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Beste abonnees, 
2023 is van start gegaan en u leest het eerste Krèntje van dit nieuwe jaar. 
Traditiegetrouw een vrij dunne editie omdat er tussen Kerstmis en Nieuwjaar meestal 
niet veel verenigingsactiviteiten zijn. 
 

De redactieleden gaan zich inzetten om elke week weer een mooi en gevarieerd Krèntje te maken, 
waarvan we hopen dat u dat met plezier zult lezen. 
 
Ons Krèntje is voor en door Meterik en heeft alleen bestaansrecht als we het samen vullen! 
We ontvangen van lezers vaker mooie foto’s of andere kopij en daar zijn we erg blij mee. 
Heeft u Meteriks nieuws of een mooie foto die betrekking heeft op Meterik, stuur het naar 
dorpskrantmeterik@gmail.com en het krijgt bijna zeker een mooie plaats in ons krantje.  
(Verenigings)nieuws en familieberichten plaatsen we altijd gratis. 
 
Veel leesplezier gewenst, 
De redactie. 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

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:dorpskrantmeterik@gmail.com
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com


 

3 

Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 31-12-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

JANUARI 2023 

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 15:00 uur 
Za 28: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie 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 14:00 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: oud papieractie 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 
Vr 17: Meterikse Kwis 18:00 - 23:00 uur 
Ma 20: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 22: KBO: jaarvergadering 14:00 uur 
Za 25: - Meriko Vocaal: concert met de HEDGE, actie t.b.v. KWF Alpe d' HuZes 
  - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie 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 
Za 15: Seizoensafsluiting & kampioensreceptie 19:00 uur 
Ma 17: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 19: KBO: excursie 14:00 uur 
Vr 21: Tovri: uitvoering ‘Dubbelspel’ 20:00 - 23:00 uur 
Za 22: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Zo 23: Tovri: uitvoering ‘Dubbelspel’ 20:00 - 23:00 uur 
Do 27: Meriko Vocaal: koningsdagactiviteiten bij de molen: t.b.v. KWF Alpe d' HuZes 
Vr 28: KBO: excursie naar 08:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/


 

4 

 
*JongNL Meterik wenst iedereen 

  al het goede voor 2023 toe* 

 

Eindkamp Stoâle Neuze 

In het weekend van 9/10/11 december was het dan eindelijk zover, het eindkamp van de Stoâle Neuze. 
Na flink wat geld bij elkaar gespaard en gewerkt te hebben, beloofde het een fantastisch weekend te 
worden.  
We begonnen op vrijdagavond met een lange autorit, waarvan de bestemming voor de meiden nog 
onbekend was. Na een aantal hints werd de goede locatie door sommigen toch geraden: Slagharen!  
 
Eenmaal aangekomen in onze ‘cowboy bungalows’ werden de stoelen al snel voor de tv geschoven. 
Na een spannende wedstrijd van Nederland tegen Argentinië mocht het helaas niet zo zijn, maar dat 
mocht de pret niet drukken. De avond werd afgesloten met een muziekbingo.  
 
Op zaterdag hebben we genoten van het attractiepark en zwembad van Slagharen. Vooral dat laatste 
was een goede voorziening, want de lage temperaturen maakten het toch wel wat onaangenaam in al 
die hoge attracties. In de avond hebben we gezellig de pizzarettes tevoorschijn gehaald en spelletjes 
‘30 seconds’ gespeeld.  
 
Op zondag stonden er op de terugweg nog twee leuke activiteiten op de planning. Als eerste stopten 
we in Arnhem, waar we een escaperoom in de oude koepelgevangenis hebben gedaan. We kregen 
een oranje boevenpak aan, werden opgesloten in de echte isoleercellen en moesten aan de hand van 
verschillende puzzels proberen uit te breken. Binnen 58 minuten wisten we te ontsnappen wat best een 

prestatie was, aangezien de escaperoom eigenlijk 16+ was. (Foto zie blz. 12) 

 
Na een korte lunchpauze bij de Mc Donalds was het tijd voor de laatste activiteit.  
Op een boerderij in Posterholt zijn we van alles te weten gekomen over Alpaca’s. We mochten ze ook 
aaien en voeren, maar helaas lieten ze zich niet zo makkelijk knuffelen.  
 
Op onze rit terug richting Meterik vielen de oogjes in de auto toch wel dicht. Na afsluitend samen 
gegeten te hebben was het dan ook tijd voor iedereen om richting huis te gaan.  
 
Lieve meiden, wij willen jullie ontzettend bedanken voor alle leuke jaren die we met jullie hebben gehad 
bij Jong Nederland. Dit weekend was de perfecte afsluiter van een mooie periode! 
 
Manouk, José, Jannie en Fenna  
 
 
 
 

Een nieuwe voorzitter, een oude bekende terug 

bij JongNL Meterik. 

 

We zijn blij te kunnen mededelen dat we een nieuwe voorzitter 
gevonden hebben voor JongNL Meterik.  

Monique Brueren is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter. 

 
Hiermee is het bestuur van JongNL Meterik weer compleet en 
gaan we vol vertrouwen het nieuwe jaar in. Monique welkom 
terug en veel succes bij onze club! 
Namens bestuur en stafleden van JongNL Meterik. 
 
Foto: Monique neemt de voorzittershamer van JongNL Meterik  
in ontvangst. 
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  
 
 

 

Maandag 16 januari wordt weer een 3-gangen diner geserveerd.U kunt zich nog opgeven t/m 

donderdag 12 januari bij de Dorpsverbinders. 
Via 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, gerummicubt 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. 
 

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 
 
 
 

 

Aantal telefoontjes Meldpunt Signaal fors gestegen 
 
 

Noord-Limburgers weten het meldpunt voor personen met verward gedrag steeds beter te vinden. 
Sonja Visser, een van de professionals van Meldpunt Signaal vertelt: ‘Het duurt even voordat 
mensen weten dat je er bent en waarvoor ze bij je terecht kunnen. Maar we zien een forse stijging 
in het aantal telefoontjes de afgelopen maanden. Fijn dat steeds meer mensen weten dat we er zijn 
om hulp te bieden waar nodig.’ Meldpunt Signaal is er voor iedereen die zich zorgen maakt over 
het gedrag of de situatie van een ander.  
 
Meldpunt Signaal bestaat sinds 2020 en is in het leven geroepen om instanties zoals politie en 
huisartsenpost te ontzorgen. Er werd namelijk niet alleen gebeld voor noodgevallen, maar ook vaak voor 
personen die geen acute zorg of hulp nodig hebben, maar over wie wel zorgen zijn. ‘Hartstikke logisch dat 
mensen hiervoor een hulpinstantie bellen’, aldus Sonja Visser. ‘Het is ook belangrijk dat ze dit blijven doen. 
Maar politie en huisartsenpost weten niet altijd wat ze met zulke meldingen moeten. Daarom is er 
Meldpunt Signaal, voor iedereen die belt zónder noodgeval, maar mét zorgen.’  
 

Bezorgde buur of (zorg)professionals? Iedereen mag bellen. 

Meldpunt Signaal is er voor uiteenlopende zorgen. Telefoontjes kunnen bijvoorbeeld gaan over een 
bekende met wie het niet zo goed lijkt te gaan, maar er kan ook gebeld worden over een onbekende. Er 
kan ook contact opgenomen worden door mensen die voor zichzelf bellen. Dit gaat bijvoorbeeld om 
personen die het gevoel hebben dat ze grip verliezen of dat het niet zo goed gaat. Ook (zorg)professionals 
kunnen bellen als ze te maken krijgen met personen met verward gedrag. Dit kan een patiënt zijn, maar 
ook iemand van wie ze geen idee hebben wie het is. Ook bij twijfel of de vraag bij Meldpunt Signaal hoort, 
mag zeker gebeld worden. 
 

Politie voelt positief effect van Meldpunt Signaal 

De politie in Noord-Limburg laat weten dat het aantal meldingen over niet-noodgevallen vanaf de opening 
van Meldpunt Signaal flink gedaald is. ‘Het is moeilijk om dit aantal precies vast te stellen of aan de komst 
van Meldpunt Signaal te koppelen, maar we zijn erg blij met de ontwikkelingen. Het is fijn dat mensen die 
bellen over verward gedrag het gevoel hebben dat ze gehoord worden en de benodigde hulp krijgen.’ 
Meldpunt Signaal is 24 uur per dag, zeven dagen per week voor iedereen bereikbaar via 0900-0116.  

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Dorpsraad Meterik wenst iedereen een gelukkig en gezond 2023. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Woningenplan 
 
In juni 2021 hebben we onderstaand artikel in ’t Krèntje geplaatst: 
 
“De gemeente heeft een stuk grond gekocht tussen het Meteriks veld en de Sint Jansstraat. De bedoeling 
is dat er op termijn 100 woningen gebouwd worden. Dit worden woningen in de sociale huur, middenhuur 
en vrije sector. Huizen voor jong en oud. Voordat het zover is dienen er nog veel zaken geregeld te 
worden. 
Nu komt er ruimte voor zowel de Meterikse mensen en degenen van elders die Meterik een interessante 
plek vinden om te gaan wonen.” 
 
Er zijn informatieavonden gehouden (zowel live als digitaal) waar de gemeente uitleg gaf en interesse 
peilde onder de aanwezigen. 
 
Het eerste resultaat was dat er een groep aan de slag ging om samen te gaan bouwen (CPO). Zij zijn 
voortvarend aan de slag gegaan en zij hebben inmiddels concrete plannen om 14 woningen te realiseren. 
 

Tot onze verbazing blijkt nu dat er voor verder particulier initiatief geen ruimte meer 

is. De resterende kavels worden ingevuld door de woningcorporatie, 

projectontwikkelaars en andere belanghebbende. Een grote 

teleurstelling voor diverse geïnteresseerden en voor ons als 

werkgroep.  

 
Ondanks dit katerig gevoel hopen wij dat het bouwklaar maken in april start en dat de 
ontwikkeling van Meteriks veld 2 verder volgens planning verloopt. 
 
De werkgroep ‘Wonen en Dorpsontwikkeling’ 
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Om alvast in je agenda te noteren; op donderdag 19 januari vindt de eerste openbare 

dorpsraadvergadering van het nieuwe jaar plaats. Wil je hier bij zijn, dan vinden we het fijn als je je van 
tevoren aanmeld via info@dorpsraadmeterik.nl  
 
Alle andere vergaderdata voor 2023 vind je op onze website (www.dorpsraadmeterik.nl) en/of in de 
Molenwiekagenda 

 

 

 

 

Mededelingen KBO 
 
 

Beste KBO Leden, 
 
Op de eerste plaats allemaal een fijn en gezond 2023 gewenst. 
 
Vrijdagmiddag 27 januari organiseren we een themamiddag met als titel ‘Geschiedenis Meterik vóór 
1500’. Deze themamiddag vindt plaats in de foyer van het MFC. 
 
Op deze middag zullen archeoloog Xavier van Dijk en historicus Jos Schatorjé ons, vanaf 14.30 uur, over 
de (oude) geschiedenis van Meterik van vóór 1500 vertellen.  
Jos heeft in het verleden archeologisch onderzoek gedaan (pottenbakkersoven Schadijk) en is 
tegenwoordig geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van het Meterikse veld en de bewoning 
daarlangs. Oude kaarten helpen hem bij dat onderzoek. 
 
Xavier van Dijk heeft recent een groot proefsleuvenonderzoek gedaan ter hoogte van de St. Jansstraat. 
Dat leverde een beeld van de bijzondere bewoning op, welke dit voorjaar verder archeologisch wordt 
onderzocht. 
 
Lijkt dit iets voor jou kom dan gerust kijken en luisteren. Deze middag is bedoeld voor leden en niet 
leden van de KBO. De foyer is vanaf 14.00 uur geopend zodat we om 14.30 uur kunnen starten. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en je krijgt zelfs nog een gratis kopje koffie of thee erbij. 
Het enige wat je moet doen, is je tijdig opgeven bij Wiel van Rengs. 
  
Opgeven kan vanaf nu tot vrijdag 20 januari, het liefst per mail wielvanrengs@home.nl.  
Bellen mag ook maar dan ‘s avonds tussen 18.00 uur en 19.00 uur op tel. 06-1547 2903. 
 
Ons jaarprogramma 2023 zit weer boordevol met leuke en interessante excursies en natuurlijk ook weer 
mooie uitstapjes. Dit jaarprogramma zal samen met het nieuwe magazine ‘Ons Limburg´ eind van deze 
maand bij alle leden in de brievenbus vallen. 
 
Agenda 
Kienen        : Maandag 09 januari, aanvang 13.30 uur, de zaal is vanaf 13.00 uur geopend. 
Wandelen   : Maandag 16 januari, vertrek om 13.30 uur bij het MFC. 
Knutselen  : Donderdag 12 en 26 januari, aanvang 13.30 uur in de foyer. 
Kaarten      : Donderdag 12, 19 en 26 januari, aanvang 13.30 uur in de foyer. 
 
Heb je zin om mee te kienen, knutselen of gezellig mee te kaarten, loop dan eens binnen. Misschien is dit 
ook iets voor jou.  
 
Groetjes KBO Meterik 
 
   

 
In 2023 zal misschien niet elke dag goed zijn 

maar er zit wel iets goeds in elke dag! 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:wielvanrengs@home.nl
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De beste wensen voor 2023 
 
 

 
 
2022 zit erop, het nieuwe jaar is al weer enkele dagen oud. 
 
Heemkunde Meterik wenst iedereen een waardevol en vredig 2023. 
 
Veel dingen blijven hetzelfde, andere dingen veranderen en soms kijk je met weemoed terug. Bijvoorbeeld 
naar de tijd dat de PTT een kaart of brief nog voor een vriendelijke prijs naar alle uithoeken van het land 
bracht. In 2023 kost het verzenden van een brief € 1,01. 
 
Dat brengt ons bij een krantenartikel uit 1978 over Sefke en Truuj Van den Heuvel-
Vissers dat als titel heeft: ‘De diamanten hulpbestellers’ 
 
‘Toen Heuvels Sefke en Vissers Truuj in augustus 1918 trouwden, hoefde je maar 
een postzegel van hooguit anderhalve cent te plakken op de kaarten, waarmee je 
vrienden en familie alarmeerde voor je onberaden stap.  
 
Zestig jaar later hebben Truuj en Sefke zitten uitrekenen, dat intussen hun vriendenkring geweldig 
gegroeid was en de tarieven van het Staatsbedrijf der PTT niet minder, namelijk tot het dertigvoudige. 
 
Dat laatste vonden Truuj en Sef gewoon te gek. In plaats van hele vellen postzegels van 45 cent te gaan 
plakken op al die uitnodigingen voor hun diamanten feest in ‘De Meulewiek’ besloten zijzelf voor 
staatsbedrijfje te gaan spelen en de uitnodigingen persoonlijk in hun woonplaats Meterik te gaan 
rondbezorgen. Niet om de PTT van een stuk werkgelegenheid te beroven, maar juist om de 
werkgelegenheid in ‘De Meulewiek’ tijdens de grootscheepse receptie een nog krachtiger injectie te 
kunnen geven met het aldus gespaarde geld. 
 
Op een druilerige avond begaven Sefke en Truuj zich dapper op pad met een dikke 
stapel fraai drukwerk, alsmede met het huishoudgeld (ruim 700 gulden).  
Want (vond Truuj) wat baat het de mens, als hij in deze verdorven wereld pakweg 
honderd postzegels van 45 cent uitspaart, maar 700 gulden zou verliezen aan 
ongenood bezoek in zijn onbeheerd achtergelaten woning? 
Zodra ze hun ronde in het centrum van Meterik hadden afgewerkt en thuis zaten uit te puffen, kwamen Sef 
en Truuj tot twee eenstemmige conclusies; te weten: 
 

1. dat het werk van een PTT-bezorger aanzienlijk meer waardering verdient dan zij 60 jaar lang 

samen gedacht hadden, 

2. dat Sefke zijn portefeuille met de dikke 700 gulden onderweg verloren moest hebben. 

Op dat moment herinnerde Sef zich zijn christelijke opvoeding. Hij begon de allervriendelijkste 
schietgebedjes, die men hem nog vóór de Eerste Wereldoorlog bijgebracht had, af te vuren op de Heilige 
Antonius, patroon van verloren zaken. En Truujke maakte intussen haar echtvriend Sefke tot doelwit van 
alle minder vriendelijke schietgebedjes, die een mens in zestig jaren huwelijkse staat gaandeweg 
verzamelt. Aan wie van de twee het gelegen heeft zal ons pas onthuld worden bij het Laatste Oordeel, 
waar niets verborgen zal blijven. Wij willen daar nu niet op vooruitlopen, al zien wij een en ander met een 
bijna ongepaste nieuwsgierigheid tegemoet. 
 
Wel kunnen we u vertellen dat de diamanten bruid en bruidegom nog diezelfde avond met pijnlijke 
nauwkeurigheid de hele route langs al die brievenbussen hebben overgedaan, in de flauwe hoop het geld 
ergens terug te vinden. Schuifelend van de ene brievenbus naar de andere zagen zij die hoop verdwijnen, 
toen ze het einde van de barre tocht naderden. En laat Sef nu op de laatste meters voor de finish zijn 
verloren kapitaal terugvinden: kliedernat maar betaalbaar aan toonder en met schriftelijke garantie van de 
Nederlandsche Bank. 
 
Zodat Truuj en Sef twee keer in feeststemming zijn geweest: die avond en afgelopen dinsdag tijdens de 
zeer drukke receptie, waar het zo warm is toegegaan dat een toneelgordijn erbij verbrandde. Maar de 
volgende keer mag de PTT het weer zelf doen.’ 
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Een geslaagd mixtoernooi voor VC Trivia  
 
 
 

Donderdag 29 december was het weer tijd voor het jaarlijkse mixtoernooi. Zeven enthousiaste teams 
bestaande uit zowel senioren als recreanten volleyballers hebben heerlijk gebald. Team 1 ging er 
uiteindelijk met de winst vandoor. Daarna was het nog lang gezellig in de kantine! 
 

 
 

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  
 
 
 

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) 
 

Zaterdag 4 februari, 19.00 uur 
1. 1e jaardienst Pierre Jenniskens 
2. Karel Alfons Jenneskens (jaardienst) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten  

Lector   Acoliet     Collectant 

07-01: Jos Tielen  Huub Baltussen   Tjeu Tacken 
21-01: Henny Bergs  Max van Dieten   Jan Steeghs 
04-02: Henny Jenniskens Theo v. Rens    Tjeu Tacken 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 398 1416 
 

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 : 06-5540 8023  
 
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 
 
 

 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
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Jong Nederland, eindkamp Stoâle Neuze. (Zie blz. 4) 

 
 


