 

Zondag 14 juli starten de festiviteiten al vroeg met het inmiddels legendarische toeptoernooi. In 

de middag is het tijd voor lol, plezier en vooral veel ‘kwats’ bij het ‘Miëterikse Kistjesbal’. Daarmee 
vieren we samen met JCM De Meulewiekers hun 5x11-jarig jubileum. Dit wordt gevolgd door ‘Heel 
Meterik bakt’ en de loterij. De dag wordt afgesloten met een optreden van Balloon. Een 
splinternieuwe formatie uit Horst aan de Maas rondom Marloes Nogarede en Lennart Huijs.   
 

Op maandag 15 juli is het, na de seniorenochtend met een presentatie van Heemkunde 

Meterik en muziek, tijd voor het matinee. Op deze middag en avond verschijnen twee artiesten op 
het podium. De spits wordt afgebeten door Miel Hoeijmakers en Maxim Baur die een akoestisch 
optreden verzorgen. De kermis wordt op een knettergekke manier afgesloten door de Party 
Criminals.   
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Miëterikse kermis afterparty’s  

 

 

Voor degenen die maar geen genoeg kunnen krijgen van de Miëterikse Kermis organiseren onze 
vrienden van Soos OJC Knor weer een drietal spetterende afterparty's in de soos.  
 

Afterparty OJC Knor zaterdag 13 juli 

 

Vent Experience 

Deze robuuste Lottumse mannen staan de eerste avond voor jullie paraat. De twee bandleden van 
onder meer Thei en de Vetkup 5, zullen deze eerste nacht er alles aan doen om jullie te laten 
dansen. Verwacht onder meer de zure hits van de Stoere Patsers , de zoetige danspasjes van 
ABBA , het zoutige hoopje kots dat je al een beetje ophoest en de bitterheid van een lekker biertje 
in OJC Knor! 
Hedde gej wal is enne Vent Experience gehad? 
 

Afterparty OJC Knor zondag 14 juli 

 

Feel the Love 

De afsluiter van de zondag is er niet zo maar een! Vorig jaar maakten ze de Aprés-Ski bar van 
Inside The Cage helemaal gek. Deze mannen uit Grubbenvorst zullen er alles aan doen om jullie 
de zondagavond van jullie leven te laten beleven. Verwacht knallende hits en lekkere meezingers, 
zo lekker dat een van de dj’s zelf nog wel eens een toontje meezingt.  
Komt dat zien! 
 

Afterparty OJC Knor maandag 15 juli 

 

4 Hands on 1 Pens 

Voor het tweede jaar op rij zullen deze twee Knorfanaten de Miëterikse kermis knallend ten einde 
brengen. Met een spectaculaire set zullen ze jullie met alle muziekgenres kennis laten maken. 
Verwacht dit jaar nog meer flauwekul, randfestiviteiten, meezingers en rake hits. Dus, wil je na het 
matinee nog het laatste kermisgeld er doorheen knallen? U bent welkom! OJC Knor, 01:00! 

 

 

PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK 

 
Vorig weekend was de laatste selectiewedstrijd voor paarden te Horst. 

Uitslagen: 

Klasse L1  Fleur Hermans-van Rengs met Kacy Sollenburg 2de prijs 
Fleur proficiat! 
 

Op zaterdag 3 augustus zijn de Limburgse kampioenschappen voor paarden te Meerlo.  

Voor onze vereniging zijn geselecteerd: 
 

Paarden dressuur: 

Klasse ZZL  Britt Kleuskens met Vladimir 
Klasse L1  Fleur Hermans-van Rengs met Kacy Sollenburg 
 

Paarden springen: 

De klasse M, Z en ZZ hebben een vrije inschrijving. 
Klasse L  Lian Vermeer met Iranga 
Klasse B  Lian Vermeer met Joy TV 

https://www.facebook.com/soos.ojcknor?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDP-0Z8fLY9_Nb3UaKFZhfXkDqxqZVAo1x0nn88RWpXUM9VjGfLgfV6jUtcqbmbRWFUFqpuPl07YvQf
https://www.facebook.com/FeeltheLoveJuulBram/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBnFHEMHrjgfuY2gYlcTEmLitcgGXQktvqErjv3KrkWyRdnp7Hit7wGYf1CCaRnUcVKM-NPFWoeb9ml
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Heemkunde Meterik verzorgt presentatie 

over het Meterikse Veld! 
 
 
Maandagochtend 15 juli, tijdens de seniorenochtend op Meterikse kermis, verzorgt Heemkunde 
Meterik een presentatie in de feesttent op de Speulhofsbaan.  
 
Onderwerp van de presentatie is de geschiedenis van het Meterikse Veld. De presentatie die om 
10.00 uur begint zal ongeveer één uur duren. Iedereen is welkom. 
 
Rondom de Meterikse molen ligt het Meterikse Veld, waar al meer dan 800 jaar graan is 
verbouwd.  

• Wie waren de eigenaren van het Meterikse Veld. 

• Wat vertelt archeologisch onderzoek ons over het verleden. 

• Hoe zag het Meterikse Veld er uit in de Middeleeuwen. 

• Hoe ontstonden de eerste nederzettingen, gehuchten en dorpen. 

• Wie woonden en werkten in de loop der jaren op het Meterikse Veld.  
 
Het belooft een boeiende presentatie te worden; er is veel te horen maar óók veel te zien want in 
samenwerking met het oogstproject van 800 jaar Horst zijn er 8 panelen gemaakt waarop de 
geschiedenis van het Meterikse Veld is weergegeven. De panelen worden kermismaandag 
gepresenteerd en daarna krijgen ze een permanente plaats bij de molen.  
Ook is er een maquette te zien van een vroegmiddeleeuws huis op palen. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 
Zaterdag 13 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Overledenen van de fam. Tacken - Houben (jaardienst) 
2. Mina Tacken-Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst) 
3. Nella v.d. Beuken en overledenen van de familie (jaardienst) 
 

Zondag 14 juli, 12.30 uur: 

Doop Tygo Moen 
 

Zaterdag 20 juli: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zaterdag 27 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Geen misintenties 
 

Zaterdag 3 augustus: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zaterdag 10 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Frans Verdellen (jaardienst) 
2. Piet Smedts en overledenen v.d. familie (jaardienst) 
 

Zaterdag 17augustus: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zaterdag 24 augustus: 21e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Ben Lemmen (jaardienst) 
 

Zaterdag 31 augustus, 22e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Geen misintenties 
 

Zaterdag 7 september geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zondag 8 september: jaarlijkse processie Tienray 

Vertrek processie: 10.00 uur. De H. Mis begint om 10.30 uur. 

 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

13-07: Piet Kuenen  13-07: Jan Philipsen  13-07: Tjeu Tacken 
27-07: Margriet Hendriks 27-07: Theo v. Rens  27-07: Jan Steeghs 
10-08: Maria v. Rijswick 10-08: Huub Baltussen 10-08: Tjeu Tacken 
24-08: Jos Tielen  24-08: Max v. Dieten  24-08: Piet Colbers 
31-08: Sophie Houben 31-08: Jan Philipsen  31-08: Jan Steeghs   
   

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. 
 

Telefoonnummer priesternooddienst :  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.  
Dit nummer is:  06-5540 8023  
 

Voor in de agenda: 

Ook dit jaar is er in de parochiefederatie in de zomer een vakantierooster van kracht. 
Dat houdt in dat er in Meterik een mis zal zijn op: 13-07, 27-07, 10-08, 24-08 en 31-08. 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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