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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij.  

In week 25 is er 13 mm. bijgekomen.  
Het totaal in juni is nu 60 mm.  

Zomers van toen zijn groener en warmer,  
zomers van nu zijn een tikkeltje armer.  
Maar straks zijn de zomers van nu net  zo warm en groen,  
want het zijn dan de zomers van toen.  
 
 
           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 2019 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

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

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 27 juni 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

 

Juni: 

Zo 30: Jeugd Concordia voorspeelmorgen 10.30 - 12.00 uur 
 

Juli: 

Ma 01: - KBO wandelen 13.30 uur 
  - Meriko Vocaal zomervakantie concert 18.30 uur 
Di 02: KBO fietsdag 
Wo 03: Zanglust optreden Hof te Berkel Horst 18:30 -19:30 uur 
Vr 05: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 06: t/m 13 juli JongNL Meterik gezamenlijk kamp 
Ma  08: KBO kienen 13.30 uur 
Vr 12:  t/m maandag 15 juli Miëterikse kermis 
Za 13: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 15: KBO wandelen 13.30 uur 
Vr 25: Zonnebloem amusementsmiddag in ’t Haeren in Grubbenvorst 
Za 27: JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
 

Augustus: 

Vr 02: KBO eetpunt 13.30 uur 
Ma 05: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 07: - Vrouwen samen sterk fietstocht Kevelaer  
  - KBO bedevaart Kevelaer 10.30 uur 
  - Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer 14.00 uur 
Za 10: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 11: Oogstijd 800 12.00 -16.00 uur 
Ma 12: KBO kienen 13.30 uur 
Ma 19: KBO wandelen 13.30 uur 
Do 22: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Za 24: JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
Ma 26: t/m vrijdag 30 augustus JongNL Meterik aanvang nieuw seizoen 
Vr 30: RKSV Meterik jubileumweekend 
Za 31: RKSV Meterik jubileumweekend 
 

 

 

Fanfare op Peeltoernooi 
 

Afgelopen zondag 24 juni gaf de fanfare van Muziekvereniging Concordia acte de présence op 

het Peeltoernooi in Meijel. Tijdens deze muziekwedstrijd kunnen orkesten zich door een jury laten 
beoordelen. Elk orkest speelt een programma uit de eigen afdeling.  
Veel muziekgezelschappen gebruiken dit toernooi als voorbereiding op een concoursdeelname 
verderop in het jaar. 
De afgelopen 2 weekenden namen ruim 30 muziekgezelschappen deel aan dit evenement. 
Concordia bracht een zeer gevarieerd programma met o.a. de Ouverture Dancer in the Dark, 
gebaseerd op filmmuziek geschreven door Björk (Ijsland), het prachtige I Shall Love But Thee van 
Jan van der Roost, uitgevoerd samen met de Venlose sopraan Marian Hofstra en het complexe 
maar ook technisch spectaculaire werk Paganini Variations. 
 
Ondanks de hoge temperaturen was er toch nog redelijk wat publiek aanwezig bij het optreden 
van Meterik en zij genoten volop van het concert. De jury beloonde de uitvoering uiteindelijk met 

het predicaat ’zeer goed’, het hoogste predicaat dat in de twee weekenden werd toegekend. 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Gezamenlijk kamp 

 
Nog een kleine 2 weken en dan gaan we op gezamenlijk 
kamp. 
Het beloven weer super, gezellige kampweken te worden. 
Binnenkort meer hierover. 

 

Geslaagden gefeliciteerd 

JongNL Meterik wil iedereen die geslaagd is voor zijn of haar opleiding 
van harte feliciteren. Geniet van jullie welverdiende vakantie. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Hoofdpunten voorlopige notulen, d.d. 20 juni 2019 

 
‘Dit is Meterik’: een korte film over Meterik gemaakt in het kader van 800 jaar Horst 
aan de Maas 
 
De film is klaar en zal op de Miëterikse Kermis gepresenteerd worden. Let op de aankondigingen! 
De film is door omroep Reindonk gemaakt in opdracht van Dorpsraad Meterik en gemeente Horst 
aan de Maas.  
 

Terugkoppeling uit de werkgroepen 

De werkgroep Sociaal organiseert maandelijks gezamenlijk eten in het MFC de Meulewiek. 

Gemiddeld eten 18 inwoners mee. Uit een evaluatie blijkt dat het gezamenlijk eten erg wordt 
gewaardeerd. 
  

De werkgroep Communicatie heeft de nieuwe website van de dorpsraad klaar. Alle 

informatie is weer up to date en de site wordt gebruiksvriendelijker. Op 1 augustus a.s. gaat de 
nieuwe website de lucht in. De verenigingen ontvangen nog bericht over het bijhouden van de 
Meulewiekagenda op de nieuwe website. 
 

Programma bezoek burgemeester Palmen aan Meterik 

Het programma is gereed om burgemeester Palmen kennis te laten maken met Meterik.  

Het bezoek vindt donderdag 22 augustus a.s. plaats. We starten bij de molen en laten 

burgemeester Palmen per fiets ons mooie Meterik ontdekken. Voor verdere informatie: let op de 
aankondiging een paar weken voor het bezoek.  
Let voor meer informatie op berichten in ’t Krèntje en op onze Facebook-pagina. 

 

Geslaagd 

Aan het Dendron College in Horst slaagde Maud Theeuwen voor VMBO-T 

Maud, proficiat! 
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Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 99 
 
 
 
Op zaterdag 31 juli 1971 werd pastoor W.H. 
(Wiel) Janssen in Meterik geïnstalleerd. 
 
In de Echo van Noord-Limburg van 30 juli 

1971 stond daarover het volgende: 
 

Installatie Pastoor Janssen. 

Het programma b.g.v. de installatie van pastoor Janssen op zaterdag 
31 juli is als volgt: 
 
19.00 uur: Concelebratie in de parochiekerk, waarbij de installatie als pastoor en de presentatie als 
distriktscatecheet zal geschieden door deken Akkermans. Tijdens deze plechtigheid zal het woord 
gevoerd worden door burgemeester Steeghs, door een lid van het kerkbestuur en verder nog door 
een afgevaardigde van het parochiecomité. Fanfare Concordia en de gemengde zangvereniging 
Meriko luisteren het geheel muzikaal en vocaal op. Aan de ouders van schoolkinderen wordt 
vriendelijk verzocht de kinderen te laten plaatsnemen in de kinderbanken. 
Onmiddellijk na de eucharistieviering bestaat in de kerk gelegenheid om te feliciteren. Tot 
ongeveer half negen kan men dan in de bondszaal nog nader kennis maken met de nieuwe 
parochieherder. Aan de bewoners van de kom wordt vriendelijk verzocht te vlaggen.’   
 
In augustus 1971 maakte Meterik zich op om pater Piet van Rengs, die vanaf juni 1970 in Meterik 
op vakantie was, niet met lege handen terug te laten gaan naar zijn missiepost in Paramaribo.  
 
Door Jo Hermans uit Meterik en Jo Imming uit Sevenum werd een oriëntatierit uitgezet die op 
zondag 29 augustus onder grote belangstelling gereden werd. De start was bij de bondszaal en de 
finish bij zaal Jan Versleijen. 
 
Er werd gereden in een A- en een 
B-klasse (voor ervaren en minder 
ervaren rijders) en de tocht was 
ongeveer 45 km lang. 

 

In café Versleijen stond ook een 
exclusieve houten spaarpot 
opgesteld die door cafébezoekers 
werd gevuld met dubbeltjes, 
kwartjes en guldens. 

De pot werd in 1971 drie keer 
geledigd en zorgde er voor dat er 
een mooi bedrag kon worden 
bijgeschreven op de rekening van 
pater Piet.  

 

 

Op 17 oktober 1971 verliet hij Meterik voor de tweede keer om in zijn missiegebied in Suriname te 
gaan werken. Tijdens zijn vakantie was de vóór-Americaan zich gaan toeleggen op sociaal werk. 
Bij de Stichting Raad Maatschappelijk Welzijn in Rotterdam deed hij kennis op die hij in zijn 
missiegebied wilde gaan inzetten. 
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Fietstocht naar Lago di Ledro in Italië  

met Marco en Leon 31 mei 2019 - 23 juni 2019 

 

Zal er zo maar wat dagen uit pikken.  

Dag 3  

Zondag 02 juni 2019, Robertville, België 
De eerste twee dagen is het wennen...., 
wennen aan het zadel, wennen aan het trappen 
wennen aan het weer, het ritme, het los laten. 
Vandaag was het heel anders. 
 
Het zadel zat beter, de benen sterk, 32 graden 
voelt prima en het bullshitgehalte loopt de 
spuigaten uit. 
 
Ook bijzondere momenten: de buurvrouw op de camping vanmorgen ging broodjes halen met de 
auto in ‘t dorp en vroeg of wij ook wilden. “ Graag 4 stuks en kaas als dat er is” antwoordden wij. 
Komt ze later terug, terwijl wij de tenten hebben afgebroken en geeft onze bestelling. Ze wilde er 
niets voor hebben!! Dus wij haar flink geknuffeld. 
 
Bij het pakken van de fiets ziet Leon een defect aan een van de 
tassen. Een schroef ontbreekt. Onze andere buurman komt met een 
kist met prullen en taadaaa....’n passend schroefje.  
 
On the trail again maken we 11.30 uur een eerste stop: ondertussen is 
het 32 graden en drinken we een coke. Voor de lol ook een Leffe....of 
twee. “unter das Rökschen stösst das Bökschen” 
 
Vol lef storten we ons op de komende afdaling 
waarna het nodige klimwerk: gaat haast als vanzelf.  
Onderweg, op zoek naar een kampeerplek weer in de 
vrije natuur, ontdekken we dat er geen water meer is. 
Bij een willekeurig woonhuis vragen we of we water 
mogen tappen, en krijgen nog een extra fles 
mee....geweldig toch. Nu illegaal kamperen aan de 
Our alwaar we een uitgebreid bad hebben kunnen 
nemen in de beek en daarna een heerlijke pasta 
gegeten. Zo simpel kan het zijn. 
 

Dag 5  

Damned wat een lekker chicky. 

Dinsdag 04 juni 2019, Nébing, Frankrijk. Het is 7.00 uur als ik wakker word en de tent open rits. De 
zon prikt via de tentingang naar binnen. Leon wordt ook wakker. Hij kookt water voor koffie en 
thee, terwijl ik onze broodjes knak met mosterd beleg en een sinaasappelmannetje creëer.  
Zo: ontbijt op bed . 
 
Op de velden hangt wat nevel en de rookpluimen van de koeltorens van de kerncentrale Cattenom 
stijgen verticaal omhoog.... ‘t is nog windstil. 
We starten dag 5 wederom langs de Moezel. Na korte tijd verlaten we de Moezel en rollen we het 
glooiende landschap van Lotharingen binnen. Een gebied met graan- en koolzaadvelden zo ver 
het oog kan kijken en verder dan dat. Dorpen zijn er weinig en wat er is, lijkt verlaten. 
Gedurende 50 km geen terras of winkel te bekennen Gelukkig hadden we vanochtend royaal 
proviand ingeslagen met als topper een hele gegrilde kip met aardappelen, direct van de grill. 
In de middag bereikt het kwik 34 graden en vanwege de open velden geen spatje schaduw en de 
zuidenwind blaast ondertussen krachtig en continue van voren. 
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Na zo'n 50 km een eerste (en enige) terras met de lekkerste cola ever! Na coke 2 en wat rust 
trappen we de bikes weer voorwaarts. Cola geeft mij vleugels..... (mij dus niet ........pfff blij dat ik in 

zijn wiel kan blijven 🤨) in een diepe zit snijden we door de wind over glooiend asfalt met 

mijlenverre gezichten. Ondertussen raakt ons water op. Maar waar krijg je water in een verlaten 

dorp 🤔. Juist, op ‘t kerkhof. 

 
Bij km 80 een plekje gemaaid gras naast een bosje....eindelijk schaduw! 
Hier trekken we ons ondertussen slow cooked chicky vlot en efficiënt volledig uit elkaar. Daarbij 
genieten we van rode wijn en lauwe aardappelen. Damned, dat was lekker!!! We doen een dutje 
zoals het hoort na zo'n feest en cruisen voort. 
 
In het dorpje Harprich zien we een ooievaarsnest op een stroompaal. VET. Verderop nog een. En 
een op de schoorsteen van een huis. En op de kerk. En, en, en... het dorp is er mee bezaaid. Heel 
leuk dit schouwspel. 
 
We bereiken km 100 en zijn ondertussen in een meer bewoond gebied, echter zonder campings, 
noch terrassen. Dat wordt weer een nachtje vrij kamperen bij ca km 115. Met nog een volle buik 
van de perfecte kip, genieten we van de wijn, terwijl muggen ons bloed drinken..... hup in de tent. 
Het is 22.00 uur en nog 21 graden terwijl ik dit schrijf. 
Groetjes, Marco en Leon 

 

FIETSDAG                                                                                                                                                                                

Leden die zich aangemeld hebben voor de jaarlijkse fietsdag op 2 juli 
worden verzocht om op tijd aanwezig te zijn; we vertrekken om 09.15 
uur in Meterik bij de kerk. Het bestuur wenst alle deelnemers een gezellige fietsdag en mooi weer. 

WANDELEN 

Maandag 1 juli gaan we weer wandelen en we vertrekken om 13.30 bij de zaal. Bij terugkomst 
heeft Gerda de koffie weer bruin bij de inloopmiddag. 
 
 

 

 

 

Seniorenochtend met aansluitend kermisbuffet 
 
Op kermismaandag 15 juli is er ook dit jaar weer een programma voor de senioren in de 
kermistent. Heemkunde Meterik zal een presentatie houden over de historische ontwikkeling van 
het Miëterikse Veld. Daarnaast zal Margo Verbeek zorgen voor de muzikale omlijsting. De ochtend 
wordt afgesloten met een overheerlijk kermisbuffet, verzorgd door Paulus Kookt in samenwerking 
met de Dorpsverbinders Meterik. Deelname aan het ochtendprogramma inclusief buffet kost 
slechts €12,00. Deelname aan alleen het ochtendprogramma kost €2,50 (betaling kan worden 
voldaan op locatie). Om inzicht te krijgen in het aantal mensen dat deelneemt aan het kermisbuffet 
vragen we u op te geven bij de Dorpsverbinders.  
Dit kan t/m 10 juli per mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com of per telefoon: 06-3823 0621   
 
Tot op de seniorenochtend! 
 
Paulus Kookt 
Dorpsverbinders Meterik 
Stichting Meterikse Kermis 
 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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        Op kerkplein in Meterik 
 
 

Pleinconcert door Meriko Vocaal 
 

Als afsluiting van het seizoen vindt er op maandag 1 juli een bijzonder concert plaats op het 

plein achter de kerk. 
 
Onder begeleiding van ons vast combo worden verschillende muziekstukken ten gehore gebracht. 

Het concert begint om 18.45 uur en duurt tot 19.30 uur. 
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar MFC ‘De Meulewiek’. 

Entree is gratis. 
 

Het geheel staat onder leiding van Ron Hanssen. 
Dus komt dat zien en horen!! 

 

 

Randactiviteit – laatste kans om aan te melden!  

 

Beste dorpsgenoten,  

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en bijdragen van sponsoren is het 
ons gelukt ook dit jaar weer tal van leuke activiteiten voor jong en oud te 
organiseren. Voor de meeste activiteiten is dit de laatste week om je aan 
te kunnen melden. 

Geef je dus snel op en tot ziens op 12, 13, 14 en 15 juli!  
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Voorspeelmorgen zondag 30 juni 

 

Op zondag 30 juni is de jaarlijkse voorspeelmorgen van MV Concordia Meterik. Middels dit 

optreden wordt het muziekseizoen weer afgesloten en zullen alle leerlingen in een luchtig optreden 
laten horen wat ze het afgelopen lesjaar van hun docenten geleerd hebben.  

Het programma begint om 10:30 uur.  
 

Let op! In tegenstelling tot eerder bericht zal de voorspeelmorgen dit jaar 

plaatsvinden in basisschool Onder de Wieken.  

 

Ook worden tijdens deze morgen de diploma’s uitgereikt aan de leerlingen die het afgelopen 
lesjaar hun diploma hebben gehaald.  

 
Wij hopen veel papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en overige belangstellenden te 

mogen verwelkomen op deze muzikale en gezellige morgen!  
Tot dan! 

 
 

 

Meriko Vocaal on tour 

 

Afgelopen zaterdag 22 juni heeft Meriko Vocaal weer een mooi optreden verzorgd in Ohé en Laak. 
Op uitnodiging van het koor Novi Cantus zijn we rond 17.30 uur met de bus vertrokken om op tijd 
in Ohé en Laak te kunnen zijn. Na het omkleden, dat strak georganiseerd was door onze 
kledingcommissie, hebben we kort buiten in het zonnetje ingezongen. 

De twee koren voor ons zetten een puik optreden neer, maar waren zeker ook onder de indruk van 
het energieke optreden van Meriko Vocaal. Extra applaus was er voor ons combo dat met twee 
nieuwe muzikanten voor een fantastische begeleiding zorgde. Samen met onze oude / nieuwe 
dirigent Ron Hanssen hebben we voor een spetterende afsluiting van de avond kunnen zorgen en 
bleef het nog lang gezellig. 

Bij de afsluitende tombola zijn diverse leden in de prijzen gevallen, waardoor we nog bijna een 
extra boedelbak nodig hadden voor de terugreis. 

Lijkt het je leuk om mee te gaan met ‘Meriko on Tour’, we hebben nog plaats voor enkele 
mannelijke zangers. Meld je nu aan en kom vanaf volgend seizoen met ons meezingen! 
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Presentatie over het Meterikse Veld 

tijdens Meterikse kermis 

In het kader van Horst aan de Maas 800 jaar wordt er in Meterik hard gewerkt aan het project '800 
jaar Oogsttijd', een groots opgezet evenement dat in maart (zaaien), augustus (oogsten) en 
oktober (dorsen) aan de bevolking wordt gepresenteerd.  
Samenwerkend met de organisatie van het ‘800 jaar Oogsttijd’ presenteert Heemkunde Meterik 
tijdens Meterikse kermis de geschiedenis van het Meterikse Veld. 
 
Rondom de Meterikse molen ligt het Meterikse Veld, waar al meer dan 800 jaar graan is 
verbouwd.   
 

• Wie waren de eigenaren van het Meterikse Veld. 

• Wat vertelt archeologisch onderzoek ons over het verleden. 

• Hoe zag het Meterikse Veld er uit in de middeleeuwen. 

• Hoe ontstonden de eerste Nederzettingen, gehuchten en dorpen. 

• Wie woonden en werkten in de loop der jaren op het Meterikse Veld.  
 
Heemkunde Meterik zal op maandag 15 juli, tijdens de seniorenochtend op Meterikse kermis 
vertellen over dit bijzondere gebied, dat bol staat van historie. De aanvang van de presentatie is 
om 10.00 uur in de feesttent op de Speulhofsbaan en zal ongeveer één uur duren.  
Iedereen is welkom. 
 

 
 

’t Krèntje volgende week in elke Meterikse 

brievenbus 
 
 
 

Enkele keren per jaar wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid. Donderdag 4 juli (volgende 

week) is dat weer het geval. De Meterikse abonnees van de digitale versie ontvangen het krantje 
gewoon in hun mailbox, maar vinden het volgende week ook in hun brievenbus.  

                          

 

 

Op woensdag 3 juli om 19.00 uur luidt Seniorenkoor ZANGLUST hun zomervakantie in met een 
luchtig optreden in de binnentuin van Hof te Berkel 

 

 

 
 
 
 
                                           
 

       
 

       Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie.  
       Onze repetities beginnen weer op 19 augustus. 

https://pixabay.com/nl/opmerking-muziek-sleutel-melodie-1314943/
https://pixabay.com/nl/opmerking-muziek-sleutel-melodie-1314943/
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       Sportvereniging Oxalis               

                                           Horst aan de Maas 
 

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

 

Kampioenschapsreceptie 28 juni 

Dit seizoen 2018-2019 mocht SV Oxalis negen kampioenschappen vieren! 
Op vrijdag 28 juni vindt de receptie plaats voor deze kampioenen.  
Van 19.00 – 20.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd in de kantine van Sportpark Wienus in 
Hegelsom om de teams te komen feliciteren. 
 

Onze kampioenen zijn: 

• 1e helft veld:      A1 en C1 

• Zaal:                  Midweek, D1 en F2 

• 2e helft veld:      F1 en F2 en D1 en D2 
 

KangoeroeKlup 

Vorige week was de laatste KangoeroeKlup training. De KangoeroeKlup shirtjes zijn al fris 
gewassen en klaar voor het nieuwe seizoen. We starten eind augustus/begin september weer met 
KangoeroeKlup trainingen.  

Op zaterdag van 10.00 - 
11.00 uur kunnen kinderen 
van 4-5 jaar op Sportpark 
Wienus in Hegelsom 
balspelletjes komen doen.  
 
Door de KangoeroeKlup 
komen kinderen al op 
vroege leeftijd in aanraking 
met balsport en leren 
spelenderwijs te 
functioneren in 
teamverband.  
 
Ze ontwikkelen balgevoel 
en zijn op een speelse 
manier met bewegen bezig.  
 
De Kangoeroes trainen 1 
keer per maand.  
 
Meer informatie of een 
keertje meedoen? Kijk 
op https://bit.ly/2FueV0Z of 
mail naar info@svoxalis.nl. 
 

 

Agenda 

- 18/08/2019: Trainingsdag Senioren 1 en 2 van 11.00-17.00 uur 
- 31/08/2019: Deelname SPES-Toernooi in Milsbeek voor alle jeugdteams  
- 07/09/2019 + 08/09/2019: start 1e helft veldcompetitie 2019-2020 
 
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 

 

 

http://www.svoxalis.nl/
https://bit.ly/2FueV0Z
mailto:info@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 29 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Geen misintenties  
 

Zaterdag 6 juli, 14e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst) 
2. Nella v.d. Beuken en overledenen van de familie (jaardienst) 
 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

29-06: Henny Jenniskens 29-06: Max v. Dieten  29-06: Piet Colbers 
06-07: Susan Baltussen 06-07: Theo v. Rens  06-07: Jan Steeghs 
   

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. 077 398 1416 
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  

Voor in de agenda: 

Ook dit jaar is er in de parochiefederatie in de zomer weer een vakantierooster van kracht. 
Dat houdt in dat er in Meterik een mis zal zijn op: 13-07, 27-07, 10-08, 24-08 en 31-08. 
Op zondag 8 september is dan weer de jaarlijkse bedevaart naar Tienray (10.30 uur) 

 
 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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