57e jaargang / nummer 5 / mei 2019
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
juni door te geven vóór dinsdag 14 mei.
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
Het stond in de krant. Dus is het waar. En in dit geval niet alleen waar, maar
ook zeker. Het staat nu als een paal boven water en er bestaat geen twijfel
meer over: Schin op Geul heeft het beste station van ons land. Dat zegt de
kop boven het artikeltje, waarin onze trots een beetje getemperd wordt door
de opmerking dat het station van Schin op Geul hoort bij de drie best
gewaardeerde stations in Nederland. Maar ook dat is fraai genoeg.
Dat is niet het enige nieuws.
Onze twee onbewaakte overwegen gaan dicht. Maar wandelaars kunnen in
de toekomst het spoor oversteken via een oud tunneltje dat opnieuw wordt
open gemaakt. Dat is natuurlijk onzin. Met een tunneltje kun je het spoor
niet oversteken, je kruipt er zogezegd en zeker gezien dit tunneltje, onder
door. De bedoeling, hoe dan ook, is dat je veilig aan de andere kant van het
spoor kunt komen. En door verdere verbeteringen en aanpassingen aan het
spoor, zal ook het treintje van de miljoenenlijn het hele traject afleggen tot
in Valkenburg. Dat is een kwestie van één wissel.
Er wordt dus omgeschakeld en aangepast. Dat is ook iets waar wij in ons
leven veel mee te maken hebben. Wij moeten onszelf aanpassen aan nieuwe
toestanden, veranderingen en omstandigheden en die vragen meestal om
omschakelingen. Sommige mensen hebben daar veel moeite mee, vooral
waar het zaken betreft die hen na aan het hart liggen.
Waarom moeten wij ons steeds aanpassen en veranderen? Het simpele
antwoord is: omdat er in alles wat wij doen en ervaren groei zit. Wat
vandaag de mode is durf je morgen al niet meer aan te trekken. En iedere
verandering, hoewel niet altijd een gewin, is ook niet direct een verlies.
Daar heeft de omschakeling van onze inzichten mee van doen. Wij moeten
zogezegd mee groeien. Daar is soms moed voor nodig en durf en niet alleen
maar angst en een gevoel van onbehagen. Zoals Paulus in een van zijn
brieven schrijft: bezie en overdenk alles en behoud het goede. En soms kan
een oud vergeten tunneltje ook nog van pas komen en van dienst zijn.
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.
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Eerste communicanten 2019
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, ontvangen de volgende kinderen
in de H.Mis van 10.30 uur hun Eerste Heilige Communie:
Bruno Coumans
Flin Evers
Sonnie Evers
Lars Langenveld
Yves Tans
Fons Weerts
Harry Weerts
Het thema dit jaar is ‘Een boot vol vrienden’.
Wij wensen de communicantjes en hun familie
een heel fijne en gezellige dag toe. We hopen
dat het geloof voor hen in de toekomst een leidraad in hun leven mag zijn.
En ook dat de ouders hun kinderen zullen blijven steunen en aanmoedigen
bij kerkelijke activiteiten en gelegenheden.
Actie Communicanten
Na een mooie en drukbezochte voorstellingsmis tellen de communicanten
verder af naar Hemelvaartsdag.
Onze communicanten willen tijdens hun communie een goed doel steunen
en hebben gezamenlijk gekozen voor Stichting Opkikker. Deze stichting
geeft gezinnen met een ziek kind een positieve ‘opkikker’ door het
organiseren van activiteiten voor het zieke kind én alle gezinsleden.
Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel zijn de
communicanten gestart met het inzamelen van oude mobiele telefoons. Deze
kunnen worden ingeleverd bij familie Langeveld, Warande 6c: uiteraard
kunt u oude mobiele telefoons ook inleveren bij een communicant bij u in
de buurt! Tijdens en na de communiedienst staat in de kerk een collectebus:
onze 7 communicanten hopen dat u het door hun gekozen goede doel mede
wil ondersteunen en raden deze collecte van harte bij u aan. Samen met u
hopen wij een mooi bedrag in te zamelen en hiermee vele zieke kinderen
met hun gezinsleden een onvergetelijke ‘Opkikkerdag’ aan te bieden.
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Diensten in de maand mei 2019
Vrijdag
3
19.00 uur:

mei
Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron)

Zaterdag 4 mei
12.00 uur:
Dodenherdenking aan het Kerkplein
De ceremonie wordt opgeluisterd door een ensemble van Fanfare St.Cornelius
en Mannenkoor Inter Nos.
Nationale Dodenherdenking, klokken luiden
van 19.45 tot 20.00 uur
Zondag
5 mei
3e Zondag van Pasen
e
1 Lezing: Handelingen 5, 27b-32, 40b-41 Evangelie: Johannes 21, 1-19
10.30 uur:
zeswekendienst Wim Vanmeulebrouk
1e jaardienst Sjef Heusschen en b.g.v. zijn verjaardag
Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Hub Cuijpers b.g.v. verjaardag
Alice Greven-Waelen
jrd. ouders Waelen-Ruijpers
jrd. Hub Bartels en zoon Raymond
jrd. ouders Swillens-Haesen
gest. jrd. ouders Sijben-Rijcken
gest. jrd. familie Vrancken-Senden
Broederschap St.Cornelius en de stille intenties
die ons zijn gegeven
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door zangeres Emma Wouters uit
Reijmerstok met begeleiding op orgel door Casper Creusen uit Wijlre
Vrijdag
10 mei
19.00 uur:
Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron)
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Zondag
12 mei
4e Zondag van Pasen
Zondag van de Goede Herder – Roepingenzondag – Moederdag
De meeropbrengst van de collecte is voor het Seminarie van Rolduc
1e Lezing: Handelingen 13, 14, 43-52
Evangelie: Johannes 10, 27-30
10.30 uur:
Pastoor Piet Benders
Peter van Weersch (c. begr.)
Jos van Weersch
Maria en Frans Bemelmans-Maessen (c. begr.)
Lies Paffen-Pleijers (c. begr.)
1e jrd. Triny van Os-van den Hove (c. begr.)
Bertus van Os
Annie Smeets-Reijnders (c. begr.)
Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand (c. begr.)
Marieke en Guus Ruypers-Eussen (c. begr.)
Zef Eussen
Ally Vliegen en dochter José Vliegen
3e jrd. Maria Vliegen-van Weersch (c. begr.)
Lieske Monsuwé-van den Hove (c. begr.)
José Slippens-Funcken b.g.v haar verjaardag (c. begr.)
Rina Kroonen-Huijnen (c. begr.)
Tiny Coemans-Stassen b.g.v. haar verjaardag
ouders Appelboom-Bruisten
Joep van Weersch (c. begr.)
jrd. ouders Wouters-Smeets
Wiel Sieben b.g.v. zijn verjaardag
jrd. Mariet Lussenburg-Bruns
jrd. ouders Beers-Nijssen en
dochter Odi en tevens b.g.v. hun verjaardag
Jean Wijnands
jrd. Truike Wijnands-Huntjens
jrd. ouders Pieters-Jongen en zoon Sjeng
jrd. Hub en Fien Pieters-Didden
gest. jrd. ouders Knoren-Palmen
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Die Moselsänger, aansluitend
Moederdag miniconcert
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Vrijdag
17 mei
19.00 uur:
Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron)
Zondag
19 mei
5e Zondag van Pasen
e
1 Lezing: Handelingen 14, 21-27 Evangelie: Johannes 13, 31-33a, 34-35
10.30 uur:
Bertha Savelberg-Stassen
1e jrd. Jan Savelberg (c. buurt)
Mia Kickken-Smeets b.g.v. haar verjaardag
Dré Kickken
ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. hun verjaardag
Vrijdag
24 mei
19.00 uur:
Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron)
Zondag
26 mei
6e Zondag van Pasen
e
1 Lezing: Handelingen 15, 1-2, 22-29
Evangelie: Johannes 14, 23-29
10.30 uur:
Uit dankbaarheid
Frans Souren b.g.v. zijn verjaardag
Maria Souren-Willems en overleden familie
ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen
Roos Muyrers
Dinsdag
28 mei
Dinsdag in de 6e week van Pasen
14.00 uur:
H.Mis in ’t Geboew met
Gemeenschappelijke Ziekenzalving
Hub Kroonen
Wiel Pasmans
Wiel Hamers
Cor Huntjens
Annie Smeets-Reijnders (c. begr.)
Donderdag 30 mei
Hemelvaart van de Heer
10.30 uur:
Viering van de Eerste Heilige Communie
voor het welzijn van onze communicanten
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Korte mededelingen / annonces
Dodenherdenking aan het Kerkplein
Net als voorgaande jaren zullen in het kader van de nationale
dodenherdenking namens het gemeentebestuur en nabestaanden weer
bloemen worden gelegd aan het Kerkplein. Dit geschiedt op zaterdag 4 mei
as. om 12.00 uur door burgemeester Jan Schrijen bij de plaquette op de
keermuur onder aan de kerk. Hierop staan de namen vermeld van een viertal
dorpsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid zijn
gevallen; dat betreft: Jean Michael Caubo, Bèr Houben, Frans Huntjens en
Hubert Knoren. De ceremonie wordt opgeluisterd door een ensemble van
Fanfare St.Cornelius en Mannenkoor Inter Nos. Net zoals afgelopen jaar
zullen ook de wapenbroeders uit Maastricht weer acte de présence geven.
Naast de nabestaanden is verder iedereen van harte uitgenodigd om bij deze
ceremonie aanwezig te zijn
Dit jaar is het landelijk thema: “Geef vrijheid door” / ”In vrijheid kiezen”.
Klepperactie misdienaars
Op Goede Vrijdag 19 april jl. hielden onze misdienaars hun jaarlijkse
rondgang door het dorp. En evenals voorgaande jaren heeft u de misdienaars
weer goed bedeeld. Wat ook wel terecht is, want zij helpen het hele jaar
door bij onze vieringen in de kerk. Naast eieren en snoepgoed was er een
mooi bedrag van € 680,96 dat tijdens het feestje op paaszaterdag verdeeld
werd. Van dit bedrag gaven de misdienaars een bedrag van € 30,96 voor de
Vastenactie, wat een aardige geste was. Maar uiteraard ook aan alle gulle
gevers uit ons dorp hartelijke dank namens de misdienaars!
Processie route 2019
De Sacramentsprocessie wordt dit jaar gehouden op zondag 23 juni.
De H.Mis op processiezondag begint om 9.00 uur en om 9.45 uur vertrekt
de processie. De route is als volgt: Kerkplein - Hoogbeek - Valkenburgerweg - kruis Schoonbron (altaar) - Valkenburgerweg - Panhuis Breeweg (altaar) - Hanewei - Tolhuisstraat - Kerkplein (altaar). De
opstelling begint vanaf de pastorie, Hoogbeek 23.
De afsluiting is zoals gebruikelijk op het Kerkplein.
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Zanggroep ’Die Moselsänger’ luistert 12 mei Moederdag de H.Mis op
Op zondag 12 mei, Moederdag, zal de H.Mis van 10.30 uur worden
opgeluisterd door ‘Die Moselsänger’. Graag vertellen we U hieronder iets
meer over deze toch wel bijzondere zanggroep.
Dirigent en musicus Leo van Weersch uit Schin op Geul (hij is o.a. dirigent
bij mannenkoor Inter Nos en tevens de vaste organist in onze kerk) nam in
1998 het initiatief om samen met negen amateurzangers een weekend naar
het wijndorpje Mesenich aan de Moezel af te reizen met de bedoeling
spontaan te gaan musiceren bij kastelen, in kerken of op marktpleinen in de
omgeving. Het bleek een succes en sindsdien beleefden zij als ‘Die
Moselsänger’ jaarlijks een onvergetelijk muzikaal weekend aan de Moezel.
Aansluitend aan de H.Mis is er een Moederdag miniconcert. Bij het verlaten
van de kerk is er de mogelijkheid om CD’s van ‘Die Moselsänger’ te kopen.
Open Repetitie Schutterij St.Mauritius Strucht
Woensdag 22 mei a.s. houdt schutterij St.Mauritius tussen 18.30 uur en
19.30 uur weer een Open Repetitie in het gemeenschapshuis van Schin op
Geul. De jeugd kan hier geheel vrijblijvend, samen met hun ouders,
kennismaken met de drumbandleden van de schutterij en met de diverse
instrumenten die door de leden bespeeld worden. Natuurlijk mag de jeugd
dan ook zelf trommelen en op een klaroen blazen. Uiteraard zijn ook
volwassenen van harte welkom. Na afloop van deze kennismaking met de
schutterijmuziek ontvangt de jeugd een traktatie en is er ook nog een
verrassing. In het kader van het jeugdbeleid, en gezien het succes van
afgelopen jaar, organiseert schutterij St.Mauritius tijdens het
koningsvogelschieten op Pinksterzondag 9 juni a.s. wederom een
Kindervogelschieten op de schietlocatie in Strucht. Nadere mededelingen
volgen.
Bedankt
Voor het medeleven en steun tijdens mijn ziekte, wil ik iedereen bedanken
voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en berichtjes, dat heeft me erg goed
gedaan. Ook wil ik U hierbij laten weten dat de Dames en Heren kapsalon
Maison la Belle (Graafstraat 18A Schin op Geul tel: 043-459 2527) weer
open is.
Sylvia Langenslag-Wouters.
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22e Bourgondisch Aspergefestijn van fanfare St.Cornelius.
Op zondag 12 mei vindt van 12.00 tot 18.00 uur in gemeenschapshuis
’t Geboew, al weer voor de 22e 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. Zo kost een
driegangen menu slechts € 21 en een viergangen menu € 25.!
’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).
Een ideale gelegenheid om op deze Moederdag de moeders te verrassen en
te trakteren op een gezellige en heerlijke middag.
De opbrengst gaat geheel naar de jeugdopleiding van de fanfare.
De fanfare heet u gaarne van harte welkom en wenst u smakelijk eten!!
Dorpskalender foto van de maand mei
Jubilarissen Zij-Actief 1994
Vijftig jaar lid.
Staand vlnr: Philomena Huntjens-Neven, Tonia Eijgelshoven-Huntjens,
Maria Damoiseaux-Eijssen.
Zittend vlnr: Maria Smeets-Cuijpers, Marieke Ruijpers-Eussen
Ophalen oud papier in de maand mei
Wegens de viering van Koningsdag op zaterdag 27 april wordt het oud
papier opgehaald op zaterdag 4 mei vanaf 12.00 uur.
Verder wordt oud papier opgehaald op zaterdag 25 mei a.s. dus de laatste
zaterdag van de maand, zoals gebruikelijk is.
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Verrichte werkzaamheden i.h.k.v. het BRIM plan 2012-2018
Het onderhoud van monumenten als onze kerk is zoals bekend erg kostbaar.
Gelukkig bestaat daarvoor een tegemoetkoming van het rijk, namelijk de zg.
BRIM regeling (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten);
deze subsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een
periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Als belangrijkste
werkzaamheden, die wat onze kerk betreft in het kader van die regeling zijn
uitgevoerd, kunnen worden genoemd:
1. Onderhoud aan de daken van de kerk.
2. Schilderwerken.
- Daklijsten/boeiboorden kerktoren m.b.v. een hoogwerker.
- Alle daklijsten rond het kerkgebouw.
- Kozijnen ramen rondom sacristie en hulp sacristie.
- Alle ijzeren spijlen rondom kerkramen opnieuw zwart geverfd.
- IJzeren poorten aan het Kerkewegje opnieuw zwart geschilderd.
- Nu de buitentemperatuur stijgt, wordt de klokkenstoel in de
kerktoren opnieuw van een stevige zwarte afwerklaag voorzien.
- Vernieuwde eiken planken en het gedeeltelijk vernieuwde frame
van voordeur kerk zullen binnenkort afgeschilderd worden.
3. Timmerwerk.
- Eiken planken voordeur en onderkant frame (deels) vernieuwd.
4. Mergelbouwsteen.
- Vernieuwen van aantal mergelblokken aan zijkanten kerktrap en
invoegen waar nodig.
- Tevens meerdere mergelblokken vernieuwd aan keermuren
Kerkplein en Kerkewegje en voegwerk waar nodig hersteld.
- Kerktoren tot ongeveer halverwege de hoogte de voegen
uitgeslepen en opnieuw ingevoegd.
- Bovenste gedeelte gebeurt binnenkort m.b.v. hoge steigers
rondom hele toren, waarbij ook enkele mergelblokken vernieuwd
zullen worden.
- Voegwerk van zijgevels waar nodig hersteld.
Inmiddels is voor de komende jaren het BRIM-plan 2019-2024
aangevraagd.
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Presentatie boek “Engelen”
Op zondag 26 mei as. in ‘t Geboew tussen 14.30 en 16.00 u. wordt het
nieuwe boek gepresenteerd van Frans Pluijmaekers.
Het is inmiddels zijn vierde boek. Het wordt uitgegeven door uitgeverij TIC
te Maastricht. Deze boekpresentatie (toegang gratis!) wordt verzorgd door
TIC en de stichting In onsen Lande van Valckenborgh (IoLvV). Ook de
Heemkundevereniging Schin op Geul is present.
De stichting IoLvV zet zich in voor het behoud van de cultuurhistorie in
Valkenburg en omgeving.
Frans Pluijmaekers is vanaf 1984 actief bij deze stichting en sinds 1992 als
bestuurder. Hij houdt zich vooral bezig met Rooms-Katholiek erfgoed. Dat
betreft niet alleen het verleden; ook nu worden nog over de hele wereld
prentjes gemaakt en gebruikt, zoals blijkt in zijn eerste drie boeken’:
‘Gedachtenisprentjes’, ‘Sacramentenprentjes’ en ‘Beeldverslag van het RK
erfgoed’. Dit boek, Frans’ vierde en laatste, is ook weer een prachtig
kijkboek met interessante informatie over een bijzonder deel van het RK
erfgoed: ENGELEN. Heel veel afbeeldingen, verzameld door Frans, met
teksten van mw. K. Janssen-Rompen.
Het boek is natuurlijk te koop bij de presentatie. Wie niet bij de presentatie
kan zijn, kan later voor het boek terecht bij Kloosterboekwinkel te Wittem.
Reumacollecte
De Reumacollecte 2019 heeft in Schin op Geul € 997,50 opgebracht.
Een heel mooi resultaat! Namens de Reumacollecte bedankt voor uw gulle
giften! Maar vooral een bijzonder woord van dank aan de collectanten die
dit mogelijk hebben gemaakt.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 14 mei 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 juni 2019 kunt U opgeven
vóór dinsdag 14 mei

Diensten in de maand mei 2019
Zaterdag 4 mei
Vooravond 3e Zondag van Pasen
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
Pierre Gerekens b.g.v. zijn verjaardag
Zaterdag 11 mei
Vooravond 4e Zondag van Pasen
19.00 uur:
Astrid en Paul Snepvangers-Vanspauwen
Zaterdag 18 mei
Vooravond 5e Zondag van Pasen
19.00 uur:
Woord- en Communiedienst
Annelies Jaspers-Quaedvlieg
jrd. ouders Bemelmans-Blom
Hub en Leny Weusten-Blom,
zoon Jan en kleindochter Rosita
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Vooravond 6e Zondag van Pasen
Feest H. Rita van Cascia
Zegening van de rozen
(deze zijn te koop na afloop van de mis)
19.00 uur:
Uit dankbaarheid
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos
Zaterdag

25 mei

6e Zondag van Pasen
Feest H. Rita van Cascia
Zegening van de rozen
(deze zijn te koop na afloop van de mis)
10.00 uur:
Tij Retera en zoon
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door organist Sjef Muylkens
Zondag

26 mei

Korte mededelingen van het kerkbestuur
Feest van de H. Rita van Cascia
Tijdens de H.Missen van zaterdag 26 mei en zondag 27 mei zal de H.Rita,
de patrones van hopeloze zaken, speciaal worden herdacht en gevierd. Ter
ere van haar worden dan de rozen gezegend, die na afloop van de vieringen
te verkrijgen zijn voor 1 euro per stuk.
Dank voor hulp bij poetsen van de kerk
Woensdag 17 april jl. kreeg de kerk weer een grote poetsbeurt.
Onze vrijwilligers hebben hun beste beentje voorgezet en alles was weer
prima schoon vóór Pasen. Hartelijk dank aan allen!
Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

19 april René Souren (85 jaar)
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Activiteitenagenda voor de maand mei 2019
Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
ma.
di./do.
di.
do.
vr.
za.

2
4

zo.

12

di.
wo.
do.
vr.

14
15
16
17

za.

18

zo.
wo.

19
22

za.

25

zo.
26
19 t/m 25
di.
do.
vr.

28
30
31

mei : Donateursactie fanfare St.Cornelius
mei : Iedere maandag wandelen 13.30 uur vanaf ’t Geboew
mei : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb, donderdag (14-16u)
‘Open Bieb’ en breien, (19-20u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew
mei : Iedere dinsdag Bejaardensoos (14-16.30u) ’t Geboew
mei : s’ Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof
mei : Iedere vrijdag rozenkrans bidden Kapelletje Schoonbron
mei : Dodenherdenking Kerkplein 12.00 uur, m.m.v. ensemble
fanfare St.Cornelius en Mannenkoor Inter Nos
: Dodenherdenking op de Cauberg Valkenburg a/d Geul om
20.00 uur m.m.v. Schutterij St Mauritius
mei : Die Moselsänger luisteren H.Mis op om 10.30 uur,
aansluitend mini Moederdag concert
: Bourgondisch Aspergefestijn, Fanfare St. Cornelius
: Deelname Schutterij St.Mauritius aan schuttersfeest te Epen
mei : Huiskamer “Geheugentraining” in ’t Geboew
mei : Activiteit Club Jong, onder 8 jaar, onder voorbehoud
mei : KCR première Jeugdtheater Openluchttheater Valkenburg
mei : Activiteit Club Jong 8+ groep, onder voorbehoud
: KCR Schoolvoorstelling Jeugdtheater Openluchttheater V.
mei : “Italiaanse avond” eetbuffet en sfeervolle muziek, Hotel
Valkennest Oud Valkenburg, reserveren 043-459 2443
mei : KCR Matineevoorstelling Jeugdtheater Openluchttheater V.
mei : Open repetitie Schutterij St.Mauritius Strucht van
18.30 - 19.30 uur in ’t Geboew
mei : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
: Mannenkoor Inter Nos opluisteren H.Mis ter ere van H.Rita
19.00 uur te Oud-Valkenburg
: Heemkundevereniging middagexcursie naar Thermenmuseum
mei : Boekpresentatie Engelen 14.30 – 16.00 uur in ’t Geboew
mei : Huis-aan-huis collecte Prins Bernhard Cultuurfonds
door fanfare St.Cornelius
mei : Spreekuur wijk-BOA van 14.00-15.00 uur in ’t Geboew
mei : Hemelvaartsdag, 10.30 uur Eerste Heilige Communie
mei : Filmvoorstelling “Finding your feet” 14.00 uur in ’t Geboew,
voor meer info zie bijlage Heerlijkheid

