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e
 jaargang  /  nummer 11  /  november 2016 

 
 

   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  

   december door te geven vóór dinsdag 15 november. 
 

   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 via de Website:  www.geboew.nl/parochie 
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Woordje van de pastoor 

   

Het Station 

Ons station stond onlangs in de krant, foto en alles. Ons dorp heeft 

meerdere punten en monumenten die stof tot nadenken bieden. Zo ook 

het station, het punt van gaande en komende mensen. Ons station is deel 

van een drieling; haar twee zusjes staan in Klimmen-Ransdaal en in 

Voerendaal; alle drie ontsproten aan het talent van architect Georges van 

Heukelom. Zij vormen als groep een uniek drietal en behoren tot de 

mooiste landelijke stations van ons land, drie schone slaapsters, 

rijksmonumenten bovendien. Enkele jaren geleden is de entree naar ons 

station fraai opgeknapt en van ruime parkeervakken voorzien met 

halverwege een trap naar een imponerend uitzicht.  

Dit uitzicht stemt tot overweging. 

Maar meer nog dan de gebouwen boeien ons de mensen die hier 

passeren. Allereerst de eigen dorpsgenoten die dagelijks gebruik maken 

van de trein op weg naar hun werk en in de avond thuis komen. Dan zijn 

er de vreemdelingen die hier een dagje komen wandelen en rondkijken. 

Dan is er het miljoenenlijntje waar je altijd naar moet zwaaien omdat er 

zoveel kinderen in zitten. Die zwaaien gelukkig nog terug. Als je naar 

een gewone trein zwaait kijken mensen je al gauw raar aan. Bepaalde 

dingen doe je nu eenmaal in Nederland niet.  

Mensen op reis, mensen onderweg. Wij gebruiken dat zinnetje ook in de 

kerk waar wij spreken over onszelf als een volk onderweg hier op aarde 

en over mensen die hier eens leefden in uw welbehagen. Iedereen is op 

doortocht, iedereen is op reis als rusteloze pelgrim. Wij zijn op zoek naar 

een eindpunt, wij willen een doel, wij willen altijd meer, wij willen altijd 

verder, ongedurig en onrustig. Maar wij moeten het hier en nu niet 

vergeten. Een wandeling is het mooiste als je nog niet bent aangekomen. 

Onze reisgenoot daarbij en de bagage die wij dragen moet onze 

blijdschap zijn, onze goede zin dat wij nog uit de voeten kunnen. Het is 

de blijdschap welke ik veel heb gezien in kerken in Afrika, waar niemand 

op zijn horloge kijkt om te zien hoe laat het nu weer wordt en hoe lang 

het allemaal gaat duren. Daar gingen wij gewoon door. Wij werden niet 

gedragen door twee doelloze wijzers die maar doods en onberoerd bleven 

rondraaien, maar door zwaaiende armen en de cadans van levende lijven.  
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Onze reis gaat door, voortdurend, niet altijd gehaast, maar zoals Wim 

Sonneveld hoopte ‘zo heerlijk rustig‘, in het vertrouwen op een behouden 

aankomst. 

 

                                                     Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 

 

 

 

Vormelingen 

   

Onderstaande kinderen zullen op vrijdag 18 november as. het H.Vormsel 

ontvangen. Dit wordt toegediend door oud vicaris mgr. dr. Th. Willemssen. 

De H.Mis is om 19.00 uur. De voorbereiding op het H.Vormsel gebeurt 

volledig na schooltijd en wordt verzorgd door meneer Pastoor, Anita Nass 

en Annie Bouwens.  

Het thema van de viering is: ”Vaar mee”!  

 

Sanne Coemans              Chiara Laheije 

Devlin Glantz                   Brian Leunissen 

Raiko van Kempen         Twan Mevissen 

Babet Kuipers                 Marie Packbier 

 

Het woord Vormen komt vanuit het Latijn en betekent bevestigen. Ouders 

laten hun kind dopen en de Eerste Communie doen, de vormeling maakt nu 

zelf de keuze om bij de RK Kerk te horen.  

Wij wensen de vormelingen, hun ouders, opa’s en oma’s en verdere familie 

een mooie dag toe.  

 

 

 
 

Burgerlijke Stand van de parochie 
 

 

Overleden:    20 september     Michel Keijdener (23 jaar) 
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Diensten in de maand november 2016 

 
Dinsdag  1 november ALLERHEILIGEN 

1
e
 Lezing: Openbaring 7, 2-4, 9-14 Evangelie: Matteüs 5, 1-12a 

19.00 uur:  voor de voorspraak van Alle Heiligen 
 

Woensdag 2 november ALLERZIELEN  

1
e
 Lezing: Wijsheid 3, 1-9    Evangelie: Lucas 24, 13-35 

19.00 uur:  voor al onze dierbare overledenen  
 

Zondag 6 november 32
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

1
e
 Lezing: 2 Makkabeeën 7, 1-2, 9-14 Evangelie: Lucas 20, 27-38 

10.30 uur: zeswekendienst Michel Keijdener 

 Joep van den Hove b.g.v. zijn verjaardag  

 Marieke van den Hove-Bemelmans 

 Jo Leenders 

 Wiel Pasmans b.g.v. zijn verjaardag 

 Jo en Mia Lucassen-Eggen 

 George Eggen 

 jrd. Wiel Hamers 

 jrd. ouders van den Hove-Pasmans 

 jrd. ouders Bouwens-Kortooms en dochter Toos Bouwens 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Dameskoor Vivace 
 

Zaterdag 12 november Vooravond vd 33
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

1
e
 Lezing: Maleachi 3, 19-20a   Evangelie: Lucas 21, 5-19 

19. 00 uur: voor de levende en overleden leden van CV de Waterratte 

 pastoor Piet Benders 

 Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 

 Harry Snijders (c. buurt) 

 Jo de la Haye 

 ouders Weerts- Eussen en zonen Jo en Frans 

 Maria en Ally Vliegen-van Weersch (c. begr.) 

 voor de overledenen van de familie Kickken 

 Dré en Mia Kickken 

 gest. jrd. ouders Kickken-Loyens 

 jrd. Victor en Mia Coemans-Frissen 

 jrd. ouders Guus en Mia Bosch-Smeets 

 gest. jrd. ouders Hub en Els Maessen-Rooden 

Deze viering wordt opgeluisterd door het Jeugdorkest v/d Fanfare  
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Zondag 13 november   33
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

1
e
 Lezing: Maleachi 3, 19-20a   Evangelie: Lucas 21, 5-19 

10.30 uur:  Helene Olbrijcht b.g.v. haar verjaardag 

  Philomena Huntjens-Neven 

  jrd. Hub Huntjens en b.g.v. zijn verjaardag 

  jrd. ouders vd Hove-Lipsch 
 

Vrijdag 18 november 

19.00 uur: Sacrament van het Heilig Vormsel 

  Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 

  Lenie en Hub Souren-Knubben 

  Jos Beumers 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door de Vormelingen 
 

Zondag 20 november CHRISTUS, KONING van het HEELAL  

   (34
e
 en laatste Zondag Kerkelijk Jaar) 

1
e
 Lezing: 2 Samuël 5, 1-3  Evangelie: Lucas 23, 35- 43 

10.30 uur:  Levende en overleden leden Dameskoor Vivace 

  Jan Vanmechelen b.g.v. zijn verjaardag 

  Fien en Pierre Siepers-Thole (c. begr.) 

  Maria en Maurice Damoiseaux-Eijssen (c. begr.) 

  Jacques en Rosa Eijssen-Wiertz (c. begr.) 

  Riet Lenssen-Cleuskens (c. begr.) 

  Roos Muyrers 

  ouders Teneij-Vrusch en overleden kinderen 

  ouders Souren-Willems en overleden familie 

  jrd. Jan Teneij 

  jrd. Nen Huntjens 

  jrd. Wiel Sieben 

  gest. jrd. ouders Straaten-Vluggen 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Dameskoor Vivace 
 

Zondag 27 november 1
e
 Zondag van de Advent 

1
e
 Lezing: Jesaja 2, 1-5    Evangelie: Matteüs 24, 37-44 

10.30 uur:  Woord- en Communiedienst 

  Riet Defauwes-Caelen b.g.v. haar verjaardag (c. buurt) 

  Harry Defauwes 
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Dinsdag 29 november Heilige Cecilia, maagd en martelares 

14.00 uur:  H.Mis in ’t Geboew 

  Hub Kroonen  

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Nettie Toussaint-Schmets (c. Bejaarden Soos) 

 

 

Korte mededelingen / annonces 

 

Paardenzegening bij de Kluis, 6 november 

De Sjaasbergergank heeft zeer waarschijnlijk zijn oorsprong bij de 

werkzaamheden van kluizenaar Arnoldus Haessen die rond 1760 de kluis 

bewoonde. Hij volgde het voorbeeld van Antonius Abt en bakte 

geneeskrachtige kruidenbroodjes welke hij aan de boeren in de verre 

omgeving van Schin op Geul uitdeelde om de veestapel gezond te houden. 

Als je toch eenmaal bij de Kluizenaar was nam je de hond mee dan kreeg 

deze met een Hubertussleutel een brandmerk met het Tau teken waardoor 

de hond voor altijd bevrijd zou zijn van Razernij. Het Tau teken (T) wordt 

gevoerd door de Antonieten, de aanhangers van Antonius Abt. 

Zondag 6 november om 12.00 uur treffen zich de leden met paarden en 

koetsen van Behat (Belangenvereniging van het Actieve Trekpaard) en 

andere paardenliefhebbers op de Sjaasberg waar naar voorbeeld van 

kluizenaar Arnoldus Haessen weer de Teunisbroodjes worden gezegend en 

uitgedeeld. Ook de honden zijn weer welkom en zullen de zegen van 

Emeritus Pastoor Jan Janssen alsmede een broodje ontvangen. Ter 

geruststelling, de Hubertussleutel zal niet meer gebruikt worden. 

Voor het 8
e
 jaar op rij organiseert de stichting Sjaasbergergank met Behat 

deze paardenzegening waar iedere paardenliefhebber met paard welkom is 

op het terrein rond de Kluis. De Kluis is eigendom van de vereniging tot 

behoud van Natuurmonumenten.  De stichting Sjaasbergergank werkt al 

ruim 40 jaar samen met Natuurmonumenten en heeft naast de Kluis ook 

onder andere de Drie Beeldjes in onderhoud. 

Voor info: info@dekluisvalkenburg.nl of www.dekluisvalkenburg.nl  

mailto:info@dekluisvalkenburg.nl
http://www.dekluisvalkenburg.nl/
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Afscheid van dameskoor Vivace 

Eind dit jaar komt er een einde aan de zangactiviteiten van dameskoor 

Vivace; de nachtmis met Kerstmis zal nog éénmaal worden opgeluisterd en 

daarna is het helaas afgelopen.  Wel is het de bedoeling om begin volgend 

jaar tijdens een speciale viering gelegenheid te bieden voor een waardig 

afscheid dat past bij de staat van dienst van dit koor.  Vijfenveertig jaar 

heeft Vivace [de laatste jaren o.l.v. dirigent Leo van Weersch] in onze kerk 

diensten opgeluisterd met hun zang en hadden de dames bij vele 

parochianen een warm plekje in hun hart veroverd.  Voor onze parochie 

betekent dit zonder meer een zwaar verlies.  Echter door een tekort aan 

nieuwe leden werd het ook voor de dirigent steeds moeilijker om het 

gewenste kwaliteitsniveau te handhaven en is in gezamenlijk overleg 

besloten om thans te stoppen.  We zullen U uiteraard op de hoogte houden 

in dit parochieblad, ook wat betreft de afscheidsviering van Vivace.  

Dames, we zullen jullie missen! 

 

Nieuw te vormen koor 

Dat ons dameskoor Vivace stopt betekent dat we vanaf januari geen eigen 

kerkkoor meer hebben; om de ontstane leegte op te vullen zal het 

Kerkbestuur nu proberen een nieuw gemengd koor op te richten.  Dit heeft 

natuurlijk alleen kans van slagen indien er - naast een dirigent - een 

voldoende aantal zangers (dames èn heren!) bereid wordt gevonden om 

met enige regelmaat zondagsmissen en uitvaarten op te luisteren in onze 

parochiekerk; enkele personen hebben hiervoor reeds interesse getoond en 

hopelijk is dat een goed voorteken.   

Heeft U gevoel voor muziek, passie en enthousiasme en heeft U altijd al 

eens in een gemengd koor willen zingen, dan zijn dat de juiste 

eigenschappen om bij dit nieuw op te richten koor te komen zingen. 

Het moge duidelijk zijn dat het hebben van een eigen koor zonder meer 

meerwaarde heeft voor de liturgie in onze vieringen.  Daarom hopen we 

dan ook dat dit voor onze parochie niet verloren zal gaan.  Kijk eens of U 

wellicht een steentje kunt bijdrage in onze parochie door Uw stem te laten 

klinken in dit nieuwe koor.  U bent van harte welkom! 

Heeft U Interesse of wilt U meer info, bel dan José Van den Hove, tel: 043-

459 2278; U kunt ook mailen: josevandenhove@hetnet.nl  
 

 

 

mailto:josevandenhove@hetnet.nl
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Fanfareweetjes 

Langs deze weg willen wij iedereen met een schriftelijke serenade 

bedanken voor de ondersteuning tijdens, voor en na onze deelname aan het 

bondsconcours in Roermond. 

Ook de komende maand zijn er weer enkele activiteiten waarbij wij u 

graag hopen te ontmoeten. We starten op 6 november met de Boeken-

platenbeurs van 11.00-16.00 uur in ’t Geboew. Mocht u nog boeken, 

platen, cd’s en dvd’s willen aanbieden, dan kan dit in op vrijdag 4 

november van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag 5 november van 11.00 tot 

15.00 uur in ’t Geboew. 

Indien u absoluut niet in de gelegenheid bent om uw materiaal te brengen 

dan kunt u tot 5 november bellen met een van de volgende personen, Johan 

Wouters: 043-459 2366, Jef Baadjou: 06-2379 3587 of  Jean Sleijpen:  

043-459 1550.  

Op 12 november luistert ons Jeugdorkest de eucharistieviering van 19.00 

uur op in onze kerk. Tot slot bent u op zaterdag 26 november van harte 

uitgenodigd voor onze bingoavond in ’t Geboew,  met mooie prijzen.  

U komt toch zeker uw geluk beproeven! Vanaf 19.00 uur is de zaal open. 
 

En mocht u nu 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. 
 

Intocht St.Nicolaas  

De intocht van de Sint is op zondag 27 november a.s. rond de klok van 

14.00 uur. De exacte tijd en plaats van aankomst wordt aangekondigd via 

een folder die in Schin op Geul huis aan huis verspreid wordt en op 

facebook https://www.facebook.com/SintInSjin  
 

Ziekenbezoek St.Nicolaas 

Op Maandag 28 november zal de Sint weer een bezoek brengen aan de 

zieken en hoogbejaarden van onze parochiegemeenschap. Zijn er in uw 

naaste omgeving personen waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen 

voor een bezoek van Sint en Piet, laat ons dit even weten, U kunt onze 

voorzitter Victor Damoiseaux bellen, tel 043-459 2829 of mailen  

victor.damoiseaux@zuyd.nl   Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

 

https://www.facebook.com/SintInSjin
mailto:victor.damoiseaux@zuyd.nl
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Dorpskalender foto van de maand november 2016 

Eerste H.Mis Johannes Petrus Bosch Oud Valkenburg 20 

Juli 1919 

Onderste rij vlnr: NN Keijdener, Michel Willems, Andries Frissen, Theo 

Theelen, Pater Bosch, Pater Speetjens, Hubert Vromen, Pie de Bie, Frans 

Heijnen, Sjeng Frissen, Manus NN. 2
e
 rij vlnr: NN, NN, NN, Netteke 

Frissen, Martha Willems, Marie Magermans, Tina Vromen, Rosalie 

Willems, Bertha Frissen, Tina van den Hoven, Marie Steijns, Maria Frints, 

Maria Vromen. 3
e
 rij vlnr: Andrees Scheijen, Jozef Magermans, Eugène 

Frints, Jef Frints, Tina Willems, Bertha Frints, Leonie Willems, Maria 

Willems, Maria Henssen, Clara Pluijmakers, Sophie Pluijmakers, Maria 

Magermans, Nelis de Bie. 4
e
 rij: Pierre Willems, NN, Piet Keijdener, NN, 

Andrees Frints, Huub Frissen, Jef Frissen, Sjeng Savelberg. 
  

Dorpskalender 2017 
Graag maken we U erop attent dat de stichting Gemeenschaps-

voorzieningen Schin op Geul ook eind van dit jaar - in samenwerking met 

de Heemkundevereniging - weer een fraaie en informatieve dorpskalender 

zal uitbrengen.  Deze [16e] editie zal zoals gebruikelijk worden 

opgeluisterd met een aantal fraaie foto’s van ‘Sjin’ en omstreken en bevat 

daarnaast uiteraard ook gegevens van de in 2017 geplande evenementen in 

Schin op Geul en Oud-Valkenburg.  De dorpskalender 2017 zal in de 

laatste week van de maand november en de eerste week van de maand 

december as. huis aan huis te koop worden aangeboden; daarna is hij ook 

verkrijgbaar in ’t Geboew.  De prijs bedraagt net als in voorgaande jaren  

€ 5,- en de opbrengst komt geheel ten goede aan de dorpsgemeenschap. 
  

Koninklijk Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding 

In de eerste week van september doneerde u € 1.080,53 in de 

collectebussen van de vrijwilligers die bij u aan de deur kwamen.  

Hiermee hebben wij een mooie bijdrage gegeven aan de KWF-slogan 

“Iedereen verdient een morgen!”. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

Huis aan huis collecte Nierstichting 

De opbrengst van de collecte van de Nierstichting bedroeg dit jaar het 

mooie bedrag van € 940,28. Wederom hartelijk dank aan alle gulle gevers 

en aan de collectanten voor hun inzet. 
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Actie Kerkbalans 2017 komt eraan! 

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2017 zijn in volle gang. Het 

thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. In de tweede helft van 

januari ontvangt u weer een brief met het verzoek om een bijdrage. Net als 

voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de 

kerk. Daarom vragen we elk jaar aan onze parochianen om hun parochie 

financieel te steunen. Het is uitdrukkelijk een vrijwillige bijdrage, maar we 

kunnen niet zonder! De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de 

financiële basis voor de exploitatie van onze kerk/parochie. We hopen dan 

ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we 

onze belangrijke taken binnen onze parochie blijven vervullen, zoals 

bijvoorbeeld het voor 2017/2018 geplande groot onderhoud van de kerk.  

Misschien is dit ook een goed moment om nog even na te kijken of uw 

toegezegde bijdrage voor dit jaar al is overgemaakt; of om te overwegen 

ook mee te doen aan de actie Kerkbalans/gezinsbijdrage, wij verheugen 

ons op iedere nieuwkomer.  
 

Vrijwilligers op ons kerkhof 

Vanaf september worden er iedere 1
e
 donderdag van de maand met een 

groepje vrijwilligers allerlei klusjes gedaan op ons kerkhof; en dit is 

inmiddels goed merkbaar, het ziet er netjes uit. 

Misschien is het ook iets voor U om één ochtend per maand gezellig (met 

koffie en vlaai) samen met andere dorpsgenoten de laatste rustplaats van 

onze overledenen bij te houden; het is geen vaste verplichting. Meer 

informatie hierover is te verkrijgen bij Frans Lussenburg van het 

kerkbestuur (tel. 043-459 1861 of via mail f.lussenburg@gmail.com). 
 

TV uitzending m.b.t. het Vredeslicht 

Vorig jaar deed onze parochie voor het eerst mee aan de verspreiding van 

het Vredeslicht vanuit Wenen. De Duitse televisie pakt dit groots aan met 

een grote feestelijke avondvullende tv show ter gelegenheid van het 

ontvangen en doorgeven van het Vredeslicht afkomstig uit de geboortekerk 

te Bethlehem, aan de vooravond van de 1
e
 zondag van de Advent. 

Het programma wordt via de ARD (het eerste Duitse net) en de 

Oostenrijkste TV uitgezonden op zaterdagavond 26 november om 20.15 

uur. De titel van het programma is: Das Adventsfest der 100.000 Lichter. 

Informatie via internet onder: Das Fest der 100.000 Lichter. 

In de Mauritiusbode van december verneemt U meer hierover. 

mailto:f.lussenburg@gmail.com
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Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg 
Administrator:  

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 december 2016 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 15 november as. 

 

 

 
 

 

Diensten in de maand november 2016 
 

 

Zaterdag 5  november Vooravond vd 32
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk en het kerkhof 

19.00 uur: Matthias en Elly Bartels-van Liebergen 
 

 

Zaterdag  12  november Vooravond vd 33
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Cyril Gerards 

  Wiel Huntjens 
 
 

Zaterdag  19 november Vooravond van CHRISTUS KONING 

19.00 uur: Voor een verjaardag 

 Uit dankbaarheid 
 

 

Zaterdag  26 november Vooravond vd 1
e
 Zondag van de Advent 

19.00 uur:  Voor een bijzondere intentie 
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Activiteitenagenda voor de maand november 2016 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

 

  : Huis aan huis collecte Sint Nicolaas comité 

ma. nov. : Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew 

di./do. nov. : Iedere dinsdagmorgen (10-12u) en donderdagmiddag (13-15u)  

    ‘Open Bieb’ in ’t Geboew 

do. 3 nov. : s’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 

vr. 4 nov. : Club 77 Halloweentocht 

za.  5  nov.  : CV de Waterratte 8
e
 Buuttetreffen in Party Bowling  

   Centrum Walem 

zo. 6  nov. : Fanfare St.Cornelius boeken- platenbeurs van  

      11.00-16.00 uur in ’t Geboew 

ma. 7 nov. : Heemkundevereniging Werkgroep ‘Beeldarchief Schin  

     op Geul’ in ’t Geboew, aanvang 20.00 uur 

di. 8 nov. : Zij-Actief Kringcontactavond te Vijlen 

do. 10 nov. : Zij-Actief Algemene ledenvergadering te Roermond 

za. 12 nov. : Fanfare Jeugdorkest luistert H.Mis om 19.00 uur 

   : Opening carnavalsseizoen CV de Waterratte  

   : Reünie Volleybal Elan in ’t Geboew 

ma. 14 nov. : Zij-Actief, tafel decoreren door Toine Poels van B&B  

    ‘The Sjinn’ in ’t Geboew, aanvang 19.30 uur 

zo. 20 nov. : Deelname solisten Fanfare St.Cornelius aan het  

    solistenconcours van de muziekfederatie ‘De Geulvallei’  

    te Berg en Terblijt 

za. 26 nov. :  Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

   : Fanfare St.Cornelius bingoavond in ’t Geboew  

    vanaf 19.00 uur is de zaal open  

zo. 27 nov. : Intocht St.Nicolaas en Piet  

ma. 28 nov. : Ziekenbezoek van Sint en Piet 

wo. 30 nov. : Club 77 Pietencircuit 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 15 november 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 
 

 


