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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

Als in januari de vorst niet komen wil,  
dan komt ie nog zeker in maart en april. 
 
In week 51 is er 8 mm. neerslag gevallen. 
In week 52 is er 21 mm. gemeten. 
Het totaal in december is 69 mm. 
Het totaal in 2019 is gekomen op 716 mm. 
 
Allen een gezond en mooi 2020. 

         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. 
 
 

De redactie van ’t Krèntje wenst iedereen  
alle goeds voor een gezond en gelukkig nieuw jaar. 

We streven er naar om in de 366 nieuwe dagen van 2020  
51 mooie nieuwe Krèntjes te maken! 

Bedankt voor uw abonnement op ons krantje, 
we hopen dat u het met plezier zult lezen. 

 
 

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 2020 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

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 2 januari 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Januari 

Vr 03: Kbo eetpunt 18:00 uur 
Za 04: Nieuwjaarsconcert Meriko Vocaal en Muziekvereniging Concordia 19:30 - 23:30 uur 
Ma 06: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 09: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 11: Vrouwen samen sterk Heilige mis 19:00 uur 
Ma 13: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Wo 15: KBO positieve gezondheid 14:00 uur 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur 
Za 18: JongNL Meterik grote poets 
Ma 20: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Di 21: Zonnebloem gezellige middag met Toneelgroep 60+ 
Wo 22: Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur 
Do 23: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 25: - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie 13.00 - 15:00 uur 
  - Proclamatie 56e Prins van de Meulewiekers 20:30 uur 
Ma 27: Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
   

Februari 

Zo 02: Verlovingsbal Meulewiekers 14:00 uur 
Ma 03: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 06: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Vr 07: KBO eetpunt 18:00 uur 
Ma 10: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen  14:00 uur 
Vr 14: Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur 
Za 15: Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur 
Zo 16: Receptie Meulewiekers Prins 13:00 uur 
Ma 17: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen  13:30 uur 
Di 18: KBO Rabobank middag 14:00 uur 
Do 20: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij Café Ôs Kruuspunt 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: - Kindercarnavalsmiddag de Meulewiekers 14:00 - 16:00 uur 
  - Carnavalsbal de Meulewiekers 20:30 uur 
Ma 24: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - Optocht de Meulewiekers + uitreiking 3 Vrouwen 13:30 uur 
Di 25: Boerenbruiloft de Meulewiekers 14:00 uur 
Za 29: JongNL Meterik, oud papier actie  14:00 uur 
   

Maart 

Ma 02: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
  - KBO eetpunt 18:00 uur 
Do 05: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Vr 06: KBO eetpunt 18:00 uur 
Ma 09: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen  14:00 uur 
Za 14: Deelname JongNL Meterik aan NL-Doet actie 
Ma 16: - Dorpsverbinders inloopmiddag in foyer MFC 13:30 - 16:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Als eerste wensen we iedereen een creatief en actief 2020 
toe. Dat het een goed jaar zal zijn 
 
 

 
 

 

Pruts-in 

Hallo jongens en meisjes van de basisschool,  

aanstaande zaterdag 4 januari organiseren wij van 13:30-16:30 uur de pruts-inn. 

Een middag gezellig knutselen en lekkere dingen maken. Bijvoorbeeld: een écht 
wobblebot robot, gelukspoppetjes, schilderijen, iets lekkers én natuurlijk lekker 
timmeren.   
Deze middag is voor leden en niet-leden en is gratis.  
Mocht je graag iets lekkers willen maken, is het handig als je een leeg boterkuipje meeneemt. 
Dit om het mee naar huis te kunnen nemen. Kom gezellig een middagje fröbelen en gezellig samen zijn!  
Graag tot 4 januari! 

 

Oudjaarsstafvergadering 

Zondag 22 december stond de oudjaarsstafvergadering op de agenda. Met een grote groep begonnen 
we aan de vergadering. Tijdens deze vergadering kwam het bestuur van onze vereniging ter sprake. 

Truus Nillesen (na 40 Jaar) en Monique Brueren (na 24 jaar) hebben te kennen gegeven te 

stoppen bij het bestuur van JongNL Meterik en als actief staflid. We gaan als bestuur op zoek naar een 

waardige vervanger voor Monique als voorzitter. Maar met trots kunnen we ook mededelen dat Anja 

Huijs vanaf 1 januari onze nieuwe penningmeester is en dat Paul Hoeijmakers en Rick van 

Rengs zijn herkozen als bestuurslid van onze vereniging. Rick van Rengs zal tijdelijk de taken van 

Monique waarnemen, zolang we nog geen nieuwe voorzitter gevonden hebben. Na alle overige 
officiële agendapunten kwamen we na iets meer dan anderhalf uur aan het onofficiële gedeelte. 
 
Nadat iedereen zijn plaats weer had ingenomen, was het tijd om onze stafleden te bedanken voor hun 
inzet van het afgelopen jaar. Hiermee willen wij als bestuur nogmaals de waarde van de vrijwilliger bij 
een vereniging onderstrepen!  

Vervolgens was het de eer aan Sander Ambrosius en Anjo Verbong om in het zonnetje gezet te 

worden. Beide zijn ze 10 jaar lid van JongNL Meterik. Ze hebben een aandenken ontvangen voor hun 
jubileum bij onze vereniging. Anjo en Sander nogmaals bedankt voor jullie enorme inzet en hopelijk 
gaan jullie hier nog jaren mee door! 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
10 jaar staflid JongNL Meterik  

Sander Ambrosius  
en Anjo Verbong 
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Ook dit jaar moeten we helaas afscheid nemen van een aantal stafleden die hebben besloten te 
stoppen als staflid bij JongNL Meterik. Rick Houben, Rens Hermans, Ruud v.d. Homberg, Fer Jacobs, 
Marieke Kurvers en Fenna Jenniskens, bedankt voor jullie inzet bij JongNL Meterik. 
 
Gelukkig hebben we het afgelopen jaar ook een aantal nieuwe stafleden mogen begroeten die ons 
team zijn komen versterken. Veel succes en plezier, welkom bij de club van JongNL Meterik! 
 
Daarna hebben we nog even extra stil gestaan bij het afscheid van Monique en Truus. Truus en 
Monique hebben zich op allerlei gebieden en momenten ingezet voor onze vereniging. We gaan ze 
ontzettend missen binnen onze club! We hebben op een passende manier afscheid genomen en ze 
een aandenken overhandigd. Daarnaast is Truus uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2019!   

overhandiging aandenken JongNL Meterik-tijd              uitroepen van vrijwilliger van het jaar 2019 en 
                aan Monique Breuren                                     overhandiging aandenken JongNL Meterik-tijd 

                                                                                                  aan Truus Nillesen  
 
De vergadering was hiermee afgesloten waarna we met z’n alle konden genieten van een heerlijk 
winterbuffet van ‘Verkoeijen’. Hierna hebben we er nog een gezellige middag (voor sommigen zelfs 
avond) van gemaakt. Het was een leuke, gezellige en geslaagde dag. 
Bestuur JongNL Meterik 

 
Ouderhulplijst 
De ouderhulplijst is uitgedeeld aan alle leden. Het zou fijn zijn als deze ingevuld retour komt.  
Alle hulp is welkom, dit waarderen we zeer. Alvast bedankt. 
 

Grote poets 
Op zaterdag 18 januari 2020 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 werken 's morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
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 of 06 28655971. 
 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
 
 

mailto:info@jnmeterik.nl
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Geschiedenis van de parochie St. Jan Evangelist - 

deel 124 

 
In 2000 besloot pastoor Maesen om een mis te doen in de Poolse taal. Elke 
zaterdagavond/zondagochtend zaten er ongeveer 30 Polen in de kerk die hij 
begroette in de Poolse taal om daarna over te stappen op de mis in het 
Nederlands, waar de aanwezige Polen niets van verstonden. Ondanks dat 
kwamen ze telkens terug en dat deed pastoor Maesen besluiten om voor een 
mis in de Poolse taal te gaan zorgen. Hij vond twee Poolse kapelaans, 
Darius Drawik uit Swalmen en Valdermar Partijka uit Beesel, bereid om op 
zondag 20 augustus een mis op te komen dragen.  
 
 

Om de Poolse seizoenarbeiders te bereiken ging pastoor Maesen uitnodigingsbriefjes ophangen in de 
telefooncel naast de kerk waar veel Polen elke dag kwamen om te bellen. Ook ging hij briefjes uitdelen 
op campings en pensions waar de Polen verbleven.  
 
De eerste mis in de Poolse taal was een groot succes; er waren meer dan 300 bezoekers. 
De tweede mis, op zondag 27 augustus was minder druk bezocht maar waarschijnlijk kwam dat omdat 
een aantal Polen na het oogstseizoen alweer terug waren gegaan naar hun vaderland. 
 
Voor pastoor Maesen was de grote belangstelling reden om er voor te zorgen dat voortaan elke 
zaterdagavond een mis in de Poolse taal werd opgedragen. Gerard Maesen haalde elke week de 
Poolse priesters in Swalmen en Beesel op en bracht ze na afloop van de mis weer terug. Hij voorzag 
hiermee in een grote behoefte van de Poolse arbeiders in Meterik en omgeving die naar een mis en 
een preek in hun eigen taal konden luisteren en Poolse liederen konden zingen. 

 

 

 

 

 
 
NIEUWJAARSWENS  
 
 
Seniorenvereniging KBO Meterik bedankt alle leden van de redactie van ’t Krèntje voor de correcte 
plaatsing van de inzendingen van 2019, en wenst ’t Krèntje alle goeds voor de toekomst. 
 
EETPUNT  
Vrijdag 3 januari 2020 zal JOHN van ÔS KRUUSPUNT een speciaal menu verzorgen, dus dat wordt 
weer smullen. Nieuwe aanmeldingen zijn nog altijd mogelijk bij John, tel. 06 5331 3142 of bij Henk Smeets 
tel. 077 398 8895  of 06 8140 2678. Ook voor inlichtingen over ‘het eetpunt’ kun je hier terecht. We 
wensen alle deelnemers SMAKELIJK ETEN in 2020.  
 
WANDELEN 
Op 6 januari 2020 gaan we ook dit jaar weer wandelen en gaan we voor de 3 of de 5 km. Het 
vertrekpunt is bij ‘De Meulewiek’ om 13.30 uur, waar Gerda bij terugkomst weer de koffie bruin zal hebben. 
Seniorenvereniging KBO Meterik wenst alle deelnemers veel wandelplezier in 2020.   
 
KNUTSELEN  
Op 9 januari begint de knutselgroep ook weer met het maken van kaarten o.l.v. Ans en zullen er weer de 
mooiste kaarten gemaakt worden. Heb je interesse in knutselen, kom dan op 9 januari om 13.30 uur naar 
‘De Meulewiek’ en ontdek dat jij dat ook kunt.  
Veel knutselplezier in 2020.   
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      Nieuwjaarsconcert  

 
 in ‘De Meulewiek’ 

 
 

Zaterdag 4 januari 2020 
 

Met Muziekvereniging Concordia en Meriko Vocaal. 

Aanvang 19.30 uur.  

Zaal open om 19.00 uur. 

Entree gratis. 

U komt toch ook! 

 
 

 

 

 

 

 

‘Schuuf gezellig aan’ op 20 januari 
 

Maandag 20 januari om 12.15u is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Wilt u mee eten, dan 

kunt u zich voor 13 januari opgeven bij de Dorpsverbinders, tel. 06 3823 0621.  
De kosten zijn €12,00 pp. 
 
Wie zich op 16 december al heeft opgegeven hoeft dit niet nog een keer te doen. 
 

 

 

 

 
Uitslagen competitie: Week 51  Competitie stand en punten na:   Ronde 16 
Ons Plezier 1 Meterik 1     2 - 9   A   Klasse Meterik 1 111 pnt plaats   2 
Tienray 1 Meterik 2   11 - 1   B1  Klasse Meterik 2 112 pnt plaats   5 
Meterik 3 Oirlo 1      5 - 10   B1  Klasse Meterik 3   83 pnt plaats 14 
Meterik 4 Ons Plezier 2     7 - 8   B2  klasse Meterik 4 114 pnt plaats   4 
S.V.E.B. 2 Meterik 5    4 - 6   B3  Klasse Meterik 5   85 pnt plaats 12 
De Wevert 3 Meterik 6    8 - 5   C1  Klasse Meterik 6   98 pnt plaats   7 
Meterik 7 Tienray 3    9 - 4   C2  Klasse Meterik 7 109 pnt plaats   3 
Meterik 8  vrij      C4  Klasse Meterik 8 109 pnt plaats   3 
       

Speler van Week 51: PIET KUENEN van Meterik 1  

 
 

Verloren: 
Verloren op maandagavond 23 december zwarte leren dameshandschoenen, omgeving Speulhofsbaan-
Pieter Litjensweg. Tel.06-12543917  
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SCHOOLPLEIN MET WATEROVERLAST  

DUURZAAM AANGEPAKT 
 
 

Een nieuw project met een nieuw product van HEROS uit Sluiskil, in opdracht van de gemeente Horst aan 
de Maas! 

Op een deel van het schoolplein van Basisschool Onder de Wieken in Meterik is een strook met 
traditionele bestrating vervangen door een strook met de ZOAK klinker (zeer open asfalt klinker) en een 
onderbouw van AquaBASE.  

Het schoolplein heeft bij hevige regenval last van plasvorming en zelfs wateroverlast. Door nu een 
bufferstrook te maken in de afwaterrichting van het plein is er een mogelijkheid om wateroverlast tegen te 
gaan. De ZOAK klinkers zuigen het hemelwater op en transporteren dit naar de ondergelegen bufferzone. 
Deze buffer bestaat uit het AquaBASE principe. Dus een stabiele opbouw met toevoeging van diverse 
wapeningen. De buffercapaciteit bedraagt zo`n 90m2 x 0.80m = 72m3 x 30% holle ruimte = ca. 22m3.  

Bij de realisatie van dit project is gekozen voor een duurzame invulling met DRAINMIX als secundaire 
bouwstof. 

 

 
Bovenstaande foto’s en tekst van site van HEROS uit Sluiskil van uitvoeringswerk in Meterik 

 

 



 
 

9 

De bloemen blijven nog even in Meterik 
 
De bos rozen, die al 14 jaar wekelijks geschonken wordt door de fa. Van der Hulst uit Meterik, vindt 
vooralsnog een plekje in de vaas van een Meterikse inwoner.  
 
In week 51 werd Rieky Janssen-Franssen bezocht door Louis Vullings die, namens het programma 
‘Wekkerradio’, Rieky een mooie bos rozen bracht voor haar inzet als vrijwilligster.  

 
 
Rieky zet haar creatieve 
talenten in voor de 
carnavalsoptocht in Meterik 
en voor de versieringen 
tijdens de kerstwandeling die 
elk jaar op 27 december in 
Horst wordt gehouden. 
 
Rieky nomineerde Mark 
Janssen als volgende 
persoon in de 
bloemenketting; Louis 
bezocht Mark en Linda in de 
kerstweek en zette Mark ‘in 
de bloemen’.  

 
Mark is al vele jaren op allerlei fronten actief en de rozen zijn dan ook zeker verdiend!  
 
Sinds enkele jaren is hij voorzitter van het Jeugdcomité en zet zich, samen met de andere leden, in voor 
Meterik.  
Het jeugdcomité organiseert het aftreden, het uitkomen en de receptie van de prins, de kindermiddag en 
carnavalsavond op carnavalszaterdag, de optocht en prijsuitreiking op carnavalsmaandag. Tevens 
organiseren zij de intocht van Sinterklaas in Meterik en zorgen ze voor een presentje voor de Meterikse 
kinderen die meedoen aan de Wandeldriedaagse.  
 
 
 
Als lid van de commissie 
‘Openbare ruimte’ 
realiseerde Mark de 
speeltuin in het Meterikse 
veld. 
 
Daarnaast zet hij zich in voor 
de Roparun en rent hij, 
samen met anderen, van 
Parijs naar Rotterdam om 
geld in te zamelen voor 
mensen met kanker. De 
Roparun zal dit jaar 
plaatsvinden in het 
pinksterweekend van 30 mei 
tot en met 1 juni. 
 
 
 
 
Deze week mag Mirjam Beelen een bezoek van Louis Vullings verwachten, want zij werd door Mark 
aangewezen als volgende schakel in de bloemenketting. 
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Agenda  
09-01 Nieuwjaarsborrel (zie elders voor meer info) 
11-01 Winteractiviteit jeugd 
 
 
 

 
Kantinediensten 
 04-01 Geert 
09-01 Toon en Tom Verbong 
11-01 Leon 
16-01 Toon en Sjuul Baeten 

18-01 Peter 
23-01 Toon en Niels v.d. Bekerom 
25-01 Jan  

 
 Senioren 
Programma 
19-01-20 V.V. Achates 1  - Meterik 1 14:30 
19-01-20 FCV Venlo 3  - Meterik 2 13:00 
26-01-20 Meterik 1  - America 1 14:30 
Jeugd 
 
Uitslagen jeugd 21-december-2019  
Meterik/America JO11-1- VVV’03 JO11-1 12  -  1 
 
Programma jeugd december 2019 
We genieten van de winterstop! 
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Sociale vaardigheidstraining voor 9-12 jarigen in 
Venray 
 
 

Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen zonder zichzelf weg te 
cijferen, ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen of last te hebben van verlegenheid. 
 
In de sociale vaardigheidstraining leert het kind zelfbewust 
om te gaan met anderen, steviger in de schoenen te staan 
en gemakkelijker contact te maken.  
 
Door middel van oefeningen, theorie, spellen en 
toneelstukjes krijgt het kind handvatten om beter voor 
zichzelf op te komen. De training bestaat uit zes 
bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond. 
 
 
 
Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. 
Wat:   Sociale vaardigheidstraining voor 9-12 jarigen 
Waar:   Synthese, Leunseweg 51 te Venray 
Wanneer:  dinsdag 10, 17, 24 en 31 maart, 7 en 14 april 2020 van 15.45 tot 17.15 uur.  

Ouderavond: maandag 16 maart 2020 om 19.30 uur. 
 
Informatie en aanmelden 
De training wordt gegeven in samenwerking met Gezinscoach Venray. 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 25 februari 2020. 
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michele Jordan (m.jordan@synthese.nl) of Irma 
Versteegen (i.versteegen@synthese.nl).  
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.  
 
 
 
 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën 
 
 
KWAAKE 
 
Kwaake  [Ned.:] schreeuwen; [verl.t.:] ik kwákte; [volt.verl.t.:] ik hèb gekwákt 
 
Doew oëme Piet va 86 ónder ’t wândele waas gevalle en né miër ópkós, haet ie wál en half oor ligge 
kwaake vurdát iemes ‘m rêchóp kwaom hêlpe!  
 
Inderdaad: mèt gewoën praote kómde d’r né mèj ás ge in noëd zit. De iërste reactie béj ennen aoverval af 
en aanranding is dán ok duchtig kwaake, in de haop dát ów iemes huurt.  
 

Vroeger, doew d’r nag gèn geluidsversterking bestóng, 
móste de luuj die en laezing goove af en gânse massa 
meense mósten toewspraeke, biëstig kwaake woj 
iederiën ur huure.  
 
Ge snapt dus wál dát die oêtvinging d’r mèj vur gezörgd 
haet, dát dictatore ás bevubbeld Hitler en Mussolini vort 
gânse stadions en enorme pleine in ur ban kóste kriêge.    

 

mailto:m.jordan@synthese.nl
mailto:i.versteegen@synthese.nl
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Uitslagen Kasteelloop 
 
Horst - Donderdag 26 december 2019 
 
1 KILOMETER 
Rik Craenmehr     4:51 
 
2 KILOMETER 
Bjorn Bouten    10:30 
 
5 KILOMETER 
Djai Driessen    20:36 
Marc Verheijen    23:07 
Richard Weijs    24:46 
Ruud Hermans   25:42 
Astrid Meijers    28:04 
Nikki Laurijsse    28:40 
Martin van den Homberg  29:36 
 
10 KILOMETER 
Joris van den Beuken   40:19 
Mark Janssen    43:20 
Marjelle Coppers   45:50 
Willem de Mulder   45:57 
Niek van Lin    52:41 
Loes Heuvelmans   51:13 
Linda Thielen    55:04 
 

 

 

http://www.google.com/imgres?hl=nl&sa=X&biw=1680&bih=955&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VUh6wFBz4aifUM:&imgrefurl=http://www.headlinez.nl/index.php?category=Atletiek&docid=uDaVKebpJjrszM&imgurl=http://www.headlinez.nl/images/atletiek.gif&w=150&h=117&ei=356qUOC3JcPE0QX2qIGIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1274&vpy=471&dur=5139&hovh=93&hovw=120&tx=85&ty=46&sig=107630542770312409473&page=2&tbnh=93&tbnw=120&start=37&ndsp=44&ved=1t:429,r:43,s:0,i:268
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Sportvereniging Oxalis 

               Horst aan de Maas 
 

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

Terugblik Blacklight toernooi 

Vrijdag 27 december was het jaarlijkse Blacklight toernooi in Overloon. De Pupillen D-E-F deden hieraan 
mee. Onze meiden zagen er weer mooi uit en hadden veel plezier! 
De uitslagen: pupillen F 3e, pupillen E 2e, pupillen D1 team 1 5e en pupillen D1 team 2 2e. 
Foto: Pupillen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslag grote Clubactie 

De uitslag van de Grote Clubactie is bekend. Heb jij je lotnummer(s) al gecheckt? Er zijn maar liefst 32.000 
winnende lotnummers dit jaar. Ga naar de lotchecker https://clubactie.nl/lotchecker of kijk op 
https://interesse.clubactie.nl/Download/pdftrekkinguitslag2019.pdf voor de trekkingsuitslag. 
We willen iedereen bedanken die een lot heeft gekocht en hiermee Oxalis heeft gesteund. 
 

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 augustus t/m oktober en 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. 
 

Agenda 

• 13-01-2020 t/m 17-01-2020: 2e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  in Sporthal de Kruisweide Sevenum 

• 18-01-2020: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide Sevenum 
 
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://clubactie.nl/lotchecker
https://interesse.clubactie.nl/Download/pdftrekkinguitslag2019.pdf
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
 
 

 

Zaterdag 4 januari 2020, hoogfeest van Driekoningen, 19.00 uur 

Martinus van Rengs, Petronella Kleuskens en overledenen v.d. familie. 
 

Zaterdag 11 januari, 19.00 uur, feest: Doop van de Heer 

Leden en overleden leden van Vrouwen samen sterk. 
 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

04-01: Susan Baltussen 04-01: Huub Baltussen  04-01: Tjeu Tacken 
11-01: Margriet Hendriks 11-01: Max v. Dieten   11-01: Piet Colbers 
 

Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer van de aanvrager in een  envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van 
de pastorie.  
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de 
misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. 
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te 
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie. 
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. 
 
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet administratief worden verwerkt en 
we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen. 
 

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 3981416 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. 
 
 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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