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Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 
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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

Als met Lichtmis de zon schijnt op de toren,  
krijgt men nog zoveel sneeuw als tevoren. 

 
 
In week 4 is er geen neerslag bijgekomen. 

   Het totaal in januari is nu 17 mm.     
 

Het kan vriezen of het kan dooien,  
maar als je op je snuit valt, dan lag het aan het niet strooien. 

 
 
 
 
 

  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


 

3 

Meulewiekagenda vanaf 30 januari 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Januari 
Do 30: Presentatie project Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur 
   
Februari 
Zo 02:  Verlovingsbal Meulewiekers 14:00 uur 
Ma 03 - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 05: Vrouwen samen sterk Hospice 19:30 uur 
Do 06: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 10: - Zanglust, jaarvergadering 09:30 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Vr 14: - KBO eetpunt 18:00 uur 
  - Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur 
Za 15: Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur 
Zo 16: Receptie Prins de Meulewiekers 13:00 uur 
Ma 17: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Di 18: KBO Rabobank middag 14:00 uur 
Wo 19: Vrouwen samen sterk Carnaval 19:30 uur 
Do 20: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering in MFC De Meulewiek 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: - Kindercarnavalsmiddag 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 de Meulewiekers + uitreiking 3 Vrouwen 13:30 uur 
Di 25: Boerenbruiloft de Meulewiekers 14:00 uur 
   
Maart 
Zo 01: Balgooien 11:00 uur 
Ma 02: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 05: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Vr 06: KBO eetpunt 18:00 uur 
Ma 09: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Wo 11: Vrouwen samen sterk Dementie 19:30 uur 
Za 14: Deelname JongNL Meterik aan NL-Doet actie 
Ma 16: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
  - KBO jaarvergadering 14:00 uur 
Do 19: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur 
Za 21: - Potgrondactie Ruiterclub St. Joris Meterik 00:00 uur 
  - Bingo avond t.b.v. Alpe d'Huzes Meriko Vocaal 19:30 - 23:55 uur 
Zo 22: Zanglust H. Mis opluisteren Smakt 11:00 uur 
Ma 23: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
Wo 25: Vrouwen samen sterk Culinaire avond (Indonesisch) 19:30 uur 
Vr 27: Jaarvergadering Ruiterclub St. Joris Meterik 20:30 uur 
Za 28: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Ma 30: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
   
April 
Do 02: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO eetpunt 18:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Staflid JN Meterik Prins Bernard 1 
 
 
 

JongNL Meterik is vereerd om ons staflid en leider van 'de Sloopkogels' 
Bernard van harte te feliciteren.  
 
Prins Bernard I heeft de eer om dit jaar de heerser van het Meulewiekersriëk 
te zijn. Geweldig. 
 
Hij wordt bijgestaan door adjudanten Sjuul Baeten en Bart Houben. 
Jullie vormen een super trio. 
 
Maak d’r enne schonne carnaval vaan. ALAAF 
 

 
 

 

 

Prins Bernard I  nieuwe heerser van de Meulewiekers 
 
 
 
 
 

 
Op zaterdag 25 januari is Bernard Jenniskens uitgeroepen als 
‘Prins Bernard den iërste’, hij is de 56e prins van de 
Meulewiekers uit Meterik.  
 
Prins Bernard I wordt in zijn regeerperiode bijgestaan door de 
adjudanten Bart Houben en Sjuul Baeten.  
 
Met Prins Bernard I hebben de Meulewiekers een sportieve en 
tevens actieve prins in huis gehaald. Hij speelt namelijk in het 
vierde elftal van RKSV Meterik en daarnaast is hij leider bij Jong 
Nederland Meterik. Ook is hij actief bij OJC Knor als secretaris. 
Hij is 22 jaar oud en is momenteel aan het afstuderen voor de 
opleiding mechatronica in Venlo. 
 
 
 
Adjudanten Bart en Sjuul zijn beide goede vrienden van de prins. Adjudant Sjuul studeert aan de 
Fontys in Venlo, waar hij aankomend jaar zal afstuderen. In zijn jeugd heeft hij samen met adjudant 
Bart in de komkommers gewerkt. Tegenwoordig werkt hij bij CLT metaalbedrijf in Horst. Adjudant Bart 
is na zijn opleiding ‘sport en bewegen’ in Tilburg begonnen aan de SPECO. Beiden zijn actief bij de 
selectie van RKSV Meterik. Dat het carnavalsbloed door de familie van Bart stroomt is nu te zien aan 
het feit dat ze alle 4 actief zijn binnen de carnavalsvereniging.  
 
Prins Bernard I zal samen met zijn Adjudanten Bart en Sjuul op zondag 16 februari om 13:11 uur 
receptie houden in MFC ‘De Meulewiek’ aan de St. Jansstraat te Meterik. 
Deze is wederom prachtig versierd in het thema van dit jaar ‘Weej duike de Meulewiek in’ en artiest 
Marleen Rutten zal voor een lekker stukje muziek zorgen. 
 
Voor meer informatie kijk op: www.demeulewiekers.nl 

 

http://www.demeulewiekers.nl/
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist - 
deel 128 
 
 
Sinds pastoor Maesen in 2000 begon met opdragen van missen in de Poolse taal 
was er elke zondagavond een Poolse mis in de kerk van Meterik. Vanuit de 
gemeente Horst aan de Maas en de Poolse gemeenschap ontstonden er 
initiatieven om te komen tot een Poolse stichting, die op haar beurt weer als taak 
had om een Poolse parochie op te richten.  
 
 

Zondag 2 april 2006 regelde het Venrayse uitzendbureau Otto Uitzend Kracht een bijzondere mis in de 
kerk van Meterik.  

 
 
De van oorsprong Poolse paus Johannes Paulus II was een jaar eerder overleden en bij gelegenheid van 
de eerste sterfdag van deze paus verzorgden de Poolse pastoor Krzystof en hulpbisschop De Jong in een 
bomvolle kerk een speciale mis. Tijdens deze mis werd een beeld van paus Johannes Paulus II 
geschonken aan de parochie. 

 

 

 
WANDELEN 
Maandag 3 februari gaan de liefhebbers weer wandelen en zoals iedere keer weer de 3 en de 5 km. 
Vertrekpunt is ‘De Meulewiek’ om 13.30 uur. 
 
KNUTSELEN 
Donderdag 6 februari is er ook weer knutselen. Heb je ook interesse of wil je er iets meer van weten, kom 
dan op 6 februari om 13.30 uur naar ‘De Meulewiek’ en kom kijken naar de mooie kaarten die er worden 
gemaakt.  
 
EETPUNT 
Denk er aan: het eten bij Ôs Kruuspunt is niet op vrijdag 7 maar op vrijdag 14 februari. 
 
CARNAVAL KAARTJES 
Leden die kaartjes besteld hebben voor de zittingsavond op zaterdag 15 februari worden verzocht om de 
kaartjes af te halen op vrijdag 31 januari bij Wiel van Rengs van 18.00 - 20.00 uur op Campagneweg 33 in 
Meterik. 
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Muziekvereniging Concordia  

en basisschoolleerlingen Basisschool Onder de Wieken  

geven concert! 
 
Vanaf de eerste week na de kerstvakantie zijn er door Muziekvereniging Concordia verschillende 
muzieklessen verzorgd in groep 1 t/m 6 van Basisschool Onder de Wieken.  
 
Het is al jaren gebruikelijk dat we de kinderen uit Meterik op deze manier kennis laten maken met de 
muziekvereniging en hen laten zien en horen hoe fijn samen muziek maken is. Dit project wordt afgesloten 
met een concert, waar de kinderen laten zien en horen wat ze allemaal geleerd hebben. 
 
Muziekvereniging Concordia is een vereniging die bestaat uit een drumband en een fanfare en heeft een 
eigen jeugdopleiding met professionele muziekdocenten. Om de weg naar de muziekvereniging extra 
goed te kunnen vinden, bereiden we op school met de kinderen in vier weken tijd verschillende optredens 
voor, die we samen met de drumband en het fanfare-orkest ten gehore gaan brengen bij een gezamenlijk 
concert.  
 
Het thema van de muzieklessen en het concert is dit jaar ‘Carnaval’. Het concert vindt plaats op 

donderdag 30 januari van 19.00 uur tot  20.00 uur in MFC De Meulewiek. Bij dit concert zijn alle 

ouders, opa’s, oma’s, kennissen en andere vriendjes van harte welkom!  
 
Graag tot ziens op 30 januari! 
Muzikale groeten namens alle leden en bestuur van muziekvereniging Concordia, 
Werkgroep CIK (Concordia In de Klas) 
 
 

 
 

Hallo Meterik! 
 
Zoals u misschien wel weet kwam groep 7/8  van basisschool Onder de Wieken uit Meterik 
dinsdagmiddag 14 januari tussen 13.00 en 15.00 uur langs de deuren in het dorp.  
We hebben geld ingezameld voor vluchtelingen in Nederland.  
 
Dat deden we met ‘heitje voor karweitje’. We kwamen langs de 
deuren bij de volgende straten: 
 

• Houtstraat 
• Meteriks Veld 
• Theresiastraat 
• Dr. Lemmensstraat 
• Crommentuynstraat 
• Rector de Fauwestraat 
• Pastoor Notermansstraat 
• Schadijkerweg t/m Dr. Lemmensstraat 

  
We hebben € 195,10 opgehaald. Dit was een mooie afsluiting van ons thema ‘Kom in actie’, waar we het 
op school over gehad hebben. We willen de mensen die ons geld hebben gedoneerd heel erg bedanken.  
 
Met vriendelijke groet, 
Groep 7/8 van basisschool Onder de Wieken. 
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Woensdag 22 januari jaarvergadering. 

 
 

 

Na het officiële gedeelte van de avond namen we afscheid van Franka Versleijen, ze had de 9 jaren 

bestuursfunctie erop zitten. Franka bedankt voor alle inzet.  
Daarna was de jubilaris aan de beurt.  

 

 

 

70 jaar lid ! 
 

Maria Martens.  

Ze is maar liefst 70 jaar lid van onze 

vereniging. Ze werd verblijd met een 
bloemetje, een cadeaubon en vele 
felicitaties.  

 
 
Na deze vrolijke gebeurtenis volgde het 
avondprogramma met een optreden van .  

Wiel en Margot Verbeek uit 

Grubbenvorst. 
 
Zij zorgden voor de gezelligheid deze avond. 
Ze zongen veel bekende liedjes uit het 
verleden en er werd volop meegezongen en 
gesjoenkeld. 

 

 

 

Woensdag 5 februari Hospice 

Silvia Berghs komt vertellen over het hospice in Horst. Het belooft een zeer interessante avond te worden. 
Jullie zijn welkom om 19.30 uur in zaal De Meulewiek. 
Dit is een openbare avond, dus ook niet-leden van onze vereniging zijn van harte welkom om deze avond 
bij te wonen. 
 

Holiday on ice 

Zoals op de jaarvergadering besproken werd, is het jaarlijks uitstapje verplaatst naar zondag 22 nov.  

 
We gaan dit jaar naar Holiday on Ice in Maastricht.  Deze 
spectaculaire ijsshow mag je niet missen. De kosten 
bedragen € 55,00 p.p., hierbij zijn inbegrepen busreis, show 
en aansluitend een diner in Meterik. 
 
Voor meer informatie: Mia Hegger tel. nr. 077 398 5540 
 
Aanmelden kan nog tot 3 februari bij één van de 
bestuursleden. Bovengenoemd bedrag graag voldoen 
uiterlijk 5 februari. 
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Rick van Rengs in de bloemen gezet 
 
Rick is al jaren op allerlei fronten actief in Meterik en dat was voor Edwin Litjens reden om Rick te 
nomineren voor de bloemen van de ‘Bloemenketting’. Louis Vullings van het radioprogramma 
‘Wekkerradio’ bezocht Rick afgelopen week om hem de 1111e bos rozen, die wekelijks wordt geschonken 
door de Fa. Van der Hulst, te overhandigen.  

 
 
 
 
 
 
 
Bij RKSV Meterik is Rick 
al 13 jaar actief als 
grensrechter en 
scheidsrechter en vanaf 
2007 is Rick leider van 
Jong Nederland. Vanaf 
2012 is hij bestuurslid van 
Jong Nederland, waar hij 
secretaris is en sinds kort 
ook waarnemend 
voorzitter. Reden genoeg 
om Rick ‘in de bloemen’ 
te zetten; geniet ervan, ze 
zijn verdiend! 
 
 
 
 
 
 
 

Ook deze week bezorgt Louis Vullings bloemen in Meterik.  
 
Hij gaat op bezoek bij Wiel en Angèle Janssen die door Rick werden gekozen als volgende schakel 
in de bloemenketting. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen competitie: Week 4  Competitie stand en punten na:   Ronde 19 
Sevenum 1  Meterik 1  6 - 6 A   Klasse Meterik 1 125 pnt plaats    4 
Meterik 2  Wanssum 2  9 - 3 B1  Klasse Meterik 2 135 pnt plaats    4 
Meterik 3  America 2  4 - 7 B1  Klasse Meterik 3 104 pnt plaats  13 
De Kemphaan 3 Meterik 4  9 - 4 B2  klasse Meterik 4 130 pnt plaats    6 
Grubbenvorst 4 Meterik 5  4 - 9 B3  Klasse Meterik 5 105 pnt plaats  12 
Meterik 6  Meerlo 2  2 - 11 C1  Klasse Meterik 6 110 pnt plaats    9 
Wanssum 5  Meterik 7  7 - 9 C2  Klasse Meterik 7 123 pnt plaats    7 
Meterik 8  Gasthoes 6  6 - 8 C4  Klasse Meterik 8 122 pnt plaats    6 
 
Beste speler van Week 4:   PIET KUENEN  van  Meterik 1 
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Carnavalsavond gezamenlijke jeugdverenigingen in 
METERIK 2020 
 
Vrijdag 7 februari is het weer zover, dan staat de carnavalsavond van de 
gezamenlijke jeugdverenigingen weer voor de deur. Deze avond is voor iedereen die 
lid is van een Meterikse jeugdvereniging, dus ook al ben je van de basisschool af, 
jullie zijn ook nog welkom. Net als voorgaande jaren zal de avond bij café Ôs 
Kruuspunt zijn. We beginnen om 19.00 uur en het zal tot 22.00 uur duren. De entree 
is gratis. 

 
Onze prins Bernard en zijn adjudanten Sjuul en Bart zullen samen met de raad van elf en de 
dansmarietjes ook een bezoek brengen. Net als de winnaars van de liedjesavond en het BB-paar met hun 
gezelschap.  
 
Natuurlijk komen we wel allemaal verkleed! Tevens kan het zo zijn dat er foto’s gemaakt worden. Graag 
willen wij van jullie als ouders de toestemming of je zoon/dochter op de foto mag. Heb jij liever niet dat 
er foto’s genomen worden van je zoon of dochter, dan ontvangen wij graag een mailtje voor 4 februari: 
chantal_nillesen119@hotmail.com.  
 
Reeds enkele jaren zijn er een aantal regels en wel de volgende: spuitbussen, confetti enz. worden niet 
toegestaan, geweren en zwaarden ook niet, ouders mogen de jeugd brengen maar worden geacht niet 
daar te blijven (er is voldoende leiding aanwezig), alle kinderen blijven tijdens deze avond binnen. 
Natuurlijk is het mogelijk om uw zoon/dochter eerder te komen halen, laat dit dan even weten bij de 
aanwezige leiding. Voor de kinderen is van alles te krijgen, van snoepzakjes tot drank. De eigenaar van 
Ôs Kruuspunt hanteert jaarlijks aangepaste prijzen voor ons, maar geef uw zoon/dochter echter niet te 
veel geld mee want dit kan alleen maar kwijtraken. Wij hopen dat we jullie weer allemaal mogen begroeten 
vrijdag 7 februari a.s. op deze gezellige avond.  
Heeft u verder nog vragen, neem dan contact op met Chantal Nillesen tel: 06-2754 4291.   
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“Opgeven is geen optie” 
     
Ons 40-jarig jubileum stond in het teken van ‘iets terug doen’: we hebben verschillende wensen ingewilligd 
en acties ondersteund.  
 
Waarom nu stoppen? We willen onze inzet in 2020 graag doorzetten en hebben hiervoor een zeer goed 
doel gevonden: 
 
Van Leendert Transport gaat met 2 teams deelnemen aan de Alpe d’HuZes! 
 
Door het beklimmen van de berg, fietsend of (hard)lopend, hopen wij ons steentje te kunnen bijdragen aan 
de overwinning op kanker. 
Maar dit kunnen we niet alleen. Het onderzoek naar kanker is kostbaar. In aanloop naar onze deelname 
proberen we daarom zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze belangrijke actie.  
 
    www.opgevenisgeenoptie.nl 
 
Met carnaval voor de deur, is het de ideale tijd om worstenbroodjes, goed gevulde soep en eieren in te 
slaan. Als u deze via ons bestelt, krijgt u regionale producten van goede kwaliteit.  
 
Als u onderstaand formulier, ingevuld, voor 9 februari inlevert bij:  
 
Eric en Marleen van Leendert, Ooijenseweg 14 5871 CA Broekhuizenvorst 
 
kunt u op vrijdag 21 februari tussen 12.00 uur en 18.00 uur uw bestelling ophalen bij 
Van Leendert Transport B.V., Ooijenseweg 14 te Broekhuizenvorst.  
 
Mocht u op deze datum verhinderd zijn, maar wilt u toch graag bestellen (en ons ondersteunen)?  
Neem dan contact op met: Van Leendert Transport B.V. 077-3209700, info@vanleendertbv.nl 
 
Alvast bedankt voor uw ondersteuning! 
Team 1 & 2 Van Leendert Transport B.V. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: _____________________________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: 
_____________________________________________________________________________ 
 
  Aantal Prijs per stuk Totaal 
Worstenbroodjes per 5 verpakt  x €7,50 € 
Goulash soep per liter  x €7,50 € 
Truujesoep 
(dwars door d’n hof 
soep) 

per liter  x €7,50 € 

Tomatensoep per liter  x €7,50 € 
Alpe d’HuZes eieren doosje 10 stuks  x €2,50 € 
Alpe d’HuZes eieren tray 30 stuks  x €4,50 € 

   Eindtotaal: € 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
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Herinnering kaartverkoop 53ste Zittingsavonden van 

de Meulewiekers. 
 
 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari vinden de jaarlijkse zittingsavonden 

weer plaats in zaal  ‘De Meulewiek’ 
 
Deze avonden worden altijd druk bezocht. Wil jij zeker zijn van een leuke avond vol met humor, lach en 

gein, zorg dan dat je zaterdag 1 februari een kaartje komt bemachtigen bij Beej Tieskes.  

Kaarten kosten € 14.00 per stuk, maximaal 12 kaarten per persoon. 
 
Wil je per se op vrijdag of per se op zaterdag naar de zittingsavond komen, zorg dan dat je er op tijd bij 
bent, zodat we niemand met teleurgestelde gezichten naar huis hoeven te sturen. Beej Tieskes is om 

07.00 uur al geopend voor de vroege vogels. De kaartverkoop zelf start om 10.00 uur.  

 

LET OP: Er is geen pinautomaat aanwezig. Denk dus aan contant geld! 

 
De zittingsavonden starten zoals vanouds weer om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur.  
Tot dan, alaaf! 
 
 
 

Genieten van de zandbak. 
 
Een groep Meterikse kinderen heeft hier al weken plezier (en gelukkig met droog weer).  
Elke dag na schooltijd graven en bouwen ze samen, een genot om te zien 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto genomen op het plein bij het oude schoolgebouw in Meterik. 
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Wij zijn trots dat wij ook dit jaar weer het Prinselijk Trio van de Meulewiekers mogen leveren. 
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Wij zijn trots dat wij ook dit jaar weer het prinselijk trio van de Meulewiekers 
mogen leveren. 
Wij wensen Prins Bernard en zijn adjudanten Sjuul en Bart een geweldige 
carnaval toe. 
 

 

Kantinediensten 

02-02 Jan 
02-02 Wiel en Elle 
06-02 Toon Christian Cuppen   
08-00 Geert  
09-02 Annie, Elle, Fenne en Eddie   
09-02 Tom Peeters 

09-02  Peter en Marièl 
13-02 Toon en Kris Cuppen   
15-02 Leon 
16-02` Wiel en Fenne     
20-02 Toon en Aswin Dierx

   

Senioren 

Uitslagen 

26-01-20 Meterik 1 - America 1  2 – 0 
 

Programma     

28-01-20 FCV-Venlo 3 - Meterik 2  19:30 
02-02-20 SVEB 1 - Meterik 1  14:30 
02-02-20 FCV-Venlo 3 - Meterik 2  13:00 
02-02-20 Meterik 3 - Leunen 4  10:30 
02-02-20 RESIA 3 - Meterik 4  11:00 
09-02-20 Meterik 1 - Hegelsom 1  14:30 
09-02-20 Meterik 2 - Wittenhorst 5  10:30 
09-02-20 FCV-Venlo 5 - Meterik 3  10:00 
09-02-20 Meterik 4 - Sporting S.T. 4  10:30 
16-02-20 Heijen 1 - Meterik 1  14:30 
16-02-20 Ysselsteyn 3 - Meterik 2  11:30 
16-02-20 Meterik 3 - Ysselsteyn 4  10:30 
16-02-20 Sparta'18 5 - Meterik 4  10:00 
 

Meterik wint in slechte derby van America 

Op zondag 26 januari speelden Meterik en America op sportpark De Vonckel een slechte wedstrijd. Alles 
wat een wedstrijd leuk kan maken ontbrak deze ‘lentedag’ bij beide teams. Meterik vergat één ding niet te 
doen en dat was het scoren van doelpunten en won uiteindelijk met 2-0. 
 
Scheidsrechter Arno van Uden vestigde in de eerste helft nog de meeste aandacht op zich. Mogelijk 
verwachte hij ‘vuurwerk’ in deze derby en floot hij daarom heel snel. Bij het beperkt aantal duels dat werd 
aangegaan, gaf hij diverse keren een vrije trap die vraagtekens opriep bij spelers en toeschouwers, 
overigens zonder daarbij één van de teams te benadelen.  
 
America had het Meterik deze middag misschien nog lastig kunnen maken, maar zij leken niet te beseften 
dat er tegen een zwak opererend Meterik kansen lagen om de drie punten mee naar huis te nemen en 
daardoor wat verder afstand te nemen van een directe degradatieplaats. Na een half uur waren ze voor 
het eerst echt gevaarlijk maar een prima inzet ging voorlangs. Meterik werd pas op slag van rust gevaarlijk 
met een schot van aanvoerder Teun Jakobs dat rakelings langs ging. 
 
Na de thee was het meteen raak voor de groen-witten. Bij de eerste de beste flitsende aanval kon de 
America keeper een inzet nog keren, maar Tom Verbong kopte uit de terugspringende bal beheerst de  
1–0 binnen. De 150 toeschouwers hoopten vanaf dat moment op meer activiteit binnen de lijnen, maar 
America maakte het Meterik niet moeilijk en dwong niets af. Meterik volhardde in zwak spel maar besliste 
10 minuten voor tijd de wedstrijd. Dré Peeters schoot resoluut de 2-0 binnen. Vervolgens kreeg America 
nog wel een paar kansjes maar Meterik keeper Luuk Haenen keepte attent en hield zijn doel schoon!  
 
Opmerking van een van de spelers na de wedstrijd: “Een slechte wedstrijd winnen is ook een kwaliteit”! 
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Jeugd 

Programma Bekerwedstrijden jeugd 22 januari 

Meterik/America JO11-1  - Sparta’18 JO11-1   Afgelast  
 

Programma Bekerwedstrijden jeugd 25 januari 

Meterik/America JO19-1  - ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1      0  -  2  
 

Programma jeugd 1 februari       

SVOC’01 JO19-1    - America/Meterik JO19-1  15:00 uur 
ST DEV-Arcen/RKDSO JO17-1 - America/Meterik JO17-1  13:00 uur 
Meterik/America JO15-1G  - Melderslo JO15-1G   13:30 uur 
Meterik/America JO13-1  - ST SV United/BVV’27 JO13-3  11:45 uur 
SV Venray JO11-2   - America/Meterik JO11-1  11:30 uur 
Belfeldia JO10-1   - America/Meterik JO10-1G  09:30 uur  
Montagnards JO10-1   - America/Meterik JO10-2G  10:00 uur  
Meterik/America JO9-1G  - SV Venray JO9-4   09:30 uur  
Meterik/America JO9-2G  - Leunen JO9-1    09:30 uur 
Meterik/America JO8-1G  - Melderslo JO8-1G   10:45 uur 
 

Programma jeugd 8-februari-2020        

America/Meterik JO19-1  -  FCV-Venlo JO19-3   14:30 uur 
America/Meterik JO17-1  - SV Venray JO17-3   14:00 uur 
VVV’03 JO15-2   - Meterik/America JO15-1G  11:30 uur 
ST VIOS’38/Toxandria JO13-2 - Meterik/America JO13-1  11:30 uur 
America/Meterik JO11-1  - Leunen JO11-1G   09:30 uur 
America/Meterik JO10-1G  - Kwiek Venlo JO10-1   09:30 uur  
America/Meterik JO10-2G  - Vitesse’08 JO10-3   10:45 uur  
ST SVEB/Sporting S.T. JO9-2  - Meterik/America JO9-1G  11:00 uur  
Blerick JO9-2    - Meterik/America JO9-2G  09:30 uur 
Deurne JO8-2G   - Meterik/America JO8-1G  09:00 uur 
 
 
 
 
 

  Bouwen bij Onder de Wieken 
 
 
De werkgroep ‘Wonen en Dorpsontwikkeling’ van de Dorpsraad heeft in 
nauwe samenwerking met de gemeente een bouwplan ontwikkeld voor 
het realiseren van een 8-tal levensloopbestendige woningen op het terrein 
van de voormalige basisschool. 

 
Het initiatief is genomen naar aanleiding van de enquête ‘woonbehoefte in Meterik’. Uit deze enquête 
bleek dat, naast woonbehoefte voor jongeren en woningen voor gezinnen, er ook een urgente vraag was 
naar woningen voor ouderen. Deze groep gaf te kennen dat ze graag kleiner willen gaan wonen en dat er 
in Meterik weinig of geen geschikte woningen voorhanden zijn. 
 
Door het realiseren van levensloopbestendige woningen verwacht de Dorpsraad dat er een beweging op 
gang komt, waardoor er diverse woningen in verschillende prijsklassen beschikbaar komen.  
 
Op vrijdagavond 20 maart houdt de Dorpsraad een informatieavond waar zij het plan verder wil 
toelichten. Deze avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden op basisschool ‘Onder de Wieken’. 

 
 
Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling 
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                  Hoera 

     op 26 januari 2020  

              is onze zoon geboren 

 

KAY 

Willem Jan 
 

            Trotse ouders zijn 
Ruud & Fleur Hermans- van Rengs 

   Donkstraat 5  
 
 
 

 

 

Sportieve prestatie 

 

 

Stefan Klaver uit Meterik deed vorige week mee aan de 

Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk.  
 
Hij schaatste de 200  km in 9 uur en 56 seconden. 

 
 

 

Opening Repair Café Horst op 25 januari 

 
Naast America krijgt ook Horst een eigen Repair Café. ‘Samen Duurzaam Norbertuswijk’ had al langer de 
wens om een Repair Café in Horst op te richten en mede door de Greune Mèrt is dit in een 
stroomversnelling gekomen. 
 
Op zaterdag 25 januari werd het Repair Café Horst om 10.00 uur officieel geopend door wethouder Roy 
Bouten in de bibliotheek in Horst.  
 
Het Repair Café vindt na de opening elke vierde zaterdag van de maand plaats van 10.00 tot 12.30 uur. 
Vrijwilligers staan voor u klaar om u te helpen bij de reparatie van uw kapotte spullen.  
 
Meer informatie vindt u via de Facebookpagina. 

 
 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën 
 
PEENKELE 
Peenkele  [Ned.: kinderspel met aangepunt houtje en slaghout; [verl.t.:] peenkelde; [volt.verl.t.:] ik hèb 
gepeenkeld 
 
Iën van de schonste speulselkes die we ás kleinjónge vroeger döjje, waas peenkele. Erges óp e stukske 
ágeloëpe groond (zoonder drek!) woord mèt e mês e vêld âfgezatte en woordte liene getrokke zoëás 
flájpeunte. Dá móste mèt ów slaaghöltje -dát leek óp em ‘bat’ béj ’t taffeltennis- óp iën van de peunte van ’t 
höltje howwe waodoor dát dór de lóch vloog. En dá má haope dát ’t binnen ’t vêld neerkwaom en in iën 
vanne bèste vakke… en dá begós ‘t peunte tèlle.   
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  Gezocht: 
 

Stellen die na vorige carnaval zijn getrouwd! 
 

Het is weer bijna carnaval en dus ook weer tijd voor het traditionele balgooien op de eerste zondag na 

carnaval. De kinderen van de basisschool gaan dan langs bij de pas getrouwde stellen en onder het 
geroep van “bal-bal-bal” worden ze door het paar getrakteerd op fruit en snoepgoed.  
 
Over de oorsprong van deze traditie is niet veel bekend. Men denkt dat het net als carnaval voortkomt uit 
heidense gebruiken van onze verre voorouders. Het balgooien zou dan een soort vruchtbaarheidsritueel 
zijn!  
 
Ben je sinds afgelopen carnaval getrouwd (voor de wet, voor de kerk, of allebei) of ga je dat nog doen vóór 
de komende carnaval? Dan zou het fijn zijn als je mee wilt doen om deze mooie traditie in stand te houden 

en op  zondagmorgen 1 maart  een ‘balletje’ te gooien. Het tijdstip wordt in overleg vastgesteld.  

 
Aanmelden graag uiterlijk 15 februari bij Frans Janssen,  
tel. 077-398 5771 of 06-4863 6612 of via info@dorpsraadmeterik.nl. 
Wil je eerst wat meer weten over het balgooien dan kun je ook gerust contact opnemen.  
 
Weet je een paar dat recent getrouwd is maar dit gebruik misschien niet kent? 
Laat het ons weten, dan nemen wij daar graag contact mee op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 ‘Schuuf gezellig aan’ op 17 februari 
 
Maandag 17 februari om 12.15 uur is het volgende eetpunt 
‘Schuuf gezellig aan’.  

 
Wilt u mee eten, dan kunt u zich voor 10 februari opgeven bij de Dorpsverbinders tel. 06-3823 0621.  
De kosten zijn  € 12,00 pp. 
 
Na het eten zal er een ludieke carnavalsactiviteit plaats vinden. 
Wie zich op 20 januari al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer te doen. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Help de koalo’s uit de brand! 
 

Jouw plasticflessen* (*statiegeld) redden de koala’s.  
 

Help jij mee?  
 
De bosbranden in Australië zijn een groot probleem voor de 
koala’s. Jullie flessen leveren geld op en daarmee kunnen 
ze voor de koala’s en hun natuur zorgen.  
 

Dankjewel!  
 
Liefs, Lyla & Milo Kauffeld 
 
Flessen kunnen ingeleverd worden t/m vrijdag 7 februari tot 
17.00 uur.  
Adres: Meteriks veld 49.  
We zorgen dat er een krat voor ons huis staat. 
 
Heb je geen flessen? Maar wil je wel bijdragen, doneren 
kan via onze actiepagina: https://rangers.wwf.nl/actie/soskoala/dezwarteneus 
 
 
 

 

Gezocht: 

Onze zwarte kater Ali is vermist sinds 21 januari. 
Laatst gezien rond Meteriks veld. 
We missen hem heel erg en hopen dat iemand weet 
waar Ali is.  

Layla Mulckhuyse 
Meteriks Veld 45a  
06 24 13 23 77 

 
 
 
 

 

https://rangers.wwf.nl/actie/soskoala/dezwarteneus
tel:0624132377
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Seniorennieuws 
Uitslagen 
VC Trivia D1 – Havoc D3     3 - 2 
VC Trivia D2 – Havoc D4     4 - 0 
VC Trivia D3 – Hovoc D3     2 - 3   
VC Trivia D5 – BVC Holyoke D3    4 - 0 
VC Trivia D6 – Olsredlem/Brovoc D5   1 - 3 
VC Trivia H1 – VC Fortutas H1    4 - 0    
 

Programma: zaterdag 1 februari 
17:00 uur Hovoc D2 – VC Trivia D1 
19:00 uur Set Up D3 – VC Trivia D2 
17:00 uur Set Up D2 – VC Trivia D3 
18:30 uur ActiveRooy D3 – VC Trivia D4 
16:15 uur Civitas D2 – VC Trivia D5 
16:30 uur Havoc H2 – VC Trivia H1 
 
VC Trivia D1 blijft ongeslagen 
Op zaterdag 25 januari speelde VC Trivia een thuiswedstrijd tegen het derde damesteam van de 
volleybalvereniging uit Haps.  
In de eerste helft was er al sprake van een zwaarbevochten wedstrijd die uiteindelijk met 2-3 werd 
gewonnen, maar ook deze dag was het spel van Havoc niet weggelegd voor de dames van VC Trivia. 
Opnieuw een zware kluif deze dag in de Dendron Sporthal, maar die uiteindelijk toch weer onder het 
toeziend oog van het publiek werd gewonnen met 3-2. Met deze overwinning blijft VC Trivia D1 in 2020 
nog ongeslagen in de competitie.  
 
De eerste set werd meteen duidelijk dat er alles uit de kast gehaald moest worden om Havoc D3 onder de 
duim te houden. Een gelijk opgaande set, waarin VC Trivia moeite had om het verzorgde en snelle spel 
van voorgaande weken te herpakken. Dit zorgde ervoor dat Havoc de thuisploeg redelijk makkelijk bij kon 
blijven. Aan het eind van de set zette VC Trivia haar eindsprint in en wist hiermee de set naar zich toe te 
trekken. Deze werd uiteindelijk met 25-21 gewonnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede set zou er nog een tandje bij moeten om een overtuigend spel neer te zetten, maar dit kreeg 
VC Trivia deze dag niet voor elkaar. Hierdoor kon Havoc de dames eenvoudig bij blijven en door 
persoonlijke fouten aan het eind van de set, deze zelfs winnen met 23-25.  
 
In de derde set moest er verbetering komen in het spel van VC Trivia om de wedstrijd naar haar hand te 
kunnen zetten, maar dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Er werd gestart met servicedruk, waarmee 
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er redelijk eenvoudig een voorsprong kon worden opgebouwd. Havoc bood deze set nauwelijks 
tegenstand en VC Trivia wist hier gebruik van te maken. De derde set werd met een overtuigende stand 
van 25-13 gewonnen.  
 
In de vierde set kwam Havoc terug en VC Trivia had moeite om op te staan. Een wisselvallig spel was 
hiervan het gevolg. Aan inzet en enthousiasme geen gebrek, maar aan het volleybalspel zaten toch nog 
wat haken en ogen. VC Trivia bleef Havoc bij, er was echter onvoldoende overtuiging om hier ook over 
heen te gaan. De vierde set werd door Havoc gewonnen met 22-25.  
 
Dan een beslissende vijfde set, waarin meteen het doel van VC Trivia duidelijk werd. Er kon vanaf het 
begin druk worden uitgeoefend en Havoc had hier moeite mee. De opgebouwde voorsprong werd vanaf 
het begin vastgehouden en uiteindelijk werd de set met een ace afgesloten en een stand van 15-12.  
 
De drie punten erbij maken nog geen verschil op de ranglijst, wellicht kan hier deze week in de derby 
tegen Hovoc wel verandering in komen. Blijft VC Trivia ongeslagen? 
 
Verslag VC Trivia D3 
Afgelopen woensdag startte nummer 35 weer met volleyballen. Brrr wat was het koud na een half jaartje in 
Madrid te hebben gewoond. Zaterdag stond Hovoc op het programma. Kort verslag van de wedstrijd, we 
hadden moeten winnen maar dit hebben we niet gedaan! Helaas 2-3 voor de dames van Horst. Eugenie 
bedankt voor het mee spelen. 
 
Jeugdnieuws 
Uitslagen 
VC Trivia MC1 – Set Up MC2       4 - 0 
VC Trivia MA1 – Nuvo ’68 MA1      4 - 0 
VC Athos ’70 MB2 – VC Trivia MB1     1 - 3 
Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Saturnus/Hendriks Coppelmans JB1 3 - 1 
 
Programma: zaterdag 1 februari 
13:00 uur VC Montagnards MA1 – VC Trivia MA1 
15:00 uur VCE/PSV JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2 
15:00 uur Set Up MC2 – VC Trivia MC1 
 
Programma: zondag 2 februari 
Nivo 4 in Meterik: 
9:30 uur VC Trivia N41 – Revoc/VCB N44 
10:00 uur Asterix N41 – Revoc/VCB N44 
10:30 uur VC Trivia N41- Civitas N43 
11:00 uur Asterix N41 – Civitas N43 
  Zaaldienst: Lonneke Keijsers + Ise Kersten 
Nivo 5 in Meterik: 
11:30 uur VC Athos ’70 N51 – VC Trivia N51 
12:00 uur VC Athos ’70 N51 – Set Up N52 
12:30 uur VC Velden N51 – VC Trivia N51 
13:00 uur VC Velden N51 – Set Up N52 
  Zaaldienst: Sanne Hesen + Maud Gooren + Anouk Driessen  
 
Recreanten 
Uitslagen 
VC Trivia H1 – Olsredlem H1                          4 – 0 
 
Programma 
Donderdag 30 januari  19:30 uur   Donderdag 30 januari  20:30 uur 
Set Up D5 – VC Trivia D6     ActiveRooy D3 – VC Trivia D5 
 
Vrijdag 31 januari  21:00 uur   Zondag 2 februari 10:00 uur 
VC Trivia D1- Hovoc D2     VC Trivia H3 – Set Point 
 Fluiten: Roger vd Beuken     Fluiten: Peter van Enckevort 
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SPORTVERENIGING OXALIS 

 Horst aan de Maas 

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

Uitslagen week 4: 

Swift (V) Recr - Oxalis Recr      6 - 4 
HBSV/Swift (V) MW1 - Oxalis MW1   10 - 6 
Oxalis MW2 - DES (V) MW1      3 - 7 
Swift (V) E2 - Oxalis E1    13 - 6 
Lottum C1 - Oxalis C2      5 - 4 
Sporting ST E1 - Oxalis E2      3 - 6 
Sporting ST F1 - Oxalis F1      4 - 15 
Oxalis B1 - Swift (V) B2      6 - 7 
De Peelkorf C2 - Oxalis C1      5 - 4 
Sporting ST D1 - Oxalis D1      1 - 1 
Oxalis A1 - Klimop (A) A2    11 - 1 
SVOC '01 2 - Oxalis 2       7 - 11 
SVOC '01 1 - Oxalis 1     19 - 15 
 

Agenda carnavalsactiviteiten 

De carnavalsactiviteiten voor onze leden in de 4 dorpen Horst, Hegelsom, America en Meterik zijn bekend. 
Vanuit de activiteitencommissie volgt er meer informatie. 

• 01-02-2020 Scharrelbal Hegelsom: 19.00-22.30 uur Kantine Wienus Hegelsom 

• 07-02-2020 Carnavalsbal Meterik: 19.00-22.00 uur Zaal Ôs Kruuspunt Meterik 

• 14-02-2020 Carnavalsbal Horst:  
                    groep 1 t/m 5 18:00-19:45 uur OJC Niks 
                    groep 6 t/m 8 20:00-22:00 uur OJC Niks 

• 21-02-2020 Schuimparty Horst: 12 t/m 16 jaar vanaf 20.00 uur in de Merthal 

• 21-02-2020 Carnavalsbal America: 19.00-22.30 uur Os Thoes gebouw Jong Nederland 
 
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. 

 
 

Vandaag, donderdag 30 januari is het Gedichtendag 
 

Dichter 
Hij was een zware dichter, 
zijn dochter was wat lichter, 
rik vond haar leuk ik mocht ‘r 

                                                  ‘k stond dichter bij de dochter.            Toon Hermans  

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
 

Zaterdag 1 februari: geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster 

 

Zaterdag 8 februari, 5e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Bijzondere intentie 
2. Pieter-Jan van Rens en Anna, Maria, Cornelia Moorren (jaardienst) 
 

Zaterdag 15 februari: geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster 

 

vrijdag 21 februari, mis t.g.v. Carnaval, (7e zondag door het jaar), 19.00 uur 

1. Gertrudina (Aldegonda Tacken), en overleden fam. Tacken-Weijs (jaardienst) 
2. Stien en Piet Hermans-Reijnders (verjaardienst) 
3. Frans Verdellen (verjaardag) 
4. Ben Lemmen (verjaardag) 
 

Zaterdag 22 februari, geen H. Mis, i.v.m. de mis op vrijdagavond 

 

Woensdag 26-02: GEEN H. Mis t.g.v. Aswoensdag 

 

Zaterdag 29 februari, geen H. Mis i.v.m. nieuw rooster 

 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

08-02: Margriet Hendriks 08-02: Max v. Dieten   08-02: Piet Colbers 
21-02: Maria v. Rijswick 21-02: Jan Philipsen   21-02: Jan Steeghs 
 

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. 

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. 

 

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. 
 
 

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

Op donderdag 30 januari nam onze parochie in een uitvaartmis afscheid van Mevr. Sien Smulders- 
Lammers. Sien is 88 jaar geworden. We wensen haar gezin veel troost en sterkte toe, nu zij afscheid 
hebben genomen van hun moeder en oma. 

 

Belangrijke mededeling: 

Vanwege het vertrek van kapelaan Mielnik blijkt het niet mogelijk om het gebruikelijke rooster van 
Eucharistieveringen te blijven hanteren. Na overleg met het priesterteam is besloten dat in onze beide 
federaties voor onbepaalde tijd het vakantierooster zal gelden met ingang van 1 februari. 
 
Achter in de kerk treft u een overzicht aan dat u mee naar huis kunt nemen. 
 
Intenties die voor de data staan die komen te vervallen, zullen, zonder tegenbericht van uw kant 
automatisch een week  verschoven worden. 
 

Voor in de agenda: 

In Meterik zal er t.g.v. het nieuwe rooster een mis zijn op: 
08-02, vrijdag 21-02, 07-03, 21-03, 04-04, 12-04 (Pasen), 18-04, 02-05, 16-05, 30-05, 13-06, 27-06 en  
11-07. (Dit zijn allemaal even weken.) 
In de kerk ligt een briefje met daarop alle misdatums van de cluster tot 12 december a.s.. 
 
Er zal worden getracht op kerkelijke hoogfeesten in iedere parochie een H. Mis te doen (zoals met Pasen 
en Kerstmis), maar hoe dat daadwerkelijk ingevuld gaat worden, staat nog niet vast. Het is dus zaak om 
de kerkberichten goed in de gaten te houden. 
 
Het is gelukt! Op vrijdag 21 februari zal de carnavalsmis doorgaan; aanvang 19.00 uur. Het 
carnavalsgezelschap en de mensen van de boerenbruiloft zijn bij deze weer van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. 
Op zaterdag 22 februari is er dan GEEN H. Mis. Ook op Aswoensdag ( 26-02 a.s.) zal er in Meterik geen 
mis zijn. Wie de vastentijd wil beginnen met een mis en een askruisje wil ‘halen’, kan daarvoor terecht in 
Horst. 
 
 
 

“Hoije wah en bedankt” 
 

Op zaterdag 25 januari 2020 overleed in de leeftijd van 88 jaar 
 

Sien Smulders – Lammers 
“Schans Sien” 
 
weduwe van 
 

Sjaak Smulders 
“Schans Sjaak” 
 
 
Theo en Marian 

Willem en Robin 
Jelle en Tessa 

              Noa 
 Harriët 

Correspondentieadres 
Donkstraat 4, 5964 AJ Meterik 
 

De uitvaartmis vindt plaats op donderdag 30 januari om 14.00 uur in de kerk H. Joannes Evangelist 
te Meterik. Aansluitend zal in besloten kring de crematie geschieden in Venlo. 
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