
 
56e jaargang  /  nummer 6  / juni 2018 

 
 
   Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, tel. 043 - 459 1233 
 

   Pastoor: pater Frans Mol mhm 
 

   Spreekuur van de pastoor: 
   Pastoor Mol houdt geen vast spreekuur, maar voor ieder die daar prijs  
   op stelt maakt hij graag tijd vrij om te luisteren en te praten. 
   Zo mogelijk wel even van tevoren bellen omdat de pastoor ook andere  
   verplichtingen heeft binnen de parochie. 
 

   Opgeven van misintenties e.d. op de pastorie: 
   Dinsdag van 9.00 - 10.00 uur en donderdag van 14.00 - 15.00 uur. 
   U wordt verzocht om bestellingen voor misintenties t.b.v. de maand  
   juli door te geven vóór dinsdag 12 juni. 
 

   Opgeven van zieken voor een bezoek: 
   Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647 
   Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818 
 

   Bankrekeningnummer  (t.n.v. kerkbestuur Schin op Geul): 
NL89 RABO 0146 6012 46 
 

   Digitale Mauritiusbode: Website:    www.geboew.nl/parochie 
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Woordje van de pastoor 

                      
Er valt in onze directe omgeving altijd wat nieuws te ontdekken. Maar je 
moet er soms wel naar op zoek gaan. Daarom hoeft het onderwerp zelf nog 
niet gezocht te zijn. 
Er staan in de buurt heel wat plaatsnaamborden, waar behalve de gangbare 
Nederlandse vorm ook de schrijfwijze in het dialect staat aangegeven. Zo 
is Vaals ook Vols, en Holset is Hozelt, Slenaken is Sjlennich, Sibbe is Sub, 
Epen is Ieëpe, Wahlwiller is Wilder, en Wijlre is Wielder. 
Iedereen weet dat wij in Sjin wonen, maar dát staat op geen enkel 
plaatsnaambord aangegeven; wij hebben wel een Boulevard de Sjin als 
alternatieve naam voor de Schoonbronstraat.  
En komen wij bij Schoonbron zelf. Schoonbron is een geval apart. We 
weten allemaal dat Schoonbron Sjuèmer is. Uitgerekend de 
Schoonbronstraat heet geen Boulevard de Sjuèmer, maar Boulevard de 
Sjin, omdat die toevallig aan de verkeerde kant van de Sjuèmerbaek ligt en 
dus op Sjins grondgebied. Maar we hebben wel Opsjuèmer en 
Sjuèmergats. De grote naamborden langs de Ransdalerweg, de 
Valkenburgerweg en de Hoogbeek noemen alleen maar Schoonbron. Maar 
kijk, wie zoekt die vindt. Op het grote bord bij de brug over de Geul langs 
de rijksweg staat Schoonbron, en dan daaronder in kleine lettertjes 
Sjuèmer. Grote waarheden zitten dikwijls verscholen in kleine letters. 
Wat moeten wij met al die kennis? Eigenlijk niets, maar we hebben 
allemaal de lente in het hoofd. Niet alle kennis hoeft zwaarwichtig te zijn 
en serieus. Laten we van de zon genieten en ook de luchtige kanten van het 
leven waarderen. Bovendien moet je wel op zoek gaan naar 
eigenaardigheden in ons dorp. En als je ze gevonden heb, om dan opnieuw 
op zoek te gaan naar een toepassing om van de rijkdom te proeven. Het 
zijn de aangename dingen die ons ook mogen bezighouden.  
Straks met de processie en de Sjaasbergergank in de open lucht mogen wij 
opnieuw genieten van het aangename en het betekenisvolle. Allemaal 
blijde evenementen die ons ook tot diepere gedachten brengen.  
 
                                                       Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
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Diensten in de maand juni 2018 

 
Zaterdag    2  juni  
15.00 uur:  Huwelijksmis van Björn Knops en Stella Willems 
  Doop van Liam Knops 
 
Zondag    3 juni  SACRAMENTSDAG  

Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 
1e Lezing: Exodus 24, 3-8                     Evangelie: Marcus 14, 12-16, 22-26 
 

10.30 uur:  Annie Smeets-Reijnders (c. buurt) 
  Kethy Paffen-Steinbusch (c. begr.) 
 Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand (c. begr.) 
 5e jrd. Rika Claessens-Smeets 
 jrd. Jan Chrissing 
 jrd. Sjef Smeets 
 jrd. Zef en Maria Kroonen-Janssen en José en Hansje  
 Frans Souren b.g.v. zijn verjaardag 
 Maria Souren-Willems en overleden kinderen 
 ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 
 Roos Muyrers 
 gest. jrd. ouders Appelboom-Bruisten 
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia uit 
Ransdaal  
 
Zondag    10  juni 10e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e Lezing: Genesis 3, 9-15                     Evangelie: Marcus 3, 20-35 
10.30 uur: zeswekendienst Triny van Os-van den Hove 
 Pastoor Piet Benders 
 jrd. Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
 Jo Leenders 
 Finy en Frans Ackermans-Driessens (c. begr.) 
 Johan Braeken b.g.v. zijn verjaardag 
 30e jrd. Pierre Vogels 
 jrd. ouders Eijgelshoven-Huntjens 
 jrd. Harry Hameleers 
 gest. jrd. ouders Eijssen-Willems en overleden familie 
 gest. jrd. Joep Souren en fam. Souren-Jacobs 
 



 4 
 

Zondag    17 juni  11e Zondag Kerkelijk Jaar  
                                          Kermis – Sacramentsprocessie 
   Vaderdag 
1e Lezing: Ezechiël 17, 22-24  Evangelie: Marcus 4, 26-34 
 

9.00 uur: Jo Slenter (c. begr.) 
9.45 uur: Sacramentsprocessie  
 
Maandag 18 juni Kermismaandag 
9.00 uur:   Schuttersmis met dodenherdenking 
   levende en overleden leden van  
   Schutterij St. Mauritius Strucht 
 Hub Caubo (c. begr.) 
 Tiny Slangen-van den Hove (c. begr.) 
  Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 
  Wiel Bovens  
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Schutterij St.Mauritius Strucht 
 
Zondag   24 juni  Geboorte Johannes De Doper 
1e Lezing: Jeremia 1, 4-10             Evangelie: Lucas 1, 5-17 
10.00 uur:  Sjaasbergergank  -  H. Mis bij de Kluis 
  Harry Knoren (c. begr.) 
  Guus Laeven  
  Zef Lipsch 
  Marieke en Guus Ruijpers-Eussen (c. buurt) 
  Zef Eussen 
  Piet Jacobs 
  Remco van Kuijk 
  Frans en Sjef Provaas 
 ouders Palmen-Huntjens en overleden kinderen 
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Zangvereniging Orphée Houthem  
 
10.30 uur:  Woord-en Communiedienst (in de kerk) 
  Ans Snijders-Coenen (c. begr.) 
  Harry Snijders b.g.v. zijn verjaardag  
  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  
  die ons zijn gegeven 
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Dinsdag 26 juni Dinsdag in de 12e week Kerkelijk Jaar 
14.00 uur: H. Mis in ’t Geboew  
 Hub Kroonen 
 Wiel Pasmans 
 Wiel Hamers 
 Annie Smeets-Reijnders (c. Bejaarden Soos) 
 Triny van Os-van den Hove (c. Bejaarden Soos) 
 
 
 
Korte mededelingen / annonces 

 
 
21e  Bourgondisch Aspergefestijn van fanfare St. Cornelius. 
Op zondag 3 juni vindt van 12.00 tot 18.00 uur in gemeenschapshuis 
’t Geboew, al weer voor de 21e keer, het inmiddels zeer bekende en door 
velen geprezen BOURGONDISCH ASPERGEFESTIJN plaats. 
U kunt genieten van heerlijke aspergegerechten tegen zeer aantrekkelijke 
prijzen. Zowel losse gerechten als drie- en viergangen menu’s.  
’t Geboew is ingericht als een gezellig restaurant met live cooking waar u 
in een gastvrije en ontspannen sfeer met de hele familie of met vrienden 
kunt genieten van al het culinaire lekkers. De culinaire hoogstandjes 
kunnen compleet worden gemaakt met uitstekende bijpassende wijnen van 
o.a. het Schin op Geulse wijngoed ‘Belle Source’, zowel per glas als per 
fles.  
Onder het motto ‘wandelen doet eten’ zijn er vanaf 10.00 uur gratis 
wandelroutes over diverse afstanden verkrijgbaar, die u vanaf ’t Geboew 
door het mooie Geuldal voeren. De gehele dag kunt u loten kopen waarmee 
prachtige prijzen te winnen zijn; wat dacht u van een lang weekend of 
midweek voor vier personen in een vakantiehuis in Frankrijk (Champlitte, 
departement Haute Saône).  
De opbrengst gaat geheel naar de jeugdopleiding van de fanfare.  
Tevens is er een expositie van pentekeningen van de heer Jef Boosten. 
Tijdens deze expositie kunt u uitleg krijgen over de actie pentekeningen bij 
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de fanfare in 2019. 
De fanfare heet u gaarne van harte welkom en wenst u smakelijk eten!! 
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Verjaardagactie fanfare St. Cornelius 1968 -2018 stopt 
De muzikale felicitatiekaart van onze fanfare is voor de vele jarigen die nog aan 
de verjaardagsactie meededen per april jl. gestopt. 
Even een terugblik op 50 jaar verjaardagsactie.   
De actie startte op 1 april 1968 en toenmalig bestuurslid van de fanfare Willem 
Rijcken coördineerde de hele actie. De enveloppen werden in huize Rijcken 
allemaal geschreven en Willem bracht ze in Schin op Geul en Oud Valkenburg 
rond en haalde ze ook weer op. Trouw iedere dag met de fiets, van Opscheumer, 
naar Walem en de Koulen het hele dorp door. Bijna alle inwoners deden mee en 
van de wet op de privacy had nog nooit iemand gehoord. Zo gauw als je geboren 
werd en je kwam als baby voor de eerste keer op het consultatiebureau dan werd 
je naam al genoteerd en deed je mee aan de verjaardagsactie. Ophalen van de 
zakjes was ook geen probleem want de vrouwen waren altijd thuis. In december 
1975 overlijdt Willem Rijcken plotseling en werd zijn taak overgenomen door 
medebestuurslid van de fanfare Sjang Heiligers uit Oud Valkenburg. Zijn vrouw 
Marieke Heiligers-Scheijen bracht het adressenbestand over van een schrift, naar 
het systeem van een kaartenbak. Zij ging de enveloppen schrijven en Sjang bracht 
ze net als zijn voorganger met de fiets rond. In 1992 moest Sjang wegens 
gezondheidsredenen stoppen en het stokje werd overgenomen door het 
Damescomité van de fanfare.  
José Van den Hove-Pluijmaekers werd de nieuwe coördinator en Schin op Geul 
en Oud Valkenburg werd in 12 wijken opgesplitst. Deze werden verzorgt door 
een groep dames van het Damescomité en enkele heren van het Ondersteunings-
comité, aangevuld met enkele vrijwilligers. Het kaartenbaksysteem werd door  
Jan Bouwens, toen ook bestuurslid van de fanfare, helemaal gedigitaliseerd. Hij      
zorgde er ook voor dat de kaarten iedere maand bij de wijkbezorgers kwamen. Jan 
heeft zijn taak in 2009 overgedragen aan Kitty Heijenrath, secretaris van de 
fanfare. De kaarten, enveloppen en zakjes gingen met de tijd mee. En de muzikale 
wensen in dichtvorm veranderden ook geregeld door de jaren heen. Van 
gestempelde logo’s op enveloppen en zakjes, werd overgegaan op gekleurd 
drukwerk op glossy papier.  
Maar aan alles komt een einde en door gebrek aan mensen die de zorg voor een 
wijk op zich willen of kunnen nemen en gezien de leeftijd van de tegenwoordige 
groep, heeft het bestuur van de fanfare helaas moeten besluiten de actie te 
stoppen. Zo komt er een einde aan een voor veel mensen mooi gebruik in onze 
gemeenschap.  
Namens fanfare St. Cornelius wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de 
vele jaren van steun en de letterlijke en figuurlijke duit in het zakje. 
                                                            José Van den Hove-Pluijmaekers.  
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Processie zondag 17 juni  
De processie wordt dit jaar gehouden op zondag 17 juni. 
De H.Mis op processiezondag begint om 9.00 uur en om 9.45 uur vertrekt 
de processie. De afsluiting is op het Kerkplein. Na de processie is er geen 
H.Mis. Ook dit jaar hopen we weer dat het een mooie en sfeervolle 
processie wordt. Daarom roepen we eenieder op met één van de diverse 
groepen mee te gaan en de processieroute mooi aan te kleden.  
De route is als volgt: Kerkplein - Hoogbeek - Kapelletje Schoonbron 
(altaar) - Valkenburgerweg - Panhuis - Breeweg (altaar) - 
Mauritiussingel - Tolhuisstraat - Kerkplein (altaar). 
De opstelling is als volgt: Misdienaars met kruis - Fanfare St.Cornelius - 
Apostelgroep - Herengroep met Mariabeeld - Kinderen van groep 1 - 2 en 
Meisjesgroep - Roze groep - Maria met engeltjes - Meisjesgroep - Mannen 
en Vrouwen - Schutterij St. Mauritius - Misdienaars - Allerheiligste met 
Hemeldragers - Kerkbestuur - Gemeentebestuur - Mannenkoor Inter Nos - 
Vlaggendragers. Net zoals vorige jaren vormen mannen en vrouwen één 
groep; willen de deelnemers hier s.v.p. alert op zijn. De opstelling begint 
vanaf de pastorie, Hoogbeek 23. Zorg voor onderlinge aansluiting. Volg de 
aanwijzingen van de begeleiders van de processie. 
Als er mensen zijn die bloemen ter beschikking hebben uit de tuin, kunnen 
zij telefonisch contact opnemen met Hub van den Hove, tel: 043-459 1765, 
graag voor vrijdag 14 juni. 
Bij slecht weer wordt de beslissing over het WEL of NIET doorgaan van 
de processie na de H.Mis van 9.00 uur door het Kerkbestuur genomen. 
 

Deelname groepen 
Nu we geen school meer hebben proberen wij toch nog met de kinderen 
van ons dorp een paar groepjes te vormen. Daarom willen wij jullie dan 
ook vragen zoveel mogelijk mee te lopen. Heb je neefjes, nichtjes, 
vrienden of vriendinnen die niet hier op school zitten maar toch mee willen 
lopen dan zou dat heel erg fijn zijn. Hoe meer zielen…hoe meer vreugde! 
Alle kinderen vanaf groep 1 op school zijn welkom! 
De kinderen kunnen zich opgeven bij Anita Nass via telefoonnummer 043-
459 1647 of door een mailtje te sturen naar a.nass@bouwadviesnass.nl 
Alleen samen kunnen we er iets moois van maken, jong en oud! 
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“De Sjaasbergergank” op 24 juni  
Ook dit jaar vindt weer de Sjaasbergergank plaats boven bij de Kluis. Deze 
traditie, die nu alweer 6 jaar op de Nationale Lijst van Immaterieel erfgoed 
staat, zal weer plaats vinden op de laatste zondag van juni, de 24e .   
Vanaf buurtschap Walem, trekken we om 9.30 uur in bedevaartstocht naar 
de Sjaasberg. Daar aangekomen begeven we ons onder de begeleiding van 
de schutterij de Oude en Jonge Nobelen van Valkenburg naar de “Groene 
Kathedraal” voor de dialect mis en wordt voor gegaan door pastoor Frans 
Mol. Dit jaar wordt de Heilige Mis opgeluisterd door de Zangvereniging 
Orphée Houthem. De vaste gezangen komen uit de Valkenburgse 
Dialekmès op de melodieën van Schubert, geschreven door Anne-Marie 
Bemelmans-Steynebrugh.  
Na de H. Mis, na het kamerschieten,  is er natuurlijk weer de volkskermis 
met voldoende koffie, vla,  bier of fris.  Spek en ei worden te plekke 
bereidt zolang de voorraad strekt. Het rad van avontuur zal weer volop 
draaien om de prijzen, door  de Valkenburgse middenstand beschikbaar 
gesteld,  te verloten. 
Het geheel zal zoals vorig jaar weer opgevrolijkt worden met muziek van 
het inmiddels ook in onze regio bekend orkest OHNE GEWÄHR.  
De kraampjes rondom de kermis zullen u dit jaar extra veel kijk plezier 
bieden. Voor de kinderen hebben we weer het springkussen en oud 
Hollandse spelen. 
 
Dorpskalender foto van de maand juni 
Processie Schin op Geul  (1995) 
Vlnr: Charon Lahaye, Bo Pasmans, Elke Brouns, Jill van Weersch, Denise 
Arts, Maud Waelen en Veronique Rameckers. 
 
 
 
Burgerlijke stand van de Parochie 
 
Overleden:       26 april           Sjef Heusschen  (91 jaar)  
                         28 april           Jan Boosten  (71 jaar) 
                         28 april           Triny van Os-van den Hove  (86 jaar) 
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Zomeravondconcert ‘Bie d’r Kloes” door jeugdorkest Kon. Harmonie 
de Berggalm  
Sprookjes, sagen en legenden…wie is er niet dol op? In klimmen zijn er tal 
van prachtige verhalen! Wat te denken van de ‘Auvermennekes’, het 
ontstaan van de dorpsnaam “Klimmen” of de spannende verhalen over de 
bokkenrijders uit Walem en de Heek?  
Minder bekende verhalen spelen zich af rond de Kluis in Walem. Het 
jeugdorkest van Koninklijke Harmonie de Berggalm uit Klimmen zal 
enkele van deze prachtige en spannende verhalen voor u muzikaal 
vertolken bij de Kluis. Verteller Jan Kickken neemt u mee door de 
geschiedenis van de Kluis, bekeken vanuit de ogen van Kluizenaar 
Arnoldus Haesen. Zo zal Jan u vertellen over twee blauwe vlammetjes die 
door het bos dolen en over de Spaanse bezetting van Walem. Maar ook 
over de beruchte en brute overval op de Kluis door de Bokkenrijders en het 
vertrek van kluizenaar Weerts als Zouaaf naar Rome.  
 

Dit unieke zomeravondconcert, op een sfeervolle plek in de openlucht bij 
de Kluis, mag u absoluut niet missen! Geschikt voor kinderen, papa’s en 
mama’s, opa’s en oma’s en iedereen die benieuwd is naar de mooie 
verhalen over de Kluis.  
Na afloop bestaat de mogelijkheid de Kluis te bezichtigen.  
 

Wat:   Zomeravondconcert ‘Bie d’r Kloes’  
Waar:  Kluis te Walem, Schaloens Molenweg 2, Walem 
Wanneer:  zaterdagavond 30 juni, 20.00 uur 
Parkeren:  t.h.v. de Kleineweg, Walem  
 
 
 
 

 
  Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen   
  tot   uiterlijk dinsdag 12 juni as. worden opgegeven bij de redactie: 
• mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A 

telefoon: 459 2278 
• hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 459 2660 
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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul 
Administrator: ZEP pastoor R Graat, tel. 043-457 1221 
Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:  
Algemeen:                      Hr. Hub Gerekens 
                                        tel. 06-5342 5028 
Administratie kerkhof:   Hr. Jo & mw. Rita Wachelder 
                                        tel. 043-321 6357 
Opgeven misintenties:    Mw. Paula Gerekens 
                                        tel. 043-459 1207 
Bankrekeningnummer:   NL23 RABO 0146 6011 73 
 

Misintenties t.b.v. de maand juli 2018 kunt U opgeven 
vóór dinsdag 12 juni 
 

 

 
 
 
 

Diensten in de maand juni 2018 
 
 
 
Zaterdag  2 juni Vooravond van Sacramentsdag 

Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk en het kerkhof 
 

19.00 uur:  jrd. Lou Gelders 
  jrd. Math Huntjens 
 
 
Zaterdag  9 juni Vooravond 10e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur: Voor het welzijn van de parochie 
 
 
Zondag  10 juni 10e Zondag Kerkelijk Jaar 
     Kermis / Sacramentsprocessie 
9.00 uur:  Voor het welzijn van de parochie 
Na de H.Mis trekt de processie uit 
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Zaterdag  16 juni Vooravond 11e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur: 3e jrd. Hub Lucassen 
 
 
Zaterdag  2 3 juni Vooravond Geboorte Johannes De Doper 
19.00 uur: Uit dankbaarheid 
 
 
Zaterdag  30 juni Vooravond 13e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur: Voor opgegeven intenties 
 
 
 
 
Mededelingen van het Kerkbestuur 
  
 
Sacramentsprocessie op zondag 10 juni 
Op zondag 10 juni zal, aansluitend aan de H.Mis van 9.00 uur, de 
Sacramentsprocessie uittrekken. Dit is altijd een heel bijzonder evenement 
dat wel de nodige voorbereiding vergt.  Dat kunnen we zeker niet alleen en 
we hopen dan ook dat - net als in vorige jaren - velen bereid zijn een handje 
te helpen. 
De werkzaamheden beginnen op zaterdag 9 juni vanaf 9.30 uur en op 
zondag 10 juni bent u van harte welkom vanaf 6.00 uur bij het verder 
voorbereiden voor de processie. 
Evenals voorgaande jaren zullen ook dit jaar weer Fanfare St. Cornelius, 
Schutterij St. Mauritius Strucht en Mannenkoor Inter Nos aan onze 
processie deelnemen. 
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Activiteitenagenda voor de maand juni 2018 
Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
 
  juni  : Donateursrondgang Club 77  
ma.  juni :  Iedere maandag wandelen 13.30 uur vanaf ’t Geboew 
di./do.  juni : Iedere dinsdagmorgen (10-12u) ‘Open Bieb’ en  
     donderdagmiddag (14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien  
     in ’t Geboew 
di.  juni :  Iedere dinsdag ouderen Soos (14-16.30u)  in ’t Geboew 
zo. 3 juni : Bourgondisch Aspergefestijn Fanfare St. Cornelius 
     in ’t Geboew, van 12.00 tot 18.00 uur 
   : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het  
    Bondsschuttersfeest te Ubachsberg 
do. 7  juni : s ’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 
zo. 10 juni  : Processie (Kermis) Oud-Valkenburg 
za. 16 juni :  Planten Koningsden Schutterij St.Mauritius Strucht 
zo. 17 juni : Processie Schin op Geul aansluitend kermis m.m.v. 
    Fanfare St. Cornelius, Schutterij St. Mauritius Strucht, 
    SV Geuldal, Club 77, ’t Geboew en Mannenkoor  
    Inter Nos aan het Kerkplein / Tolhuisstraat. 
ma.  18 juni   :  Schuttersmis 9.00 uur, Schutterij St.Mauritius Strucht,  
    aansluitend dodenherdenking op het kerkhof en  
    rondgang door het dorp 
   : Dorpsbijeenkomst georganiseerd door de Heerlijkheid 
    Schin op Geul aanvang 19.30 uur in ’t Geboew 
zo. 24 juni : Sjaasbergergank, dialectmis 10.00 uur bij de Kluis  
    m.m.v. Zangvereniging Orphée Houthem en de  
    schutterij de Oude en Jonge Nobelen uit Valkenburg,  
    aansluitend volkskermis met het orkest Ohne Gewähr 
za. 30 juni :  Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  
    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 
   : Opluisteren 80-jarig jubileum Harmonie Inter Nos in 

Epen, m.m.v. Mannenkoor Inter Nos om 15.00 uur 
 : Zomeravondconcert ‘Bie d’r Kloes” door jeugdorkest  
  Kon. Harmonie de Berggalm aanvang 20.00 uur 
 
 


