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Redactieadres : Donkstraat 9, tel. 077-3980281
E-mailadres

: dorpskrantmeterik@gmail.com

Kopij digitaal aanleveren vóór maandagavond 19.00 uur

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer 112
Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie
Tel: 0900-8844

Apotheek
Americaansewg 35a Horst
Tel: 077-3985454
www.v-a-l.nl
Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 13.00 uur

Huisartsenpraktijk Horst
M.J.Duives
Tel: 077-3981122
L.H.R.Majoor
Tel: 077-3985042
Spoednummer
Tel: 077-3971747
Westsingel 100 Horst aan de Maas
www.zorghoes.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
“Het Zorghoes”
Westsingel 98 Horst
Tel: 077-3981450
b.g.g
VieCurie Venray
Tel: 0478-522222

Huisartsenpraktijk Horst
O. de Groen
Tel: 077-3982333
Americaanseweg 35 Horst
www.dokterdegroen.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Gemeenschapshuis
De Meulewiek
Tel: 077-3982779
AED aanwezig

Huisartsenpost Nrd-Limburg
Tel: 0900-8818

Kerkdiensten
Tel: 077-3981617
Priester nooddienst
Tel :077-3548888
Dekenaat Horst
www.rkhorst.nl

Medisch Centrum Nieuw Huys
Tel: 077-4658999
Americaanseweg 35 Horst
Spoedlijn: 077-4642623
Ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Gemeente Horst aan de Maas
Tel: 077-4779777
www.horstaandemaas.nl

Huisarts America
J.v.Dongen
Past jeukenstraat 6 America
Tel: 077-4641707
www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur: ma t/m/ vr
08.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 uur

Dorpsraad Meterik
Secr: Schadijkerweg 18
Tel: 077-3986910
www.dorpsraadmeterik.nl

Colofon:
Advertentie tarieven:
Redactieadres

: Donkstraat 9
5964 AJ Meterik
Emailadres: dorpskrantmeterik@gmail.com
Tel
: 077-3980281
Bankrekeningnr : 1333.91.906
tnv Dorpsraad Meterik
Redactieleden

1 pagina
20 euro
¾ pagina
15 euro
½ pagina
10 euro
¼ pagina
6 euro
Zoekertjes
2,50 euro
Gevonden/verloren voorwerpen: gratis.

: Mat van Rijswick
Loes Heuvelmans
Mariet Bakker
Ine Bouten

Advertenties kunnen alleen digitaal
worden aangeleverd.

2

Meulewiekagenda vanaf 27 oktober
Oktober:
Za
29:

Open dag Groepsaccommodatie Op de Meterik

November:
Wo 2 t/m 6: Rome reis café Kleuskens
Za
05:
- Zij-Actief – Mandarijnenactie
- Natuurwerkdag in de Schadijkse Bossen
Zo
06:
Bekerwedstrijden VCM
Wo
09:
Zij-Actief – Lisette Dickhoff over hulp bij dementie
Vr
11:
Cecilia avond Meriko
Za
12:
Concert in MFC De Meulewiek door drumband Someren en
drumband MV Concordia
Za/Zo 12-13: Opening carnavalsseizoen bij Café Kleuskens
Zo
13:
- Intocht Sinterklaas
- Concert drumband MV Concordia in Deurne
Wo
16:
Generale repetitie drumband MV Concordia
Do
17:
Dorpsraad vergadering
Vr
18:
Cecilea avond Seniorenkoor Zanglust Meyerik
Za
19:
Drumband MV Concordia generale repetitie
Zo
20:
- Concours drumband MV Concordia
- Jong Nederland artiestenmiddag
Wo
23:
Zij-Actief – excursie naar meldkamer politie te Venlo
Vr
25:
- Cecilia avond MV Concordia
- Feestavond VCM
Za
26:
- Café ’t Hukske – 5e Meterikse liedjesavond
- Oud Metaal actie Jong Nederland
- Oud Papier actie Jong Nederland
Wo
30:
Sinterklaas op bezoek bij RKSV Meterik
December:
Za
03:
Sinterklaas bezoekt VCM
- Kerststerrenactie RKSV Meterik
Za
10:
Oud Papier ophalen door Jong Nederland
Zo
11:
Bekerwedstrijden VCM
Wo
14:
Zij-Actief – Kerstviering m.m.v. zanggroep de Golde Liesjes
Di
27:
Muzikale bijdrage Meriko aan Kerstwandeling Kasteelse bossen
Wo
28:
Winteractiviteit VCM
Do
29:
JCM – Oliebollenactie
Vr
30:
Speurtocht F-jeugd RKSV Meterik
Januari 2012:
Za
07:
Nieuwjaarsconcert Meriko en Concordia
- Ouder/kind toernooi VCM
Za
08:
The Sparks in café Kleuskens
Za
21:
Prinsenbal
Za
28:
Oud Metaal actie Jong Nederland
- Oud papier Jong Nederland
Zo
29:
Bekerwedstrijden VCM
- Verlovingsbal boerenbruiloft 3x11

Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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( Advertentie )

SLAGERIJ DRIESSEN
In verband met het uitstapje naar Rome is SLAGERIJ DRIESSEN
op donderdag 3 nov. vrijdag 4 nov. en zaterdag 5 nov.

GESLOTEN

( Advertentie )

Te koop
diverse soorten appels en peren
Zak met 5kg Elstar voor 3 euro !!!

FRUITBEDRIJF JENNISKENS
CROMMENTUYNSTRAAT 50
METERIK
TEL 077-3984308
Openingstijden:
ma-wo-do-vr van 13.30 tot 18.30 uur
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
dinsdag’s gesloten
( Zoekertje )

( Zoekertje )

PARTY VERHUUR METERIK!

Licht en Geluid nodig voor o.a.:

Hét adres voor uw:
• Partytent
• Hangtafel
• Heater
• Verlichting
Kortom, alle beginselen voor een
geslaagd feest!

- Verjaardagsfeestjes voor 50 man
- Personeelsfeestjes voor 250 man
- Presentaties en shows
- Uitversterken van bands
- Alle overige activiteiten voor zo’n
max. 250 pers.

Contact Mark telefoon: 06-45868212

Bel Bas op 06-13640181
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Plaar maar aan.
Na een aantal jaar op survival geweest te zijn in
Swalmen mogen we dit jaar voor het eerst naar de
Ardennen! In het weekend van 5 & 6 November staat er
een ruig en uitdagend programma klaar voor jullie. Dit
betreft vlotvaren op de Ourthe, een ruig ATB parcour
afleggen, over de apenbrug klimmen, abseilen, tokkelen,
hill walk, ruig touw parcours en bergbeklimmen.

Vertrek vanaf blokhut:
We vertrekken zaterdag 5 november om 7:15 uur bij de blokhut. (zorg dat je er dan bent)!

Terug bij de blokhut:

Het programma duurt tot 16:30 uur. Daarna zullen we naar de blokhut rijden en verwachten
we tussen 18:30 en 19:30 uur weer in Meterik te zijn.

Wat neem je mee:











Lunchpakket voor zaterdagmiddag
wat snoep en drinken (of wat je maar lekker vindt)
maximaal €10,00 meenemen om evt. iets lekkers te kopen (broodjes / drinken /
snoepjes).
Regenkleding.
Makkelijk zittende kleding (voor het ATB fietsen is een broek zonder wijde pijpen aan
te bevelen)
Voldoende reservekleding (mocht je nat en/of vies worden)
Weekenduitrusting voor overnachting in een tent (slaapzak, luchtbed, kussen,
tandenborstel enz.) .
Douchespullen met handdoeken.
Paspoort of ID kaart

Bereikbaar:
Mocht er iets zijn, dan is Paul dat weekend te bereiken op: 06-10660245
Vele groeten van Suzanne, Rick, Yvonne en Paul
Artiesten middag
Zoals al eerder vermeld zal deze plaats vinden op zondagmiddag 20 november. De
voorbereidingen voor dit spektakel zijn al in volle gang. Alle mama's, papa’s,
broertjes/zussen, ooms en tantes, de buurvrouw/-man, opa en oma zijn van harte welkom
om dit gebeuren te aanschouwen. Kortom iedereen die maar belangstelling heeft om het
talent van de jeugd van Meterik te zien is welkom. Er zal een jury aanwezig zijn die elk
voordrachtje beoordeelt en het beste stuk mag tijdens de zittingsavond meedoen. Aangezien
het twee jaar geleden zeer leuk was, belooft dat veel goeds. Dus noteer alvast in je agenda:
zondag 20 november om 13.30 in het MFC: DE ARTIESTENMIDDAG VAN JONG
NEDERLAND METERIK
Binnenkort meer informatie over de kaarten verkoop!
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Sportvereniging RKSV Meterik

Algemeen
Schrijf alvast in de agenda
03 december Kerststerrenactie

29 december Kaartavond

Kantinediensten
27-10-11 Annie en Mathieu Geurts
29-10-11 Jan Driessen
30-10-11 Annie, Eddy, Mirthe en Annemarie
30-10-11 Nick van Rengs
01-11-11 René Versleijen

Het kantinedienst schema staat ook op de website. Indien je verhinderd bent dien je zelf voor
een vervanger te zorgen.

Senioren
Programma 30 oktober
Wednr.
8873
13113
19204
19387

Aanv.
14:30
10:30
10:30
10:30

Wedstrijd
Meterik 1
Montagnards 3 Meterik 3
Merselo 4
-

EWC'46 1
Meterik 2
Melderslo 3
Meterik 4

Veteranen
Aanv./vertr.
29-10 Wittenhorst - Meterik
05-11 Meterik
- VVV’03
12-11 Koningslust - Meterik

17.00/16.15
17.00
verplaatst

Korfbal
We gaan beginnen in de zaal. De eerste wedstrijden in de zaalcompetitie zijn in het weekend
van 12/13 november.

JeugdVoetbal
Programma 29 oktober ( Beker )
Meterik D2 - United D2
Irene B4 - Meterik B1

11:00
12:45
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K.B.O. - Meterik
Graag wil ik de leden de presentatie van HARTBRUG reizen
op dinsdag 15 November nog eens onder de aandacht
brengen omdat het gewenst is om zich hiervoor op te geven
i.v.m. organisatie en folders en inrichting van de zaal. Opgave
vóór 1 november bij Jeu of Henk. Aan deze middag zijn geen
kosten verbonden.
Op dinsdag 1 november houden we een themamiddag over de leefbaarheid in Meterik.
Dit is een thema waar veel dorpsgenoten zich mee bezig houden en er zich terecht zorgen
over maken, daarom worden geinterreseerden van harte uitgenodigd om samen met de
voorzitter van de Dorpsraad hierover te praten, ook i.v.m. de nieuwbouw van woningen.
Deze middag wordt gehouden in “de Meulewiek” en de aanvang is 14.00 uur en ook aan
deze interessante middag zijn geen kosten verbonden. Hiervoor hoeft men zich niet aan te
melden. Graag tot dan.

Kinderkoor La Campanella

Lekker genoten van de herfstvakantie en zoveel leuke dingen gedaan dat je de hele dag
loopt te zingen en te fluiten? Komt goed uit ! Maandag gaan we weer van start met het
kinderkoor.
De repetitie is voortaan van 18.30 uur tot 19.15 uur.
Kinderen vanaf groep 4 mogen zich nog steeds bij ons aansluiten. We zijn echt een heel
gezellig stel en zouden het leuk vinden er nog wat zangvriendjes en/of vriendinnetjes bij te
krijgen. We gaan beginnen met liedjes voor de gezinsmissen en kerstmis. Mooi moment dus
om in te stappen.
Agenda:
31 oktober
07 november
14 november
19 november

Repetitie
Repetitie
Piano-repetitie in het MFC
Gezinsviering 19.00 uur
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70
Oproep
Wie heeft per abuis zaterdag na de wedstrijd van
dames 3 de verkeerde heren jas meegenomen.
Hij hing aan de kapstok in het scheidsrechterslokaal. Het is een bruin/groene jas.
Groet Jos Kleuskens 06-52002120

Fluiten: Cornelis Sitaniapessy
Tellen: Marij van Rengs
Jeugdnieuws
Meisjes: zaterdag 29 oktober
12:30 uur VC Meterik MB1 – VC Athos’70 MB3
Fluiten: Loes Cleven
Tellen: Celine Hesen + Shalena Opbroek

Bloemenactie
Recreanten Dames 1 & 2, Meisjes B & C,
hartstikke bedankt voor jullie hulp met de
bloemenactie. Zonder jullie hulp hadden we niet
zoveel bloemen kunnen verkopen!

14:15 uur VC Meterik MB2 –
Vershuys.com/Peelpush MB3
Fluiten: Willem van Rengs
Tellen: Floor Janssen + Britt Joosten

Zaaldienst
Als je zaaldient hebt (fluiten of tellen), denk er
dan aan om 15-30 minuten van te voren
aanwezig te zijn. Dan weten de teams dat de
personen van de zaaldienst ook daadwerkelijk
komen en zich helemaal bezig kunnen houden
met de wedstrijd.

13:00 uur HVC MC1 – VC Meterik MC1
Circulatievolleybal: zondag 30 oktober
Niveau 5 in America
13:30 uur Hornerhof/HHC N52 – VC Meterik N51
14:00 uur VC Meterik N51 – Avoc N51

Teamfoto's voor website
Inmiddels zijn er verschillende teams die teamfoto's hebben gemaakt voor de website. Heb je
dit met je team nog niet gedaan? (met name
Dames senioren teams, recreanten teams en
jeugdteams). Maak dan snel een foto en stuur dit
naar onze webmaster!
(webmaster@vcmeterik.nl)

Verslag MC1 (vorige week)
Zaterdag moesten wij in onze eigen gymzaal
tegen Olsredlem spelen. Helaas hebben we dat
verloren. We hebben niet heel slecht gespeeld,
maar we konden het net niet winnen. De
volgende keer gaan we er weer helemaal voor!
Groetjes Meisjes C

Seniorennieuws
Dames: zaterdag 29 oktober
19:00 uur Jokers VC 1 – VC Meterik 1
17:00 uur Jokers VC 2 – VC Meterik 2
16:00 uur Unicum 2 – VC Meterik 3
16:00 uur VC Meterik 5 –
Vershuys.com/Peelpush 6

Verslag Team 11
Op zondag 16 oktober was het dan zover.
We mochten ons 1ste toernooi gaan spelen.
Samen met onze superspelers: Guus, Daan,
Djim, Anouk, Femke en Meike gingen we
richting Liessel. Iedereen (inclusief de
coaches) vond het wel een beetje spannend.
Daar aangekomen konden we eerst de
eerste wedstrijd aanschouwen, voordat we
zelf mochten gaan ballen. In de tussentijd
hebben we diverse yellen verzonnen, een
aantal ervan hebben we ook gebruikt zoals:

Fluiten: Theo van Rens
Tellen: Sill Craenmehr
Heren: zaterdag 29 oktober
19:00 uur Hovoc 3 – VC Meterik 1
17:00 uur VC Athos ’70 3 – VC Meterik 2
19:30 uur VC Meterik 3 – VC Velden 1
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“pompoen, citroen, meloen we worden kampioen” en “daar komt de bal we geven hem
een knal”, “cola sinas, 7up wij zijn de beste volleybalclub”, “banaan,banaan, banaan we
gaan er tegen aan”, en “morgen staan we in de krant met een beker in de hand.” Het eerste
wedstrijdje was even wennen dat had te maken met alle drukte die er om ons heen te zien en
te horen was. Die verloren we uiteindelijk ook met 5-2. De tweede wedstrijd ging al een stuk
beter, die hebben we dan ook gewonnen met 4-1 . De laatse wedstrijd hebben we helaas
verloren met 2-1, maar zeker niet slecht gespeeld. Die ging erg goed. Uiteindelijk zijn we 2e
geworden. En nu op naar het volgende toernooi.!!!!!!!!!! De coaches, Cindy en Nicole.
Recreanten programma
Dames
Woensdag 2 november ; 20:45 uur
VC Meterik 1 – Set Point 1
Fluiten: Fred Kersten

Heren
Zondag 30 oktober ; 10:00 uur
VC Meterik 1 – VC Olympia 1
Fluiten: Paul Jacobs

Wegseizoen.
Dit kan nu toch wel echt als beëindigd beschouwd worden. Al
zal het niet onmogelijk zijn dat je een of meerdere renners nog
op een verdwaalde zondagmorgen hier of daar kunt spotten.
De mountainbikers zijn alweer een paar weken fanatiek hun
rondjes in de bossen aan het crossen. Een paar weken geleden
startten er nog een achttal renners gezamenlijk
in de oranjetocht. Dat niet iedereen over de specifieke sterke spiergroepen beslist die wel
handig zijn met mountainbiken, bleek wel uit het feit dat enkele renners aan het eind van hun
Latijn de finish bereikten. Enkele renners kozen zelfs een paar kilometer voor het eind het
hazenpad richting het clublokaal. Foei! Dat in het tenue van de Barkrukken… Máár ook zij
hebben inmiddels weer de juiste benen en maken nu vrolijk met de hele groep hun rondjes.
Programma:
Komende zaterdag gaan we met zijn allen, of in ieder geval degene die tijd hebben, naar de
open dag van de nieuwe groepsaccommodatie van Ton en Carli. We verzamelen om precies
14.00 uur bij Kleuskens. Natuurlijk mogen de geïnteresseerde echtgenotes mee.
De jaarvergadering staat gepland voor zaterdag 25 februari, zet deze datum alvast in je
agenda!
Nieuwe leden.
Mochten er mensen zijn die interesse hebben in een lidmaatschap van Twc de Barkruk
hebben ze nu de (voorlopig laatste??) kans om lid te worden. Aangezien we net één seizoen
in het nieuwe tenue aan het fietsen zijn is het nog mogelijk om kleding bij te bestellen. De
komende jaren wordt het alleen maar duurder om in te stappen, wij stellen het als plicht dat
leden in het tenue van Twc de Barkruk fietsen.Voor nieuwe leden is het een pré als ze of
Meterikker zijn of een sterke binding hebben met Meterik. Om het een en ander voor het
nieuwe seizoen in goede banen te kunnen leiden hebben we 15 december als uiterste datum
om je nog op te geven.
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Programma:

20:00

22:00

20:00
12:00
20:00
20:00
11:00

22:00
12:00
22:00
22:00
12:30

►
►
►
►
►
►
►

maandag nov 7
dinsdag
nov 8
donderdag nov 10

19:30
20:00
18:30

22:00
22:00
19:30

►
►
►

vrijdag

19:00

21:30

►

20:00

22:00

►

18:00
10:45
16:00
20:00
20:00
20:00

21:30
12:15
18:30
22:00
22:00
22:00

►
►
►
►
►
►

20:00
20:00
20:00
12:00
14:00
15:45
20:30
20:00

22:00
22:00
22:30
12:00
14:00
16:30
21:00
23:30

►
►
►
►
►
►
►
►

vrijdag
woensdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zondag

okt 21
okt 26
okt 28
nov 1
nov 2
nov 4
nov 6

nov 11

zaterdag
zondag

nov 12
nov 13

Maandag nov 14
dinsdag nov 15
woensdag nov 16
donderdag nov 17
vrijdag
nov 18
zaterdag nov 19
zondag
nov 20

vrijdag

nov 25

Repetitie Drumband - DB (MFC "De Meulewiek")
Geen Slagwerkles (Herfstvakantie!) - JD
Repetitie Drumband - DB (MFC "De Meulewiek")
Klaarzetten/Opruimen/Poetsen - Groep 2 - FF
Najaarsoverleg - BS (Hegelsom)
Repetitie Drumband - DB (MFC "De Meulewiek")
Allerzielenlof - FF (Kerk Meterik (Bijeenkomst
10.45 uur!))
Bestuursvergadering - BS (Cafe kleuskens)
Overleg Jeugdbestuur en Begeleiders - JD
Sint Maarten optocht - DB (School\, tijd nog niet
bekend)
Cecilia avond ZV Meriko - MV (MFC "De
Meulewiek" - Helpen: GROEP 3)
Repetitie Drumband (Kronenberg) - DB
(Kronenberg)
Repetitie Drumband - DB (MFC "De Meulewiek")
Intocht Sint Nicolaas - MV (MFC "De Meulewïek")
Concert Drumband in Deurne - DB (Deurne)
Repetitie Drumband - DB (MFC "De Meulewiek")
Repetitie Drumband - DB (MFC "De Meulewiek")
Generale Repetitie Drumband - DB (MFC "De
Meulewiek")
Repetitie Drumband - DB (MFC "De Meulewiek")
Repetitie Drumband - DB (MFC "De Meulewiek")
Repetitie Drumband - DB (MFC "De Meulewiek")
Drumband verzamelen - DB (MFC "De Meulewiek")
Drumband vertrekken - DB (MFC "De Meulewiek")
Concours Drumband - DB (Schouwburg Venray)
Terugkomst Drumband - FF (Cafe kleuskens)
CECILIA Avond - MV (MFC "De Meulewiek" Helpen: Groep 4)

Concordia Nieuws:
Opgave Cecilia avond vóór 05 november!
Aankondiging aankomende concerten:
Drumband:
Drumband:
Dumband:

13 november in Deurne
16 november GENERALE REPETITIE in MFC
20 november CONCOURS in Venray
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Kerkberichten H.Joannes Evangelist
zaterdag 29 oktober, 31e week door het jaar, 19.00uur
1.Jan Tacken en overledenen v.d. fasmilie Tacken- Thijssen
2.Mariska Janssen (jaardienst) en haar opa’s en oma’s
3.Sef Versleijen
4.Gerard Kuenen (jaardienst)
zaterdag 5 november, 32e week door het jaar, 19.00uur
1.
2.
3.
4.

Lei Craenmehr
Sjang Jenniskens, Anna Jenniskens - Verheijen ( beider verjaardag)
Lei Peeters en overl. ouders Peeters - v. Wijlick (jaardienst)
Mathieu v.d. Heuvel en Gertruda Hesen (jaardienst)

Lectoren :
29-10: Henny Bergs

Acolieten:
29-10: Cor Ambrosius

05-11: Christie de Klijn

05-11: Sjoerd en Jordy

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. op het wekelijks spreekuur ( maandag 09.00 tot 10.00 uur)
2. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 21,- en onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een
enveloppe deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
3. door overmaking van € 21,- op bankrekeningnr. 1333 03 497, onder vermelding van de intentie
en de datum van de intentie.
Attentie:
i.v.m. met andere aanlevertijd voor plaatsing in de Dorpskrant: svp uw misintenties minimaal
2 weken vantevoren opgeven. Intenties die op maandagochtend worden opgegeven kunnen niet
geplaatst worden in de Dorpskrant of Trompetter van dezelfde week.
Doopdata Meterik: 18-12. Opgeven voor doopsels: svp. via clustersecretariaat. Bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.
Data om te noteren:
Voorafgaand aan de Eerste Communie en het Vormsel zijn er ook dit jaar weer voorbereidende
missen gepland. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze missen zijn op:

Eerste Communie:
Zat. 17-12
Zat. 11-02
Zat. 24-03
Zo. 13-05

Presentatie
Thema Doopsel
Thema Vergeving
1e H.Communie (deze datum ligt vast)

Voorbereidende mis Vormsel:
Zat. 19-11

Let op: wijziging tijdstip!
Voor wat betreft de gravenzegening van Allerzielen is er voor Meterik op zondag 6
november om 11.00 uur eerst een gebedsviering met uitstelling en aansluitend gravenzegening
ingepland. Tijdens het Lof zullen de namen worden genoemd van iedereen waarvan er een
gedachteniskruisje achter in de kerk hangt.
Voor wat betreft de gravenzegening van Allerzielen is er voor Meterik op zondag 6 november om
11.00u eerst een gebedsviering met uitstelling en aansluitend gravenzegening ingepland. Tijdens het
Lof zullen de namen worden genoemd van iedereen waarvan er een gedachteniskruisje achter in de
kerk hangt.
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( Advertentie )

((
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