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Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul,  

043-459 1233, in dringende gevallen 06-1241 3034. 

In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie 

te vervallen. 

Misintenties en berichten t.b.v. de maand augustus s.v.p. opgeven vóór 

dinsdag 13 juli 2021, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278. 
 

Opgeven voor deelname aan H. Missen: anita@kerkschinopgeul.nl 

of via het contactformulier van onze website of tel. via 043-459 1647:  

op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag 

tussen 16.00 uur en 18.00 uur. 
 

Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak: 

Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647 

Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818 
 

IBAN nummer NL89 RABO 0146 6012 46 

(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul) 
 

    Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl  
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Woordje van de pastoor 
 

 

Het heerlijke vakantiegevoel. 

Als de vakantie begint dan komt er bij ons zo’n aparte sfeer boven. 

Bijzondere verwachtingen worden bij ons opgeroepen. Mensen verwachten 

soms heel veel van de vakantie: vaak veel meer dan in feite mogelijk is. 

Zeker nu we die vervelende coronaperiode een beetje achter ons kunnen 

laten, herleeft er in ons een soort heimwee naar het paradijs: zonnige dagen, 

geurige bossen, heerlijke stranden, glinsterende meren, nieuwe steden en 

andere culturen, onbevangen contacten. 

In de vakantie verlaten we onze stenen huizen, de muren die ons opsluiten 

en afschermen van de wijde wereld boven ons en de mensen naast ons. We 

beseffen opeens dat ons gezellig huis een ruimte is, die de ruimte naar boven 

en opzij van ons beperkt. Als het ware: ieder in z’n eigen hokje. 

Opeens ervaren we in de vakantietijd het bevrijdende van het leven. Een 

leven buiten, verbonden met de natuur, leven in verbondenheid met elkaar, 

met de wijde hemel boven ons. Op vakantie zoeken we de grotere ruimte op: 

de aarde ons aller tuin, de hemel wordt ons dak. 

Op de camping leggen mensen heel gemakkelijk en ongedwongen contact 

met elkaar. Kinderen die elkaar niet kennen, ja, zelfs elkaars taal niet 

spreken, worden binnen de kortste tijd de beste speelkameraadjes van 

elkaar. Het gevoel van de hemel is ons dak en de aarde onze tuin, ervaren 

we ook en intens als we lopend of fietsend al trekkend over de wegen gaan, 

de bergen beklimmend, naar zee gaan. De natuur is weer 

gemeenschapsgoed. Enkele weken voelen we ons weer een met de natuur, 

voelen we ons meer verbonden met onze voorouders: met eenvoudige 

middelen afhankelijk van de hemel boven ons en opgenomen in de 

schepping rondom ons. Is het dan zo vreemd dat wij in deze weken, dat we 

de bevrijdende wijdte van de hemel en de aarde ervaren en ervan genieten, 

ook weer dichter bij Hem komen, die zo eindeloos is als de hemel en ons zo 

grenzeloos nabij is als de aarde? Is het eigenlijk niet jammer dat deze 

ervaring, zo vaak beperkt blijft tot slechts enkele weken per jaar?  

Of u nu ver weg gaat, of dichtbij blijft, u allen een goede en mooie 

vakantietijd toegewenst. En moge de bevrijdende werking van deze 

vakantietijd nog lang in ons doorwerken. 

                                                                    Pastoor Constantijn Dieteren. 
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Coronaregels  

De regels rondom Covid-19 worden nu snel versoepeld. Maar de 1,5 meter 

afstand houden blijft voorlopig nog gelden. Om deze afstand te bewaren 

kunnen in onze kerk ongeveer 110 personen aan de vieringen deelnemen. 

Om te voorkomen dat u aan de deur teleurgesteld moet worden, blijven we 

werken met het systeem van reserveringen, zoals u al meer dan een jaar bij 

ons gewend bent. Het gebruik van een mondkapje is vrijwillig en moet ieder 

voor zichzelf uitmaken. Heeft u gezondheidsklachten of voelt u zich niet 

lekker, kom dan niet naar de kerk. 
 

Om de Heilige Mis bij te wonen dient u zich aan te melden vóór 

vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan 

op de volgende manieren: 

- via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl 

- via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl 

- telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur 

  of op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur. 
 

Mocht u zich al hebben opgegeven en bent u plotseling verhinderd, 

meldt u zich dan s.v.p. even af, zodat iemand anders in uw plaats kan 

komen.  
 

Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul of Oud Valkenburg dan 

zijn de volgende regels van kracht: 

- U komt binnen via de hoofdingang; 

- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In 

de kerk is handgel aanwezig; 

- Gelieve bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing te volgen, de 

banken zijn genummerd. Volg ook de aanwijzingen om de kerk veilig te 

verlaten; 

- Houdt 1,5 meter afstand; 

- Om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit 

een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze 

zelf kunt pakken om hem te nuttigen; 

- Bijdrage aan de collecte kan via een collectebus of in het offerblok bij het 

verlaten van de kerk; 

- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering. 

 

 
 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
mailto:anita@kerkschinopgeul.nl
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Diensten in de maand juli 2021 
 
 

Zondag 4 juli 14e Zondag van het Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Ezechiël 2, 2-5 Evangelie: Marcus 6, 1-6  

11.00 uur:  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  Maria Kuipers-van Loo (c. begr.) 

  Michel Keijdener b.g.v. zijn verjaardag  

  jrd. ouders Hub en Agnes Schrouff-Rijcken 

  gest. jrd. ouders Giel en Gerda Pieters-Pasmans en 

  schoonzoon Wiel Schmets en  

  schoondochter Paula Pieters-Molan 
 

Zondag 11 juli013uni 15e Zondag van het Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Amos 7, 12-15       Evangelie: Marcus 6, 7-14 

11.00 uur:  Woord-en Communiedienst 

  Mariet Lussenburg-Bruns b.g.v. haar verjaardag 

  Hein Heijenrath b.g.v. zijn verjaardag 

    voor alle zieken van ons Bisdom 
 

Zondag 18 juli 16e Zondag van het Kerkelijk Jaar  

1e Lezing: Jeremia 23, 1-6  Evangelie: Marcus 6, 30-34 

11.00 uur:  Pastoor Piet Benders 
  jrd. ouders Dré en Mia Benders-Burgmeijer 

  Marianne Benders 

  1e jrd. José Jaminon-Huntjens 

 jrd Willy Staring 

 8e jrd. Sophie Marcus-Bisschops en b.g.v. verjaardag 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door troubadour Thea Kollee 
 

Zondag 25 juli 17e Zondag van het Kerkelijk Jaar  

1e Lezing: 2 Koningen 4, 42-44 Evangelie: Johannes 6, 1-15 

11.00 uur: Annie Smeets-Reijnders b.g.v. haar verjaardag 

 jrd. ouders Mien en Dré Scheien-Steinbusch (c.begr.) 

  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons zijn gegeven 
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Korte mededelingen / annonces 

  

Terugblik processie 2021 

Bij het lezen van bovenstaande kop zullen velen van u denken. “Processie 

2021”, die was er toch helemaal niet…? Nee, dat klopt, er was in Schin op 

Geul geen processie zoals we die buiten coronatijd mogen beleven. Er was 

echter wel een processie, 

in de kerk! Zelfs in 

aanwezigheid van een 

afvaardiging van alle 

prachtige verenigingen en 

groepen die Schin op Geul 

rijk is en die normaal 

gesproken zouden 

meetrekken door de 

straten. In de kerk waren 

prachtige bloemversieringen aangebracht, vaandels stonden op het 

priesterkoor en aan de banken hingen de traditionele processie vaantjes. Ná 

een prachtige H. Mis trok de processie met 4 apostelen, twee meisjes van de 

traditionele roze groep, acolieten en meneer pastoor met het Allerheiligste, 

onder de klanken van de processie mars gespeeld door een afvaardiging van 

Fanfare St. Cornelius, door onze 

kerk. Ná het “zingen/neuriën” van 

het Tantum Ergo en het Limburgs 

Volkslied was er op ons kerkhof de 

traditionele dodenherdenking van 

Schutterij St. Mauritius Strucht die 

normaal op Kermismaandag zou 

plaatsvinden. In ons hart leek het 

wel Kermis…maar we moeten nog 

een jaartje geduld hebben voor we 

weer een echte Sjinse Kermis, met processie mogen beleven. Met dank aan 

allen die zich op een of andere manier hebben ingezet voor het welslagen 

van deze viering. Meer foto’s van de feestelijke processiemis en de 

dodenherdenking van de Schutterij op ons kerkhof, vindt u op de website 

van onze parochie www.kerkschinopgeul.nl  

 
 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
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Nieuws van de Federatie 
De laatste ontwikkelingen zijn dat pastoor Dieteren ook pastorale taken in de 

Valkenburgse parochies op zich gaat nemen. In dat kader is er een stappenplan 

gemaakt  dat - in goed overleg tussen beide pastoors - steeds meer concrete vormen 

moet gaan aannemen. Pastoor Jansen is vanwege zijn leeftijd toe aan een stapje 

terug en het is mooi dat pastoor Dieteren dan taken kan gaan overnemen. Dat is 

ook een gezonde ontwikkeling op de weg naar de noodzakelijke verbondenheid in 

onze Federatie. Het gaat in eerste instantie om de volgende afspraken:  

• De afstemming van de weekenddiensten; 

• De voorbereiding van de eerste communieprojecten 2020-2021; 

• De overige catecheseprojecten in de basisschool te Valkenburg; 

• Overleg over de persoonsgebonden pastorale taken in de drie zorgcentra; 

• De bereidheid bij het voorgaan bij doop, vormsel, huwelijk en uitvaarten; 

• Processies, Lourdesgrot, verenigingsleven en al die andere veelkleurige 

  tradities die ook Valkenburg rijk is. 

Een geleidelijke inlevingsperiode moet uiteindelijk leiden tot definitieve 

beleidsplannen. Pastoor Jansen hoopt nog enige tijd als medepastoor in Valkenburg 

actief te kunnen blijven. 

Opgemerkt wordt nog dat Pastoor Jansen iedereen bedankt die hem feliciteerde met 

zijn 60 jarig priesterfeest op 12 maart jl. Van het federatiebestuur mocht hij 

uiteraard ook een bloemetje met felicitatie ontvangen. Dit jubileum heeft hij in zeer 

besloten kring gevierd. Een groot parochiefeest was immers niet mogelijk vanwege 

de strenge coronamaatregelen die er toen golden. 
 

We wensen de vijf parochies van onze Federatie VOSS een heel goede en 

opbouwende samenwerking toe. Het zal voor iedere parochie afzonderlijk, 

af en toe, geven en nemen zijn, zeker wat betreft de  aanvangstijden van de 

missen en het bijwonen van verschillende vieringen en activiteiten. Maar 

duidelijk moge zijn dat pastoor Dieteren uiteraard niet overal tegelijk 

aanwezig zal kunnen zijn. Laten we samen bouwen aan één gemeenschap, 

vanuit ons hart en niet met stenen. 
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Zomermarkt Walem vindt geen doorgang 

De zomermarkt in Walem die gepland staat voor zondag 25 juli a.s. kan ook 

dit jaar jammer genoeg niet plaatsvinden. Ondanks de door de regering 

onlangs aangekondigde versoepelingen van evenementen, heeft het bestuur 

van schutterij St.Mauritius besloten deze markt af te gelasten. De 

zomermarkt is namelijk een doorstroom-evenement waarbij er slechts 1 

bezoeker per 5 m2 ontvangen mag worden. Mede gezien de infrastructuur in 

Walem kan aan deze voorwaarden niet worden voldaan. 

De zomermarkt Walem zal volgend jaar plaatsvinden op zondag 31 juli, 

traditiegetrouw op de laatste zondag van juli. 
 

Zomerschool in Schin op Geul.  

Ook dit jaar organiseert De Schoolzaak de Zomerschool. In de laatste week 

van de zomervakantie van 30 augustus t/m 3 september zijn kinderen van de 

basisschool van harte welkom. Iedere ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur 

kunnen kinderen zich inschrijven voor een uur privéles. Na een aantal 

opfrislessen ben je weer klaar voor het nieuwe schooljaar. Informeer naar de 

mogelijkheden bij Sandra Satijn 06-5473 8607 / www.deschoolzaak.nl   

Mailen kan ook: info@deschoolzaak.nl  

De Schoolzaak wenst iedereen een fijne zomervakantie toe! 

 

Bedankt 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes en attenties die ik 

mocht ontvangen tijdens mijn herstel van een heupoperatie. Ook voor de 

kaarsjes en het gebed hartelijk dank. Het heeft mij erg goed gedaan en 

gesteund. Ik hoop op een verder goed herstel en dat ik daarna ook weer kan 

terugkeren op mijn post als kosteres bij de vieringen in de kerk.  

                                                                          Wies Vanmechelen-Rasing. 

 

 
 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

Gedoopt:        13 juni    Zaza Bock 
 

Overleden:       5 juni    Jacques Blom   (78 jaar) 
                        

 

 
 

 

http://www.deschoolzaak.nl/
mailto:info@deschoolzaak.nl
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Dorpskalender foto juli: 27 juli 1969 onthulling monument aan het Kerkplein 

met medewerking van de politiekapel uit Ljublijana. 

Hoe zat het ook alweer? 

Zanggezelschap Inter Nos onderhield vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw nauwe 

contacten met de Sloveense steden Kranj en Ljublijana. Onder aanvoering van 

Theo Salden sr., toenmalig secretaris/ penningmeester van het zanggezelschap, 

werden diverse culturele uitwisselingen tussen Schin en Geul en Slovenië 

georganiseerd. Deze uitwisselingen hebben geresulteerd in een blijvend 

gedenkteken aan het Kerkplein. De oude kazemat bij de kerk werd verbouwd tot 

decor voor de plaatsing van een eerste gedenkteken. Op 1 oktober 1967 onthulde 

de burgemeester van Ljublijana een urn die gevuld was met Kranjse aarde. In 1969 

bracht de politiekapel van Ljublijana, op uitnodiging van Inter Nos, een 

tegenbezoek aan Schin op Geul. Tijdens dit bezoek stond een bijzondere activiteit 

op de agenda, namelijk de onthulling van een geschenk van de politiekapel en de 

stad Ljublijana aan Inter Nos en Schin op Geul. Op 27 juli werd de harpspelende 

Orpheus onthuld; een  bronzen beeld van de Sloveense beeldhouwer Stojan Batič. 

Het beeld symboliseert de muzikale 

verbondenheid tussen Ljublijana en Schin 

op Geul. Niet alleen in Schin op Geul, maar 

ook in Ljublijana werd een identiek 

Orpheus-beeld van  Batič geplaatst, (foto 

rechts) waarmee de bijzondere band tussen 

ons dorp en de mooie Sloveense stad extra 

onderstreept werd.  

Het Ljublijanaplein bij het Gemeenschapshuis ‘t Geboew is eveneens een blijvende 

naamsherinnering aan deze culturele samenwerking. 
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Thea Kollee luistert 18 juli H. Mis  op  

Op zondag 18 juli om 11.00 uur luistert Thea Kollee de H. Mis op. 

Thea Kollee komt uit Hoensbroek en zingt eigen werk, luisterliedjes, love 

songs en populaire oude meezingers, waarbij ze zichzelf begeleidt op gitaar. 

Ze noemt zichzelf “Troubadour met een lach en een traan”. 

Als 8-jarig meisje werd ze lid van een kinderkoor en het plezier dat ze toen 

in zingen had, is nooit meer weggegaan. In haar tienerjaren kreeg ze 

gitaarles van troubadour Sjef Diederen.  

In 1987 deed Thea mee aan een landelijk gospelconcours van de 

Evangelische Omroep en Thea won de eerste prijs met haar zelfgeschreven 

lied ”The Road”. Op de familiedag van de EO mocht ze toen voor ’n volle 

Jaarbeurshal in Utrecht optreden. Er volgden nog meer optredens. Niet 

alleen op vele podia, maar ook voor regionale en landelijke omroepen. En 

nu dus in onze kerk in Schin op Geul. 

 

Wandelen langs kruisen en kapellen tijdens erfgoedweekend 

Wie door Limburg rijdt, fietst of wandelt, komt ze 

overal tegen: kruisen en kapellen die als kleine 

monumenten van vroomheid in het landschap staan. 

Meer dan drieduizend zijn het er in heel Limburg. 

Allemaal hebben ze hun eigen verhaal en vaak ook 

eigen tradities. In het kader van de Limburgse 

erfgoedweekeinden biedt de Stichting Kruisen en 

Kapellen in Limburg op 14 en 

15 augustus wandelingen en 

fietsroutes langs het klein-

religieus erfgoed aan. Tijdens 

dit weekeinde wordt ook het feest van Maria 

Tenhemelopneming gevierd en zijn er in veel 

kapellen sowieso vieringen gepland. Wandelen of 

fietsen langs kruisen en kapellen in de eigen regio is 

een mooi coronaproof zomeruitje.  

Kijk voor de routes op: 

www.kruisenenkapellenlimburg.nl  
Foto links: Wegkruis splitsing Krekelsbos-Kerkeveld 

Foto rechts: Wegkruis kruising Delkesweg-Opscheumer  

 

 

http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/
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Eerste dag voor grootouders 

In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef en de familie, 

heeft paus Franciscus ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs 

een nieuwe gebedsdag voor in het leven geroepen. Voortaan is de vierde 

zondag van juli ‘Werelddag van grootouders en ouderen’. Dit eerste jaar is 

dat op zondag 25 juli. Die datum is niet willekeurig gekozen, maar valt in 

de buurt van 26 juli: de feestdag van Joachim en Anna, de grootouders van 

Jezus. 

Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en grootouders en 

vergeten we weleens de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en 

doorgeven van onze wortels. “Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom 

een geschenk is en dat grootouders de band zijn die verschillende 

generaties met elkaar verbindt door de ervaring van het leven en het geloof 

door te geven,” aldus paus Franciscus. Volgens hem wekt de Heilige Geest 

ook vandaag in oudere mensen gedachten en woorden van wijsheid. 
 

Expositie 200 jaar pater Karel 

In Munstergeleen is vanaf deze zomer een thema-expositie te zien, 

geïnspireerd op het leven en werk van de heilige pater Karel Houben. Het 

is dit jaar 200 jaar geleden dat hij in 

Munstergeleen werd geboren en 300 jaar geleden 

dat de orde van de passionisten, waartoe pater 

Karel behoorde, werd gesticht. Negen leden van 

de Limburgse Kunstkring zijn gevraagd om in het 

kader hiervan werk in het geboortehuis van Karel 

Houben tentoon te stellen. De expositie is te zien 

tot en met 6 januari 2022.  

Openingstijden zijn steeds afhankelijk van de 

actueel geldende coronamaatregelen. Kijk 

daarvoor op www.paterkarelkapel.nl 
 

Gevonden  

Op de parkeerplaats van ons kerkhof zijn een zo goed als nieuw paar 

skischoenen gevonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

José Van den Hove-Pluijmaekers, tel: 043-4592278. 

 

 

 

http://www.paterkarelkapel.nl/
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Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg 

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul 

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,  

In dringende gevallen 06-1241 3034. 

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:  

Algemeen:                      Hr. Hub Gerekens 

                                        tel. 06-5342 5028 

Administratie kerkhof:   Hr. Jo & mw. Rita Wachelder 

                                        tel. 043-321 6357 

Opgeven berichten:        Mw. Paula Gerekens 

                                        tel. 043-459 1207 

Bankrekeningnummer:   NL23 RABO 0146 6011 73 

Berichten t.b.v. de maand augustus 2021 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 13 juli 

 

 

 

Diensten in de maand juli 2021 
 

Zaterdag  3 juli Vooravond 14e Zondag Kerkelijk Jaar 
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur: uit dankbaarheid 
 

Zaterdag  10 juli Vooravond 15e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: opgegeven intenties 
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters 
 

Zaterdag  17 juli Vooravond 16e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: jrd. Hay Limpens 
 

Zaterdag  24 juli Vooravond 17e Zondag Kerkelijk Jaar  

19.00 uur: zeswekendienst Marieke Vaessen-Molin 

 Math Huntjens bgv zijn verjaardag 

 jrd. Pierre Gerekens 
 

Zaterdag  31 juli Vooravond 18e Zondag Kerkelijk Jaar  

 opgegeven intenties 
 

Aanmelden voor bijwonen vieringen Hub Gerekens tel. 06-5342 5028. 

 

Burgerlijke stand van de parochie  
 

Overleden:    31 mei   Marieke Vaessen-Molin (91 jaar) 
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Activiteitenagenda voor de maand juli 2021 

Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 

di. / do. juli : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ in ‘t Geboew 

     donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ‘t Geboew  

do. / vr.  juli : SjinFit onder begeleiding in ‘t Geboew. Interesse?    

     LS@heerlijkheidschinopgeul.nl of  

     sjinfit@fysiotherapie-heuvelland.nl. 

25  tot 30 juli : Club 77 Jeugdzomerkamp  

wo.  28 juli : Club Jong activiteit  

za. 31 juli :  Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-14.00 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

 

Op 22 juni jl. heeft een tussentijdse vergadering plaatsgevonden van het 

Comité Samenwerkende Verenigingen Schin op Geul. Niet het na lange tijd 

weer fysiek kunnen vergaderen maar met name het onderling begroeten en 

ontmoeten maakte dit overleg speciaal. 
 

Gelukkig is er weer groen licht en vanaf 26 juni zijn weer méér 

versoepelingen doorgevoerd. Laten we hopen dat het virus niet nog eens 

terugkeert door al die versoepelingen. We willen niet doemdenken en 

positief de toekomst tegemoet zien. De verenigingen zijn hoopvol en 

bereiden nieuwe activiteiten voor. Het hoogtepunt zal het uitgestelde 50-

jarig jubileumfeest van Club77 in oktober worden. Laten we daar als 

dorpsgemeenschap naar toe leven.  
 

Wij wensen u een ontspannen zomerperiode toe! 
 
Piet Bisschops, voorzitter 

Kitty Heijenrath, secretaris 
 

 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen  

tot uiterlijk 13 juli as. worden opgegeven bij de redactie: 

• mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A 

telefoon: 043-459 2278 

• hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660 
 

 


