
 
56e jaargang  /  nummer 7  /  juli 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  
   augustus door te geven vóór dinsdag 17 juli. 
 

   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 

 
 “Ik sta voor U in leegte en gemis”, is de eerste regel van een liedje dat wij 
dikwijls zingen in onze vieringen. Meestal duidt het dan op mijn eigen 
gevoel van armtierigheid voor het aanschijn van de Heer. Maar nu slaat het 
ook op onze hele gemeenschap sinds onze school dicht is gegaan. Er is een 
leegte gekomen in het dorp en een groot gemis. Misschien wel meer dan 
wij hadden voorzien en verwacht. Er is een levendigheid verdwenen die 
een weldaad was voor het dorp. En dat gemis doet zich op vele manieren 
voelen. 
Niet alleen de school is weg, maar ook ons Dameskoor Vivace, dat 
getrouw iedere veertien dagen onze  liturgische vieringen opluisterde, 
moest, noodgedwongen vanwege de hoge leeftijden en het krimpen van 
het aantal leden, stoppen. Dit voelt eveneens als een groot gemis en zijn 
wij daardoor armer geworden. 
En als het gemis eenmaal voelbaar en merkbaar wordt, groeit ook de 
waardering voor wat zowel de school als het dameskoor Vivace al die 
jaren voor ons betekenden. Nu pas merk je hoe mooi en vanzelfsprekend 
het allemaal was en hoe je aan vanzelfsprekendheid gewend raakt. Wat een 
vrijwillige bijdrage was werd als normaal geaccepteerd. Maar met de 
waardering wordt gelukkig ook het streven zichtbaar van mensen die niet 
bij de pakken gaan neerzitten. In ieder geval geldt dit voor de school. Met 
veel inzet en enthousiasme wordt geprobeerd om opnieuw een school in 
het dorp te vestigen en een heuse kermis terug te brengen. Misschien kan 
dit ook  mettertijd van toepassing worden op een koor. 
Wees voorzichtig met je rijkdom. Gooi nooit geen ouwe schoenen weg 
voordat je nieuwe hebt. Wees behoedzaam met wat je bezit. Toch ontkom 
je niet aan de ijzeren wet van verandering en betrekkelijkheid. Maar daarin 
kun je ook nuanceren. Kinderen gaan van school af, maar dat betekent niet 
dat een school moet verdwijnen. Mensen worden ouder maar dat betekent 
niet dat een koor ophoudt. De kunst is om nieuwe kinderen te vinden, en 
nieuwe leden voor een koor.  
En zo gaat dat ons hele leven lang. Mensen, dingen en zaken gaan en 
komen. Iedere mens hoe belangrijk ook, is niet onmisbaar. De 
betrekkelijkheid van veel om ons heen dwingt ons om telkens opnieuw op 
zoek te gaan. 
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En als het voor de een niet langer gaat, dan hoop je dat een ander het 
overneemt. Dat blijft de stimulans voor ons vertrouwen of om met de 
woorden van de Heerlijkheid te spreken: Alles Kump Good.  
Maar niet vanzelf en daarom zijn er dorpsbijeenkomsten om onze dromen 
werkelijkheid te laten worden, vlees en bloed te geven, tastbaar te maken. 
Samen komen we een heel eind. 
                                                           Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
 
 
Diensten in de maand juli 2018 

 
Zondag     1  juli          13e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24             Evangelie: Marcus 5, 21-43 
10.30 uur:  zeswekendienst Sjef Heusschen 
  jrd. Hub en Agnes Schrouff-Rijcken 
  Maria en Ally Vliegen-van Weersch (c. begr.) 
  jrd. ouders Giel en Gerda Pieters-Pasmans en  
  schoonzoon Wiel Schmets 
 
Zondag     8  juli          14e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Ezechiël 2, 2-5                    Evangelie: Marcus 6, 1-6 
10.30 uur:  zeswekendienst Jan Savelberg 
  Bertha Savelberg-Stassen 
  pastoor Piet Benders 
  jrd. Dré en Mia Benders-Burgmeijer 
  Kethy Paffen-Steinbusch (c. begr.) 
  Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (c. begr.) 
  Michel Keijdener b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 
  Mien en Piet Keijdener-Hupperichs (c. begr.) 
  Mariet Lussenburg-Bruns b.g.v. haar verjaardag 
  ouders Gelders-Elissen en overleden familieleden 
  ouders Coemans-Duizings en overleden familieleden 
  jrd. ouders Weerts-Eussen 
  Jo de la Haye 
 5e jrd. Sophie Marcus-Bisschops en b.g.v. verjaardag 
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Erik en Mirna van Kempen-Senden 
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Zondag 15 juli 15e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Amos 7, 12-15  Evangelie: Marcus 6, 7-13 
10.30 uur:  jrd. Hein Heijenrath 
 
 
Zondag 22 juli 16e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Jeremia 23, 1-6 Evangelie: Marcus 6, 30-34 
10.30 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
 jrd. Hub Cuijpers  
 Annie Smeets-Reijnders b.g.v. haar verjaardag 
  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties die ons  
  gegeven zijn 
 
 
Zondag 29 juli 17e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e lezing: II Koningen 4, 42-44  Evangelie: Johannes 6, 1-15 
10.30 uur: jrd. Hub Vanmechelen 
 jrd. Levi Smeets 
 
 
Dinsdag 31 juli H.Ignatius van Loyola, priester 
14.00 uur: Woord- en Communiedienst in ’t Geboew 
 Hub Kroonen  
 Wiel Pasmans 
 Wiel Hamers 
 Annie Smeets-Reijnders (c. Bejaarden Soos) 
 Triny van Os-van den Hove (c. Bejaarden Soos) 
 
 
 
Burgerlijke stand van de Parochie 
 
Gedoopt:            2 juni     Liam Knops 
Gehuwd:            2 juni     Björn Knops en Stella Willems 
Overleden:       20 mei     Jan Savelberg  (76 jaar)  
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Korte mededelingen / annonces 

 
 
Sacramentsprocessie / Kermis 2018 
Even een terugblik op de processie van zondag 18 juni. Onder zeer goede 
weersomstandigheden, niet te warm, niet te koud, trok de stoet onder 
begeleiding van de muziek van de Fanfare St. Cornelius en  Schutterij St. 
Mauritius door ons dorp. Bij de rustaltaren werd de liturgie ondersteund 
door Mannenkoor Inter Nos. En ook de jeugd uit ons dorp was goed 
vertegenwoordigd in de groepen, hun aanwezigheid wordt in hoge mate 
gewaardeerd en houdt onze processie levendig. De mooie herengroep met 
Mariabeeld maakte het compleet. Het was dan ook weer een fraai geheel 
dat door de mooi versierde straten van ons dorp trok en stil hield bij de met 
veel liefde opgetuigde rustaltaren. Kortom we kunnen er trots op zijn dat 
we met elkaar een dergelijke processie in ons dorp tot stand kunnen 
brengen.  Graag wil het Kerkbestuur dan ook ieder bedanken die op de een 
of andere manier hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen. De 
fotoreportage van onze processie is weer te zien op de website  
www.lieskeleunissen.nl 
Kermis. Aansluitend aan de processie was er een kleine kermis een 
gezamenlijk nieuw initiatief van  enkele verenigingen van ons dorp, 
financieel ondersteund door de Rabobank. Terwijl de kleintjes konden 
genieten van springkussen, carrousel en andere spelletjes, zorgende de 
Fanfare, Schutterij, Inter Nos, en Driekwaart Sjin, voor een gezellige sfeer. 
Hopelijk was dit de opmaat voor volgend jaar. Hartelijk dank aan de 
initiatiefnemers en allen medewerkers voor het welslagen van de kermis.  
 
Bericht van het Missiecomité 
Tijdens het Pinksterweekend werd in onze kerk een tweede collecte 
gehouden voor onze Nederlandse Missionarissen. 
Mede dankzij uw steun van € 342,65 kunnen wij zorgen voor wat rust in 
hun missionaire inspanningen. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Dorpskalender foto van de maand juli.   
Koningspaar schutterij St. Mauritius (2004) 
Op de voorgrond vlnr: Jan Dirks, Sjir Jennekens, Renata Smeets-Frijns, 
Arno Smeets en Hans Ackermans. 
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Buurtconcert met Duckrace 
Mocht u onze 2e jubileumnieuwsbrief gemist hebben. onderstaand een 
korte reminder. Op zondagmiddag 8 juli vanaf 14.00 uur organiseert 
Fanfare St.Cornelius een volgende promotieknaller: de Duckrace. 
Tijdens dit evenement is er eveneens de presentatie van twee Sjinse bieren, 
speciaal gebrouwen b.g.v. het 100-jarig jubileum dat onze Fanfare in 2019 
zal vieren. Aansluitend aan de Duckrace zal onze Fanfare in samenwerking 
met Fanfare Kunst en Vriendschap uit Partij-Wittem, u trakteren op een 
optreden waarvan u onder het genot van een Sjins speciaalbier kunt 
genieten. U bent er toch zeker bij? 
 

De locatie van deze middag is het speeltuintje aan de Mauritiussingel nabij 
het voetbalveld. 
 

Tijdsstip: 14.00 uur start inschrijving van de eendjes voor de Duckrace 
 14.15 uur presentatie Sjins speciaalbier 
 15.00 uur Duckrace gevolg door de prijsuitreiking 
 16-17 uur openluchtconcert 
 19.00 uur sluiting 
 
Tombola Fanfare St. Cornelius  
Van de op zondag 2 juni jl. door de Fanfare gehouden loterij tijdens het 
Bourgondisch Aspergefestijn zijn de prijzen gevallen op de volgende 
lotnummers, allemaal in de kleur geel: 
 

Hoofdprijs: 482                  1e prijs: 232 
2e prijs: 479                        3e prijs: 318 
4e prijs: 402,                       5e prijs: 597 
6e prijs: 152                        7e prijs: 700 
8e prijs: 301                        9e prijs: 571 
10e prijs: 47 
     

Heeft u prijs, mail dan naar: j.baadjou@planet.nl of bel 06-2379 3587. 
 
Oud ijzer Fanfare  
Mocht u oud ijzer of andere edelmetalen in de weg hebben staan, dan 
willen wij u graag de mogelijkheid bieden deze bij u op te laten halen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Wiel Ruijpers, Walem 15,  
tel: 06-2357 3624. Alvast bedankt. Bestuur fanfare St.Cornelius. 
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Open Air concert Moselsänger 
Op zondagmiddag 8 juli vieren Die Moselsänger o.l.v. Leo van Weersch 
om 14.30 uur hun twintigjarig bestaan met een Open Air concert en 
barbecue op het terras van Hotel Salden. 
Ook na 20 jaar zullen vanaf dit terras, met panoramische blik op het 
Heuvelland, evergreens, ballades en volksliederen uit heel Europa worden 
afgewisseld met Limburgse liedjes uitgevoerd in vierstemmige samenzang 
en gevoelige soli. Na afloop van het concert verzorgen Jolanda en Jack v d 
Broek een heerlijke luxe barbecue voor 14,50 per persoon. 
Voor het concert wordt geen entree geheven maar u mag, door middel van 
een vrije gift, er uiting aan geven of onze kleurrijke liederen, de mooie 
kleurschakeringen van de omgeving en het prachtige uitzicht op ons 
heuvelland u zijn bevallen. 
Indien u verzekerd wilt zijn van een plaats voor het concert, maar ook als u 
na het concert samen met ons wilt genieten van de barbecue, is reserveren 
gewenst. Dit kan via de e- mail van Frans Pluymen: j.pluymen@home.nl  
Geef bij aanmelding duidelijk aan of u alleen tijdens het concert aanwezig 
bent, of dat u ook deelneemt aan de barbecue. Wij kunnen bijna alles 
regelen, behalve het weer, mocht het er naar uitzien dat het in het weekend 
van 8 juli slecht weer zou zijn, raadpleeg dan onze website:  
www.diemoselsanger.nl en/of www.hotelsalden.nl Jolanda en Jack van de 
Broek namens hotel Salden en Leo van Weersch en zijn zangers hopen u 
op zondagmiddag 8 juli as. persoonlijk te mogen begroeten. 
  
Zomeravondconcert Inter Nos 
Op dinsdagavond 17 juli organiseert Mannenkoor Inter Nos om 20.00 uur 
een Zomerconcert in Gemeenschapshuis ’t Geboew,  als afsluiting van het 
voorjaarsseizoen. 
Een zomerconcert voor het dorp, passanten, toeristen en andere liefhebbers 
van  mannenkoorzang. Het is dan ook de bedoeling van Inter Nos om van 
het Zomerconcert een zeer aangename avond te maken middels een 
uitgebreid repertoire aan mooie en aangenaam in het gehoor liggende 
liedjes. Ook de Limburgse muziek zal niet ontbreken. Kortom, muziek om 
van te genieten en zodoende een echte aanrader! 
De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Leo van Weersch. 
U bent van harte uitgenodigd en de entree is gratis. 
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Bedankt!  [1] 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de ontvangen felicitaties, 
bloemen en geschenken ter gelegenheid van mijn benoeming tot Lid in de 
orde van Oranje Nassau, kortweg lintje genoemd.  In het bijzonder 
diegenen die mij hebben aanbevolen, alsook Fanfare Sint Cornelius en 
Schutterij Sint Mauritius Strucht voor de gebrachte serenades. 
Het was een complete verrassing voor mij maar ik heb 2 dagen, de dag van 
uitreiking en Koningsdag, genoten van alle festiviteiten die daarbij horen. 
Tot slot een speciaal woord van dank aan Rita Tuinman en Jan Hendrikx 
die ervoor hebben gezorgd dat enkele dagen later, ondanks al hun 
inspanningen helaas niet op de dag van de uitreiking,  mijn “Wit Russische 
kinderen” mij persoonlijk kwamen feliciteren en aansluitend 10 dagen zijn 
gebleven. Ook namens mijn hele familie hartelijk dank, Pol Chambille. 
 
Bedankt!  [2] 
Ook ik wil graag een dank je wel uitspreken voor de hartverwarmende 
belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen en cadeaus bij gelegenheid 
van mijn Koninklijke Onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau op 
donderdag 26 april. 
Een speciaal woord van dank aan allen die door hun ondersteuning deze 
onderscheiding mogelijk hebben gemaakt. Ook de feestelijkheden op 
Koningsdag waren geweldig, s’morgens in het gemeentehuis te 
Valkenburg en s’avonds rond de Oranjeoptocht bij ’t Geboew, inclusief de 
serenade van Fanfare St.Cornelius en Schutterij St.Mauritius Strucht. 
Eveneens een dank je wel aan het Oranjecomité van Club 77 dat dit 
jaarlijks terugkomend evenement organiseert. Alles bij elkaar is het krijgen 
van een lintje een overrompelende gebeurtenis die je overkomt en waar ik 
met warme gevoelens aan terug denk en die altijd in mijn herinnering 
bewaard zal blijven. Ook namens mijn dochters nogmaals iedereen van 
harte bedankt, Martin Marcus. 
 
Banneux-bedevaart  
De jaarlijkse bedevaart naar Banneux is op donderdag 13 september. 
Vertrek rond 9.00 uur vanaf de opstapplaatsen. Vertrek terugreis om 16.30 
uur.  Rolstoel patiënten kunnen mee mits er een begeleider of begeleidster 
meegaat! Er wordt zo nodig een rolstoelbus ingezet.  
Meer informatie volgt in de volgende editie van de Mauritiusbode.  
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Rommelmarkt schutterij in Walem 
Op zondag 29 juli as. organiseert schutterij St.Mauritius haar jaarlijks 
terugkerende zomermarkt in Walem.  Onderdeel van deze markt is al jaren 
een afzonderlijke rommel- en hobbymarkt die hieraan een extra cachet 
geeft.  Heeft u interesse om als standhouder deel te nemen aan deze 
rommel/hobbymarkt, dan kunt u contact opnemen met Hub van den Hove, 
Walem 19, tel. 459 1765.  De kosten per kraam, exclusief zeil, bedragen  
€ 22,50. Ter plaatse zijn geen zeilen te huur. U kunt ook digitaal 
inschrijven voor de rommel- en hobbymarkt.  Het inschrijfformulier vindt 
u op de website van schutterij St.Mauritius www.strucht.nl 
 
Een luisterend oor van Sensoor  
Vanaf 1 juni a.s. start de campagne Nederland Geef Gehoor!  
Nederlanders lijken steeds slechter naar elkaar te luisteren.  
Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij Sensoor, de landelijke 
luisterlijn, stijgt flink.  
Er bellen en chatten steeds meer mensen die eenzaam zijn omdat ze zich 
niet gehoord en begrepen voelen. Sensoor en haar 1200 vrijwilligers 
vragen aandacht voor de waarde van écht luisteren naar elkaar.  
Een luisterend oor kan eenzaamheid verzachten en soms zelfs voorkomen.  
Onder ouderen is het probleem van eenzaamheid zichtbaar groot.  
Onder jongeren is het een verborgen probleem dat door social media en 
prestatiedruk alleen maar toeneemt.  
Daarom wordt op 1 juni as. een voorlichtings- en wervingscampagne 
gestart, waarin Sensoor heel Nederland oproept om te helpen en het 
gesprek aan te gaan met mensen die dit nodig hebben. Voor iedereen die 
gehoor wil geven aan deze oproep is de Landelijke Spoedcursus Luisteren 
ontwikkeld. Deze spoedcursus is vanaf 31 mei te vinden via 
www.spoedcursusluisteren.nl. Daarnaast worden handzame tips geboden 
over hoe je vervolgens aan de slag kunt gaan om een betere luisteraar te 
worden. 
Kijk voor meer informatie of vragen op www.sensoor.nl 
Of neem contact met Sensoor, de landelijke luisterlijn, Janine Dassen 
E-mail:  j.dassen@sensoor.nl Telefoonnummer:  045-571 9166 
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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 augustus 2018 kunt U 
opgeven vóór dinsdag 17 juli 
 

 

 
 
 
 

Diensten in de maand juli 2018 
 
 
Zaterdag  7 juli Vooravond 14e Zondag Kerkelijk Jaar 
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 
19.00 uur:  uit dankbaarheid 
 
 
Zaterdag  14 juli Vooravond 15e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur:  jrd. Hay Limpens 
 
 
Zaterdag  21 juli Vooravond 16e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur: voor opgegeven intenties 
 
 
Zaterdag  28 juli Vooravond 17e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur:  jrd. Pierre Gerekens 
  Math Huntjens b.g.v. zijn verjaardag 
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Mededeling van het Kerkbestuur: 
 
Zondag 10 juni jl. was er de sacramentsprocessie: een mooie traditionele 
gebeurtenis.  Mede dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, die 
bloemversieringen maakten bij de kerk, het Kapelletje en de Drie Beeldjes. 
Met Fanfare St.Cornelius, Schutterij St.Mauritius Strucht en Mannenkoor 
Inter Nos [en daarbij het mooie weer] was het weer zeer de moeite waard.  
Het kerkbestuur wil iedereen die op welke manier dan ook meewerkte, heel 
hartelijk danken. 
 
 
 
 
Gedicht bij de zomer: 
 
Zomeravond 
 
De takken van de bomen dansen in een groen ballet; 
de ondergaande zon heeft er een spotlight op gezet. 
De avondlucht is van een vreemd, doorschijnend blauw, 
een witte windveer waaiert uit, verdwijnt al gauw. 
de witte floxen in de tuin zijn één groot bruidsboeket, 
een zwaluw scheert voorbij, gekleed in zwart jacquet. 
Het pluisje van een paardenbloem daalt zachtjes neer; 
de avond is zo vredig; niets verlang ik meer. 
Maar deze stilte, deze schoonheid duren maar zo kort, 
ik sluit ze in mijn hart; bewaar ze voor als ’t donker wordt. 
 
Nel Benschop 
Uit: Verzamelde gedichten 
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Activiteitenagenda voor de maand juli 2018 
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 

 
 

zo. 1 juli : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht  
    aan het O.L.S. te Raam (Kinrooi) 
ma.  juli :  Iedere maandag wandelen, 13.30 uur vanaf ’t Geboew 
di./do.  juli : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag 
      (14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew 
di.  juli :  Iedere dinsdag Ouderen Soos (14-16.30u)  in ’t Geboew 
do. 6  juli : s’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 
zo. 8  juli : Opluisteren H.Mis door Mirna en Erik van Kempen 
   : Open Air concert en barbecue met Die Moselsänger 
    bij Hotel Salden, vanaf 14.30 uur 
   : Buurtconcert met Duckrace en presentatie Sjins  
    Speciaalbier in het speeltuintje aan de Mauritiussingel  
    aanvang 14.00 uur 
vr. 13 juli   : Filmvoorstelling “The Leisure Seeker” 14.00 uur in  
     ’t Geboew, meer info zie bijlage van de Heerlijkheid  
    : Onderlinge schietwedstrijd Schutterij St.Mauritius 
     Strucht en Broederschap St.Sebastianus Klimmen 
14 t/m 21 juli : Club 77 Jeugdzomerkamp “de Koeberg”te Baarlo 
zo. 15 juli :  Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het  
     Zuid Limburgs Federatiefeest te Nieuwstadt 
di. 17 juli : Mannenkoor Inter Nos Zomerconcert in ’t Geboew, 
    aanvang 20.00 uur 
za. 28 juli :  Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  
    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 
zo. 29 juli : Zomermarkt Walem, Schutterij St.Mauritius Strucht 
 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 
tot uiterlijk 17 juli a.s. worden opgegeven bij de redactie: 
• mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A 

tel. 043-459 2278 
• hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, tel. 043-459 2660 
 

 


