
 

 
61e jaargang / nummer 2 / februari 2023 

 
 

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

043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034. 

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

dinsdag 14 februari 2023, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278. 
 

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 
 

Carnaval / Vastelaovend  

“Daarom lijkt het mij, voor de mens, nog het beste vrolijk te zijn en het er 

goed van te nemen, als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met 

al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God.” Dit is geen 

aanhaling uit een of ander modern tijdschrift, nee, dit is een aanhaling uit de 

Bijbel.  

Duizenden jaren geleden opgeschreven, maar zo passend bij het modern 

levensgevoel en niet te 

vergeten bij deze bijzondere 

dagen van carnaval. De 

schrijver van het boek roept 

immers de mensen op het er 

goed van te nemen, want als 

wij genieten van het leven, 

dan is dat een gave van God.  

En wij maar denken dat de 

Bijbel zo’n saai en mistroostig 

boek is, waar alleen maar 

zwaarmoedige dingen instaan, waarin mensen alleen maar worden 

opgeroepen tot soberheid en ingetogenheid. Natuurlijk, ook daar roept de 

Bijbel toe op, maar ook roept zij de mensen op te dansen en vrolijk te zijn.  

Alles op z’n tijd: er is een tijd van ingetogenheid, maar ook een tijd om 

vrolijk te zijn.  

Met andere woorden: er is een tijd om te vasten, een tijd van soberheid en 

ingetogenheid, maar er is ook een tijd van vrolijkheid, uitbundigheid, van 

dans, zang en plezier: de dagen van carnaval.  

Beide perioden horen bij elkaar, het is niet voor niets dat we spreken over: 

Vastelaovend.  

En de Vastelaovend leeft in onze dorpen. In de afgelopen weken waren er 

heel wat prinsenrecepties en bonte middagen en -avonden. Dan ervaar je 

hoezeer het hele vastelaovend-gebeuren mensen verbindt.  

En dat is zo belangrijk, juist ook in onze tijd, in onze dorpen. Juist het 

vastelaovend-gebeuren roept ons op wat vrolijker te leven.  
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Daarmee willen we niet de zorgen van de mensen ontkennen, maar wel de 

mensen de kans geven hun zorgen en alles wat in het gewone leven van 

iedere dag zo belangrijk lijkt, een beetje te relativeren.  

Om met Jezus’ eigen woorden te spreken: “ Wat maakt u zich toch bezorgd 

voor uw leven, wie van u is in staat met al zijn tobben een dag aan zijn leven 

toe te voegen? Maakt u zich toch niet bezorgd voor de dag van morgen. De 

dag van morgen zorgt voor zichzelf.”  

Wat een heerlijke onbezorgde, relativerende 

woorden. Mens maak je toch niet zo druk over allerlei 

bijkomstige uiterlijkheden, probeer dat, ja, probeer 

jezelf eens wat meer te relativeren.  

Als je Jezus zo hoort spreken, zou je haast zeggen: 

“Hij had wel een Limburger kunnen zijn.” Of 

misschien beter gezegd, andersom, misschien heeft 

de Limburger, met zijn wat Bourgondische 

levenshouding, Jezus en zijn blijde boodschap heel 

goed begrepen.  

Misschien daarom ook dat carnaval, juist hier in het 

zuiden van het land, zo bloeit, omdat precies deze carnavalstijd deze 

relativerende geest naar voren brengt. Iets dat met name in onze huidige 

maatschappij nogal eens vergeten wordt.  

Precies daarom is het zo’n vreugde dat de vastelaovend in onze dorpen zo 

bloeit. Immers de relativerende carnavalsgeest, die mensen met elkaar 

verbindt, is de geest die voortkomt uit de blijde boodschap van Jezus zelf.  
  

Sjoan vastelaovendsdaag gewunsj.  

                                                                      Pastoor Constantijn Dieteren.   

 

 

Diensten in de maand februari 2023 
 

Zondag 5   februari 5e Zondag Kerkelijk Jaar.  

1e lezing Jesaja 58, 7-10  Evangelie Matteüs 5, 13-16 

10.00 uur: Woord- en Communiedienst 

 Broederschap St.Cornelius en  

 de stille intenties die ons zijn gegeven 
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Zondag 12 februari 6e Zondag Kerkelijk Jaar  

1e lezing  Jezus Sirach 15, 15-20 Evangelie Matteüs 5, 17-37  

10.00 uur: Pastoor Piet Benders 

zeswekendienst Ella Cuijpers-Eijssen 

  zeswekendienst Wies Ramakers-Knubben 

  1e jrd. emeritus pastoor Jan Cuijpers 

 
Zondag 19 februari 7e Zondag Kerkelijk Jaar. Carnaval 

10.00 uur: Carnavalsmis  (Dialect) 

 pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Johan Wouters 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd m.m.v. een Fanfare-ensemble  

 
Woensdag 22 februari ASWOENSDAG 

   VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG 

   BEGIN VD VEERTIGDAGENTIJD 

1e Lezing: Joël 2, 12-18  Evangelie: Matteüs 6, 1-6, 16-18 

18.00 uur:   H. Mis met Aswijding en Askruisje 

 
Zondag 26 februari 1e Zondag Veertigdagentijd 

1e Lezing: Genesis 2, 7-9; 3,1-7  Evangelie: Matteüs 4, 1-11 

10.00 uur:  Jo Funcken (c. begr.) 

  Annie Stassen-Hengelbrock b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 

  6e jrd. Tiny Slangen-van den Hove   

  Jo Sijstermans en overleden familie 

 
 

 

Burgerlijke stand van de parochie  
 

Overleden:      22 december     Wies Ramakers-Knubben (70 jaar) 

                        26 december     Ella Cuijpers-Eijssen (92 jaar) 

                        26 december     Tiny Vliegen-Schmets (92jaar)    

                        06 januari         José Roijen-de Bie  (73 jaar)  

                         18 januari         Johan Wouters (85 jaar) 
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Korte mededelingen / annonces 
 

Huispaaskaars  

Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een huispaaskaars te 

bestellen. U kunt weer kiezen uit vier maten kaarsen, in 2 modellen.  
 

Model Vredesduif: Een wit duifje vliegt over de kruising van het opgerichte 

kruis. Het kruis (rood) dat door Pasen niet langer een schandteken, maar 

een heilsteken voor alle Christenen geworden is. Christus is de Vredevorst, 

het licht in het duister van deze wereld die zo naar vrede verlangt.  
    

Model Feniks: Al door de vroege christenen werd de feniks beschouwd als 

symbool van de verrijzenis en de overwinning op de dood. Het 

mythologische verhaal waarbij de feniks verbrandt en na drie dagen uit zijn 

eigen as verrijst heeft namelijk veel overeenkomsten met de opstanding van 

Christus. Het symbool vertegenwoordigt tevens wedergeboorte, 

onsterfelijkheid, genade en deugd. 
 

Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 13,--, B & G (7 x 25 cm.) € 19,-, 

C & F (7,5 x 30 cm.) € 28,- en D & E (8 x 40 cm.) € 40,-. Voor degenen die 

hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 19 maart 

een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Wanneer u hier uw naam 

invult ontvangt u vóór Pasen uw eigen huispaaskaars. Bestellen kan ook 

telefonisch en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers,  043-459 2278, of 

via onze website: www.kerkschinopgeul.nl  Hier is ook een afbeelding te 

zien van de kaarsen. 

 

Ga mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal 

De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. 

Elke twee á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij 

elkaar om samen hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is 

altijd de viering met de paus. 

De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 

augustus 2023 in Lissabon in Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een 

groep jongeren naartoe. Naast het officiële programma in Lissabon 

bezoeken ze ook andere bijzondere plaatsen onderweg. De WJD-reis 

vertrekt op 22 juli en komt terug op 9 augustus. Interesse? Houd dan de 

website in de gaten: www.bisdom-roermond.nl/wjd of kijk op www.wjd.nl 

 

 

 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/wjd
http://www.wjd.nl/
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Terugblik Kerstmis 

De kerststal en de versieringen zijn weer opgeborgen en we willen dan ook 

even terugkijken naar de afgelopen feestdagen. Opnieuw waren het mooie 

en goed verzorgde vieringen in een heel fraai versierde kerk; het was warm 

en sfeervol. De diverse vieringen tijdens de Kerstdagen werden ook ditmaal 

weer goed bezocht. 

Met de kribkesroute door ons dorp is de kerststal buiten de bezoekers aan de 

H. Missen, door zeker 2000 mensen bezocht en bewonderd. We mochten 

dan ook heel veel complimenten voor onze vrijwilligers ontvangen. 

We willen deze vrijwilligers dan ook in brede zin bedanken, de 

kerststalbouwers, de makers van de 

kerststukken,  de dames die de kerk 

steeds schoon houden, de mensen die 

zorg dragen voor het openstellen van 

de kerk, de liturgiemedewerkers, de 

kinderen van het kerstspel, de 

Oekraïense kinderen die met hun 

zang en dansjes de bezoekers tot 

ontroering brachten, alsmede de 

leden van mannenkoor Inter Nos,  

fanfare St.Cornelius en Die 

Moselsänger.  Allen hebben door hun inzet eraan bijgedragen dat we met 

trots kunnen terugkijken op een waardige en geslaagde kersttijd. 
 

Dank aan Die Moselsänger 

Op zaterdag 17 december gaven Die Moselsänger een prachtig en sfeervol 

kerstconcert in onze kerk. De netto opbrengst van dit concert is geheel ten 

goede gekomen aan onze parochie H. Mauritius.  Op Tweede Kerstdag werd 

de Woord en Communiedienst eveneens met mooie warme klanken 

opgeluisterd door Die Moselsänger. Namens de parochie mocht José Van 

den Hove, tot ieders verrassing, een cheque met het heel mooie bedrag van  

€ 1150,-  in ontvangst nemen. We willen langs deze weg de zangersgroep 

nogmaals bedanken voor het mooie concert en het geweldige bedrag. 

Mocht u nog even willen nagenieten van alle moois rond Kerstmis in onze 

kerk dan kan dit via onze website www.kerkschinopgeul.nl 

 

 

 

 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
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Bedankt voor de voedselpakketten  

Lieve mensen van Sjin en omstreken. 

Ook dit jaar hebben jullie weer vele voedselpakketten aangeleverd. Ik heb 

er dit jaar voor gekozen om ze bij een andere stichting te brengen. Zonder 

honger naar bed. De contactpersoon die ik al twaalf jaar bij de voedselbank 

heb, werkt daar nu. Het is voor mensen die niet of nog niet bij de 

voedselbank terecht kunnen i.v.m. de lange wachtlijsten.  
 

In de tijd dat alles zo duur is, 

is delen juist zo kostbaar. 

Ik ben jullie erg dankbaar voor jullie steun. 

Patricia Habets. 

 

55+ Zitting dinsdagmiddag 14 februari  

Op dinsdagmiddag 14 februari a.s. organiseert carnavalsvereniging de 

Waterratte, na een onderbreking van twee jaar, voor alle 55+’ers van ons 

dorp weer de 55+ Zitting. Om 13:33 uur begint in gemeenschapshuis  

‘t Geboew een gezellige middag met een gevarieerd programma. 

Medewerking wordt verleend door Gilbert Petit, Frans Theunisz,  

Rinus Hermsen, Jef Verheijde, Sjinse Oud Prinse, Mannenkoor Inter Nos en 

het dansmarietje van CV de Waterratte.  

De entree bedraagt slechts € 5,00 per persoon en iedereen wordt ontvangen 

met een stukje vlaai en kop koffie. Voorverkoop van entreekaarten via e-

mail:  evenementen@cvdewaterratte.nl 

De kaarten worden dan thuisbezorgd, betaling via pin. 

Het aantal dagkaarten is beperkt. 

Voor verdere informatie 55+ Zitting zie website www.cvdewaterratte.nl 

 

Ziekenbezoek  CV de Waterratte 

Prins Mika I en prinses Nina van het Waterratteriek en hun gevolg zullen in 

de week vóór carnaval een bezoek brengen aan de zieken van Schin op Geul 

en Oud-Valkenburg die thuis, in het ziekenhuis, kliniek of verzorgingshuis 

verblijven. Mochten er dorpsgenoten zijn die kort geleden ziek zijn 

geworden en waarvan de carnavalsvereniging (nog) niet op de hoogte is, 

neemt u dan contact op met het secretariaat via 

secretaris@cvdewaterratte.nl  

 

 

 

mailto:evenementen@cvdewaterratte.nl
http://www.cvdewaterratte.nl/
mailto:secretaris@cvdewaterratte.nl
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Wie weet meer over het Sint Antoniusbeeld van de basisschool 

De Heemkundevereniging Schin op Geul en de Kunst en Cultuurraad 

Valkenburg zijn druk doende met de restauratie en terugplaatsing van het 

Sint Antoniusbeeld dat voorheen bij de basisschool stond. De restauratie 

verloopt voorspoedig. Waar het beeld komt te staan is nog niet helemaal 

bekend, maar dat het terug komt is zeker. Vermoedelijk is het beeld rond 

1955-1957 in de nis geplaatst bij de oude school aan de Hoogbeek. Graag 

hebben we hieromtrent meer informatie. Wie is of was de kunstenaar, zijn 

er nog ergens foto’s en of krantenartikelen hierover.   

U kunt hierover contact opnemen met Miel Schreurs van de KCR, 

miel.schreurs@1valkenburg.nl  of bellen 06-5176 1155. 
 

Schutterij St. Mauritius is op zoek naar lood. 

De voorraad lood van de schietploeg van de schutterij is weer aardig 

geslonken en dus is men op zoek naar oud lood om de kogels te kunnen 

gieten ten behoeve van de schietoefeningen en wedstrijden tijdens het 

komende schuttersseizoen. Het gieten van de loden kogels gebeurt in de 

wintermaanden.  

Dus, heeft u nog oud lood thuis en de schutterij zou dit mogen gebruiken, 

geeft u dit dan door aan: Harrie Jennekens, tel: 06-2041 5499.  

Alvast onze dank voor uw medewerking. Bestuur schutterij St. Mauritius. 
  

Inloopspreekuur van de Wijkboa’s 

De Gemeente Valkenburg afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving,  

hebben eens in de 2 maanden een inloopspreekuur van de Wijkboa’s. Hier 

kunt u terecht voor vragen of meldingen. De betreffende Wijkboa is  op de 

volgende donderdagen altijd aanwezig, de inlooptijden zijn van 15.00 uur 

tot 16.00 uur. Locatie is in ‘t Geboew. De inloopspreekuren voor Schin op 

Geul zijn op onderstaande datums: Donderdag 9 maart - Donderdag 4 mei - 

Donderdag 29 juni - Donderdag 24 augustus - Donderdag 19 oktober - 

Donderdag 14 december. 
 

Dankbetuiging 

Uch betrokkenheid in welke vorm dan auch bie ut aafscheid van Hub 

Hagelstein heet os hiel good gedaon. Vur wille uch daoveur bedanke. 

Christien, Raymond en Nicole, Marion en Giel en de kleinkinger. 

 

 

 

mailto:miel.schreurs@1valkenburg.nl
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Mededeling van het kerkbestuur 

Vergeet niet uw kerkbijdrage te betalen.  

“Geloven doe je in de kerk,” zeggen mensen wel eens. Maar dat is slechts 

een deel van het verhaal. Als het goed is, heeft ons geloof consequenties 

voor alles wat we doen en voor de manier hoe we in het leven staan: thuis, 

op het werk en – inderdaad – ook in de kerk. Omgekeerd is een parochie 

echt niet alleen in het kerkgebouw actief, maar midden in de samenleving. 

Vanuit een gelovige grondhouding worden er allerlei activiteiten 

ondernomen: huisbezoek, catecheselessen, hulp aan mensen die in de 

problemen zitten en – inderdaad – ook de dagelijkse of wekelijkse 

kerkdiensten.  
 

Al die activiteiten helpen om de Blijde Boodschap uit te dragen. Daarvoor 

zijn mensen en middelen nodig. Een parochie wordt gedragen door de 

mensen die zich bij die geloofsgemeenschap betrokken voelen. In morele 

zin, maar ook financieel. Om rond te kunnen komen, is de parochie volledig 

afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van parochianen. Als we willen dat 

onze parochiefederatie haar goede werk kan blijven doen, dan is het 

belangrijk dat we daar ook met z’n allen financieel aan bijdragen.  
 

Daarom herinneren we u er aan het begin van het jaar graag aan om uw 

kerkbijdrage te betalen. Dat kan één keer per jaar, per kwartaal of elke 

maand. Er staat geen vast tarief voor, elk bedrag, groot of klein is welkom. 

We hopen dat de kerk u dat waard is. De parochies zijn erkend als ANBI. 

Dat wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Als u een officiële 

periodieke schenking doet of de parochie opneemt in uw testament, heeft dit 

zelfs nog meer belastingvoordelen.  
 

Geloven doe je binnen én buiten de kerk. Om ons werk voort te kunnen 

zetten en het geloof door te geven aan een volgende generatie hebben we uw 

financiële steun nodig. Als parochiefederatie bouwen wij graag aan de Kerk 

van de toekomst. Helpt u ons daarbij?  

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-nummer: NL89 RABO 0146 

6012 46, t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul, onder 

vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’. 
 

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Op naar de kerk van morgen.  
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Dorpskalender foto van de maand februari 2023 

Carnavalssociëteit “d’r Lollige Club” 
Nadat de in 1952 opgerichte carnavalsvereniging “de Waterratte” in 1964 helaas 

ter ziele ging en hiermee het carnavalsfeest in ons dorp ophield te bestaan, kon men 

er tijdens de carnavalsdagen bij wijze van spreken een bom afschieten. 

Langzamerhand bleek er in Schin op Geul toch weer behoefte te zijn aan een 

hernieuwde carnavalsviering. In 1970 vond aarzelend de eerste kinderoptocht 

plaats door de kern van ons dorp, georganiseerd door jeugdvereniging Club77. 

Deze kinderoptocht groeide de daar op volgende jaren uit tot een volwaardige 

carnavalsoptocht. In 1970 ook werd op initiatief van een aantal stamgasten van het 

café van ’t Els en d’r Frens Coumans een gezelligheidsclubje opgericht onder de 

naam “carnavalssociëteit d’r Lollige Club” dat vanaf dat jaar steevast op de 

zaterdag vóór carnaval in narrentempel Coumans een bonte avond op touw zette 

met een kolderieke prinsenproclamatie en optredens van heuse carnavalsartiesten. 

Er werden zelfs prinsenwagens gebouwd waarmee werd deelgenomen aan de 

kinderoptocht in Schin op Geul en de grote optocht op carnavalsmaandag in 

Valkenburg. De carnavalssociëteit bracht negen prinsen voort waarvan Piet 

Bisschops de eerste was en Louis Gerekens in 1978 de laatste. 

Het gemis van een officiële carnavalsvereniging echter werd steeds meer voelbaar 

en in de wintermaanden december 1979/januari 1980 worden in café Coumans de 

hoofden bij elkaar gestoken en een “oprichtingscomité” gevormd dat resulteerde in 

de wedergeboorte van carnavalsvereniging “de Waterratte” in maart 1980.   

De foto werd genomen vóór aanvang van de bonte avond in café Coumans, alwaar 

Joep Rademakers één van de optredende artiesten was. 

 

Op de foto uit 1977: 

1. Jos Scheijen 

2. Jo Beckers 

3. Harrie Coumans 

4. Piet Bisschops 

5. Harrie Roijen 

6. John Vluggen 

7. Hub Dreessen 

8. Bert Bock  

9. Jan Knops  

10. Wim Lassauw  

11. Joep Rademakers,  

troubadour uit Schinveld 
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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,  

wanneer dringend 06-1241 3034. 

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:  

Algemeen:                      Hr. Huub 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 

IBAN nummer:               NL23 RABO 0146 6011 73 

Misintenties t.b.v. de maand maart 2023 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 14 februari 
 

 

 

 

 

Diensten in de maand februari 2023 
 

 

Zaterdag  4 februari Vooravond 5e Zondag Kerkelijk jaar 

19.15 uur:   Uit dankbaarheid  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters 
 

Zaterdag  11 februari Vooravond 6e Zondag Kerkelijk jaar 

19.15 uur:  Elly en Mathias Bartels-van Liebergen  
 

Woensdag 22 februari Aswoensdag 
   Vasten- en onthoudingsdag 

   Begin van de Veertigdagentijd  

19.15 uur:    H. Mis met Aswijding en Askruisje 
 

Zaterdag  18 februari Vooravond 7e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.15 uur:  Opgegeven intenties 
 

Zaterdag  25 februari Vooravond 8e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.15 uur:  Welzijn van onze parochianen 
 

 
 

 

 

Korte mededelingen voor Oud Valkenburg 
 

 

-  Dank aan de groep vrijwilligers voor het opruimen van de kerststallen. 
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Activiteitenagenda voor de maand februari 2023 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 

wo.  febr. : Iedere woensdag (14-16u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew 

do.  febr. : Iedere donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ‘t Geboew  

vr.  10 febr. : Aw Wieverbal in café A ge Pannes vanaf  20.33u 

zo.  12 febr. : Mennekestreffe in ’t Graefke, vanaf  11.11u 

di. 14 febr. : 55+ Zitting CV de Waterratte m.m.v. Gilbert Petit,  

    Frans Theunisz, Rinus Hermsen, Jef Verheijde, Sjinse  

    Oud Prinse, Mannenkoor Inter Nos en het dansmarietje  

    van CV de Waterratte in ’t Geboew, 13.33u 

15   /  17 febr.  : Ziekenbezoek Prins Mika I, Prinses Nina + hun gevolg  

za.  18 febr. : CV de Waterratte bezoek aan wagenbouwers 

    : Uitreiken optochtnummers A ge Pannes vanaf 18.11u 

zo.  19 febr. : Carnavalsmis (dialect) 10.00u, deze mis wordt  

     opgeluisterd door een fanfare ensemble  

    : Carnavalsoptocht Sjin start 14.11u 

ma.  20 febr. : Carnavalsmaandag optocht in Valkenburg 

di.  21 febr. : Carnavalsdinsdag m.o.a. aafsleeting  

wo. 22 febr. : Aswoensdag 18.00 uur H. Mis met Askruisje,  

    : hièringbiete 

vr. 24  febr. : Filmvoorstelling “The Worst Person in the World”  

      14.00u in   ’t Geboew, info bijlage Heerlijkheid  

za. 25  febr. : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30u in  

        Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

 

 

 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 14 februari 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 
          

 


