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   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  

   maart door te geven vóór dinsdag 14 februari 
 

   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 
 

 

 

Inhoud 
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Woordje van de Pastoor 
 

Afgelopen december sloot onze Heemkundevereniging haar jubileumjaar 

af met de presentatie van de film Sjin 2016 en het boek Couleur Locale. 

Beide producties zijn een mooie en waardevolle aanwinst voor de 

geschiedenis van ons dorp. Berichten over mensen die niet alleen kleur 

gaven aan onze samenleving, maar ons een hele schakering van kleuren 

hebben nagelaten en de levende beelden, ook al in kleur, bewaren de 

sfeer van het dorp, zoals dat was in voorbije tijden. Voor velen in het 

dorp zullen de genoemde personen bekenden zijn, maar intussen zijn zij 

voor anderen totaal onbekenden.  

Wat mij vooral trof bij het doorlezen van het boek was de betrokkenheid 

van velen van de beschreven personen bij de kerk, niet alleen de kerk van 

Schin op Geul, maar ook die van Oud-Valkenburg. Van de twee pastoors 

die beschreven staan, mag men dat vanuit hun roeping en werk 

verwachten. Maar het is opmerkelijk om te lezen hoeveel mensen hun 

tijd en aandacht en talenten gaven aan hun kerk. Zij traden op in allerlei 

functies, in afwisselende hoedanigheid en gelegenheden. Een kleine 

bloemlezing toont aan hoe zij hun vaardigheden gebruikten: voorzitter 

van het Missiecomité, kerkmeester, lid van de Echogroep (de voorloper 

van de Parochieraad), collectant, bedienaar van de Communie, 

ordebewaarder in de kerk tijdens kindermissen, koster, beheerder van de 

sleutels van kerk en pastorie van Oud Valkenburg in tijden dat de kerk 

aldaar geen pastoor had. 

Verder zijn er die koorzanger waren, activisten in kerkelijke en 

maatschappelijke instellingen, begeleiders van restauratie, schilders en 

kunstenaars bij het onderhoud van kerk en kerkhof.  Ook waren er 

mensen die organisatorisch onmisbaar waren met de drukte rond het 

jaarlijkse Corneliusoctaaf en de processie en de Kersttijd. 

Penningmeester van de parochie was een functie apart met het maken van 

begrotingen en jaarverslagen vooral wanneer er iets nieuws gerealiseerd 

moest worden zoals nieuwe luiklokken, een nieuw orgel en de tweede 

grote restauratie van de kerk. Dan zijn er heel veel die betrokken waren 

bij het Kerkelijk Zangkoor, bij Vivace en bij Inter Nos, bij de schutterij, 

de Carnavalsvereniging en de Fanfare. Een heel bloeiend en boeiend 

verenigingsleven, waarbij de kerk dikwijls een verbindende rol speelde 

en nog speelt. 
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De tijden zijn veranderd. En wij hoeven onze ogen niet te sluiten voor de 

veranderingen. Deelname en interesses liggen anders. Er is tegenwoordig 

zoveel bijgekomen aan uitgaansmogelijkheden, maar onze tijd schijnt 

gekrompen. Gelukkig hoeven wij niet te treuren. Er is nog voldoende 

steun van veel vrijwilligers. En iedere aanwas blijft welkom. Iedereen die 

dat wil kan haar of zijn talenten goed besteden, ook door 

vrijwilligerswerk voor de parochie. Laten wij dankbaar zijn voor alles 

wat er nog gebeurt en daarbij bedenken dat dit alles niet vanzelf gebeurt. 

 

Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.  

 
 

 

Dopelingen in  2016 

 

    geboren           gedoopt 
 

Lize van Elssen  20 - 06 - 2014 10 - 4 - 2016 

Twan Vanhommerig  07 - 01 - 2016  10 - 4 - 2016 

Maxime Tans  18 - 06 - 2015 18 - 6 - 2016 

Iefke Vreuls    08 - 09 - 2015  17 - 9 - 2016 

 

 
 

 

Huwelijken in 2016 

 

Charon Lahaye en Stephan Wijnands 12 - 8 - 2016 

 

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 

 

Overleden:     28 december    Lex Stassen (85 jaar) 

                      31 december    Fien Bien-Straaten (94 jaar) 

                      11 januari        José Slippens-Funcken (72 jaar) 
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Diensten in de maand februari 2017 

 

Zondag 5  februari 5
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

   Viering van de Opdracht van de Heer in de Tempel 

    (Maria Lichtmis)  

Tijdens de H. Mis, kaarsenwijding.  Na de H. Mis, Blasiuszegen 

(De tweede collecte is voor MEMISA) 

1
e
 Lezing: Maleachi 3, 1-4   Evangelie: Lucas 2, 22-32 

10.30 uur:  Wies Baeten-Jacobs 

  Jo de la Haye 

  ouders Weerts-Eussen en zonen Jo en Frans 

  Guus Ruijpers 

  Zef Eussen 

  ouders vd Hove-Bertrand 

  jrd. Bertus van Os 

  jrd. ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen 

  gest. jrd. Wiel Pasmans 

  gest. jrd. familie Pelsers-Beckers 

 

    

Zondag    12  februari 6
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

1
e
 Lezing: Sirach 15, 15-20  Evangelie: Matteüs 5, 17-37  

10.30 uur:  zeswekendienst Lex Stassen 

  Nen Huntjens b.g.v. zijn verjaardag 

  Michel Keijdener (c. begr.) 

  jrd. Piet Keijdener en tevens b.g.v. zijn verjaardag 

  jrd. Huub Straaten 

  jrd. Hay Somers 

  jrd. ouders Honings-Melissen 

  gest. jrd. ouders Knubben-Blom 

  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons gegeven zijn 
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Zondag 19 februari 7
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

1
e
 Lezing: Leviticus 19, 1-2, 17-18       Evangelie: Matteüs 5, 38-48  

10.30 uur:  pastoor Piet Benders 

  Harry Snijders (c. begr.) 

  Agnes Schrouff-Rijcken b.g.v. haar verjaardag 

  Hub Schrouff 

  Jo Sijstermans b.g.v. zijn verjaardag en overleden familie 
 

Dinsdag   21 februari Dinsdag 7
e
 week Kerkelijk Jaar 

14.00 uur:  H.Mis in ’t Geboew 

  Hub Kroonen 

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Nettie Toussaint-Schmets (c. Bejaardensoos) 

  Hay Somers 
 

Zondag 26 februari 8
e
 Zondag Kerkelijk Jaar   Carnaval 

10.30 uur: CARNAVALSMIS (Dialect) 

  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 

  Adam Lemmen 

  overledenen van de familie van Weersch-Coemans 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door het Fanfare-ensemble, m.m.v.  

CV de Waterratte, JCV de Waterretjes  

 

 

 

Korte mededelingen / annonces 

 

Bericht Missiecomité 

Op zondag 5 februari a.s. zal er in onze kerk een tweede collecte 

plaatsvinden voor Cordaid Memisa. Cordaid Memisa zet zich in om de 

moedersterfte wereldwijd terug te dringen. Dit doen ze door ter plekke 

voorlichting, controles tijdens de zwangerschap, opleiden van 

verpleegkundigen die helpen bij de bevalling en de controles na de 

bevalling te organiseren. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
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Kerstmis 2016, een korte terugblik 

De feestdagen zijn weer voorbij en het nieuwe jaar is met veel geknal 

ingeluid. De kerststal en alle versieringen in onze kerk zijn inmiddels 

opgeruimd. Toch willen we nog 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 missen tijdens de Kerstdagen werden ook ditmaal weer goed 

bezocht, met - ondanks het slechte weer - als topper een propvolle kerk op 

Tweede Kerstdag, toen het in brede kring bekende en gewaardeerde Koor 

van Solisten van de Philharmonie uit St.Petersburg de H.Mis opluisterde.  

Ook de kerststal maakte zijn inmiddels opgebouwde naam en faam waar.  

Initiatiefnemers dit jaar waren Hub vd Hove en Jo Dirks.  Laatstgenoemde 

was bereid gevonden om te helpen met de opbouw van de kerststal, nu 

Jozef Berg om gezondheidsredenen niet meer beschikbaar was om deze 

toch fikse klus te klaren. Na ruim 20 jaar viel het afscheid hem zwaar en 

wij zijn Jozef veel dank verschuldigd voor diens grote inzet gedurende 

vele jaren om er steeds weer wat fraais van te maken. 

Maar er was meer moois te zien in de kerk: de versieringen gemaakt door 

de kinderen van de basisschool, de bloemversiering gemaakt in de kleuren 

wit en goud aan de pilaren, het gehaakte kerststalletje bij de entree in de 

hal en de mooie kerstbomen. Vele complimenten werden hierover 

gehoord, niet in de laatste plaats van mensen van buiten onze parochie. 

Letterlijk een lichtpunt was voorts het Vredeslicht dat dit jaar weer werd 

uitgedeeld in onze parochie; ditmaal gebeurde dat ook in de HH Nicolaas 

en Barbarakerk te Valkenburg. Het is een eerste concreet resultaat van 

onze samenwerking binnen de beoogde nieuwe parochiefederatie.  

Zeker ook dank aan de vele andere vrijwilligers, de liturgiemedewerkers, 

de kinderen van het kerstspel, de Jeugdfanfare, dameskoor Vivace (waar 

voor de laatste maal de damesstemmen klonken, met begrijpelijkerwijs een 

emotioneel randje), alsmede de leden van mannenkoor Inter Nos en 

fanfare St.Cornelius.  Allen hebben door hun inzet eraan bijgedragen dat 

we weer met trots kunnen terugkijken op een waardig en geslaagd 

Kerstfeest in onze kerk.  Dat hebben we met elkaar toch maar mooi tot 

stand gebracht.  Samen de handen in elkaar slaan, net als bij de door de 

schoolkinderen gemaakte versieringen, die de banken langs het middenpad 

sierden; handjes die een krans vormen tot één mooi geheel. 

Nogmaals, allen een heel hartelijk en gemeend dankjewel daarvoor! 
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Huispaaskaars 

De Paaskaars, wie kent hem niet?  Bij het altaar of bij de doopfont, in 

iedere kerk tref je hem aan, een grote versierde kaars op een aparte 

standaard. Ieder jaar met Pasen wordt een nieuwe kaars gewijd en deze 

blijft dan een heel jaar staan en wordt bij verschillende kerkelijke 

gebeurtenissen ontstoken.  

Maar ook voor huiselijk gebruik is er een kleine Paaskaars verkrijgbaar. U 

kunt dit jaar kiezen uit vier maten kaarsen die in 2 modellen 

(Christusmonogram, rood, met wit duifje met olijftakje & Kruis, blauw) 

verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 11,-, B & G (7 x 25 cm.) € 15,-, C 

& F (7,5 x 30 cm.) € 22,- en D & E (8 x 40 cm.) € 30,-. Voor degenen die 

hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 27 maart 

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

op invult ontvangt U vóór Pasen as. Uw eigen Paaskaars; telefonisch 

bestellen kan ook en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers, tel. 043-459 

2278. Betalen en afhalen kan na elke H.Mis in de sacristie.  

  

Voedselbank 

Lieve mensen van Schin op Geul. 

Kerstmis is voor mij een tijd van bezinning.  

Wanneer ik ’s-avonds in bed kruip, dan ben ik vooral dankbaar voor alle  

goede en mooie dingen die ik om mij heen heb. Het gezin van ons, genoeg  

te eten, een dak boven ons hoofd. Dat geeft zo’n warm gevoel. 

Ik ben er ook dit jaar weer enorm trots op, dat de mensen van Schin op  

Geul en Oud Valkenburg zoveel voedsel hebben gedeeld. Want voedsel 

voor de mensen van de voedselbank is voor hun een warm gevoel. 
 

Ik ben dankbaar dat ik iets heb om te delen, 

dat ik een steentje bijdragen kan. 

Een steentje, bijgedragen door velen, 

maakt er toch een flinke berg van. 
 

Ik wens jullie een gezond en gelukkig 2017. 

Patricia Habets.  

 

Dorpskalender foto van de maand februari.    

Winterlandschap (2011) 
Zicht op Schin op Geul vanaf de Sousberg. 
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Column Bisschop Wiertz 

In zijn maandelijkse column gaat bisschop Wiertz deze keer ook uitgebreid 

in op de Actie Kerkbalans. Lees hieronder wat de bisschop schrijft over 

KERK IN BALANS  
 

Kerk in balans 

Soms zie je ze nog wel eens op de markt. Van die ouderwetse 

weegschalen, die gebruikt worden om appels of bananen af te wegen. 

Om het gevaarte in balans te krijgen, moet er aan beide kanten evenveel 

gewicht in de schaal worden gelegd. Op de markt moet dit letterlijk 

gebeuren. In het leven soms figuurlijk. Ons bestaan moet in balans zijn 

om goed te kunnen functioneren. Dit geldt ook voor parochies. 

Priesters, diakens en vrijwilligers zetten zich graag in om hun pastorale 

taken zo goed mogelijk uit te voeren.   

Maar een parochie moet wel in balans zijn.  

De werkers in het pastoraat kunnen zich alleen aan hun missionaire taak 

wijden als ze weten dat andere zaken goed geregeld zijn. 

De zakelijke beslommeringen van de parochie bijvoorbeeld.  

Het onderhoud van kerken, de verwarming, het parochieblad, het salaris 

van de priesters. Er is elke maand geld voor nodig. Dat komt niet uit 

Rome. En ook niet uit Den Haag. 

Het zijn de parochianen die hun eigen parochie dragen. Ook financieel. 

Door mee te betalen aan de Actie Kerkbalans legt u gewicht in de schaal 

en houdt u uw parochie in balans. 
 

+ Frans Wiertz 

bisschop van Roermond 

 

Ondertekening Convenant 

Om alvast in uw agenda te noteren. Op zaterdag 1 april as. om 14.30 uur, 

zal in onze parochiekerk een feestelijke eucharistieviering plaatsvinden. 

Tijdens deze viering wordt het Convenant (formele vastlegging van de 

gemaakte afspraken) inzake onze nieuwe parochiefederatie ondertekend 

door de vier deelnemende parochies, HH Nicolaas en Barbara 

[Valkenburg], OL Vrouwe van Altijddurende Bijstand [Valkenburg],  

H Johannes de Doper [Oud Valkenburg] en H Mauritius [Schin op Geul].   

Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd. 
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Ziekenbezoek CV de Waterratte  

Prins Bart I en Prinses Anne van het Waterratteriek en hun gevolg zullen 

op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 februari as. een bezoek 

brengen aan de zieken van Schin op Geul en Oud-Valkenburg die thuis, in 

het ziekenhuis, kliniek of verzorgingshuis verblijven.  Als een bezoek van 

de Prins en zijn gevolg NIET op prijs gesteld wordt, gelieve U even 

contact op te nemen met Johan Wouters [tel. 043-459 2366].  Aan hem 

kunt U ook namen doorgeven van dorpsgenoten die kort geleden ziek zijn 

geworden en waarvan de Carnavalsvereniging nog niet op de hoogte is. 

 

Bezoek aan wagenbouwers CV de Waterratte 

In de carnavalsgids die huis aan huis verspreid werd is in de rubriek  

” Carnavalsagenda 2017 ” een foutje geslopen. 

Het prinsenpaar met hun gevolg zullen op ZATERDAG 25 februari in de 

voormiddag een bezoek brengen aan de wagenbouwers, voor zover deze 

bij de carnavalsvereniging bekend zijn. 

 

Banneux Bedevaarten 
Caritas Banneux en het Huis voor de Pelgrim bieden twee soorten reizen 

naar Banneux aan: dagbedevaarten en meerdaagse reizen. 

Een dagbedevaart bestaat uit een bustocht vanaf een bepaalde opstapplek 

in Limburg. Aankomst is in de loop van de ochtend, gevolgd door een 

Nederlandstalige eucharistieviering. Na de lunch is er gelegenheid om 

deel te nemen aan de kruisweg en de ziekenzegening. Tevens is er 

gelegenheid in het heiligdom rond te kijken of de winkeltjes te bezoeken. 

Aan het einde van de middag brengt de bus u terug naar de opstapplek. 
 

De meerdaagse reis (vijf dagen) biedt u een verblijf van drie volle dagen 

in Banneux. De andere twee dagen zijn gereserveerd voor de heen en 

terug reis. Er wordt een volledig Nederlands programma geboden. U kunt 

deelnemen aan eucharistievieringen, gebedsdiensten, kaarsenprocessie,  

bidweg naar de bron, ziekenzegening, boeteviering en handoplegging.  

Inschrijvingen en/of meer informatie: Huis voor de Pelgrim, 

Raadhuisplein 1, 6226 GN te Maastricht, tel. 043-3215715 of mail: 

banneux@huisvoordepelgrim.nl 
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Winterwandeling mannenkoor Inter Nos   
Op zondag 19 februari 2017 organiseert mannenkoor Inter Nos haar 

jaarlijkse Winterwandeling. Een mooie gelegenheid om de ‘spieren’ los te 

lopen en nieuwe energie op te doen voor het komende Carnaval.  

De afstanden zijn: 21, 14 of 7 km. Starttijden: 21 km 8.00-12.00 uur, 14 

km 8.00-13.00 uur, 7 km 8.00-14.00 uur.   

Gestart wordt vanuit de kantine van Voetbalclub SV Geuldal, 

Mauritiussingel 9, 6305AZ Schin op Geul. Inschrijven kost € 2,50 per 

persoon, leden van erkende wandelbonden genieten € 1,- reductie. Het 

startbureau sluit om:17.30 uur. 

Ook in de winterperiode wordt getracht begaanbare paden in de 

veldlandschappen met bossen te combineren. Alle routes voeren door een 

prachtig (hopelijk) winters Heuvellandschap. In Wijlre in ‘t Leienhoes is 

de centrale rustplaats ingericht en bestaat de mogelijkheid voor een drankje 

en een hapje. Van hieruit gaat de route verder.  

Tijdens de wandeling kunt u genieten van het mooie 5 sterrenlandschap 

met een grote verscheidenheid aan winterlandschappen en prachtige 

vergezichten in het landschap. 

Ook wandelt men door een aantal pittoreske gehuchten. 

Verder zijn in deze streek kastelen, wegkruizen en vakwerkhuizen te 

ontdekken. Een tocht voor het gehele gezin, ook voor gezinnen met 

kinderen. Inlichtingen: 043-459 2021 / 06-2703 2417. 

E-mail: paulvanweersch123@gmail.com  

www.mannenkoor-internos.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  
 

mailto:paulvanweersch123@gmail.com
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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Administrator: ZEP pastoor R Graat, tel. 043-457 1221 

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:  

Algemeen:                      Hr. Hub Gerekens 

                                        tel. 06-653 425 028  

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 maart 2017 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 14 februari 
 

 

 

 

Diensten in de maand februari 2017 
 

Zaterdag 4  februari Vooravond 5
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  voor opgegeven intenties 
 

Zaterdag  11  februari Vooravond 6
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: Lou Gelders 
 

Zaterdag  18 februari Vooravond 7
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: jrd. Elly en Mathias Bartels-van Liebergen 

 
 

Zaterdag  25  februari Vooravond 8
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: Cyril Gerards 

 Wiel Huntjens 
 

 

Korte mededeling van het kerkbestuur 
 

 Iets eerder, dan gepland, nl. maandag 9 januari, werden de kerst-

spullen weer voor een jaar opgeborgen. Daarmee kwam ook een einde 

aan de Kersttijd. Hartelijk dank aan de ploeg van zeven mensen, die 

meehielpen alles weer in orde te brengen. 

 



 12 

 

Activiteitenagenda voor de maand februari 2017 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

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

di./do. febr. : Iedere dinsdagmorgen (10-12u) en donderdagmiddag  

     (13-15u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew 

vr. 3 febr. : SV Geuldal Carnabal, in voetbalkantine Mautiussingel 

zo. 5 febr. : Fanfare St Cornelius solistenconcours LBT in ’t Geboew 

do. 9 febr. : Heemkundevereniging: lezing “Twee eeuwen Macht,  

     Malaise & Migratie tussen 1500-1700 in de Zuidelijke  

     Nederlanden en Frankrijk” Hotel Salden aanvang 20.00 uur 

ma. 13 febr. : Zij-Actief, ‘Foodlovers’ uit Gulpen, tapas maken, 

     aanvang 19.30 uur in ’t Geboew  

vr. 17 febr. : Aw Wieverbal in d’r Proemehook aanvang 20.30 uur 

za. 18 febr. : Spaarclubavond, thema: TV Series, café A ge Pannes 

    aanvang 20.30 uur 

zo. 19 febr. : Winterwandeling Mannenkoor Inter Nos  

     Mennekestreffe in Café ’t Graefke, aanvang 11.11uur 

wo. 22 febr. : Ziekenbezoek door Prins Bart I en Prinses Anne  

do. 23 febr. : Vervolg Ziekenbezoek Prinsenpaar en gevolg 

    : Bezoek aan Carnavalsmiddag basisschool in ’t Geboew 

vr. 24 febr. : Vervolg ziekenbezoek Prinsenpaar en gevolg 

    : Jeugd disco in ’t Geboew vanaf 19.11 uur  

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

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

    : Bezoek Prinsenpaar in de voormiddag aan wagenbouwers  

    : Uitreiken optochtnummers in café A ge Pannes, 16.00 uur 

zo. 26 febr. : Dialectmis om 10.30 uur in de kerk 

    : Carnavalsoptocht Oud-Valkenburg en Schin op Geul 

    : Springen en hossen in ’t Geboew vanaf 15.30 uur 

    : Cafébezoek door Prins Bart I en Prinses Anne en gevolg 

ma. 27 febr. : Deelname aan de Carnavalsoptocht te Valkenburg 

     : Remp-Temp voor de kinderen in ’t Geboew 

    : Prijsuitreiking Carnavalsoptocht in ’t Geboew 

di. 28 febr. : Bezoek aan de Bejaardensoos in ’t Geboew 

    : Katerlunch JCV de Waterretjes vanaf 12.30 uur  

     in ’t Geboew 

   : Officiële sluiting Carnavalsseizoen  

wo. 1 mrt.  : Aswoensdag 19.00 uur H. Mis met Askruisje in de kerk 

   : Hièringbiete 


