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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

Heeft men in december slechts vocht en slijk, 
dan worden de dokters rijk. 

 
In week 48 is er in Meterik nog 17 mm. bijgekomen. 
Het totaal in november komt op 86 mm 

 
Nu is het thema weer hot met sneeuw, ijzel en vriezen.   
Het weer is niet iets waar we uit kunnen kiezen. 
Toch wordt er veel over gepraat, 
met weinig invloed heeft dat weinig tot geen baat. 

 
 
 

        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 2020 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

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

 

December: 

Vr 06: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 07: - Bondsconcours drumband Concordia in Etten-Leur 

- Voorronde NK legpuzzelen in MFC 20.00 uur 
Ma 09: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 12: - KBO Adventsviering 14.00 uur 

- Zanglust optreden bij kerstviering KBO 16.00 uur 
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 

Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 - 16.00 uur 
Zo 15: Meriko Vocaal kerstconcert/drumband JN Lambertuskerk Horst 19.00 – 20.30 uur 
Ma 16: - Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 – 16.00 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur 
Di 17: Zanglust optreden bij kerstviering Zonnebloem 
Wo 18: Vrouwen samen sterk kerstviering 19.30 uur 
Ma 23: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

- Meriko Vocaal champignonactie 17.30 – 18.30 uur 
Vr 27: Meriko Vocaal zingt tijdens Lempkestocht Grubbenvorst 18.30 uur 
Za 28: JongNL Meterik oud papieractie 14.00 uur 
Ma 30: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Januari 2020: 

Za 04: Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia Nieuwjaarsconcert 19.30 - 23.30 uur 
Ma 06: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Za 11: Vrouwen samen sterk Heilige mis 19.00 uur 
Ma 13: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Za 18: JongNL Meterik grote poets hele dag 
Ma 20: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 22: Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur 
Za 25: - JongNL Meterik oud metaal - en oud papieractie 13.00 – 15.00 uur 

- Proclamatie 56e Prins Meulewiekers 20.30 uur 
Ma 27: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Februari : 

Zo 02: Verlovingsbal Meulewiekers 14.00 uur 
Ma 03: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 10: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Vr 14: Zittingsavond de Meulewiekers 20.00 uur 
Za 15: Zittingsavond de Meulewiekers 20.00 uur 
Zo 16: Receptie Meulewiekers Prins 13.00 uur 
Ma 17: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 20: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Za 22: - Kinder carnavalsmiddag de Meulewiekers 14.00 16.00 uur 

- Carnavalsbal de Meulewiekers 20.30 uur 
Ma 24: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

- Optocht Meulewiekers + uitreiking 3 Vrouwen 13.30 uur 
Di  25: Boerenbruiloft de Meulewiekers14.00 uur 
Za 29: JongNL Meterik oud papieractie 14.00 uur 
 

Maart: 

Ma 02: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 09: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Heb je interesse om voorzitter/ster te worden bij JongNL Meterik. Voor meer informatie of twijfel je of dit 
wat voor je is? Neem dan contact op met Monique Brueren tel.nr. 06 2865 5971. 

 
Géén groepsavonden in week 50 

In de week van 9 t/m 14 december zullen géén groepsavonden plaatsvinden. In deze week worden 
cursusavonden gegeven aan onze staf. Zo investeren wij in onze vereniging en zorgen we ervoor dat de 
kwaliteit hoog gehouden wordt. 
 

Dienstenveiling  

Tijdens de dienstenveiling van JongNL Meterik zijn een aantal diensten aan de man gebracht. Tot op 
heden zijn er een aantal diensten nog niet uitgevoerd.  
Omdat we niet willen dat het vergeten wordt plaatsen we deze oproep aan de kopers. Willen de kopers 
binnenkort een keer contact opnemen met de verkopers om zo een datum in te kunnen plannen voor het 
uitvoeren van de dienst. 
Het telefoonnummer van verkoper staat op de cheque van de dienst vermeld.  
Alvast bedankt! 
Bestuur JongNL Meterik. 
 

Oproep voor helpende handjes bij OPA/OMA 2020 

We zijn weer voorzien. Bedankt voor jullie opgaves. 
 

Grote poets 

Op zaterdag 18 januari 2020 (duurt nog even, maar voor we het weten is het al zover) gaan we weer 

aan de grote schoonmaak. Vele handen maken licht werk en we vragen dus zoveel mogelijk helpende 
handjes. We zoeken ook mannen die niet bang zijn om op een ladder te staan. 
We beginnen 's morgens om 9.00u tot 12.00u en 's middags van 13.00u tot 16.00u. Natuurlijk zijn jullie ook 
de hele dag welkom en zal JongNL voor eten zorgen. 
Voor poetsspullen wordt gezorgd en uiteraard hoort er een lekker stuk vlaai met koffie/thee bij. 
Opgeven kan d.m.v. de ouderhulplijst, via de mail info@jnmeterik.nl of via de app 06-2865 5971. 
Alvast hartelijk bedankt! 
 

 
 
 
 
EETPUNT 
 
Vrijdag 6 december gaan we weer lekker eten bij John van ‘ÔS KRUUSPUNT’. Het zal zeker met 
sinterklaas een verassing worden volgens John: zwartenpietensoep met……………..?????.                                                                                        
De aanvang is 18.00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent.  
 
KIENEN 
Maandag 9 december is er kienen met natuurlijk weer zeer veel mooie prijzen om weg te geven. Heb 
je niets te doen, kom dan eens kienen en ervaar hoe gezellig het is en met een zeer grote kans om een of 
meerdere prijzen te winnen. Een hele kaart voor een middag plezier kost € 6,00 en doe je mee voor 40 
prijzen. De aanvang is 14.00 uur en zaal ‘De Meulewiek’ is open om 13.30 uur. 
 
KERST/ADVENTSVIERING 
Denk aan de kerst/adventsviering op donderdag 12 december. De zaal is open om 13.30 uur.                                                 
Het bestuur van seniorenvereniging KBO Meterik wenst alle deelnemers een leuke en gezellige 
kerst/adventsmiddag.  
   

http://tel.nr/
mailto:info@jnmeterik.nl
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Geschiedenis van de parochie St. Jan 

Evangelist - deel 121 
 
Aan de renovatie van het dak van de kerk werd in 1991 en 1992 hard gewerkt 
en dankzij de vele initiatieven om geld in te zamelen lukte het om de benodigde 
financiën bij elkaar te krijgen.  
 
Een van de initiatieven 
was om de leien te 
verkopen (om ze bijv. te 
gebruiken als 
ondergrond voor een 
schilderwerkje). 

 
Veel moeders werden met moederdag verblijd met 
een lei waar door hun zoon of dochter op school 
een spreuk op was geschilderd. 

 
 
 
Nadat de zusters het klooster hadden verlaten werd dat in 7 
maanden tijd voor ongeveer 800.000 gulden verbouwd.  
 
12 mei 1992 vond de officiële opening plaats van de acht 
gerealiseerde woningen in het voormalige Theresiaklooster. De 
openingshandeling bestond uit het onthullen van een beeld van 
een meisjeshoofd (op kleuterleeftijd) met vlechtjes en werd 
verricht door zuster Giovanni, de voormalige moeder-overste. 
 

 
Nadat de verbouwing van de kerk kaar was, bleek dat het orgel onvoldoende was afgeschermd tegen het 
vele stof dat was neergedwarreld. Mede daardoor was het nodig dat orgelbouwer Verschueren uit 
Heythuysen in 1993 het orgel renoveerde; de kosten bedroegen ongeveer 15.000 gulden. 
 
Omdat het torenuurwerk slecht functioneerde werd besloten om voor 16.000 gulden een nieuwe installatie 
aan te schaffen. Het nieuwe uurwerk geeft, door een zender in Frankrijk, altijd de juiste tijd aan en ook bij 
de wisseling van zomer- en wintertijd wordt de tijd bijgesteld. 
 
 

 

 

Geschiedenis van de parochie 
 
 

Zaterdag j.l. presenteerde Heemkunde Meterik een korte samenvatting van de geschiedenis van de 
parochie, waarbij foto’s en films werden getoond. 
 
Mogelijk heeft u bijv. boekjes, jaarverslagen, krantenknipsels, prentjes, foto’s of films enz. die een 
waardevolle aanvulling zijn op hetgeen we al hebben. Als dat zo is, dan vinden we het erg fijn als u die 
info met ons wilt delen en contact opneemt met Mariet Bakker, tel. 077 398 3812 of een van de leden 
van Heemkunde Meterik. Mailen kan ook: info@heemkundemeterik.nl. We scannen het aangeleverde 
materiaal en u ontvangt alles weer terug.  
 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
Woensdag 11 december vergaderen de leden van Heemkunde Meterik in het MFC. 
Aanvang 20.00 uur. 
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Dian Driessen in het zonnetje gezet 
 
Zondag 24 november werd Dian door 
Jolanda Peeters aangewezen als nieuwe 
schakel aan de bloemenketting in het 
programma ‘Wekkerradio’ dat op 
zondagmorgen wordt uitgezonden door 
Omroep Horst aan de Maas.  
 
Dian is o.a. actief bij Tovri en ze zet zich al 
sinds 1997 in voor de Wereldlichtjesdag 
die  gehouden wordt op de tweede 
zondag in december; dit jaar op 
zondag 8 december a.s. in Sevenum 
(zie ’t Krèntje van vorige week).  
 
Als blijk van waardering ontving Dian een 
mooi boeket rozen, wekelijks geschonken 
door de firma Van der Hulst.  
 
Deze week ontvangt Hennie Jacobs – 
Jenniskens de bloemen want zij werd door 
Dian gekozen als de volgende schakel aan 
de ketting. 
 
Geniet van de bloemen; ze zijn verdiend! 
 
 
 
 

 
 
We hebben al veel betalingen binnen; dank 
aan iedereen die het abonnementsgeld voor 
2020 al over heeft gemaakt.  
 
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld 
over te maken. 
We versturen geen rekeningen of acceptgirokaarten en het geld wordt 
ook niet automatisch van uw rekening afgeschreven. Gelukkig werkt 
dat prima en we zijn dan ook blij dat iedereen goed meewerkt. Er zijn 
al heel veel betalingen binnen. Super!  
 
 

Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje blijft voor Meterikse inwoners € 24,00 kosten, 
ondanks de stijgende drukkosten. (Dit geldt ook voor personen buiten Meterik die ’t Krèntje via de KBO 
ontvangen.) U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus. 
 
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook. 
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2020 elke donderdag in uw mailbox. 
Ook de prijs van het postabonnement voor Nederland blijft, ondanks stijgende posttarieven,  ongewijzigd: 
€ 125,00 
 
We vragen u om het abonnementsgeld vóór 14 december over te maken op  
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. We moeten vóór 30 december alle informatie 
verwerken en de nieuwe bezorglijsten klaar hebben. Alvast hartelijk bedankt! 
 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement  óók uw mailadres (zonder @).  
 
 

https://www.facebook.com/WereldlichtjesdagSevenum/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGXRndiSd2v_HdIkKJlZMR-gjXXfgB2q13jrwR3nYB8rICRoTVIGuSBV6OC58GfDEIrSbwESzvx_CnTzK5QUOWmC-rejUJw9WHfRJrWKveUdeVqPtQ5Ah3rAbSmvcJuF2QmukCMSU_B4-fSXNdZk7nPnRalcUApuOCZyt7NtN1A2BE2YagcABMvUsBxJcdndXEpCfDJ07TG0TLNcGLFdlbO0oI_SKiap19RvjZ9s-Vp-vO7I5nEGnRuIn9mwDwtumEiU8zwHOCTqimIlV60BBYmJ39FgYuMoOngvS1cSZ2fevAzbTHyCP89bMqFLPRymY0xb9yfNUNXQGnX_SmUB8w3Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/WereldlichtjesdagSevenum/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGXRndiSd2v_HdIkKJlZMR-gjXXfgB2q13jrwR3nYB8rICRoTVIGuSBV6OC58GfDEIrSbwESzvx_CnTzK5QUOWmC-rejUJw9WHfRJrWKveUdeVqPtQ5Ah3rAbSmvcJuF2QmukCMSU_B4-fSXNdZk7nPnRalcUApuOCZyt7NtN1A2BE2YagcABMvUsBxJcdndXEpCfDJ07TG0TLNcGLFdlbO0oI_SKiap19RvjZ9s-Vp-vO7I5nEGnRuIn9mwDwtumEiU8zwHOCTqimIlV60BBYmJ39FgYuMoOngvS1cSZ2fevAzbTHyCP89bMqFLPRymY0xb9yfNUNXQGnX_SmUB8w3Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/WereldlichtjesdagSevenum/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGXRndiSd2v_HdIkKJlZMR-gjXXfgB2q13jrwR3nYB8rICRoTVIGuSBV6OC58GfDEIrSbwESzvx_CnTzK5QUOWmC-rejUJw9WHfRJrWKveUdeVqPtQ5Ah3rAbSmvcJuF2QmukCMSU_B4-fSXNdZk7nPnRalcUApuOCZyt7NtN1A2BE2YagcABMvUsBxJcdndXEpCfDJ07TG0TLNcGLFdlbO0oI_SKiap19RvjZ9s-Vp-vO7I5nEGnRuIn9mwDwtumEiU8zwHOCTqimIlV60BBYmJ39FgYuMoOngvS1cSZ2fevAzbTHyCP89bMqFLPRymY0xb9yfNUNXQGnX_SmUB8w3Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/WereldlichtjesdagSevenum/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGXRndiSd2v_HdIkKJlZMR-gjXXfgB2q13jrwR3nYB8rICRoTVIGuSBV6OC58GfDEIrSbwESzvx_CnTzK5QUOWmC-rejUJw9WHfRJrWKveUdeVqPtQ5Ah3rAbSmvcJuF2QmukCMSU_B4-fSXNdZk7nPnRalcUApuOCZyt7NtN1A2BE2YagcABMvUsBxJcdndXEpCfDJ07TG0TLNcGLFdlbO0oI_SKiap19RvjZ9s-Vp-vO7I5nEGnRuIn9mwDwtumEiU8zwHOCTqimIlV60BBYmJ39FgYuMoOngvS1cSZ2fevAzbTHyCP89bMqFLPRymY0xb9yfNUNXQGnX_SmUB8w3Q&__tn__=K-R
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     Generale repetitie 
 

en concoursdag drumband 
 

 
 
Na een lange en vooral leerzame voorbereidingsweg zal onze drumband komende zaterdag haar 
programma door een vakjury laten beoordelen tijdens de Concourswedstrijden Slagwerk in  
Etten-Leur, georganiseerd door de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.  
 
Voordat we richting Etten-Leur vertrekken willen we ons programma nog éénmaal presenteren aan alle 
geïnteresseerden. Deze generale repetitie zal komende vrijdag 6 december, vanaf 19:30 uur 
plaatsvinden in MFC De Meulewiek.  
 
Na onze voorstelling maken we plaats voor de slagwerkgroep van muziekvereniging  
 

De Peelklank uit Ysselsteyn  
 

die zaterdag eveneens deelnemen aan het concours, dus het belooft een mooie avond te worden.  
 
Graag tot dan.   
 
 

 
 

2019 loopt ten einde……. 
 
De redactie wenst iedereen een gezellig sinterklaasfeest!  
 
Als de Sint en zijn Pieten morgen ons land weer verlaten nadert Kerstmis en 
behoort 2019 al snel tot het verleden… 
 
I.v.m. Kerstmis is de drukker week 52 gesloten en verschijnt er donderdag 26 

december (tweede kerstdag) géén krantje.  
 
Dat betekent dat donderdag 19 december het laatste Krèntje van 2019 verschijnt.  
Houd hier s.v.p. rekening mee! 
We streven er naar, dat donderdag 2 januari 2020 het eerste Krèntje verschijnt in het nieuwe jaar. Hierover 
volgt in de komende weken nog nader bericht.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen competitie: Week 48 Competitie stand en punten na:   Ronde 13 
Grubbenvorst 1 Meterik 1     8 - 5   A   Klasse Meterik 1    82 pnt plaats   4 
Leunen 1  Meterik 2   11 - 4   B1  Klasse Meterik 2  101 pnt plaats   2 
Meterik 3  Grubbenvorst 2    4 - 10  B1  Klasse Meterik 3    71 pnt plaats 13 
Meterik 4  Oirlo 2    10 - 3   B2  klasse Meterik 4    90 pnt plaats   5 
V.I.O.S. 1  Meterik 5     9 - 5   B3  Klasse Meterik 5    74 pnt plaats 12 
De Torrekoel 1  Meterik 6     4 - 8   C1  Klasse Meterik 6    85 pnt plaats   6 
Meterik 7  Ysselsteyn 3     3 - 9   C2  Klasse Meterik 7    96 pnt plaats   1 
Meterik 8  Wanssum 6    11 - 3   C4  Klasse Meterik 8    88 pnt plaats   3 
         
Speler van de week:  BERT SCHATTEVOET van Meterik 8 
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Openbare Dorpsraadvergadering 

donderdag 12 december bij café Kleuskens 
 
Op donderdag 12 december om 20:00 uur is alweer de laatste openbare dorpsraadvergadering van dit 
jaar bij café Kleuskens. 
 
Tijdens deze vergadering evalueren we de eerste serie ‘In gesprek met’ die we met verschillende 
verenigingen uit Meterik hebben gehad over hun activiteiten, eventuele knelpunten die ze ervaren en wat 
de Dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen.   
Ook worden de laatste ontwikkelingen rond het accommodatiebeleid besproken en wat de rol van de 
Dorpsraad daarin zou kunnen zijn. 
Verder bespreken we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de verschillende werkgroepen van de 
Dorpsraad.  
 
U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. 
Kunt u er niet bij zijn maar heeft u wel vragen of opmerkingen, stuur ons dan gerust een bericht via 
info@dorpsraadmeterik.nl of onze Facebookpagina. 
 
 
 
 

 
 

HOLY NEW YEAR 19/20 (LEEFTIJD 21+!!) 

 
 

Knallend het nieuwe jaar in met live muziek en feest dj’s. 
 

Dinsdag 31 december organiseert OJCKnor een nieuwjaarsfeest bij 

‘beej Tieskes’.  
Deze avond zullen er verschillende artiesten het podium betreden waaronder 
de coverband Blush. 
Deze band is van alle markten thuis. Ze spelen dan ook nummers van U2 tot 
André Hazes en van Lady Gaga tot de Vengaboys.  
 
In de pauzes zullen feest-dj’s het podium betreden.  
 

DIT WIL JE NIET MISSEN! 

 
Buiten zullen er vuurtonnen staan voor gezelligheid en om warm het nieuwe 
jaar in te gaan.  
Deze avond is voor 21+!        
Tijd 21:00 - 03:30 uur. 
 
De entree bedraagt € 37,50 (voorverkoop) en € 45,00 (deur).  
Dit is inclusief live muziek, bier, fris en wijn voor de gehele avond! 
 
Tickets zijn te verkrijgen bij Restaria Meterik (contant) of te bestellen via HNY@ojcknor.nl. 
 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:HNY@ojcknor.nl
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Kerstconcert zondag 15 december 
 
 
 

 
Op zondag 15 december vindt er een speciaal kerstconcert plaats in de Lambertuskerk in Horst. 
 
De drumband van Jong Nederland Horst gaat samen met Meriko Vocaal en Lisette Vervoort 
zorgen voor een fantastisch kerstconcert. Dit mag u eigenlijk niet missen! 
 
In tegenstelling tot wat we vorige week vermeldden zijn de toegangskaartjes ook online te bestellen. 
Ga naar www.jnhorst.nl.  Dan naar drumband Jong Nederland, op deze pagina gaat u naar ‘ticketcrew’ en 
kunt u de kaartjes online bestellen. Ook op de dag zelf zijn kaartjes aan de deur verkrijgbaar.   
 
 

 
Nieuwjaarsconcert met Muziekvereniging Concordia en Meriko Vocaal op zaterdag 4 januari 2020. 
Zet alvast in uw agenda! 
 
 

http://www.jnhorst.nl/
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Op 7 december komen wij weer langs de 

deur met kerststerren en azalea’s. 
 

U steunt ons toch ook? 
 

 
Agenda  
06-12 Sinter-pullen party 
07-12 Kerststerrenactie 
 

27-12 Kaartavond 
11-01 Winteractiviteit jeugd 
 

Kantinediensten 
28-11  Annie en Gijs van Rengs  
30-11  Geert     
01-12  Wiel en Fenne 

01-12 Hay  
05-12  Toon en Jordi van Rens 

 
Donderdag 5 december is er geen training. Ook de kantine is dan gesloten. Maar niet 
getreurd, vrijdag 6 december wordt er wel getraind. Na afloop van de training is er 
dan de Sinter-pullen party (zie volgende blz.). 
 
Senioren 
Uitslagen 
01-12-19 Stormvogels'28 1 - Meterik 1  3 - 5 
01-12-19 America 2  - Meterik 2  2 - 5 
01-12-19 Meterik 3  - S.V. Oostrum 3 2 - 4 
01-12-19 SVOC'01 3  - Meterik 4  1 - 3 
 
Programma 
08-12-19 Meterik 1  - EWC'46 1  14:00 
08-12-19 SSS'18 4  - Meterik 3  09:45 
08-12-19 Meterik 4  - Kronenberg 3  10:30 
10-12-19 FCV-Venlo 3  - Meterik 2  19:30 
15-12-19 V.V. Achates 1  - Meterik 1  14:00 
15-12-19 Meterik 2  - SV Venray 5  10:30 
15-12-19 Wittenhorst 6  - Meterik 3  09:30 
26-01-20 Meterik 1  - America 1  14:30 
 
Meterik te sterk voor Stormvogels 
Stormvogels en Meterik gingen op zondag 30 november beide voor de 3 punten. De groen-witten van 
trainer Jan van Ooijen beslisten in het koude Siebengewald pas in de slotfase deze spannende wedstrijd 
en wonnen zeer verdiend met 3 - 5. 
 
Meterik begon net als de voorgaande wedstrijden heel sterk en Piet Steeghs schoot na 5 minuten al de 0-1 
op het scorebord! Jammer dat Mike Nabuurs een paar minuten later al weer de gelijkmaker mocht scoren 
na een fout in de Meterik verdediging. Vervolgens was Stormvogels met name fysiek iets sterker maar 
Meterik behield goed de rust en gaf maar weinig kansen weg. Na een half uur kopte Teun Jakobs een 
prima voorzet terug op Brent La Crois en deze schoot vanuit de draai fraai de 1-2 binnen. Weer gaf 
Meterik de voorsprong te gemakkelijk weg door onnodig balverlies op het middenveld en teveel spelers 
voor de bal. Gijs Cremers kon uit de counter gemakkelijk de 2-2 binnen schieten. 
 
Na de heerlijk warme thee, zowel voor de spelers als de toeschouwers, was Meterik sterker en 
gevaarlijker. Waar het team zich tegen GFC, SV United en Oostrum niet met goals/punten beloonde voor 
zijn goede spel en tomeloze inzet, deden ze dat deze koude middag in de tweede helft met 
hartverwarmend spel! Brent La Crois werd vlak na rust binnen de zestien onderuit gehaald en schoot zelf 
zeer beheerst de toegekende penalty binnen. Meterik bleef veel gevaarlijker met zeer beweeglijk 
aanvalsspel, maar Dré Peeters en Brent misten de scherpte om de voorsprong uit te bouwen. Dré was 
meermaals ongrijpbaar voor de oranje mannen en gaf na een uur een fraaie assist op Rens Aerts. Deze 
zag eerst zijn kopbal gekeerd door de keeper, maar vervolgens schoot hij de terugspringende bal resoluut 
binnen. Meterik hield het initiatief maar Teun Jakobs en Rick Hesen verzuimden om de 2-5 binnen te 
schieten. In de slotminuten kreeg Stormvogels zijn enige kans en Gijs Cremers schoot de 3-4 binnen. 
Toch nog even bibberen voor de groen-witten? Nee hoor. Rick Hesen bekroonde zijn goede invalbeurt met 
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een prima assist op Rens Aerts en deze schoot de 3-5 fraai in de lange hoek. Meterik verdient en krijgt 
steeds vaker de complimenten van supporters en tegenstanders voor zijn goede spel. Fijn dat het deze 
middag ook beloond werd met 3 punten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugd 
Uitslagen jeugd 26-november-2019 
Meterik/America JO17-1  - ST Sparta’18/Kronenberg JO17-2    0 - 6 
 
Uitslagen jeugd 30-november-2019 
GFC´33 JO19-1   - Meterik/America JO19-1     2 - 2 
Leunen JO17-1   - Meterik/America JO17-1     1 - 2 
America/Meterik JO15-1  - Hegelsom JO15-1G      0 - 1 
America/Meterik JO13-1  - ST United/BVV’27 JO13-2G     0 - 2 
Bavos JO11-3G   - Meterik/America JO11-1     3 - 6 
De Zwaluw JO10-1   - Meterik/America JO10-1G     8 - 12 
DES Swalmen JO10-1   - Meterik/America JO10-2G   16 - 0 
America/Meterik JO9-1G  - Hegelsom JO9-1G      5 - 6 
America/Meterik JO9-2G  - EWC’46 JO9-1        3 - 4 
America/Meterik JO8-1G  - IVO JO8-2       4 - 6 
 
Programma jeugd 7-december 
Meterik/America JO19-1  - Wittenhorst JO19-4   14:30 uur  
Meterik/America JO17-1  - Melderslo JO17-1   14:00 uur 
Melderslo JO15-1G   - America/Meterik JO15-1  12:00 uur 
FCV-Venlo JO13-2   - America/Meterik JO13-1  12:00 uur 
Meterik/America JO11-1  - Deurne JO11-3   09:30 uur 
Meterik/America JO10-1G  - Montagnards JO10-1   10:30 uur 
Meterik/America JO10-2G  - Kessel VV JO10-1   09:30 uur 
Blerick JO9-2    - America/Meterik JO9-1G  09:30 uur 
Melderslo JO9-2   - America/Meterik JO9-2G  11:00 uur 
Melderslo JO8-1G   - America/Meterik JO8-1G  10:00 uur 
 
Programma jeugd 14-december 
Meterik/America JO19-1  - ST RKDSO/DEV-Arcen JO19-1 14:30 uur  
Meterik/America JO11-1  - Sparta’18 JO11-1   09:30 uur 
 
Programma jeugd 21-december 
Meterik/America JO19-1  - SVOC’01 JO19-1   14:00 uur  
Meterik/America JO11-1  - VVV’03 JO11-1   09:30 uur 
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Seniorennieuws 
Uitslagen 
VC Trivia D1 – Livoc Liessel D2    4 - 0 
VC Trivia D2 – Olsredlem D3     3 - 1 
VC Trivia D3 – ActiveRooy D1    1 - 3 
VC Trivia D4 – VC Velden D4    4 - 0 
VC Trivia D5 – VC Velden D5     0 - 4 
VC Trivia D6 – Olsredlem/Brovoc D5   2 - 3 

 
Programma: zaterdag 7 december 
19:00 uur Ledub D4 – VC Trivia D1 
17:00 uur Hornerhof/HHC D2 – VC Trivia D3 
14:30 uur PrismaWorx VC Weert D5 – VC Trivia D4 
17:00 uur VC Athos ’70 D4 – VC Trivia D5 
15:00 uur MVC ’64 D2 – VC Trivia D6 
17:00 uur VC Athos ’70 H3 – VC Trivia H2 
 
VC Trivia D1 haalt vijf punten in eigen huis 
Zaterdag 30 november speelde VC Trivia D1 haar laatste thuiswedstrijd van het jaar 2019 in de Dendron 
Sporthal tegen Livoc Liessel D2. Een bekende tegenstander waartegen in de voorbereiding al geoefend 
werd. Deze dag wisten de dames na lange tijd weer een overwinning te boeken, ze wonnen de wedstrijd 
redelijk eenvoudig met 4-0.  
 
De eerste set nam de thuisploeg meteen het heft in handen. Met verzorgd spel was meteen duidelijk dat 
de dames van VC Trivia de leiding hadden. Livoc wist haar spel niet onder controle te krijgen, waardoor de 
eerste set met 25-12 werd gewonnen door VC Trivia. 
 
In de tweede set een soortgelijke set waarin VC Trivia bepalend was. Met een sterke service werd meteen 
de toon gezet aan het begin van de set. De dames wisten dit vast te houden, terwijl er daarnaast ook nog 
zeker verbeterpunten zaten in het spel van VC Trivia. Een overtuigende setstand van 25-11 zorgde voor 
een 2-0 voorsprong in de wedstrijd.  
 
De derde set liet VC Trivia de tegenstander ook steeds meer in haar spelletje komen. Livoc bood 
tegenstand, waardoor ook de thuisploeg aan het werk moest om de voorsprong in de set vast te kunnen 
houden. Aan het einde van de set werd deze voorsprong even uit handen gegeven, maar gelukkig wist VC 
Trivia op tijd het tij te keren door een sterke service. Het hoofd werd koel gehouden en daardoor de set 
met 25-21 gewonnen.  
 
De laatste set wist de thuisploeg de wedstrijd op een passende manier af te sluiten. Ze hielden de leiding 
vast gedurende de set en ontregelden het spelletje van de ploeg uit Liessel. De set werd met 25-17 
gewonnen.  
 
Deze week gaan de dames van VC Trivia op bezoek in Budel om daar hopelijk een volgende overwinning 
binnen te halen. 
 
Jeugdnieuws 
Uitslagen 
VC Trivia MA1 – VC Hero MA1    4 - 0 
VC Trivia MB1 – VC Athos ’70 MB2    4 - 0 
VC Trivia MC1 – Civitas MC3     4 - 0 
Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Ledub JB1   2 - 3 
 
Programma: zaterdag 7 december 
17:00 uur Set Up MB3 – VC Trivia MB1 
13:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Jokers VC JB1 (M) 
  Fluiten: Eva Hesen 
  Tellen: Isa Gooren 
13:00 uur Hovoc MC3 – VC Trivia MC1 
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Programma: zondag 8 december 
Nivo 4 in Meterik: 
09:30 uur VC Trivia N41 – Revoc/VCB N43 
10:00 uur VC Athos ’70 N41 – VC Trivia N41 
10:30 uur VC Athos ’70 N41 – Revoc/VCB N43 
  Zaaldienst: Janny Cuppen + Sandra Billekens 
Nivo 5 in Horst: 
10:00 uur VC Trivia N51 – Hovoc N51 
11:00 uur VC Trivia N51 – Peelpush N53 
 
Recreanten 
Uitslagen 
VC Trivia H1 – Brovoc                       2 – 3 
 
Programma 
Zondag 8 december: 10:00 uur 
VC Trivia H3 – Noabre 
  Fluiten: Jan Cortenbach 
 
Dinsdag 10 december: 20:30 uur 
ActiveRooy D1 – VC Trivia D1 
 
Donderdag 12 december: 20:30 uur 
ActiveRooy D2 – VC Trivia D2 
 
 
 
 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën 
 
 
POESTE 
 
Poeste  [Ned.:] het rooien en klein hakken van boomstronken; [verl.t.] ik poestte; [volt.verl.t.:] ik hèb 
gepoest 
 
In 1941 woordte inne Schákse Bös, óp bevel vanne Pruussische bezètter, álle dènnebuëm gekapt en ás 
mienhôlt na Pruusses aovergebroch. D’r woordte wál drek néj dènnebäömkes gepat.  
 
Doew ik nag regelmaotig in iën va miem bös wêrkte (d’n 
Doktersbos béj de Lorbaan, d’m Bergsembos béj de 
Zândbêrg tèggenaover Boute en d’n Hôltakker béj De Gös) 
kós ik, na ’t umzage (mèt de beugelzaag!) van ennen 
dènnemboëm de ring tèlle en dá kontênt vâsstèlle dát dém 
boëm en ik aeven âld waore, want ik zie in 1941 gebaore.  
 
De stroonk, af zoéás me zâg de bóks vannem boëm, bleef in 
1941 inne groond zitte, waona erm meense thoês kwaome 
vraoge af ze die mógde poeste, dus oêtgrave en d’r klötskes 
va móge make vur in ’t fernuus.  

 
 
Zo fernuus woord doew ágemákte mèt dènnenalde, kwakels 
en tekskes die de erme inne bös mógde sprokkele. En dá 
kwaome ze béj ós naeve, mèt knats volle, groëte jútte zek 
âchter óppe fiets… 
 
 
 

(aanvulling redactie: anno 2019) 
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Gemeentelijke kalendergids 2020 
 
 
 

 
Vanaf vrijdag 29 november is de gemeentelijke kalendergids 2020 beschikbaar.  
 
Ieder jaar brengen Gemeente en Hallo een gemeentegids en een gemeentekalender uit. Dat doen ze ook 
weer in 2020. De gemeentegids is digitaal als e-book te bekijken op https://lokaaltotaal.nl/ gidsen/horst-
aan-de-maas/. De vermeldingen van verenigingen en instellingen zijn na te zoeken op 
https://lokaaltotaal.nl/horst-aande-maas. 
 
Uit onderzoek binnen Gemeente Horst aan de Maas inwonerpanel blijkt dat er ook nog een ruime 
minderheid van onze inwoners is die prijs stelt op een papieren versie.  
 
Om hen tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat deze informatie ook beschikbaar is voor mensen die 
niet bekend zijn met/op de digitale snelweg, laat de gemeente de uitgever papieren versies op meerdere 
uitgiftepunten (minimaal 1 per dorp) leggen. Daar kunnen inwoners, die dat willen, een exemplaar van de 
gemeentegids en/of -kalender afhalen.  
 
De kalendergidsen zijn tot uiterlijk 31 januari 2020 verkrijgbaar bij het afhaalpunt. Daarna alleen nog 
verkrijgbaar in het gemeentehuis. 
 
Voor Meterik is dat afhaalpunt MFC ‘De Meulewiek’, St. Jansstraat. 
  
Houdt u rekening met de openingstijden van de locatie. 
 

Belangrijk. 

NB: Dit bericht is overgenomen uit de Hallo onder gemeente nieuws. Mocht u de Hallo hebben gemist, is 
hierboven een aangepaste versie voor Meterik weergegeven. 
 
 
 
 
 
 

Te Koop Kerstbomen div. maten 
 

Nordmann, Omorika en 
Frasseri. 

 
 

Tim en Luc Martens 
 

Hazenkampweg 15b 
 

Meterik 
 

 

Ook kunnen wij uw boom inpakken! 
  

https://lokaaltotaal.nl/horst-aande-maas
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eHIGI47Z2I0pBM&tbnid=Tvzq52Lv754oaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerstplaatjes.nl/kleurplaten/kerstboom/?p=2&ei=uTCSUoSCCqjB0QW-3IDoDQ&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNFNxnjuFiNA3TEhfS4UnQ1Acj4r1Q&ust=1385398780479881
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eHIGI47Z2I0pBM&tbnid=Tvzq52Lv754oaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerstplaatjes.nl/kleurplaten/kerstboom/?p=2&ei=uTCSUoSCCqjB0QW-3IDoDQ&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNFNxnjuFiNA3TEhfS4UnQ1Acj4r1Q&ust=1385398780479881
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  
 
Voor het 2e jaar organiseren we het kerstdiner.  
 

Op maandag 16 december is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Met de kerst in zicht, 

verzorgt ‘Paulus kookt’ een 4 gangen kerstdiner voor u. Kosten: € 12,00. 
 
Wilt u met ons mee eten, gezellig, kunt u zich voor 9 december opgeven bij ons, tel: 06-3823 0621  
Wie zich tijdens de mantelzorgmiddag al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer te doen. 
We hopen u te mogen begroeten op 16 december om 12.15 uur. 
 
De dorpsverbinders: Ria Bouten, Hennie Jacobs en Carli Peeters 
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Sportvereniging Oxalis 

               Horst aan de Maas 
    
 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl. 

SV Oxalis supporter van het Horster Sportakkoord 

Donderdagavond 28 november vond op het Citaverde College in Hegelsom de officiële aftrap plaats 
van het Horster Sportakkoord. Samen met 78 sportverenigingen, lokale organisaties, zorgaanbieders 
en scholen uit Horst aan de Maas zette voorzitter Marieke van Asten haar handtekening onder het 
akkoord. Hiermee is SV Oxalis officieel supporter van het Horster Sportakkoord en steunt zij de drie 
thema’s die gezamenlijk zijn opgesteld. 

Het Horster Sportakkoord is voor én door de verenigingen, organisaties en inwoners van Horst aan de 
Maas. Samen hebben ze dromen en ambities verzameld. Deze zijn vertaald naar concrete plannen en 
acties voor de komende drie jaar om ervoor te zorgen dat alle inwoners van de gemeente Horst aan de 
Maas kunnen sporten, bewegen en meedoen. Met het Horster Sportakkoord willen de partijen ervoor 
zorgen dat sport en bewegen voor iedereen in Horst aan de Maas toegankelijk is en dat iedereen er 
plezier aan kan beleven. Zo krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om te leren hoe ze zich 
sportief en gezond kunnen ontwikkelen. Daarnaast stelt het akkoord om sport en bewegen te 
verbinden met bijvoorbeeld senioren, mensen met een beperking, arbeidsmigranten en gezinnen in 
armoede. Ook worden alle vormen van samenwerking gestimuleerd waarbij aandacht is voor 
samenwerking in de dorpen en kernen. 

Oxalis neemt afscheid van hoofdtrainer Jan Wielink 

Aan het einde van seizoen 2019-2020 zullen we afscheid nemen van hoofdtrainer/coach Jan Wielink. 
Jan was en is een goede leermeester voor onze selectie en heeft ons de afgelopen 2 jaar op diverse 
fronten ondersteund om SV Oxalis krachtiger te maken. We danken Jan voor zijn inzet en wensen hem 
veel succes voor de toekomst. 

KangoeroeKlup  

Op zaterdag 14 december is er weer KangoeroeKlup training. Van 10.00-11.00 uur kunnen kinderen 

van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) in zaal De Kruisweide in Sevenum leuke balspelletjes komen doen.  
De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. De training die de 
Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op basisvormen van bewegen. Samen 
met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen spelenderwijs lopen, rennen, 
gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen.  
 

Agenda 

• 14-12-2019: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide Sevenum (thema Kerst) 

• 27-12-2019: Blacklight toernooi Overloon voor de jeugdteams 
 
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis 

 

 

 

Op 7 december komen wij weer langs de deur 

met kerststerren en azalea’s. 

 

U steunt ons toch ook? 

 

 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Sfeervolle ‘Kerk in het licht’ 
 
Afgelopen zaterdag vond ‘Kerk in het Licht’ plaats. De kerk was heel mooi en sfeervol versierd en verlicht 
met een 300 kaarsen.  
 
Van buiten uit waren de gebrandschilderde ramen 
aangelicht. Alles ademde de tijd van vroeger uit. Meer 
dan 100 Meterikers hebben hiervan genoten. 
 
Een aantal kinderen had flink gewerkt om een mooi 
kaarspotje te maken. Ze mochten het voor in de kerk 
zetten en ze droegen bij aan de sfeer. 
 
De rode draad in het programma was de geschiedenis 
van de kerk. Van de strijd om de kerk in Meterik te 
krijgen tot de tijd van nu, waarin de kerk een veel 
kleinere rol speelt in de Meterikse gemeenschap. De 
vertelling werd aangevuld met allerlei foto’s en video’s 
van belangrijke kerkelijke gebeurtenissen in het 
vroegere Meterik.  
Voor sommigen nieuw, maar voor velen een feest van 
herkenning. 
 
Zangvereniging Zanglust liet zich van haar beste kant 
horen en ook de jeugdfanfare kon de goede noten 
vinden in het duister. 

 
 
 
 
 
 
De avond werd gezellig afgesloten met koffie en thee in het MFC.  
Als parochiecoördinatoren kijken wij met heel veel plezier terug op 
deze activiteit. Wij willen Heemkunde Meterik, Zanglust, 
Jeugdfanfare, FlorAns en de bloemenversiergroep bedanken voor 
hun inzet en het welslagen van deze activiteit. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sinterklaaslegende: de drie bruidjes. 
 
Er waren eens drie meisjes die graag wilden trouwen maar hun 
vader kon geen bruidsschat betalen; hij was te arm.  
De meisjes baden en vroegen: “Heilige Nicolaas, help ons.” 
Nicolaas hoorde het en gooide door de schoorsteen drie beurzen 
(of: drie gouden ballen) met geld naar binnen. De bruidsschat was 
er: de meisjes trouwden.  
 
Daarom strooit Sint Nicolaas door deur of raam of schoorsteen 
chocoladegeld of mandarijntjes (vanwege de kleur en de vorm en 
omdat mandarijntjes in het verleden in deze streken erg duur 
waren, veel geld vertegenwoordigden dus).  
Hier gaat het om het bijbelse geven: de ander krijgt precies wat hij 
nodig heeft. In dit geval de bruidsschat.  
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Kerstconcert van Harmonie-Orkest Noord-Limburg 
 

Zondag 15 december kunt u alvast in de kerstsfeer komen door het jaarlijkse kerstconcert van 

Harmonie-Orkest Noord-Limburg bij te wonen. 

 

Een stemmig concert met medewerking van Gemengde Zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen 

en Broekhuizenvorst en zangeres Monique Rosendahl.  

 
Ook dit jaar vindt het concert 
plaats in de St. Nicolaaskerk in 
Broekhuizen, aanvang 15.00 uur. 
De kerk is vanaf 14.30 uur open.  
 
Entree voor dit concert is gratis. 

 
Er zijn zit-kussentjes aanwezig en 
de kerk zal zo nodig verwarmd 
zijn. 

 
U bent van harte uitgenodigd. 
Graag tot dan. 
 
 
 
 

Foto: Kerstconcert Con Brio 2018 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
 

Zaterdag 7 december, 2e zondag v.d. Advent, leesjaar A, 19.00 uur 

 

Zaterdag 14 december, 3e zondag v.d. Advent, zondag ‘Gaudete’, 19.00 uur 

Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst) 

 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

07-12: Margriet Hendriks 07-12: Max v. Dieten   30-12: Tjeu Tacken 
14-12: Maria v. Rijswick 14-12: Jan Philipsen   14-12: Piet Colbers 
 

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. 
 

Afscheid 

Op zaterdag 30 november nam haar familie en de parochie in een uitvaartmis afscheid van Doortje van 

Rengs - Kleuskens. Doortje is 89 jaar geworden. Vele jaren lang was zij bestuurslid en zingend lid van 

Seniorenkoor Zanglust, waarvoor de parochie erg dankbaar is. 
 

Kerk in het Licht 

De coördinatoren van de parochie en organisatoren van de manifestatie ‘Kerk in het Licht’ 
willen iedereen bedanken die er mee voor gezorgd heeft dat het een sfeervolle, mooie bijeenkomst is 
geworden. Fijn dat er zo veel mensen kwamen kijken en luisteren. Het was ook fijn dat er veel mensen 
nog mee koffie gingen drinken om na te praten.  
Dankjewel allemaal! 
 

Voor in de agenda: 

Dinsdag 24-12:  - Vieringen in de vooravond van Kerstmis. 

     - 18.30 uur: viering voor de gezinnen - kinderviering 
    - 20.00 uur: H. Mis m.m.v. seniorenkoor Zanglust 

 

Woensdag 25-12:  - Hoogfeest van Kerstmis 

- 09.30 uur: mis t.g.v. Kerstmis, m.m.v. muziekvereniging Concordia 
 

Donderdag 26-12:   - 2e Kerstdag: geen H. Mis in Meterik 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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