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Belangrijke telefoonnummers 
 
 
 
 

Midden in dit Krèntje vindt u een overzicht van belangrijke telefoonnummers. 
We hebben deze info met zorg samengesteld, maar mogelijk ontdekt u een onjuistheid of heeft u een 
waardevolle aanvulling. 
 
Neem dan contact op met de redactie van ’t Krèntje: info@dorpskrantmeterik.nl 
 
Deze publicatie is eenmalig.  
 
Vindt u het fijn om de info zo nodig bij de hand te hebben, haal dan de middelste 4 pagina’s uit het krantje 
en bewaar ze! 
De redactie. 
 
 

 

 

Mobiel: 06 – 3823 0621 

Email: dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
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. 
 

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 2023 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2023 

1 pagina € 27,50 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (kleur)            € 25,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:info@dorpskrantmeterik.nl
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 17-12-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 
 

DECEMBER 

Vr 23: Meriko Vocaal: champignonactie 
Di 27: Meriko Vocaal: deelname kerstwandeling Horst 18:00 - 21:00 uur 
Do 29: Oliebollenactie 16:00 - 19:00 uur 
   

JANUARI  

Ma 02: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 04: VC Trivia: extra ledenvergadering & nieuwjaarsborrel  
Za 07: - JongNL Meterik: pruts-inn 
  - Concordia: nieuwjaarsconcert Meriko Vocaal 
Ma 09: KBO: kienen 13:30 uur 
Ma 16: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 21: - JongNL Meterik: grote poets 
  - Prinsenbal 19:00 - 23:30 uur 
  - Lezing nachtzwaluwen in de Schadijkse Bossen bij 'aan de Drift' 19:30 uur 
Vr 27: KBO: themamiddag geschiedenis Meterik 14:00 uur 
Za 28: JongNL Meterik: oudmetaal- en oudpapier actie vanaf 13:00 uur 
Zo 29: Verlovingsbal 14:11 uur 
   

FEBRUARI  

Ma 06: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 10-11: Meulewiekers: zittingsavond 19:00 - 23:30 uur 
Zo 12: Meulewiekers: receptie prins 13:00 - 23:30 uur 
Ma 13: KBO: kienen 13:30 uur 
Wo 15: KBO: excursie 13:00 uur 
Za 18: Kinderbal (kindercarnaval de Meulewiekers) 12:00 - 15:00 uur 
Ma 20: Meulewiekers: optocht + uitreiking 3 vrouwen 12:00 - 23:30 uur 
Di 21: Meulewiekers: boerenbruiloft 14:00 - 23:30 uur 
Za 25: JongNL Meterik: oudpapier actie 14:00 uur 
   

MAART  

Do 02: KBO: excursie 12:30 - 16:30 uur 
Zo 05: Meriko Vocaal: benefietmiddag met lunch, actie t.b.v. KWF Alpe 'd Huzes 
Ma 06: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 17:00 - 18:00 uur 
  - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Za 11: - JongNL Meterik: NL Doet 08:30 - 16:30 uur 
  - Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken 14:00 - 15:00 uur 
Ma 20: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 23: KBO: jaarvergadering 13:00 uur 
Za 25: - Meriko Vocaal: concert met de HEDGE, actie t.b.v. KWF Alpe 'd HuZes 
  - JongNL Meterik: oudmetaal- en oudpapier actie vanaf 13:00 uur 
Vr 31: Concordia: concert met fanfare St. Cecilia America 20:00 - 23:00 uur 
   

APRIL  

Ma 03: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - KBO: kienen 13:30 uur 
Za 08: Molen 'Eendracht Maakt Macht': plats bakken 14:00 - 15:00 uur 
Ma 10: Meriko Vocaal: happen en stappen t.b.v. KWF Alpe 'd HuZes 
Do 13: Concordia: einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur 
Ma 17: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Oudjaarsstafvergadering 
 
Zondag 18 december stond de oudjaarsstafvergadering op de agenda. Met 
een grote groep begonnen we aan de vergadering. Zoals gebruikelijk kwam 

tijdens deze vergadering ook de bestuursverkiezing ter sprake.  
De bestuursleden die aftredend en herkiesbaar waren zijn allemaal herkozen. Proficiat met de 
herbenoeming.  
Om het bestuur weer compleet te maken, zijn we nog steeds opzoek naar een nieuwe voorzitter voor 
onze club. Tot nu toe is Rick van Rengs de waarnemend voorzitter, maar hij hoopt binnenkort de 
voorzittershamer door te kunnen geven. Zodra hierover nieuws te melden is, laten we dit weten.   
Na alle overige officiële agendapunten kwamen we na iets meer dan anderhalf uur aan het onofficiële 
gedeelte. 
 
Nadat iedereen zijn plaats weer had ingenomen, was het tijd om onze stafleden te bedanken voor hun 
inzet van het afgelopen jaar. Hiermee willen wij als bestuur nogmaals de waarde van de vrijwilliger bij 
een vereniging onderstrepen!  
 

Vervolgens was het de eer aan de jubilarissen van JongNL Meterik. Sjuul Hegger en  

Maikel van Berlo zijn beiden 10 jaar staflid. Daarnaast zijn Paul Hoeijmakers en Grad van 

Horck 20 jaar staflid. Ze hebben een aandenken ontvangen voor hun jubileum bij onze vereniging. 

Heren nogmaals bedankt voor jullie inzet en hopelijk gaan jullie hier nog jaren mee door! 
 
Tijdens de vergadering is ook de vrijwilliger van het jaar uitgeroepen. De eer is deze keer weggelegd 

voor Grad van Horck. 

 

 
- Vrijwilliger van het jaar 2022 Grad van Horck - 

 
 
Ook dit jaar hebben een aantal stafleden aangegeven te 
gaan stoppen als staflid bij JongNL Meterik. In het bijzonder 

willen we Jac Ambrosius nogmaals bedanken voor zijn 

jarenlange inzet, op allerlei gebieden en momenten. Jac is 
44 jaar actief geweest voor JongNL Meterik!  

 
 
 

- Jac Ambrosius 
stopt bij JongNL 
Meterik na 44 

jaar - 
 
 
 
Gelukkig hebben we het afgelopen jaar ook een aantal 
nieuwe stafleden mogen begroeten die ons team zijn komen 
versterken. Veel succes en plezier, welkom bij de club van 
JongNL Meterik! 
 
De vergadering werd hiermee afgesloten, waarna we met 
z’n allen konden genieten van een heerlijk winterbuffet. 
Hierna hebben we er nog een gezellige middag (voor 
sommigen zelfs avond) van gemaakt. Het was een leuke, 
gezellige en geslaagde dag. 
 

Bestuur JongNL Meterik 
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Kerstvakantie 

In de kerstvakantie zijn er geen groepsavonden.  
 

Pruts In 

Op zaterdagmiddag 7 januari 2023 is in de blokhut onze jaarlijkse Pruts In. 

Heb je zin in een gezellige middag, samen met een vriendje/vriendinnetje, broer/zus of een 
neefje/nichtje dan zien we jullie graag die middag. Tussen 14:00 en 16:00 uur is er van alles te doen in 
onze blokhut. Wat we precies gaan doen/maken houden we nog geheim, maar weet dat we weer leuke 
dingen voor jullie in petto hebben.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote poets 

De jaarlijks terugkerende activiteit om onze blokhut goed schoon te maken staat gepland voor 

zaterdag 21 januari 2023. 

We kunnen daarbij veel hulp gebruiken van ouders en leiding, zodat we het in één dag schoon hebben. 
Degene die ons wil komen helpen mag een bericht sturen naar verbong18@gmail.com. 
Ook voor vragen kun je mailen of bellen met ons.  
Groetjes Cindy en Anjo 
 

Bedankt voor het afgelopen jaar!  

Via deze weg wil ik iedereen, van staflid, vrijwilliger tot sponsor, die het afgelopen jaar klaar heeft 
gestaan voor JongNL Meterik hartelijk bedanken. Alleen kunnen we niets, we doen het samen! 
 

We wensen jullie fijne feestdagen en al het goeds voor 2023!  
 
Namens het bestuur van JongNL Meterik. 
Rick van Rengs 
Waarnemend voorzitter.  
 
 
 
Flessenactie voor Prinses Maxima Centrum 
 
Sinds juni van dit jaar word ik behandeld voor leukemie in het Prinses 
Maxima Centrum.  
Met mij gaat het inmiddels al een heel stuk beter en daarom wil ik wat terug 
doen voor hen.  
Ik ben daarom vier weken geleden een flessen inzamelactie gestart als 
onderdeel van Missie 538 van radio 538. Deze actie zamelt geld in voor een 
nieuwe cleanroom voor meer en beter onderzoek naar kinderkanker. 
 
Er zijn al veel flessen ingeleverd bij school en bij ons thuis aan de 

Theresiastraat 16; heel erg bedankt hiervoor! Komende vrijdag 23 december is de laatste dag van 

deze actie.  
Heeft u geen lege flessen, maar wilt u mij wel steunen, dan kunt u doneren via de QR code.  
Heel erg bedankt voor alle flessen, donaties en steun. 
Groetjes Thomas 

mailto:verbong18@gmail.com
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Verslag Dorpsraadvergadering 15 december jl. 
 
Tijdens de dorpsraadvergadering doen de werkgroepen verslag van hun activiteiten.  
 

Zo meldt de werkgroep openbare ruimte dat het multifunctionele speelveld definitief achter de 

nieuwe sporthal komt. Het ontwerp van het multifunctioneel speelveld moet nog wel concreet worden 
gemaakt. De buurt van de speeltuin aan de Jan Drabbelsstraat wil een andere inrichting van de 
speeltuin, hiertoe wordt een overleg gepland.  
 

Vanuit de werkgroep sociaal zijn tijdens een bijeenkomst de activiteiten geëvalueerd en is een 

opzet voor 2023 gemaakt. Voor 31 december a.s. wordt de begroting bij de gemeente ingediend. De 
mantelzorgbijeenkomst bleek vooral door zorgvragers te zijn bezocht, mantelzorgers hadden overdag 
geen tijd. Hiermee wordt de volgende keer rekening gehouden bij de organisatie.  
 

De werkgroep wonen en dorpsontwikkeling meldt dat de woningen van het project BOW zijn 

opgeleverd. In het plan Meteriks veld 2 zijn buiten de kavels voor het CPO-project geen kavels meer 
beschikbaar. Dit is tegenstrijdig met eerdere informatie van de gemeente. De gemeente heeft nog geen 
planning met de herbestemming van de gymnastiekzaal na het gereedkomen van de sporthal.  
De werkgroep gaat hiermee aan de slag.  
 

De werkgroep verkeer gaat een afspraak met de wethouder maken. De gemeente reageert niet en 

komt afspraken niet na. Daarnaast blijkt dat zebra’s niet opvallen en hierdoor gevaarlijke situaties 
ontstaan, dit wordt ook in het gesprek met de wethouder meegenomen.  
 
Naar aanleiding van een overleg van de jeugdverenigingen blijkt dat het organiseren van een aantal 
dorpsactiviteiten in het gedrang komt. De betrokkenen worden uitgenodigd om samen te bekijken hoe 
deze activiteiten toch voor Meterik behouden kunnen blijven. 
 
Mocht je naar aanleiding van dit verslag een vraag of opmerking hebben of is er iets anders waarvan je 
wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de volgende vergadering, laat het dan gerust weten via 
info@dorpsraadmeterik.nl. 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen competitie: week 50  Competitiepunten en stand na ronde 15 

 
Meterik 1 Grubbenvorst 1 7 - 5 A   Klasse Meterik 1   91  pnt   plaats   5 
Meterik 2 Kemphaan 2  7 - 6 B1  Klasse Meterik 2   70  pnt   plaats 10 
SVEB 1 Meterik 3  3 - 10  B1  Klasse Meterik 3   91  pnt   plaats   4 
Meterik 4     Vrij    B2  Klasse Meterik 4   83  pnt   plaats   7 
VIOS 1  Meterik 5  1 - 11 B3  Klasse Meterik 5   88  pnt   plaats   5 
Meterik 6 Wanssum 3  3 - 10 C1  Klasse Meterik 6   95  pnt   plaats   2 
Meterik 7 Oostrum 2  8 - 5 C2  Klasse Meterik 7 105  pnt   plaats   1 
Gasthoes 5 Meterik 8  6 - 7 C4  Klasse Meterik 8 102  pnt   plaats   3 
 

Beste speler in week 50: GER BOUTEN van Meterik 5  

  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Mededelingen KBO 
 
Beste KBO leden,  
 
Het jaar 2022 zit er weer bijna op. Het jaarprogramma 2023 hebben we zo goed als klaar. 
Dit gevarieerd en boordevol jaarprogramma zullen we binnenkort, tegelijk met het magazine ‘Ons Limburg’ 
bij jullie thuis bezorgen. 
 
Verslag kerst-/adventsviering 15 december jl. 
 
Het was gezellig druk, onze waarnemend voorzitter Hay van Rengs heette alle aanwezigen van harte 
welkom. Daarna was het de beurt aan Mia Vervoort om haar mooie kerstgedicht voor te lezen. 
 
Om 14.30 uur was dan het eerste optreden van toneelclub ‘De Plussers’ uit Sevenum. 
De toneelclub bestaat uit 15 personen, waarvan er verschillende afkomstig waren uit Meterik.  
Het toneelstuk dat ze opvoerden ‘De Spookjas’ ging over de eigenaresse die graag een nieuwe jas wilde 
van haar schoonvader (gespeeld door Huub Steeghs, broer van Jan). Haar oude jas moest ze op een of 
andere manier kwijt zien te raken. Wat ze ook bedacht, haar jas werd steeds weer teruggebracht.  
De Plussers uit Sevenum, bedankt voor dit mooie toneelstuk. 
 
Na het optreden was het de beurt aan ons eigen zangkoor ‘Zanglust’ voor hun kerstliederen. De hele zaal 
zong uit volle borst mee. Ook Zanglust bedankt voor jullie optreden en nog fijne kerstdagen gewenst. 
 
En eindelijk was het dan zover, de schalen met belegde broodjes kwamen op de tafels te staan.  
 
Tevreden kunnen we allemaal terug kijken naar een mooie kerstmiddag. Na afloop kregen we weer hulp 
van diverse vrijwilligers die ons kwamen helpen met het opruimen van tafels, stoelen, podium en de 
rommel in de keuken. Vrijwilligers allemaal hartstikke bedankt. 
 
Ook willen wij Thei Manders bedanken voor de bediening achter het buffet en Wiel Tacken voor de 
ondersteuning deze dag. Het enige minpuntje was de temperatuur in de zaal, het was aan de koude kant. 
Hopelijk gaan ze daar in de toekomst wat aan doen. 
 
50 plus beurs in Veldhoven op vrijdag 20 januari 2023. 
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar om met de KBO America mee te gaan naar de Senioren Expo, 
50 plus beurs in Veldhoven. De kosten zijn € 7,00 incl. bus en entree.  
Opgeven kan vóór 01 januari 2023  via tel. 077 - 464 19 38.  
 
Themamiddag vrijdag 28 januari 2023  
Komen we op 5 januari uitgebreid op terug. 
 
Agenda  
Wandelen  Maandag, 2 januari 2023, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 5, 12, 19 en 26 januari aanvang 13.30 uur in het MFC. 
Kienen       Maandag 9 januari, aanvang 13.30 uur, de zaal is vanaf 13.00 uur geopend. 
                   Let op !!!! In 2023 beginnen de kienmiddagen om 13.30 uur in plaats van 14.00 uur. 
             
Tenslotte wensen wij al onze leden en hun familieleden ‘fijne kerstdagen en een gezond 2023´. 
 
Redactie van ´t Krèntje, ook jullie bedankt voor het wekelijks plaatsen van onze mededelingen. 
 
Allemaal fijne kerstdagen en een fijn, maar vooral een gezond 2023 gewenst. 
          
 Bestuur KBO Meterik. 
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Bezoek Meriko Vocaal tijdens 

kerstwandeling dinsdag 27 december 

 
De traditionele kerstwandeling in de Kasteelse Bossen komt er weer aan. Na een gedwongen pauze hoopt 
de organisatie (Landschap Horst aan de Maas) dit jaar iedereen weer te verrassen met een mooie 
lichtjestocht vol verrassingen en amusement.  
 
Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom! Tijdens de wandeling kun je even stil staan en luisteren naar Meriko 
Vocaal. Het thema van de kerstwandeling in Horst is 
 

‘De Kerstman is zoek’. 

 
Tijdens de wandeltocht zijn er allerlei kleine aanwijzingen, waar de kerstman zal zijn.  
Na onze ‘plek’ (bij Parkhotel) zal hij snel genoeg gevonden worden. Tot ziens! 
 

Op 7 januari vindt het Nieuwjaarsconcert plaats samen met Muziekvereniging Concordia. 

Aanvang 19.30 uur. 
U komt toch ook! 
 
 
Duizend stukjes op de juiste plek! 
 
Na twee jaar mocht het weer, op zaterdag 17 december vond in MFC ‘De Meulewiek’ één van de 
voorrondes plaats van de NK kampioenschappen legpuzzelen. 
In totaal 41 teams, bestaande uit vier personen, gingen de strijd aan om door te kunnen naar een 
finaleplek. Uit de hele omgeving kwamen de teams naar Meterik om allemaal dezelfde Jan van Haasteren 
legpuzzel, bestaande uit 1000 stukjes, te komen maken. Dit jaar was dat het de ‘Eurovision Songcontest’ 
puzzel. 
 

 

 
 
 

 
Nadat alle 164 deelnemers het Wilhelmus hadden gezongen mochten de ingepakte puzzels worden 
uitgepakt en kon begonnen worden met puzzelen.  
Vol ijver werden de stukjes gesorteerd en in elkaar gepast. 
 
Na 45 minuten en 50 seconden was het eerste team al klaar. 
De eerste drie teams gaan door naar de finale in Roelofarendsveen in mei 2023. Voor de finale wordt een 
gloednieuwe puzzel gemaakt. 
 
Ook was er die avond een Meteriks team vertegenwoordigd. Zij eindigden wat later deze avond maar het 
plezier was er niet minder om. Een leuke, gezellige avond.  
Dus volgend jaar weer in Meterik! 
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Jeugdcomité Meterik 
 

 

       Donderdag 29 december 2022 
 
Na twee jaar van afwezigheid zijn we dit jaar weer terug. We willen alle Meulewiekers laten weten dat de 

jaarlijkse oliebollenactie op donderdag 29 december zal plaats vinden.  

We zullen zoals vanouds weer gaan verkopen door middel van een huis aan huis verkoop of zelf afhalen 
bij café Kleuskens.  

Er kan betaald worden met contant geld of d.m.v. een QR-code. 
 

Voor bedrijven 

 
In de middagpauze in uw bedrijf oliebollen bij de koffie of als presentje voor uw medewerkers? 

Dat kan! Geef uw bestelling door via oliebollen@demeulewiekers.nl  
bezorgen kan vanaf 12:00 uur. 

 

De oliebollen zijn verpakt per 5 stuks (1 zakje) 

1 zakje    €  5,- 
2 zakjes  €10,- 
3 zakjes  €13,- 
5 zakjes  €20,- 
10 zakjes  €35,- 

 
Bestuur Jeugdcomité Meterik 

Raad van 11 en Dansmarietjes 
wensen U: 

 

Fijne feestdagen & een voorspoedig 2023 

 
 

mailto:oliebollen@
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Kerstavond 24 december zingen wij tijdens de kerstavondmis in onze parochiekerk.  

De H. Mis begint om 20.00 uur.  
We zingen de Messe Breve no. 7 van Charles Gounod en enkele sfeervolle kerstliedjes. Ook kunt u 
meezingen met de traditionele kerstliedjes. Een mooie start voor een sfeervolle Kerst. 
 
 
 

 
 

Wij wensen Iedereen  
 

de allermooiste Kerst, 
 

veel gezelligheid met elkaar  
 

en een schitterend, gezond 
 

Nieuwjaar ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   2022 wordt geschiedenis! 
 
 

 
Nog enkele dagen en we kunnen 2022 toevoegen aan de geschiedenis. 
We danken iedereen voor de materialen, hulp en sponsoring die we in het 
afgelopen jaar mochten ontvangen. 
 
We weten inmiddels (met dank voor de reactie) dat de vrouw op de foto die we 
vorige week publiceerden mevr. Berthe le Lorrain – Custers uit Sevenum is. 
 
Berthe, uit Heerlen afkomstig, was getrouwd met Charles le Lorrain; beiden 
waren arts en ze hadden samen een artsenpraktijk in Sevenum.  
 
Op 7 januari 1954, op weg naar een patiënt, verongelukte Berthe in de 
buurtschap Frankrijk in Sevenum. Het was een grote schok in de Sevenumse 
gemeenschap en daarbuiten. 
Later trouwde Charles le Lorrain met Mia Custers, een zus van Berthe. 
  
Wie de jongeman met bril is weten we nog niet, dus we houden ons nog 
aanbevolen voor reacties over zijn identiteit. Mail naar 
info@heemkundemeterik@gmail.com of bel 077 398 38 12. 
 
 

Heemkunde Meterik wenst iedereen fijne feestdagen en 

het allerbeste voor 2023; dat het voor iedereen een jaar 

van vertrouwen, hoop en liefde mag zijn! 

 

mailto:info@heemkundemeterik@gmail.com


 

11 

50 jaar Vogel- en zaadhandel  

Jo en Piet Wijnands. 
 
2022 is het jaar dat Jo en Piet Wijnands samen 50 jaar het bedrijf runnen aan de Hazenkampweg 10 in 
Meterik. In 1972 begon Piet vanuit zijn hobby met de dieren-, vogel- en zaadhandel. 
Dit groeide, in samenwerking met zijn vrouw Jo, uit tot een speciaalzaak voor vogels. 
Voor de vogel- en dierenliefhebbers is er op vogelgebied alles te koop 
  
Afgelopen jaar heeft Piet op 77-jarige leeftijd nog het certificaat Besluit Houders van Dieren behaald op het 
Citaverde College in Hegelsom dat nu Yuverta heet.  
 
Voor iedereen stonden ze samen 50 jaar klaar en van heinde en verre kwamen de klanten.  
Jo en Piet willen we graag feliciteren met het behalen van deze mijlpaal. 
Iedere klant ontving bij gelegenheid van hun jubileum onderstaande verrassing. 
 
Tevens willen Jo en Piet iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 wensen. 

 
 
 

 
Contant betalen 
 
 
Contant betalen wordt steeds lastiger en hoewel we er zeker geen reclame voor 
willen maken, bestaat de mogelijkheid om uw abonnementsgeld voor ’t Krèntje 
contant te betalen. 
 

Vindt u het lastig om het abonnementsgeld via de bank te betalen of moet u daar anderen voor vragen, 
doe het abonnementsgeld in een envelop, schrijf daarop duidelijk uw naam en adres en geef de envelop af 
bij een van de redactieleden.  
Voor € 24,00 krijgt u een heel jaar lang ’t Krèntje elke donderdag in de brievenbus. 
 
We wensen iedereen veel leesplezier! 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Als service aan onze lezers hebben we onderstaande info 

verzameld; we publiceren die eenmalig. 

Tip: uitnemen en bewaren! 

 

Alarmnummer    112 

Brand, ongeval of misdrijf 

 

Geen spoed, wel politie 

0900-8844 

 

Huisartsenpraktijken 

Westsingel 100, 5961 DH Horst’ 
 
Huisartsenpraktijk Het Zorghoes  077 398 11 22   Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur 
Huisartsenpraktijk Dokter Majoor  077 398 50 42  Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur 

Spoednummer 077 397 17 47 

info@zorghoes.nl     www.zorghoes.nl 
 

Huisartsenpraktijk Nieuw Huys 

Americaanseweg 35, 5961 GN Horst 
077 465 89 99 

Voor spoed 077 465 89 99 kies optie 1 

algemeennieuwhuys@cohesie.org    www.huisartsenpraktijknieuwhuys.nl 

 

Huisartsen spoedpost Noord-Limburg 

De huisartsenpost werkt uitsluitend op afspraak! 
0900-8818 
Cohesie.org  Spoedpostnoordlimburg.nl 
Ma t/m vrijdag: 17:00 tot 08:00 uur  Zaterdag, zondag en feestdagen: 24 uur geopend 

 

Ziekenhuis VieCurie  Regiopoli Horst Het Zorghoes 

Westsingel 94, 5961 DH Horst 
077 320 69 68 
Bloedprikken alleen op afspraak via mijnVieCuri of telefonisch  via 077-320 55 55 

 

Apotheek 

Americaansewg 35a Horst, 5961 GN Horst 
077-3985454      www.v-a-l.nl 
Ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur Zaterdag 09.00 – 13.00 uur 
Buiten openingstijden kunt u ook gebruik maken van de afhaalautomaat 

 

Ziekenhuis VieCurie  Venlo 

Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo   
Postadres: Postbus 1926, 5900 BX Venlo 
077 320 55 55  
info@viecuri.nl. 
Bezoektijden van 14.00 tot 15.00 en van 18.30 tot 20.00 uur 

Ziekenhuis VieCurie  Locatie Venray 

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray 0478 52 22 22 

mailto:info@zorghoes.nl
http://www.zorghoes.nl/
tel:077-4658999
mailto:algemeennieuwhuys@cohesie.org
tel:(077)%20320%2069%2068
http://www.v-a-l.nl/
tel:(077)%20320%2055%2055
mailto:info@viecuri.nl
tel:(0478)%2052%2022%2022
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Tandarts spoedgevallen 

 Tandartsenpost Eindhoven 
Aalsterweg 108, 5615 CJ Eindhoven 
040 311 19 15       www.tandartsenposteindhoven.nl 
 

Meldpunt signaal 

Als u zich zorgen maakt over iemands gedrag 
0900 – 0116       Meldpuntsignaal.nl 

 

GGD Consultatiebureau en jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 

Kranestraat 37, 5961 GX Horst 
088 119 11 11 

Info.ggd@vrln.nl     www.ggdlimburgnoord.nl 
 

Zelfmoordpreventie 

0800 113 (gratis nummer 24 uur per dag bereikbaar) 
chat 113.nl      www.113.nl 

 

Kindertelefoon 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen met de Kindertelefoon over alles praten.  
Dit kan anoniem. Ze kunnen gratis bellen of chatten met getrainde vrijwilligers.  
Bel: 0800 - 0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur. 

 

Supportlijn 'Alles Oké?' voor jongeren van 18 tot 24 jaar 

Jongeren van 18 tot 24 jaar kunnen gratis of bellen of chatten met de supportlijn Alles Oké?. Bel: 0800 - 
0450, elke dag van 14.00 tot 22.00 uur. 
 

Huiselijk geweld of kindermishandeling? 

Wilt u huiselijk geweld of kindermishandeling melden? Of een vermoeden daarvan?  
Bel Veilig Thuis: 0800 - 2000 (24 uur per dag). 
 

Crisisdienst 

Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren?  
Crisisdienst: 043  604 57 77. 
 

Helder Opvoeden 

Opvoedtips voor ouders met pubers over alcohol, drugs, roken, gamen 
Trimbos-instituut 
030 297 11 00 
info@trimbos.nl     www.helderopvoeden.nl 

 

Rode Kruis Horst aan de Maas 

Gebr. van Doornelaan 63, 5961 BB Horst 
06 57 15 87 92      www.rodekruis.nl/horst 

 

Groene Kruis 

088 61 076 54  
ledenorganisatie@dezorggroep.nl  

 

Hospice Doevenbos 

Doevenbosweg 4, 5961 MB Horst  
085-48 58 333 
doevenbos@buurtzorghuis.nl    www.doevenbos.nl 

mailto:Info.ggd@vrln.nl
http://www.ggdlimburgnoord.nl/
mailto:info@trimbos.nl
http://www.helderopvoeden.nl/
mailto:doevenbos@buurtzorghuis.nl
http://www.doevenbos.nl/
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Zorg aan huis 

Buurtzorg Horst aan de Maas 
06 100 53 226      www.buurtzorgnederland.com 
Proteion Thuiszorg 
088 850 00 00      www. proteion.nl 
De Zorggroep 
088 610 88 61      www.dezorggroep.nl 

 

Gemeente Horst aan de Maas 

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst Postbus 6005, 5960 AA Horst 
077 477 97 77 
Openingstijden gemeentehuis: Maandag: 8.00 tot 20.00 u. Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur 
gemeente@horstaandemaas.nl   www.horstaandemaas.nl 

 

Synthese Horst aan de Maas 

Biedt o.a.: buurtbemiddeling, gastlessen, jeugd- en jongerenwerk, join us, mantelzorgondersteuning, 
ondersteuning ouders en kinderen, opbouwwerk, preventieve huisbezoeken, 75+ stap (steun advies punt), 
statushouders in de buurt, test je keet, thuisadministratie, werk en mantelzorg. 
Gasthuisstraat 25, 5961 GA Horst 
077 398 85 00 
teamhorst@synthese.nl    www.synthese.nl 

 

Compass GGZ - GGZ-kliniek in Horst 

Kranestraat 33, 5961 GX Horst 
088 033 2700       www.compassggz.nl 

 

Gezondheidscentrum Noord-Limburg 

Venrayseweg 114, 5961 AJ Horst 
077 398 85 82      www.gcnoordlimburg.nl 
 

Gemeenschapshuis 

MFC ‘De Meulewiek’ AED aanwezig 
Sint Jansstraat 2a, 5964 AC Meterik   
077 398 27 79 of 077 398 55 70 
beheerder@demeulewiek.nl    www.demeulewiek.nl 

 

Dorpsverbinders Meterik - Carli, Henny en Ria 

06-38 23 06 21 
dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

Kerk H. Joannes Evangelist 

rkparochiemeterik@gmail.com 

Kerkdiensten 

077 398 16 17 
Dekenaat Horst 

www.rkhorst.nl 

Priester nooddienst 

06 55 40 80 23 

Ziekencommunie en doopsel 

077 398 14 16 

Kerkhof/grafrechten 

Jeu Tacken  077 464 13 86 

 

http://www.buurtzorgnederland.com/
mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:teamhorst@synthese.nl
http://www.gcnoordlimburg.nl/
mailto:beheerder@demeulewiek.nl
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
http://www.rkhorst.nl/
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Dorpskrant ’t Krèntje 

Redactieadres: Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik 
077 398 02 81     b.g.g. 077 398 38 12 

dorpskrantmeterik@gmail.com 
Verschijnt elke donderdag in papieren en digitale editie. 
 

Basisschool ‘Onder de Wieken’  

Rector de Fauwestraat 26, 5964 AE Meterik 
Tel. 077 398 34 97 
info@onderdewieken.nl    www.onderdewieken.nl 
Schooltijden maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur 

 

Kindcentrum Onder de Wieken  

Rector de Fauwestraat 26a, 5964 AE Meterik 
06 19 63 82 28 
Voor peuteropvang: ’t Blokkendoosje opvang.blokkendoosje@kinderopvanghetnest.nl 
Butenschoolse ovang:     bso.onderdewieken@kinderopvanghetnest.nl 
 

Dorpsraad Meterik 

Secr. Crommentuijnstraat 18, 5964 NM Meterik 
Tel.nr.: 06-54951201 
 info@dorpsraadmeterik.nl    www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Molen Eendracht maakt macht 

Schadijkerweg 36, 5964 NB Meterik Tel. 077 398 78 87  

 

De zonnebloem afdeling Meterik 

Tel. 06 47 01 70 00      www.zonnebloem.nl 
 

Samen Uit Bus 

Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 
06 48 56 68 38 
info@samenuitbus.nl     www.samenuitbus.nl 

 

Dierenambulance Horst aan de Maas 

Een dier in nood in Horst aan de Maas, bel dan 0478 - 22 08 00 
Geen spoed of noodsituatie:     limburg@dierenbescherming.nl. 

 

Stichting Leergeld Horst aan de Maas 

06 42 18 00 01  op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 - 12.00 
info@leergeldhorstaandemaas.nl   www.leergeldhorstaandemaas.nl 

 

’t Gasthoês 

Gasthuisstraat 25, 5961 GA Horst 
Tel: 077 - 303 11 90 
info@gasthoes.nl     www.gasthoes.nl 
openingstijden gebouw maandag t/m vrijdag 08.00 tot 23.00 uur, za. & zo. 09.00 tot 17.00 uur 
 

Bibliotheek Gasthoês Horst 

Gasthuisstraat 25,  5961GA Horst 
077 398 23 39 
www.biblinu.nl      info@biblionu.nl  
openingstijden bibliotheek: maandag t/m vrijdag 09.00 tot 23.00 uur za. & zo. 09.00 tot 17.00 uur 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
mailto:info@onderdewieken.nl
mailto:opvang.blokkendoosje@kinderopvanghetnest.nl
mailto:bso.onderdewieken@kinderopvanghetnest.nl
mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.zonnebloem.nl/
mailto:info@samenuitbus.nl
mailto:info@leergeldhorstaandemaas.nl
mailto:info@gasthoes.nl
http://www.biblinu.nl/
mailto:info@biblionu.nl
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  
 
 

Maandag 19 december was er een heerlijk kerstdiner van ‘Paulus Kookt’.  
Gezellig samen eten en na afloop samen zingen met het seniorenkoor ‘Zanglust’.  
Wat hebben we weer allemaal genoten. Hartelijk dank seniorenkoor! 
Ook een dankjewel aan alle vrijwilligers die dit mee mogelijk hebben gemaakt. 

 

Maandag  2 januari wordt er weer een 3-gangen diner geserveerd. U kunt zich nog opgeven t/m 

donderdag 29 december bij de Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 13,00 per persoon. 

 

Open Inloop 

Iedere maandag is er een open inloop van 13.30 tot 16.00 uur.  Er wordt gekaart, gerummikubt en 
gehandwerkt. Ook voor een praatje en een kopje koffie ben je van harte welkom. In overleg kunnen er ook 
andere activiteiten opgepakt worden. Loop gerust eens binnen.  
Deelname is gratis, koffie of thee € 0,50 per kopje. 
Maandag 26 december is er geen Open Inloop. 
 

Geen vervoer 

Wilt u graag deelnemen aan de Open Inloop of het Eetpunt maar bent u niet in de gelegenheid om zelf te 
komen en hebt u geen naaste die u kan brengen? Meld het ons en een van onze vrijwilligers haalt u op en 
brengt u weer naar huis. Kosten vervoer binnen Meterik  € 1,00  en buiten Meterik € 2,00 per enkele rit.     
 
De Dorpsverbinders:  Carli, Ria en Hennie 
 

Iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 

2023! 
                                                                

 
 

 U helpt ons….. 
 
als u het abonnementsgeld vóór 25 december overmaakt, zodat we de tijd 
hebben om de bezorglijsten te maken. Dinsdag 3 januari moeten we het aantal te 
drukken krantjes doorgeven aan de drukker, zorg dat u op de bestellijst staat! 
Dank je wel! 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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RKSV Meterik wenst iedereen Fijne Feestdagen  
 

en een geweldig 2023 
 

AGENDA 
12 januari Nieuwjaarsborrel 
2/3/4 juni          Jeugdtoernooi 
10 juni              VC Trivia toernooi 
17 juni              FamilieVriendenToernooi (ovb) 
 
30 december kaartavond, aanvang 19:45 uur. Jij komt toch ook? Iedereen vanaf de A is van harte welkom 
om te komen toepen of jokeren. Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer leuke prijzen te winnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENIOREN 
 
De spelers genieten nu van de winterstop. Op dinsdag 10 januari starten zij weer met trainen.  
 
17 januari oefenwedstrijd Meterik 1      - Melderslo 1  aanvang 20:00 uur 
24 januari oefenwedstrijd Sparta 2   - Meterik 2      aanvang 20:00 uur 
 
JEUGD 
 
Uitslagen 
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-2  - Eindse Boys JO19-1  3 - 0 
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1  - Wittenhorst JO19-2  2 - 1 
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Terugblik ………..  

 

nieuwjaarswens uit 1902 
 
Van een kleindochter van opa ‘Klöskes Jan’ ontvingen we onderstaande nieuwjaarswens, waarvoor dank.  
De kleine Jan schreef deze wens in 1902 voor zijn ouders. Hij was toen bijna 11 jaar oud.   
 
”Horst, 1 januari 1902. 
Lieve ouders 
De gelukkige dag waarop ik U mijne gevoelens van eerbied en liefde kan uitdrukken is eindelijk 
verschenen. Ieder jaar vermeerdren de verplichten die ik aan U heb ieder jaar wordt ook mijn 
dankbaarheid grooter. Ik kan U die nog maar alleen toonen door de oprechte wenschen die ik voor u geluk 
doe. Zij zijn mij door mij hart ingegeven en God zal ze zonder twijfel verhooren want zegent hij de 
dankbare kinderen niet minder zegent hij de goede ouders. Ik ben met den diepsten eerbied. 
Uw onderdanige zoon Jan” 

 
Jan (Johannes Hubertus) Kleuskens werd geboren op 17 februari 1891 in de Smakt.  
Het gezin, bestaande uit vader, moeder, 8 zoons en 1 dochter is naar Hegelsom verhuisd naar een 
boerderij aan de St Jorisweg.  
  
Op 9 september 1920 trouwde ‘Klöskes Jan’ in Horst met Mien (Maria Wilhelmina) Swinkels en ze gingen 
in Sevenum in de buurtschap Frankrijk wonen. Hier zijn de 14 kinderen geboren. 1 zoontje is als baby 
helaas overleden.  
 
Het hele gezin verhuisde in april 1939 naar ‘Boerderij Hagens’ of ‘Verheijen plats’ aan de 
Crommentuijnstraat te Meterik. In de oorlogsjaren durfden zij het aan om enkele jaren een Joods kind in 
hun gezin op te nemen. Jan Kleuskens overleed op 23 oktober 1977, zijn vrouw op 20 februari 1965. 
 
Veel familieleden wonen nu nog in of directe omgeving van Meterik. Achterkleinzoon Huub Kleuskens 
woont nog steeds op die locatie.     
 
 

 
 

 

5 januari verschijnt het eerste krantje van 2023 
 
Heeft u het abonnementsgeld voor ’t Krèntje betaald en ontvangt u 5 januari 
geen krantje, laat het ons dan s.v.p. zo spoedig mogelijk weten. 
 
Mogelijk is er ergens iets niet goed gegaan en als we hierover bericht 
ontvangen kunnen we het zo snel mogelijk oplossen. Dank je wel! 
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Sportvereniging Oxalis 
   Horst aan de Maas 

 

 

Oxalis sluit met winst het jaar 2022 af  

Zondag 18 december speelden de dames van SV Oxalis de laatste wedstrijd van 2022. De tegenstander 
was Flamingo's (M) 1.  
 
Hoewel het eerste doelpunt van Flamingo’s was, wist SV Oxalis al snel de voorsprong te pakken en werd 
het 4-1. Door onze sterke verdediging kreeg Flamingo's weinig kans om de korf te raken. Aan de andere 
kant werden er veel kansen gecreëerd, maar ontbrak het aan de rust om deze kansen af te maken. Toch 
gingen de dames met een ruime voorsprong van 9-3 de rust in.  
 
In de rust kregen we verteld om op deze manier door te gaan, maar de juiste kansen af te wachten. De 2e 
helft bleven de dames van Oxalis de voorsprong houden, maar ging het scorend vermogen omlaag. De 
wedstrijd eindigde met 15-8 winst. 
 
Na de kerstvakantie hervatten we de competitie op 15 januari met een uitwedstrijd tegen BMC 1.  
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een sportief 2023! 
 

Agenda 

28-12-2022: Blacklight toernooi voor de jeugdteams.  
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl OF 
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis 
 
 
 
 

 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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ACB Transportbanden en Onderdelen B.V. blijft 

de komende 4 jaar hoofdsponsor van VC Trivia 
 

 
ACB Transportbanden en Onderdelen B.V. en VC Trivia verlengen hun samenwerking.  
Daarmee blijft ACB ook de komende 4 jaren hoofdsponsor van de volleybalteams van VC Trivia. 
 
Al meerdere seizoenen prijkt de naam en het logo van 
ACB op de shirts van het eerste damesteam en de 
overige dames- en herenteams.  
 
Het contract voor de komende 4 seizoenen werd, onder 
toeziend oog van voorzitter Ben Kleuskens, getekend 
door Sandor Verhaeg.  
''We zijn ACB dankbaar voor de steun die ze reeds gaven 
en voor het vertrouwen in onze toekomst," zegt Ben 
Kleuskens. 
Met de komst van een nieuwe sporthal in 2023 in Meterik, 
blijft het belangrijk om de sponsoren te betrekken bij onze 
club.  
 
VC Trivia bedankt ACB voor het in onze club getoonde 
vertrouwen, we zien uit naar een goede (sportieve) 
samenwerking! 
 

VC Trivia dames 1 naar halve finale beker 

De dames van VC Trivia hebben zich op zondag 18 december geplaatst voor de halve finale van de 
regiobeker door met 3-1 te winnen van Fyrfad uit Maastricht.  

 

Verrassend sterke tegenstander 

De dames moesten vroeg uit de veren, want vlak na het middaguur mochten ze aantreden in een nog 
koude sporthal in Venlo. Zelfs de trainer/coach van VC Trivia waagde zich aan een warming up om op 
temperatuur te blijven. VC Trivia had wellicht minder weerstand verwacht van het lager geklasseerde 
Fyrfad, maar niets was minder waar. Het studententeam uit Maastricht toonde zich een waardige 
tegenstander, waardoor VC Trivia van meet af aan flink aan de bak moest. Dat het een knock-out 
wedstrijd betrof, was wel te zien aan het begin van de wedstrijd. Aan beide kanten werden de nodige 
(service) fouten gemaakt, waardoor het lang spannend bleef. Verrassend genoeg maakte Eugenie van 
Lin het verschil met haar serviceserie, waardoor Trivia langzaamaan loskwam. In de eindfase sloeg VC 
Trivia genadeloos toe en won het met 25-21 de eerste set. 
In de 2e set pakte VC Trivia meer het initiatief, met name door het aanvalsspel van uitblinker Danique 
Oomen. De 2e set werd gewonnen met 25-20.  
 

Spanning terug in de wedstrijd 

Met 2-0 voorsprong en 1 set verwijderd van de halve 
finale leek er geen vuiltje aan de lucht. Toch gaf Fyrfad 
zich nog niet gewonnen. Nadat twee serviceballen 
anders beoordeeld werden door de scheidsrechter, was 
Trivia even van slag. Ook Fyrfad deed nog een extra duit 
in het zakje door geregeld het spel op te houden. Dit 
bleek toch effectief. VC Trivia kwam weliswaar knap 
terug van een 6 punten achterstand, maar het bleek 
uiteindelijk niet genoeg (22-25). In de daaropvolgende 4e 
set, was VC Trivia ontketend. Het ging de strijd aan, wat 
resulteerde in een vroege voorsprong in de set. Met 
name libero Femke Linders wist met een aantal knappe 
reddingen te voorkomen dat Fyrfad nog enige hoop hoefde te koesteren op een overwinning (25-18).  
Op zondag 5 februari mag het team in de halve finale aantreden tegen VC Limax. 
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VC Trivia dames 5 

VC Montagnards - VC Trivia D5. 
Geloof het of niet! De duivels waren in town. We hadden de 
nageltjes nog scherp van afgelopen donderdag en afgesproken om 
te vlammen. Onze tegenstander kon kampioen worden als ze 3 
sets zouden pakken, maar helaas voor deze sympathieke 
tegenstander, de Trivia duivels waren on fire. Na 1,5 uur spelen 
stond het 3-2 voor ONS. Helemaal super, helemaal tof! 
 

Meisjes A 

Afgelopen zaterdag hebben we de laatste wedstrijd van 
de eerste seizoenshelft gespeeld. Dit keer thuis tegen 
Arcen. Arcen had nog twee punten nodig om kampioen te 
worden. Wij hadden dus de taak om het ze niet makkelijk 
te maken.  
 
Hoewel de tegenstander erg zenuwachtig was en met 
knikkende knieën begon aan de wedstrijd, waren wij zelf 
de stoomtrein die maar langzaam op gang kwam. Pas in 
de laatste set werd het spannend, maar helaas is het niet 
gelukt om een puntje te pakken. 
 

Deze eerste seizoenshelft hebben we allemaal veel geleerd en ging het iedere wedstrijd beter. Op naar de 
tweede helft, met nieuwe tegenstanders en nieuwe kansen!  
Groetjes Meisjes A 
 

Wedstrijdprogramma 

Weten wanneer jouw favoriete team speelt en wanneer je moet tellen/fluiten?  
Scan de QR code of ga naar www.vctrivia.nl/competitie!  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vctrivia.nl/competitie
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 
 

Kerstmis 2022 
Op 24 december a.s. is er vanaf 18.30 tot 19.00 uur een inloopmoment voor het aansteken van een 
kaarsje en het bekijken van de kerststal. 
Om 20.00 uur begint dan de ‘nachtmis´. Deze plechtige H. Mis wordt opgeluisterd door ZANGLUST o.l.v. 
Mart Hermans met orgelbegeleiding van Ger de Mulder. Het koor zal de Messe breve no.7 van Charles 
Gounod zingen en enkele sfeervolle kerstliederen. 
 
Op 1e Kerstdag, 25 december is er om 09.30 uur een H. Mis. Dan speelt- zoals altijd- fanfare 
Concordia.  
 

Zaterdag 7 januari, 19.00 uur 
1. Martinus v. Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen v.d. familie 
 

Zaterdag 21 januari, 19.00 uur 
1. Mis ter gelegenheid van 90 jaar Vrouwen Samen Sterk, 
2. Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector    Acoliet     Collectant 

24-12: Henny Bergs   Huub Baltussen   Tjeu Tacken 
25-12: Margriet Hendriks  Theo v. Rens    Jan Steeghs 
07-01: Jos Tielen   Huub Baltussen   Tjeu Tacken 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 3981416 
 

Misintenties  

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u  € 30,00 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-55 40 80 23  
 
Informatie kerkhof  
Voor alle informatie over grafrechten, grafruiming etc. kunt u zich wenden tot Jeu Tacken, 077- 464 1386. 
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

Viert u met ons mee? Wij nodigen u daartoe van harte uit. 
Graag tot ziens op 24 en/of 25 december 

 
 

Blijf omzien 
naar elkaar 

en 
vooruit kijken 

naar de toekomst. 
 

Een gezegend, gezond en vredig 2023 gewenst! 
 

 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Enkele dagen ijspret op de poel van 

de Donksweiden 
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De laatste bladzijde van  

het laatste Krèntje van 2022  

 
We hopen dat u ons Krèntje met plezier gelezen hebt en dat u dat in 2023 weer gaat doen! 
Ook in 2023 gaan we ons inzetten om elke week een mooi krantje te maken met de voor- en achterpagina 
in kleur. 
De redactie bedankt iedereen die het abonnementsgeld voor 2023 heeft overgemaakt.   
Heeft u nog niet betaald en wilt u ons ‘Krèntje’ ook in 2023 ontvangen… maak het abonnementsgeld dan 
zo snel mogelijk over. 

 
Op 5 januari 2020 verschijnt het eerste Krèntje van het nieuwe jaar en wordt er bezorgd 
aan de hand van de nieuwe bezorglijsten. Zorg dat u er op staat!             
 
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.  
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus. 
 
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2023 elke donderdag in uw mailbox.  
 
Het abonnementsgeld s.v.p. over maken op NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad 
Meterik. Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij 
een digitaal abonnement óók uw mailadres (zonder @).  

 

DE REDACTIELEDEN en de BEZORGERS WENSEN 

alle abonnees, verenigingen, adverteerders en  

iedereen  die dit leest 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN GELUKKIG 2023! 

Voorspoedig 2023 


