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Let op.  

Op zondag 2 april, Palmzondag, zou normaal gesproken een Woord en 

Communiedienst zijn. Maar omdat de palmtakjes en de palmpasen 

kruisen gezegend worden in deze viering, is er een H. Mis om 11.00 

uur. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van een priester. 

Deze viering wordt opgeluisterd door Zangkoor Courage uit 

Valkenburg.  

 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
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Woordje van de pastoor 

 

Wat gebeurt er in de nabije toekomst met de parochies in de gemeente 

Valkenburg aan de Geul? 
 

Mede dankzij de definitieve toezeggingen welke wij van het bisdom 

hebben ontvangen via de Vicaris Generaal Harrie Quaedvlieg, kunnen wij 

u het volgende mededelen: 

Komende zomer - waarschijnlijk augustus - zal een priester voor ons 

toekomstig cluster benoemd worden. Deze nieuwe priester zal de functie 

van kapelaan krijgen. Dat wil zeggen: hulp van de pastoor. Hij kan en mag 

alle functies van een pastoor vervullen, behalve bestuurlijk. Daar is en 

blijft de pastoor de eindverantwoordelijke, mede ook als voorzitter van de 

kerkbesturen. 

Deze nieuwe kapelaan zal gaan wonen in de pastorie te Berg en Terblijt en 

zal voor de parochies Berg en Terblijt, Houthem St. Gerlach en Broekhem 

het eerste aanspreekpunt worden. 
 

Ik, pastoor  Dieteren, zal deze zomer - waarschijnlijk ook in augustus - tot 

pastoor van de drie bovengenoemde parochies benoemd worden, waarbij ik 

pastoor blijf van de vijf parochies in Valkenburg aan de Geul (twee 

parochies: H.H. Nicolaas en Barbara en Onze Lieve Vrouw van 

Altijddurende Bijstand) (let op, het gebouw de Onze Lieve Vrouwe-kerk is 

weliswaar geen eigendom meer van de parochie, maar de parochie blijft 

bestaan), Oud-Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe-IJzeren. 
 

We vormen dus straks een priesterteam van vier priesters: 
 

Constantijn Dieteren, pastoor van acht parochies. Ik zal blijven wonen in 

Schin op Geul, Hoogbeek 23. 
 

Kapelaan Jijo blijft, na zijn wijding tot priester op 13 april a.s. in India, 

kapelaan voor de vijf parochies: Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op 

Geul en Sibbe-IJzeren. Hij heeft een nieuw adres: St. Pieterstraat 22 B in 

Valkenburg. 
 

De nieuw te benoemen kapelaan, eerste aanspreekpunt voor de parochies in 

Berg en Terblijt, Houthem St. Gerlach en Broekhem. Hij gaat wonen in de 

pastorie in Berg en Terblijt. 
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Em. Pastoor Herman Jansen blijft als emeritus pastoor werkzaam in de 

beide parochies van Valkenburg en blijft wonen in de pastorie in 

Valkenburg, Kerkstraat 21. 
 

We zijn pater van Meijgaarden bijzonder veel dank verschuldigd voor de 

wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn assistentschap, door in 

het weekend mee de H. Missen te verzorgen. Hij heeft toegezegd dit zeker 

te blijven doen totdat de nieuwe kapelaan beschikbaar is voor onze 

parochies en ook daarna mogen we gerust een beroep op hem blijven doen. 
 

Op bestuurlijk vlak zal de nabije toekomst er zo uit komen te zien: we gaan 

met de acht parochies, in ieder geval, een federatie vormen. Dat wil 

zeggen: iedere parochie behoudt weliswaar haar eigen identiteit en eigen 

financiën. We vormen samen een federatiebestuur, dat zal functioneren als 

het kerkbestuur van iedere parochie. Daarnaast vormen de verschillende 

PAC’s (Parochie Advies Commissie) de spil van elke parochie, zonder een 

uiteindelijke eindverantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt 

bij het federatiebestuur, dat ook het kerkbestuur van die parochie is. Klinkt 

wat ingewikkeld omdat we niet als parochies gaan fuseren, maar eerst een 

federatie gaan vormen. Er moet, ook kerkjuridisch gezien, in iedere 

parochie een kerkbestuur zijn. En dat is voor onze parochies het 

federatiebestuur, waarin iedere parochie zoveel mogelijk vertegenwoordigd 

is. De PAC is het uitvoerend orgaan voor iedere parochie afzonderlijk en 

vervult daarmee een heel belangrijke functie in deze. 

We zijn bijzonder verheugd dat er op deze wijze gewerkt wordt aan een 

goede toekomst voor onze acht parochies. Hopelijk mogen we hierbij 

blijven rekenen op uw medewerking en steun. Heel hartelijk dank. 

 

Pastoor Constantijn Dieteren. 

 

 

Kerkbestuur, de Parochie Advies Commissie, kosteres en alle 

andere medewerkers van onze parochie wensen u allen een 
ZALIG PAASFEEST 
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Vieringen in de Goede Week en Pasen 

Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op Geul - Sibbe 
 

Onderstaand een overzicht van de vieringen in de Goede Week en 

Pasen in de vier kerken van onze parochiefederatie. 
 

 

 

 

 

Palmzaterdag  1 april:   

Oud Valkenburg 19.15 uur H. Mis met palmwijding 
 

Palmzondag  2 april:     

Sibbe 10.00 uur H. Mis met palmwijding 

Schin op Geul 11.00 uur H. Mis met palmwijding 

Valkenburg 11.30 uur H. Mis met palmwijding 
 

Witte Donderdag 6 april:    

Sibbe 19.00 uur H. Mis 

Valkenburg 19.00 uur H. Mis 
 

Goede Vrijdag  7 april:     

Schin op Geul 15.00 uur  Kruisweg 

Sibbe 15.00 uur Kruisweg 

Valkenburg 15.00 uur  Kruisweg 
 

Paaszaterdag  8 april:           

Sibbe 18.00 uur Paasvigilie 

Valkenburg 19.00 uur Paasvigilie 

Schin op Geul 19.30 uur Paasvigilie 

Oud Valkenburg 21.00 uur Paasvigilie 
 

Paaszondag  9 april:      

Schin op Geul 10.00 uur H. Mis 

Valkenburg 11.30 uur H. Mis 
 

Tweede Paasdag  10 april:  

Schin op Geul 10.00 uur Woord en Communiedienst 

Sibbe 10.00 uur H. Mis 

Oud Valkenburg 11.30 uur H. Mis 

Valkenburg 11.30 uur H. Mis  
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Diensten in de maand april 2023 
 

Zondag 2  april PALMZONDAG   Begin vd Goede Week 

   Palmwijding en uitdelen Palmtakjes 

1e  lezing: Jesaja 50, 4-7 Evangelie: Matteüs 26, 14-27, 66 

11.00 uur:     2e jrd. Martha Frijns-vd Oever 

  5e jrd. Annie Smeets-Reijnders 

  ouders van den Hove-Pasmans 

  Jan Teneij b.g.v zijn verjaardag 

  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 

  ouders Souren-Willems en overleden familieleden 

  voor een bijzondere intentie   

  gest. jrd. Jo en Mia Lucassen-Eggen en George Eggen 

Deze viering wordt opgeluisterd door Zangkoor Courage uit Valkenburg  

 

Vrijdag 7 april GOEDE VRIJDAG 

   VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG 

15.00 uur:  Herdenking  van het Lijden en Sterven van de Heer met 

  Kruisweg en Kruisverering 

 

Zaterdag 8 april       PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG 

1e Lezing: Genesis 1, 1-2, 2  Evangelie: Matteüs 28,1-10 

19.30 uur:  Plechtige Paaswake met  

  - Wijding van de Paaskaars  

  - Wijding van het Doopwater 

  - Hernieuwing van de Doopbeloften 

  - Mis van de Paasvigilie 
 

  Zef Heidendaal (c. begr.) 
 

 

Burgerlijke stand van de parochie  
 

Gedoopt:      11 maart        Joïa-Rae Extra 
 

Overleden:   25 februari    Hub Wintgens (65  jaar)        
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Zondag  9 april HOOGFEEST VAN PASEN  

   VERRIJZENIS VAN DE HEER 

   Hernieuwing van de Doopbelofte 

1e Lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43 Evangelie: Johannes 20, 1-9 

10.00 uur:  Johan Wouters (c. buurt) 

  Ella Cuijpers-Eijssen b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 

  Annie Stassen-Hengelbrock (c. begr.) 

  2e jrd. Jef Baadjou (c. begr.) 

  Carolien Winthagen-Maessen  

  Lei Smeets (c. begr.) 

  Jacques Bosten b.g.v zijn verjaardag (c. begr.) 

overledenen van de familie Vliegen en in het bijzonder 

voor Bart Vliegen en oma Vliegen-Martens 

  gest. jrd. ouders Bemelmans-Schreurs, zoon Harry en  

  schoonzoon Jo Sijben 

  gest. jrd. Ouders Guus en Marieke Ruijpers-Eussen 

  gest.  jrd. Zef Eussen 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius o.l.v.  

Paul Oligschläger 

 

Maandag 10 april Maandag onder het octaaf van Pasen 

   Tweede Paasdag 

1e Lezing: Handelingen 2, 14, 22-32  Evangelie: Matteüs 28, 8-15 

10.0 uur:  Woord- en Communiedienst 

  Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  jrd. Piet Jacobs 

  Remco van Kuijk 
 

Zondag 16 april 2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen 

   Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

1e Lezing: Handelingen 2, 42-47  Evangelie: Johannes 20, 19-31  

10.00 uur: Pastoor Piet Benders  

  gest. jrd. Pierre Pasmans 

  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons zijn gegeven 
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Zondag 23 april 3e Zondag van Pasen 

1e lezing   Handelingen 2, 14, 22-32  Evangelie Lucas 24, 13-35 

10.00 uur: Zef Paffen b.g.v zijn verjaardag 

 Lies Paffen-Pleijers 

 oud. Agnes en Sjir Cuijpers-Kevers b.g.v. hun verjaardag  

 8e jrd. Rina Kroonen-Huijnen 

 gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 

 20e jrd. Hennie Nijland-van Riet  
 

Zondag 30   april 4e Zondag van Pasen    Roepingen Zondag 

1e lezing  Handelingen 2, 14a, 36-41  Evangelie   Johannes 10, 1-10 

10.00 uur:  jrd. ouders Smeets-Hoven 

  gest. jrd. Paula Smeets 

  gest. jrd. Els Smeets 

  gest. jrd. Karel Smeets 

  Lei Smeets (c. begr.) 

  5e jrd. Jef Heusschen 
 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

Bericht van het Missiecomité 

Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan 

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun 

waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen 

kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig 

verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug 

nodig. En daar kunt u ook aan meewerken.  

Door onze Sjinse projecten het weeshuis St Rita in Rio de Janeiro 

(Brazilië) en het kindertehuis in Loitokitok (Kenia) te ondersteunen. Meer 

informatie vindt u in de informatiefolder inclusief Vastenzakje die begin 

april wordt bezorgd. De collectanten zullen in de Goede Week, van 3 tot en 

met 8 april, de Vastenzakjes bij u komen ophalen. 

Namens de kinderen zeggen wij alvast: “Dank-U-Wel”. 
 

Aardbeving Turkije en Syrië 

Onze oproep in de vorige Mauritiusbode heeft een aantal parochianen 

geïnspireerd om een donatie te doen. Hierdoor kon onze parochie 

€ 750,- overmaken voor de slachtoffers van de aardbeving. 
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Palmtakjes 2023 

Op Palmzondag 2 april is de H. Mis om 11.00 uur, deze 

wordt opgeluisterd door Zangkoor Courage uit Valkenburg. 

In deze H. Mis worden de palmpasenkruisen en de 

palmtakjes gezegend.  

Voor de zieken, voor zover bij ons bekend, in Schin op 

Geul en Oud Valkenburg zal er net als afgelopen twee jaar 

een palmtakje aan huis  worden bezorgd. Bij de zieken en bejaarden van 

ons dorp die in zorginstellingen verblijven wordt er weer een 

palmpasenkruis gebracht. 
 

 
 

Emeritus Pastoor Frans Mol 

Het gaat langzaam achteruit met Pastoor Mol, hij is moe en slaapt bijna de 

hele dag. Hij vraagt ons voor hem te bidden voor kracht en steun in deze 

laatste periode van zijn leven hier op aarde. Hij doet nogmaals de groeten 

aan iedereen, “ het was een mooie tijd in Sjin!”. We wensen hem toe dat de 

Heer hem vlug mag opnemen in Zijn Rijk van Licht en Vrede. 
 

Fanfare St Cornelius – Voorjaarsconcert 1 april a.s. 

De liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 1 april a.s. vanaf 20.00 uur 

volop genieten van fanfare en harmonieklanken in ’t Geboew in Schin op 

Geul. De gevarieerde optredens worden verzorgd door fanfare St Cornelius 

en fanfare Kunst- en Vriendschap uit Partij-Wittem. De harmonieën 

van Simpelveld en Lemiers zullen daarna het stokje overnemen. 

De entree is een vrije gift. U bent van harte welkom! 
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Donateursactie Mannenkoor Inter Nos 

Vanuit het Comité Samenwerkende verenigingen Schin op Geul krijgt 

Mannenkoor Inter Nos zoals jaarlijks gebruikelijk, de maand april 

aangewezen voor het houden van haar jaarlijkse donateursactie. Deze actie 

willen we ook dit jaar in een veilig jasje steken. 

Niemand aan de deur en geen contant geld. Wij hopen met uw donatie dat 

de muziek weer mag klinken op straat, tijdens concerten bij activiteiten of 

vieringen in de kerk. Hopelijk gaat dat lukken en kunnen we ons weer laten 

horen! Wij hebben er zin in!  
 

Ieder bedrag, groot of klein, is van harte welkom en wordt bijzonder 

gewaardeerd. Gelukkig wordt het op deze manier ook voor mensen buiten 

ons dorp mogelijk om onze vereniging te steunen. 

Uw donatie kunt u overmaken op IBAN nr. NL19 RABO 0146 6910 67 

t.n.v. Mannenkoor Inter Nos o.v.v. “Donateursactie”. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw donatie! 

 

Processieroute 2023 

De Sacramentsprocessie wordt dit jaar gehouden op zondag 18 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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Dorpskalender foto van de maand april    
Ansichtkaart Camping Vinkenhof van de familie Knubben in Engwegen 

omstreeks 1965 

 

In gesprek met Sjir, zoon van de Hubert (Bér) en Maria Knubben-Keulers. 

Met veel enthousiasme en plezier vertelt hij over zijn herinneringen aan de tijd 

dat zijn vader en moeder hun droom verwezenlijkten, namelijk het starten van 

een pension met camping aan de voet van de Keutenberg. Het verhaal van 

camping Vinkenhof begint in het jaar 1954. Het gezin Knubben-Keulers  

woont in Strucht, schuin tegenover café Weerts. De ouders hebben het plan 

om een pension met camping te starten in Engwegen,  maar helaas krijgen ze 

daar geen vergunning voor. Omdat hun huis in Strucht te klein wordt voor het 

groeiende gezin Knubben, bouwen ze een kleine boerderij op een stuk grond 

van opa Knubben in Engwegen. In april/mei 1954 verhuist het gezin met 7 

kinderen naar hun nieuwe onderkomen. Opa en oma Knubben verhuizen ook 

mee, dus het is meteen een drukke boel in hun nieuwe boerderij. Maar het 

wordt nog drukker, want uiteindelijk groeit het gezin nog met 5 kinderen. In  

totaal 12; 4 jongens en 8 meisjes.  

Zoon Sjir was 6 jaar toen het gezin naar Engwegen verhuisde. Hij weet dat 

zijn vader begon met een speeltuin bij hun nieuwe huis. Hier kwamen veel 

kinderen uit Strucht en Sjin spelen. De eerste stap naar een pension met 

camping was gezet.  
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In 1955/1956 kreeg de familie toestemming voor de aanleg van de camping en 

de ombouw van de boerderij tot pension. Het terrein rond de boerderij werd 

geschikt gemaakt voor tenten en  veestallen werden omgebouwd tot een 

horecagedeelte met een zaaltje en een bar/café. Natuurlijk moesten er ook 

sanitaire voorzieningen gebouwd worden. Maar er was nog geen waterleiding 

in Engwegen. Maar Bér Knubben was een man van oplossingen. Via de 

waterpomp werd het water handmatig naar 2 bakken op het dak gepompt. Dit 

zorgde voor druk op het water, waardoor de  toiletten gespoeld konden 

worden en er stromend water uit de kraan kwam. 

De boerderij moest verbouwd worden tot pension. Er werd bij-  en verbouwd, 

zodat er extra slaapkamers kwamen voor gasten. De slaapkamers van de 

kinderen verhuisden naar de zolder, want er moesten zoveel mogelijk kamers 

vrijgemaakt worden voor gasten. Met de groei van het aantal campinggasten 

groeide ook de behoefte aan meer ruimte.  

Hiervoor werd de camping uitgebreid met 2 weilanden die aan de linkerzijde 

van de camping lagen. Deze grond werd gekocht van de families Cuijpers en 

Bemelmans.  

Ma Knubben had gastvrijheid hoog in het vaandel staan en wilde dat het de 

pensiongasten aan niets ontbrak. Er was zelfs een schoenpoets-service. Als de 

gasten ’s avonds de schoenen voor de slaapkamerdeur plaatsten, dan zorgde 

zij ervoor dat deze de volgende morgen mooi gewiekst (gepoetst) waren. Ook 

werden de campingspullen of koffers van de gasten die met de trein kwamen 

met een handkar van en naar het station vervoerd.  

De start van het vakantieseizoen was meestal rond Pinksteren en duurde tot 

begin september. In de beleving van Sjir was het altijd een drukke en gezellige  

boel op de camping. Het was een leuke tijd. De camping werd overgenomen 

door 2 dochters, Gerda en Fieny en hun mannen Hans en Jo. 

Uiteindelijk vertrokken Gerda en Hans weer terug naar Zwitserland, het 

geboorteland van Hans, en werden Fieny en Jo Hollanders-Knubben de 

eigenaren en beheerders van de camping. Zij zorgden ervoor dat camping 

Vinkenhof verder werd uitgebouwd tot een gezellige familiecamping, waar het  

goed toeven was voor jong en oud. 

Op dit moment wordt de camping beheerd door de familie Weijts en wordt 

deze verder aangepast aan de normen van deze tijd. Het is nog steeds de 

gezellige familiecamping aan de voet van de Keutenberg. 
 

Met dank aan Sjir Knubben voor zijn bijdrage aan dit verhaal.  
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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 mei 2023 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 18 april 
 

 

 

 

 
 

Diensten in de maand april 2023 
 

 

 

 

Zaterdag  1 april Vooravond van Palmzondag 

  Palmwijding en uitdelen van de Palmtakjes 

19.15 uur: uit dankbaarheid 

 

Zaterdag  8 april PAASZATERDAG  

   STILLE ZATERDAG 

21.00 uur: Plechtige Paaswake 

 Wijding van paaskaars en wijwater  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters 

 

Maandag  10 april Maandag onder het octaaf van Pasen 

   Tweede Paasdag 

11.30 uur: jrd. ouders René en Els Souren-Jennekens 

 

Zaterdag  15 april Vooravond van Beloken Pasen 

19.15 uur:  Marlie Van der Linden 
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Zaterdag  22 april Vooravond van 3e Zondag van Pasen 

19.15 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen 
 

Zaterdag  29 april Vooravond van 4e Zondag van Pasen 

19.15 uur: Pierre Gerekens b.g.v. zijn verjaardag 
 
 
 

Korte mededelingen voor Oud Valkenburg 
 

 

 

Wat gebeurt er in de nabije toekomst met de parochies in de gemeente 

Valkenburg aan de Geul? 

Meer informatie hierover vindt u elders in dit blad op pagina 2 & 3. 

 

Paaspoets 

Maandag 3 april zal de kerk een paaspoetsbeurt krijgen. Alle hulp is 

daarbij welkom! We beginnen om 9.30 uur. 

 

Feest van de H. Rita van Cascia 2023 

Het Rozenfeest van de H. Rita vieren we op zaterdag 20 mei in de H. Mis  

om 19.15 uur en op zondag 21 mei om 11.30 uur, deze H. Mis wordt 

opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos. 

 

Processie 2023 

Onze jaarlijkse processie trekt op zondag 11 juni door ons dorp. 
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Activiteitenagenda voor de maand april 2023 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
 april  : Donateursactie Mannenkoor Inter Nos 

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

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

za. 1 april : Club Jong knutselen, maken van Palmpasenstokken 

    : Voorjaarsconcert Fanfare St. Cornelius en Fanfare Kunst  

     en Vriendschap uit Partij Wittem  mmv Harmonie  

     St. Caecilia Simpelveld en Harmonie St. Catherina uit  

     Lemiers, om 20.00 uur in ‘t Geboew 

zo. 2  april : Palmzondag,  H. Mis om 11.00 uur opgeluisterd door  

     Zangkoor Courage uit Valkenburg 

3  t/m 8 april : Huis aan huis collecte Vastenactie Missiecomité 

vr. 7  april : Goede Vrijdag, Kruisweg 15.00 uur 

za. 8  april : Paaszaterdag, Paasvigilie H.Mis om 19.30 uur   

zo. 9 april : Hoogfeest van Pasen, H.Mis om 10.00 uur, opgeluisterd  

     door Fanfare St.Cornelius  

ma. 10 april : Tweede Paasdag, Woord- en Communiedienst om 10.00u  

vr.  14 april : Voorjaarsvergadering Schutterij St.Mauritius Strucht  

       in ’t Geboew 

22 – 23   april : Geulvalleitreffen mmv Fanfare St.Cornelius, hun optreden  

     is op 22 april om  21.00 uur in Polfermolen te Valkenburg 

do. 27 april : Koningsdagfestiviteit: activiteit Club 77 en Oranjeoptocht, 

    mmv Fanfare St. Cornelius en Schutterij St. Mauritius  

    Strucht  

vr.  28 april : Filmvoorstelling 14.00 uur in ’t Geboew  

za.        29  april : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30 uur in  

   Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 
  

 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen  

tot uiterlijk 18 april a.s. 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 
 

 

 


