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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Als ganzen naar het zuiden vliegen,
zijn het vooral de schaatsers die ze bedriegen.

In week 47 is er 28 mm. neerslag in Meterik genoteerd.
Het totaal in november is nu 69 mm.
Het gesprek gaat steeds weer
over de (on)zin van het weer.
Welk weer het ook is,
het is altijd wel voor iemand mis.
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.
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papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2019
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€ 27,50
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€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
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Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
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Meulewiekagenda vanaf 28 november 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

November:
Vr
29:
Zanglust, Ceciliafeest 17.30 uur
Za
30:
Zanglust, Concordia en Heemkunde Meterik deelname ‘Kerk in Licht’ 19.00 uur
December:
Ma
02:
- Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Wo
04:
Vrouwen samen Sterk kerststukje maken aanvang 19.30 uur
Vr
06:
KBO eetpunt 18.00 uur
Za
07:
- Bondsconcours drumband Concordia in Etten-Leur
- Voorronde NK legpuzzelen in MFC 20.00 uur
Ma
09:
Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Do
12:
- KBO Adventsviering 14.00 uur
- Zanglust optreden bij kerstviering KBO 16.00 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
Za
14:
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 - 16.00 uur
Zo
15:
Meriko Vocaal kerstconcert met drumband JN Lambertuskerk Horst 19.00 – 20.30 uur
Ma
16:
- Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur
- Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC
- KBO wandelen 13.30 uur
Di
17:
Zanglust optreden bij kerstviering Zonnebloem
Wo
18:
Vrouwen Samen Sterk kerstviering 19.30 uur
Ma
23:
- Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- Meriko Vocaal champignonactie
Za
28:
JongNL Meterik oud papieractie 14.00 uur
Ma
30:
Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Januari 2020:
Za
04:
Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia Nieuwjaarsconcert 19.30 - 23.30 uur
Ma
06:
Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Za
11:
Vrouwen samen sterk Heilige mis 19.00 uur
Ma
13:
Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Do
16:
Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur
Za
18:
JongNL Meterik grote poets
Ma
20:
Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Wo
22:
Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur
Za
25:
- JongNL Meterik oud metaal - en oud papieractie vanaf 13.00 uur
- Proclamatie 56e Prins Meulewiekers 20.30 uur
Ma
27:
- Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- Meriko Vocaal zingt tijdens Lempkestocht Grubbenvorst 18.30 uur
Februari :
Zo
02:
Ma
03:
Ma
10:
Vr
14:
Za
15:
Zo
16:
Ma
17:
Do
20:
Za
22:

Verlovingsbal Meulewiekers 14.00 uur
Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Zittingsavond de Meulewiekers 20.00 uur
Zittingsavond de Meulewiekers 20.00 uur
Receptie Meulewiekers Prins 13.00 uur
Inloopmiddag dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
- Kinder carnavalsmiddag de Meulewiekers 14.00 16.00 uur
- Carnavalsbal de Meulewiekers 20.30 uur
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Géén groepsavonden in week 50
In de week van 9 t/m 14 december zullen géén
groepsavonden plaatsvinden. In deze week worden cursusavonden
gegeven aan onze staf. Zo investeren wij in onze vereniging en zorgen we
ervoor dat de kwaliteit hoog gehouden wordt.
Hopelijk heeft u er begrip voor, ten slotte komt het allemaal ten goede aan
de leden.

Dienstenveiling
Tijdens de dienstenveiling van JongNL Meterik zijn een aantal diensten aan de man gebracht. Tot op
heden zijn er een aantal diensten nog niet uitgevoerd.
Omdat we niet willen dat het vergeten wordt plaatsen we deze oproep aan de kopers. Willen de kopers
binnenkort een keer contact opnemen met de verkopers om zo een datum in te kunnen plannen voor het
uitvoeren van de dienst. Het telefoonnummer van verkoper staat op de cheque van de dienst vermeld.
Alvast bedankt!
Bestuur JongNL Meterik.

Oproep nieuwe voorzitter(ster)
JongNL Meterik is op zoek naar een nieuwe voorzitter(ster). Monique Brueren zal
na december haar taak als voorzitster naast haar neer leggen.
Dus.....
Ben jij iemand die graag iets wil betekenen voor de Meterikse jeugd, ben jij iemand die het niet erg vindt
om het aanspreekpunt te zijn en ben jij iemand die een vergadering in goede banen kan leiden?...dan
zoeken wij JOU…
Wil je graag meer informatie of twijfel je of dit wat voor je is? Neem dan contact op met Monique
Brueren tel.nr: 06 2865 5971. Zij zal je hierbij graag helpen.

Oproep voor helpende handjes bij OPA/OMA 2020
Het einde van het jaar 2019 nadert met rasse schreden.
Dit betekent voor JongNL Meterik ook dat er voor het nieuwe jaar 2020 weer de OPA- en OMA
groepen vastgesteld mogen worden. Om de groepen compleet te krijgen, zoeken we nog aanvulling.
Dus heb je zin en tijd om 3x per jaar oud papier op te halen of te helpen bij de oud metaal actie, dan
horen we dat graag.
Je komt dan in een vaste groep en weet dan binnenkort al op welke zaterdagen je in 2020 verwacht
wordt. Dit is op een zaterdagmiddag en zal ongeveer 3 uurtjes duren.
Wil je niet in een vaste groep, maar wil je ons bij nood wel een keer uit helpen? Dan horen wij dat ook
graag en plaatsen we je op de oproepkrachtenlijst.
Heb je interesse om te helpen, laat het ons dan weten via info@jnmeterik.nl.
Voor verdere vragen zijn we natuurlijk ook bereikbaar via het genoemde emailadres.
Alvast bedankt.
Namens JongNL Meterik,
Rick van Rengs

Grote poets
Op zaterdag 18 januari 2020 (duurt nog even, maar voor we het weten is het al zover) gaan we weer
aan de grote schoonmaak. Vele handen maken licht werk en we vragen dus zoveel mogelijk helpende
handjes. We zoeken ook mannen die niet bang zijn om op een ladder te staan.
We beginnen 's morgens om 9.00u tot 12.00u en 's middags van 13.00u tot 16.00u. Natuurlijk zijn jullie ook
de hele dag welkom en zal JongNL voor eten zorgen.
Voor poetsspullen wordt gezorgd en uiteraard hoort er een lekker stuk vlaai met koffie/thee bij.
Opgeven kan d.m.v. de ouderhulplijst, via de mail info@jnmeterik.nl of via de app: 06-2865 5971.
Alvast hartelijk bedankt!
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist deel 120
De inwoners van Meterik gaven gul voor de renovatie van de kerk maar
honderdduizend gulden is een erg groot bedrag.
Om de nog resterende vijftigduizend gulden bij elkaar te krijgen werd door de
gezamenlijke verenigingen besloten ‘Pleinfeesten’ te gaan organiseren.
Dat leidde er toe dat
Meterik op 15,16 en 17
mei 1992 onder het motto “Samen sterk voor de
kerk’ bruiste van de activiteiten.
Op vrijdagavond organiseerde OJC KNOR voor
de jeugd een houseparty van ‘Tum up te Bass’.
De zaterdag stond in het teken van
sportactiviteiten (o.a. een wielerspektakel) en ’s
avonds was er een Breugeliaanse avond.
Op zondag na de plechtige hoogmis was er
frühshoppen, een braderie met o.a. oude
ambachten, straattheater, toneel en waren er
activiteiten voor de kinderen. Voor wie Meterik
vanuit de lucht wilde zien waren er zelfs
helikoptervluchten en de animo hiervoor was erg
groot.
Onderdeel van de pleinfeesten was ook de
heropening van de molen, na een totale
renovatie van het dak. Daarom werd met paard
en kar graan aangevoerd, dat ter plekke werd
gemalen. Vooraan in de optocht trok fanfare
Concordia naar de molen waar burgemeester
Fasol de heropening verrichtte.
Ook tijdens de pleinfeesten bleek dat het motto
van de molen ‘Eendracht maakt macht’ op de
inwoners van Meterik van toepassing is.
Door de eendrachtige samenwerking van alle verenigingen slaagden de Pleinfeesten geweldig en werd
de kas van het renovatiefonds goed gespekt.

Woensdag 4 december kerststuk maken

Anny v. Roij heeft een decoratief kerststuk uitgezocht om op
deze ledenavond te maken. Vergeet niet om de
kerstdecoratie voor in het stukje mee te nemen.
Alleen voor diegenen die zich hebben aangemeld:
we beginnen om 19.30 uur in zaal ‘De Meulewiek’
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De geschiedenis van de kerk tijdens
‘Kerk in het Licht’
In het kader van ‘Horst aan de Maas 800’ is er zaterdag 30 november een presentatie in de kerk van
Meterik.
Heemkunde Meterik vertelt het verhaal van de geschiedenis van
de kerk. Terwijl u luistert naar het verhaal kunt u op een
projectiescherm voor in de kerk kijken naar een zestigtal foto’s
die het verhaal verduidelijken.
Het verhaal wordt in vier gedeeltes verteld en na elk stukje van
het verhaal kunt u luisteren naar een lied, gezongen door
zangvereniging ‘Zanglust’ en muziek van de jeugdfanfare van
‘Concordia’.
Tijdens de zang en de muziek kunt u kijken naar oude Meterikse
filmbeelden (enkele filmbeelden en foto’s zijn nooit eerder
getoond).
De kerk wordt feestelijk en sfeervol verlicht door kaarsen.
De kinderen worden uitgenodigd om
een zelf versierd lichtjespotje mee te
nemen, dat een plaatsje krijgt in de
kerk en na afloop weer mee naar huis
genomen kan worden.
De mooie glas-in-lood ramen worden
aan de buitenkant beschenen wat van
binnen prachtig uit ziet. Het belooft een mooie en sfeervolle
presentatie te worden!
De entree is gratis.
Vanaf 18.45 uur is de inloop en om 19.00 uur start de presentatie die ongeveer een uur zal duren.
Na afloop is er in het MFC koffie, thee en warme chocomel.

Iedereen is van harte welkom!

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
Voor het 2e jaar organiseren we het kerstdiner.
Op maandag 16 december is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’.
Met de kerst in zicht, verzorgt ‘Paulus kookt’ een 4-gangen kerstdiner voor u. Kosten: € 12,00
Wilt u met ons mee eten, gezellig, dan kunt u zich tot 9 december opgeven bij ons, tel: 06-3823 0621.
Wie zich tijdens de mantelzorgmiddag al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer te doen.
We hopen u te mogen begroeten op 16 december om 12.15 uur.
De dorpsverbinders: Ria Bouten, Hennie Jacobs en Carli Peeters
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Verslag van de openbare dorpsraadsvergadering van 21 november
Tijdens de dorpsraadvergadering zijn we als eerste in gesprek gegaan met muziekvereniging
Concordia.
De vereniging bestaat uit de fanfare en drumband en is een redelijk bloeiende vereniging met een
grote leeftijdsrange. Dit leeftijdsverschil is soms een uitdaging. Van de andere kant staat de aanwas
van nieuwe leden ook onder druk doordat het kinderaantal in Meterik is afgenomen.
De jeugdopleiding werkt met professionals en is daardoor een dure aangelegenheid. Werkacties zijn
dan ook noodzakelijk om de vereniging financieel gezond te houden.
Concordia heeft ook leden buiten Meterik, maar beseft ook dat de vereniging een belangrijk onderdeel
is in het dorp: een culturele verbinder en aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen.
De komende tijd heeft Concordia het erg druk. Op 7 december gaat de drumband op concours en in
2020 bestaat Concordia 100 jaar. In dit jubileumjaar is er in september een reünie en komt er van 26
t/m 29 november weer een grote uitvoering in de kerk. Diverse projectgroepen zijn al tijden druk bezig
om dit voor elkaar te krijgen. Muziekvereniging Concordia is ook ontzettend blij met het speciaal voor
het jubileum gecomponeerde muziekwerk (een geschenk). De première van dit stuk wil men op een
bijzondere locatie doen en als het kan met een aansprekende gast / korps. We laten ons hierdoor
graag verrassen. In 2021 staat deelname aan het WMC op het programma.
Muziekvereniging Concordia bedankt voor jullie komst.
Na dit gesprek hebben de verschillende werkgroepen verslag gedaan van de lopende zaken binnen de
werkgroep.
Zo is er overleg geweest met de bewoners van het Meteriks Veld, de gemeente en Wonen Limburg.
Er wordt nu extra verlichting gerealiseerd bij het voetpad, er komt nieuwe groenaanplant en Wonen
Limburg gaat nu wekelijks controleren i.v.m. overlast door het dumpen van afval/rommel bij het
appartementencomplex.
Met betrekking tot het centrumplan is er een rondje gemaakt met de gemeente, waarbij de ideeën van
de werkgroep zijn besproken. De wateroverlast wordt aangepakt met het realiseren van verdere
bouwplannen. De gemeente gaat nu verder aan de slag met de wensen en het plan. Zodra het concept
klaar is komt er een presentatie voor de inwoners.
Voor de bouwplannen op het oude schoolterrein (BOW) wachten we op definitieve instemming van
het college. Daarna plannen we een datum om de plannen te presenteren aan belangstellenden.
Met de aanwezigen is er gesproken over de plannen van B & W om de nieuwe sportaccommodatie
bij sportpark de Vonckel te gaan realiseren. De intentie van de gemeente is om hierbij ook de
gezamenlijke sportvelden in Meterik een plek te geven. Dit zorgt voor de nodige commotie en zorgen in
America. Brengt dit de beoogde fusie in gevaar? De gemeenteraad moet nog een standpunt innemen.
Voor nu kunnen we dus alleen speculeren wat de toekomst brengt.
In de Norbertusparochie is een initiatief gestart collectief isoleren en zonnepanelen. Is dit iets voor
Meterik? We nodigen Piet Berden (collectief Norbertus parochie) uit voor de volgende vergadering op
12 december om ons te informeren over de manier waarop zij het hebben aangepakt en wat alles
precies inhoudt. Hierna beslissen we of we hier initiatief nemen. Wilt u graag dat hier een dergelijk
collectief komt, bezoek dan gerust de volgende vergadering. U bent van harte welkom.
De volgende openbare dorpsraadsvergadering is op donderdag 12 december a.s. om 19.30 uur bij
café Kleuskens.
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75 jaar bevrijding Horst aan de Maas.
Op zondag 24 november vond er, met nabestaanden van Derk van Assen, de Stichting
Landschap Horst aan de Maas en Stichting tot Behoud en beheer van Veldkruisen en Kapellen in
Noord-Limburg een herdenking plaats en werd het nieuwe informatiebord onthuld bij het
herdenkingskruis in de Schadijkse bossen. Hier werd Derk van Assen op 14 september 1943
door de Duitsers gefusilleerd.

Zie artikel volgende pagina.

Wandelen
Maandag 2 december trekken we weer de wandelschoenen aan voor de 3 en de 5 km. Heb je ook zin
om mee te wandelen, zorg dan dat je bij het vertrek om 13.30 uur aanwezig bent bij het vertrekpunt ‘De
Meulewiek’. Bij terugkomst ben je welkom bij de inloopmiddag waar Gerda zorgt voor een heerlijke kop
koffie.

Kerst-/adventsviering

Denk aan de opgave voor de kerst/adventsviering zoals vermeld in ’t Krèntje nummer 46.
Opgave is mogelijk t/m zondag 1 december bij Wiel van Rengs tel. 077 398 5937.

55-jarig jubileum
Op 20 november vierde Seniorenvereniging KBO Meterik het 55-jarig jubileum en als we zeggen -vieren dan is het niet te veel gezegd. Want wie heeft er niet genoten van de uitgebreide koffietafel, geheel
verzorgd door café Kleuskens, met soep, verschillende soorten brood(jes), waarop het heerlijke warme
vlees goed tot z’n recht kwam. GEWELDIG LEKKER en bedankt.
Om 19.00 uur ging amusementsorkest ‘De Peelzwervers’ voor ons spelen en na een ietwat stroef begin
(volle maag) ging het vanaf 20.00 uur los met muziek uit de jaren 70 en 80, waar de KBO leden met volle
teugen van hebben genoten. Op de dansvloer, aan de tafels met meedansende handjes en
SJOENKELEND en niet te vergeten, de meezingers die gezamenlijk met het orkest ten gehore werden
gebracht. Mede omdat het zo gezellig was, wilden de aanwezigen dan ook niet naar huis en bleven tot het
einde. Geweldig toch, want zonder het meedoen van de 120 aanwezige leden zou de avond minder
geslaagd zijn geweest.
Het bestuur van Seniorenvereniging KBO Meterik bedankt café Kleuskens met haar helpers voor de
uitgebreide en heerlijke koffietafel. De hulp van de dames van ‘Vrouwen samen sterk’, waarvan het begrip
SAMEN STERK uitdrukkelijk naar de voorgrond kwam (daarom deze naam), orkest ‘De Peelzwervers’, en
alle leden die deze middag en avond tot een succesvolle 55-jarige JUBILEUMviering hebben gemaakt,
WANT: seniorenvereniging KBO Meterik staat garant voor vele activiteiten, georganiseerd door en voor de
leden.
Nogmaals iedereen bedankt voor de inbreng en het doen slagen van het 55-jarig jubileum.
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De zondag van Concordia
Afgelopen zondag heeft Muziekvereniging Concordia zich op diverse
manieren laten zien en horen in ons dorp.

Intocht Sinterklaas
Het begon zondagmorgen om 11.00 uur. Fanfare
en drumband van Concordia voerden de stoet aan
van de vele kinderen die samen met hun ouders
Sinterklaas inhaalden vanaf de Meterikse molen.

De jeugd van Concordia
Na de intocht zorgde het jeugdensemble van
Concordia voor een vrolijke noot in het MFC. Zij
hadden speciaal hiervoor een sinterklaasrepertoire ingestudeerd dat, onder leiding van
Sjaak Jenniskens en met de hulp van een aantal
muzikanten van de fanfare, werd uitgevoerd.

Herfstconcert
Zodra Sint en zijn Pieten vertrokken waren
werd het MFC in gereedheid gebracht voor
het herfstconcert van Concordia dat om
14.00 uur begon. Onder het genot van een
gratis kop koffie werd de middag geopend
door voorzitter Jean-Paul Tacken. Daarna
verzorgden de fanfare en het
slagwerkensemble ieder een mooi optreden,
waarvan het talrijk opgekomen publiek
zichtbaar genoot.
De drumband speelde
overigens, ter voorbereiding op hun
concoursdeelname op 7
december van dit jaar in EttenLeur, hun complete programma.
Voor degenen die dit hebben
gemist of nogmaals willen
beluisteren: op vrijdag 6
december om 20.00 uur staat
nog een generale repetitie gepland
in het MFC. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.
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Mart Hermans 60 jaar lid
Tijdens deze middag werd ook nog stilgestaan bij
het 60-jarig lidmaatschap van Mart Hermans. De
voorzitter sprak namens Concordia zijn
waardering uit voor hetgeen Mart heeft betekend
voor deze vereniging. Mart was 58 jaar actief
muzikant, 17 jaar bestuurslid, 20 jaar lang was hij
één van de trekkers van het TEMA-toernooi en hij
trad op als de spreekstalmeester/presentator van
Concordia. Tegenwoordig is Mart vooral nog
liefhebber van onze muziek en een trouwe
bezoeker van de fanfarerepetities op donderdagavond en onze
concerten.
We feliciteren Mart nogmaals met deze mijlpaal en we hopen dat we hem
nog lang en vaak mogen blijven ontmoeten binnen onze vereniging.

Vrienden van Concordia
Bij dit herfstconcert werd door de voorzitter ook nog even stilgestaan bij de Vrienden van Concordia. Op
de eerste plaats zorgden zij deze middag voor een versnapering bij de koffie. Veel belangrijker om te
vermelden is de betekenis van de Vrienden van Concordia voor onze vereniging. De ondersteuning van
deze groep mensen is ontzettend belangrijk voor het draagvlak van onze vereniging binnen de Meterikse
gemeenschap. Daarnaast leveren onze vrienden, waar mogelijk, financiële ondersteuning.
Het is voor Concordia dus heel erg prettig en belangrijk, dat er een groep mensen is die de vereniging een
zeer warm hart toedraagt.

Intocht Sinterklaas in Meterik

11

Piet pas op!!!!!!
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De schoenveter van Piet zit los.
Wie kan hem vastmaken?
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Meer dan 50 kinderen in de zaal
Nababbelen met Sinterklaas in de foyer
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PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK

24 november organiseerde Velden een selectiewedstrijd dressuur te Velden.

Uitslagen
Klasse L1
Fleur Hermans - van Rengs met Kacy behaalde hier een mooie 2de prijs.
Fleur proficiat!

Agenda

Zondag 29 december is er in de Peelbergen een wedstrijd dressuur voor paarden.

Het is al gauw 5 december……
Zoekt u nog een origineel
Sinterklaascadeau?
Misschien een abonnement op ’t Krèntje?
Neem contact op met de redactie als u een abonnement
op ‘t Krèntje cadeau wilt doen, we maken dan een leuke
cadeaubon (maar dat mag Sint natuurlijk ook zelf doen!!). Mail
naar dorpskrantmeterik@gmail.com of bel 077 398 02 81 of 077 398 38 12.
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2020 elke donderdag in uw mailbox.

Te Koop Kerstbomen div. maten
Nordmann, Omorika en Frasseri.
Tim en Luc Martens
Hazenkampweg 15b
Meterik

Ook kunnen wij uw boom inpakken!
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Agenda
27-11 Pietentraining
06-12 Sinter-pullen party
07-12 Kerststerrenactie

27-12 Kaartavond
11-01 Winteractiviteit jeugd

Kantinediensten
28-11 Annie en Gijs van Rengs
30-11 Geert
01-12 Wiel en Fenne

01-12 Hay
05-12 Toon en Jordi van Rens

Senioren
Uitslagen
24-11 Meterik 1
24-11 Sparta'18 3
24-11 Ysselsteyn 5

-

S.V. Oostrum 1
Meterik 2
Meterik 4

1-2
3-1
0-5

Programma
01-12 Stormvogels'28 1
01-12 America 2
01-12 Meterik 3
01-12 SVOC'01 3
08-12 Meterik 1
08-12 SSS'18 4
08-12 Meterik 4
10-12 FCV-Venlo 3
15-12 V.V. Achates 1
15-12 Meterik 2
15-12 Wittenhorst 6
26-01 Meterik 1

-

Meterik 1
Meterik 2
S.V. Oostrum 3
Meterik 4
EWC'46 1
Meterik 3
Kronenberg 3
Meterik 2
Meterik 1
SV Venray 5
Meterik 3
America 1

14:30
11:00
10:30
10:30
14:00
09:45
10:30
19:30
14:00
10:30
09:30
14:30

Meterik voelt zich tekort gedaan tegen Oostrum
Op zondag 24 november speelden Meterik en Oostrum een sportieve wedstrijd op sportpark De Vonckel.
Meterik leed een onverdiende 1-2 nederlaag, enerzijds tegen een slimmer Oostrum en anderzijds door het
missen van een aantal opgelegde kansen en een tweetal dubieuze beslissingen van de scheidsrechter.
Meterik begon heel sterk aan de wedstrijd en Rens Aerts schoot vanuit kansrijke positie voorlangs. Piet
Steeghs profiteerde vervolgens van een mislukte pass van een Oostrum speler en schoot beheerst de 1-0
in de lange hoek. Oostrum trok het spelbeeld, mede dankzij het vele balverlies en niet sterk verdedigen
van de groen-witten. Keeper Luuk Haenen voorkwam echter met een aantal prima reddingen de
gelijkmaker. Meterik bleef gevaarlijk en via een uitstekende counter leek Piet Steeghs de 2-0 te scoren
maar zijn inzet ging voorlangs. Vlak voor rust kreeg Oostrum loon naar werken en scoorde Joep
Cornelissen de verdiende 1-1. De scheidsrechter negeerde daarbij het vlagsignaal van de grensrechter
voor buitenspel! In eerdere situaties reageerde de scheidsrechter ook niet op een handsbal en een
overtreding binnen de zestien.
Na de thee loerde Oostrum op de counter en trok de regie steeds meer naar zich toe. Rens Aerts had
Meterik echter na een uur weer op voorsprong kunnen zetten, maar de uitstekende keeper Hoogland
pareerde de inzet. Wes Willemsen van Oostrum liet vervolgens zien hoe je wel moet scoren, hij knalde
een voorzet snoeihard binnen. Na de 1-2 wisselde trainer Jan van Ooijen een tweetal spelers en
vervolgens drong Meterik de tegenstander steeds verder terug. Bart Houben leek na een fraaie actie de
zeer verdiende gelijkmaker te scoren maar zijn inzet, die menige groen-wit supporter in de kruising zag
vliegen, ging er rakelings langs! Het slotakkoord was ook voor Meterik, maar een inzet van Rens Aerts
ging langs de verkeerde kant van de paal!
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Jeugd
Uitslagen jeugd 23-november
Meterik/America JO19-1
Meterik/America JO17-1
ST Grashoek/Koningslust JO15-1G
H.B.S.V. JO13-2G
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-1G
Meterik/America JO10-2G
Wittenhorst JO9-1
Sparta’18 JO9-2
Sparta’18 JO8-2

-

Programma jeugd 30-november
GFC´33 JO19-1
Leunen JO17-1
America/Meterik JO15-1
America/Meterik JO13-1
Bavos JO11-3G
De Zwaluw JO10-1
DES Swalmen JO10-1
America/Meterik JO9-1G
America/Meterik JO9-2G
America/Meterik JO8-1G
-

Leunen JO19-2
S.V. Oostrum JO17-1G
America/Meterik JO15-1
America/Meterik JO13-1
SJVV JO11-2G
SIOL JO10-2G
Sparta’18 JO10-2
America/Meterik JO9-1G
America/Meterik JO9-2G
America/Meterik JO8-1G

3
0
0
0
8
1
5
4
2
2

- 0
- 3
- 2
- 0
- 2
- 3
- 3
- 2
- 6
- 18

Meterik/America JO19-1
Meterik/America JO17-1
Hegelsom JO15-1G
ST United/BVV’27 JO13-2G
Meterik/America JO11-1
Meterik/America JO10-1G
Meterik/America JO10-2G
Hegelsom JO9-1G
EWC’46 JO9-1
IVO JO8-2

14:30 uur
15:00 uur
13:30 uur
11:30 uur
11:00 uur
10:30 uur
10:30 uur
09:15 uur
09:15 uur
10:30 uur
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Seniorennieuws

Uitslagen
VC Trivia D1 – Hovoc D2
VC Trivia D2 – Set Up D3
VC Trivia D3 – Set Up D2
VC Trivia D4 – Hovoc D6
VC Trivia D6 – Hovoc D4
VC Trivia H1 – Havoc H2

2-3
1-3
4-0
3-1
0-4
3-1

Programma: zaterdag 30 november
17:00 uur VC Trivia D1 – Livoc Liessel D2 (Horst)
Fluiten: Maaike vd Bosch
Tellen: Puck Versteegen
15:00 uur VC Trivia D2 – Olsredlem D3 (Horst)
Fluiten: Roel van Rengs
Tellen: Jessie Steeghs-Geurts
17:00 uur VC Trivia D3 – ActiveRooy D1 (H)
Fluiten: Peter Hesen
Tellen: Wojciech Kawka
15:00 uur VC Trivia D4 – VC Velden D4 (H)
Fluiten: Elke Dierx
Tellen: Isa Tacken
17:00 uur VC Trivia D5 – VC Velden D5 (A)
Fluiten: Michelle vd Sterren
Tellen: Marjolein van Kempen
15:00 uur VC Trivia D6 – Olsredlem/Brovoc D5 (A)
Fluiten; Fenna Jenniskens
Tellen: Mille Nijssen

VC Trivia D1 verliest de derby tegen Hovoc
Zaterdag 23 november stond de jaarlijkse derby tegen Hovoc dames 2 voor VC Trivia dames 1 weer op
het programma. In de sporthal van de ‘gasten’ speelde VC Trivia haar thuiswedstrijd, waarin ze na een 2-0
voorsprong de wedstrijd uit handen gaf en uiteindelijk met 2-3 verloor.
De eerste set werd meteen duidelijk dat er deze dag een gelijkwaardige strijd gestreden zou gaan worden.
Beide teams begonnen fel en overtuigend aan de wedstrijd. In eerste instantie nam Hovoc het heft in
handen en hielden ze gedurende de set de voorsprong vast. VC Trivia zat de gasten echter op de hielen,
waardoor een spannend einde van de set volgde. Er werd gevochten voor elk punt en VC Trivia wist
daarmee alle setpoints van Hovoc weg te werken. De set werd door de thuisploeg gewonnen met 27-25.
In de tweede set nam opnieuw Hovoc de leiding, maar gedurende de set nam VC Trivia dit over door
verzorgd spel. Het spel van Hovoc werd ontregeld en VC Trivia hield het afwisselende volleybalspel vast
tot het einde van de set: 25-22.
In de derde set stond Hovoc op en het spel van VC Trivia verslapte. Door de service wist nu Hovoc het
spel van VC Trivia te ontregelen en lag er door de thuisploeg geen antwoord klaar. Er werd hard gewerkt
door het team, maar het was te weinig om de set nog binnen te halen. De set werd verloren met 19-25.
In de vierde set bereikte VC Trivia haar dieptepunt. Er werd te weinig tegenstand geboden en zowel
verdedigend als aanvallend kwam het team tekort. Met een alleszeggende stand van 11-25 vloog deze set
aan de neus van VC Trivia voorbij.
Dan een vijfde set, waarin VC Trivia deels uit een ander vaatje wist te tappen. Toch was ook dit te weinig
om de winst in deze derby binnen te halen. Met 7-15 werd de laatste set gewonnen door Hovoc.
Na een aantal nederlagen mag VC Trivia deze week weer proberen het tij te gaan keren in een
thuiswedstrijd tegen Livoc dames 2.
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Verslag VC Trivia D3
Afgelopen zaterdag stond Set Up op het programma. De wedstrijd ging van start en we speelden meteen
ons eigen spelletje. Dit hebben we de hele wedstrijd doorgezet waardoor we met 4-0 gewonnen hebben.
Zondag hebben we de winst gevierd met een lunch. Hier kwam ook nog eens Sinterklaas langs met
gedichtjes en cadeautjes. Volgende week spelen we tegen de dames uit Venray.

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Trivia MA1 – Olsredlem MA1
VC Trivia MB1 – Avance MB3
VC Trivia MC1 – VC Athos ’70 MC2
Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Hornerhof/HHC JB1
VC Trivia N51 – ActiveRooy N51
VC Trivia N51 – Set Up N52

4-0
1-3
4-0
1-3
1-3
2-2

Programma: zaterdag 30 november
15:00 uur VC Trivia MA1 – VC Hero MA1 (M)
Fluiten: Twan Driessen
Tellen: Wilma Theunissen
13:00 uur VC Trivia MB1 – VC Athos ’70 MB2 (A)
Fluiten: Peter Cuppen
Tellen: Vera Pouwels
13:00 uur VC Trivia MC1 – Civitas MC3 (H)
Fluiten: Jenny Litjens
Tellen: Jin Yun Kleuskens
17:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Ledub JB1 (M)
Fluiten: Ise Kersten
Tellen: Mirthe Cox

Recreanten
Uitslagen
Vokon H1 - VC Trivia H1

0-4

Programma
Donderdag 28 november 20:45 uur
VC Kessel D3 – VC Trivia D5
Donderdag 28 november 20:30 uur
VC Touche – VC Trivia D4
Vrijdag 29 november 21:00 uur
VC Trivia D1 – VC Athos ’70 D2
Fluiten: René Clausen
Zondag 1 december 10:00 uur
VC Trivia H1 – Brovoc
Fluiten: Hans Cox
Zondag 1 december 10:00 uur
VC Trivia H2 – Meuleveld
Fluiten: Betsy vd Heijden
Zondag 1 december
VVT – VC Trivia H3
Maandag 2 december 20:00 uur
Setpoint D1 – VC Trivia D1
Maandag 2 december 21:00 uur
AV Flash D3 – VC Trivia D6
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Kerstconcert
15 december 2019
Op zondag 15 december zal Drumband Jong Nederland Horst een Kerstconcert geven in de
Lambertuskerk in Horst. Hierbij wordt de drumband bijgestaan door zangkoor Meriko Vocaal en
zangeres Lisette Vervoort.
Het concert begint om 19:00 uur en duurt tot
ongeveer 20:30 uur.
Daarna kunt u nog nagenieten onder het genot
van warme chocomel en een warm vuurtje in het
atrium.
De entree voor het concert bedraagt 5 euro,
kaartverkoop zal op de dag zelf plaatsvinden
aan de deur.
Dus zondag 15 december om 19.00 uur. Zet dit
alvast in uw agenda!

Drumband JN Horst

Uitslagen competitie: Week 47
Meterik 1
Meterik 2
De Smetenhof 2
Grubbenvorst 2
Meterik 5
Meterik 6
Grubbenvorst 5
Sevenum 7

De Smetenhof 1
Oirlo 1
Meterik 3
Meterik 4
Sevenum 3
Hegelsom 4
Meterik 7
Meterik 8

Competitie stand: Ronde 12
10 - 4
6–6
7–6
7–4
3–9
9-3
5 - 10
6-7

A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse
C4 Klasse

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

77
97
67
80
71
77
93
77

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats 4
plaats 1
plaats 11
plaats 6
plaats 11
plaats 4
plaats 1
plaats 4

Speler van de week: TOON HOFMANS van Meterik 5

Molen Eendracht Maakt Macht, GEEN SPECULAAS!
Beste bezoekers,
Op zaterdag 30 november wordt er wegens omstandigheden GEEN speculaas
gebakken. Op zaterdag 14 december wordt er weer molenbrood gebakken in ’t Bakhuuske.
Bekijk ook onze website www.molenmeterik.nl om op de hoogte te blijven van alle activiteiten
in en rondom de molen.
Bedankt voor uw begrip.
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WERELDLICHTJESDAG

Vanaf 1997 is het Wereldlichtjesdag op de tweede zondag in december. Dan staan we wereld – rond, stil
bij alle kinderen die, op welke leeftijd dan ook, zijn overleden.
We willen herinneren….
We willen hen in het licht zetten….
We willen dat hun naam genoemd blijft worden…

Want geen kind is zo aanwezig als een kind dat er niet meer is…
Op die tweede zondag van december branden over de hele wereld om 19.00 uur kaarsen. Zo maken we
licht voor onze overleden of vermiste, maar heel zeker gemiste kinderen. Al is het nog zo lang geleden…
verdriet verjaart niet…
Marloes Nogarede die op gitaar wordt begeleid door Koen Muijsers en Sanne Hesen zorgen voor live
muziek.
Muziek spreekt als er even geen woorden zijn…
Het speciaal voor Wereldlichtjesdag geschreven lied ‘Precious Child’ zal zeker klinken. Iedereen die het
kind dat elke dag wordt gemist, wil herdenken, is welkom op zondag 8 december om circa 18.30
uur op het Pastoor Vullinghsplein te Sevenum (bij Janssen-Noy). Daar wordt u door ons ontvangen en
wordt er gevraagd of u de naam genoemd wilt hebben van diegene die u wilt herdenken, waar u een lichtje
voor wilt aanmaken.
Om 18.45 uur lopen we in een korte tocht (500 meter rolstoelvriendelijk) naar het sfeervol verlichte
terrein van het Jongeren Gilde waar we buiten met tekst, muziek en door middel van lichtjes willen
herinneren en herdenken.
Bij heel erg slecht weer zal de tocht worden geannuleerd en zal de herdenking in de blokhut plaatsvinden.
Adres: Het Vongdere 1 5975 BZ Sevenum
Na afloop bent u van harte uitgenodigd bij het haardvuur in de blokhut voor een kop koffie/thee en
zelfgebakken vlaai/cake. De mogelijkheid om na te praten of om te ontmoeten is er. Iedereen die zich
betrokken voelt, nodigen wij van harte uit.
Wereldlichtjesdag Noord-Limburg vindt plaats in Sevenum maar waar u ook
vandaan komt, U bent van harte welkom!
Organisatie: Sjoerd van den Dam / Dian Driessen-Heldens 06-4628 6369,
samen met trouwe gepassioneerde vrijwilligers.
Facebookpagina: wereldlichtjesdag Sevenum

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
KNOEPE
Knoepe [Ned.:] botsen; [verl.t.:] ik knoepte; [volt.verl.t.:] ik bin geknoept
Ás ge oonverwâchs erges tèggenóp knoept, dán hèdde en fleenke botsing gemákt. ‘Heej zuut d’r
verschandalizeerd oêt, umdát ie, ónderwaeges na hoês mètte fiets, tèggen enne lektrische paol is
geknoept!’. En dá némde ów veur in ’t vervolg wát meender te zoêpe en dá gebeurt ’t wér, noow tèggen e
murke… Miëstal giët ’t hêl, dát knoepe, en guf ’t veul geluid. Tèggen ennen iêzere luchtepaol knoepe mákt
vul miër laeve ás dát ge d’r álliën má tèggená boetst!
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De Financiële Huisartsen van Melior Bewind & Financiële
Coaching.
Steeds meer mensen vinden het lastig om inzicht te krijgen én het overzicht te behouden over de eigen
financiële situatie nu en in de toekomst. Dat is ook niet vreemd als je ziet hoe snel de wereld om ons heen
verandert en digitaliseert. Heel veel informatie is beschikbaar via internet, maar is internet altijd even
betrouwbaar en actueel?
Daarom zoeken mensen een coach of vertrouwenspersoon dichtbij huis die antwoord geeft op vele
vragen en helpt bij het nemen van belangrijke (financiële) beslissingen. Patricia van Tilburg en René
Achten zijn beiden 20 jaar als coach- en adviseur werkzaam geweest bij Rabobank Horst-Venray.
In 2018 zijn we gestart met een eigen praktijk in financiële coaching en sociaaljuridische zorgverlening.
Financiële vitaliteit:
Als je de geldzaken niet op orde hebt, kun je daar erg ziek van zijn.1,4 miljoen huishoudens in Nederland
heeft risicovolle tot problematische schulden, maar schaamt zich om hulp te vragen. Als ’financiële
huisarts’ begeleiden wij mensen met financiële stress weer op weg naar een financieel gezond leven. We
zijn ook door de rechtbank aangesteld als beschermingsbewindvoerder voor personen die vanwege
schulden, verkwisting en/of psychische of lichamelijke klachten niet meer (tijdelijk) hun eigen financiën
kunnen regelen. Iedereen heeft recht op een financieel gezond leven!
Spreekuur bij de financiële huisarts/vitaliteitscoach:
Maar wij zijn ook jouw sparringpartner en coach als je wensen hebt of je zorgen maakt of alles wel goed is
geregeld. “Hoe zit het nu met mijn pensioen? Wat doe ik met mijn woekerpolis? Kan ik eerder stoppen
met werken? Moet ik sparen, beleggen of juist extra aflossen op de hypotheek, nu de rente zo laag is?
Wat is een familie hypotheek? Maar ook vragen als: “Is een testament of levens-testament bangmakerij
of bittere noodzaak? Hoe krijg ik (gratis) juridische hulp? Hoe voorkom ik hoge eigen zorgbijdrage en
schenk- en erfbelasting? Wat als ik ernstig ziek word of overlijd?”

In samenwerking met Nibud, het Nederlands instituut voor Budgetvoorlichting, bieden wij sinds kort via
onze website www.meliorbewind.nl toegang tot een 8-tal geldplannen, voor mensen met geldtekorten én
geldoverschotten. Mensen zijn gelukkiger als hun geldzaken op orde zijn. Heb jij ook mooie wensen of
zorgen? Neem dan gerust contact met ons op! Ook jij hebt recht op een financieel gezond leven!
Melior Bewind & Financiële Coaching - Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom. Tel: 077-206 10 66.
Patricia van Tilburg en René Achten - info@Meliorbewind.nl - www.meliorbewind.nl
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

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

Oxalis toont veerkracht in 2e helft, maar verliest
Zondag 24 november stond de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie op het programma. Altior 1 was
in ‘De Kruisweide’ in Sevenum de tegenstander voor Oxalis 1, uitkomend in de overgangsklasse.
Het zou een uitdagende wedstrijd worden tegen de dames uit Heeswijk Dinther, een ploeg die in de
veldcompetitie uitkomt in de topklasse.
Altior wist de wedstrijd al snel te openen met een afstandsschot. Oxalis had hier echter meteen een
antwoord op en scoorde de 1-1. Maar Altior speelde beter en wist gedurende de eerste helft steeds
verder uit te lopen. Hierdoor stond er een ruststand van 3-9 op het scorebord.
Trainer/coach Jan Wielink gaf aan dat de dames van Oxalis meer moesten zakken om de schoten af te
vangen. Na de rust wisten de dames uit Horst aan de Maas steeds vaker de korf te vinden. Maar ook
Altior bleef scoren. De 2e helft ging meer gelijk op, waardoor het lastig werd voor Oxalis om dichterbij te
komen. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 7-14.
Volgende week speelt Oxalis 1 tegen ODIO 1 om 13.15 uur in Millingen aan de Rijn.

Vacature schoonma(a)k(st)er
SV Oxalis zoekt een schoonma(a)k(st)er die 2 tot 3 uurtjes per week onze nieuwe accommodatie kan
poetsen. Het gaat om 4 kleedlokalen, 2 scheidsrechterslokalen, gang en toiletten. Periode jaarlijks van
augustus t/m oktober en van eind maart t/m juni.
Dit alles tegen een gepaste vergoeding. Interesse of meer weten? Neem dan contact op met het
secretariaat via info@svoxalis.nl

KangoeroeKlup vriendinnentraining thema Zwarte Piet

Op zaterdag 30 november staat de Zwarte Pieten training van de KangoeroeKlup gepland. Van 10.00
-11.00 uur kunnen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) in zaal De Kruisweide in Sevenum leuke
balspelletjes komen doen. En je mag deze keer je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes
meenemen!
En misschien komt Zwarte Piet ook nog wel een bezoekje brengen.
De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. De training die de
Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op basisvormen van bewegen. Door de
KangoeroeKlup komen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) 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.
Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, gooien
en vangen. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen. Wil je meedoen? Meld je dan aan
via info@svoxalis.nl. Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z voor meer informatie.

Agenda
• 29-11-2019: Sintviering Kangoeroes, F- en E-teams van 18.30-20.00 uur in kantine Sportpark Wienus
• 30-11-2019: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal De Kruisweide Sevenum
(vrienden/vriendinnentraining thema Zwarte Piet)
• 14-12-2019: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal De Kruisweide Sevenum (thema Kerst)
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.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 30 november, (1e Advent) 19.00 uur- 20.00 uur:
manifestatie Kerk in het Licht. Inloop 18.45 uur.
Let op: er is dan GEEN H.Mis
Zaterdag 7 december, 2e zondag v.d. Advent, leesjaar A, 19.00 uur
Zaterdag 14 december, 3e zondag v.d. Advent, zondag ‘Gaudete’, 19.00 uur
Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick (jaardienst)
Lectoren:
07-12: Margriet Hendriks
14-12: Maria v. Rijswick

Acolieten:
07-12: Max v. Dieten
14-12: Jan Philipsen

Collectanten:
30-12: Tjeu Tacken
14-12: Piet Colbers

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.
Ziekencommunie
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer
de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit
dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen
langs te gaan.
Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer
is: 06 5540 8023
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van
het secretariaat te gebruiken.
Voor in de agenda:
Zaterdag 30-11: manifestatie ‘Kerk in het Licht’ vanwege de viering van 800 jaar Horst. Aanvang: 19.00
uur. Toegang gratis. Heemkunde Meterik, Zanglust, Ger de Mulder en jeugdleden van muziekvereniging
Concordia zullen hun medewerking verlenen. Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee
te drinken in zaal ‘De Meulewiek’.
Dinsdag 24-12: Vieringen in de vooravond van Kerstmis.
- 18.30u: viering voor de gezinnen - kinderviering
- 20.00u: H. Mis m.m.v. seniorenkoor Zanglust
Woensdag 25-12: hoogfeest van Kerstmis
-09.30u, mis t.g.v. Kerstmis, m.m.v. muziekvereniging Concordia
Donderdag 26-12: 2e Kerstdag: geen H. Mis in Meterik
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