
 
55e jaargang  /  nummer 10  /  oktober 2017 

 
 
   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  
   november door te geven vóór dinsdag 17 oktober. 
 

   Opgeven van zieken voor een bezoek: 
   Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647 
   Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818 
 

   IBAN nummer (t.n.v. kerkbestuur Schin op Geul): 
   NL89 RABO 0146 6012 46 

 

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

 
In de Gemeentegids-Jaarkalender Valkenburg aan de Geul van 2017 staat 
op de plattegrond van Schin op Geul onder meer de Corneliushof 
aangegeven. Gauw kijken in het postcodeboek waar dat te vinden is.  
Maar daar staat hierover niets in, omdat er in of op de Corneliushof geen 
huizen staan, geen mensen wonen en er ook geen adressen zijn.  
Ik weet wel waar hier in Schin op Geul het Hoonderhöfke is, de 
Hubertushof en de Struchterhof, maar van de Corneliushof had ik nog 
nooit gehoord. 
Cornelius hoort ook meer in de kerk thuis, waar we een groot beeld hebben 
staan van deze heilige paus, die wij in de maand september herdachten en 
waarnaar onze fanfare genoemd is.  
Nee, dan komt Mauritius er een heel stuk beter van af.  
Maar die heeft hier ook veel oudere rechten dan Cornelius.  
Mauritius heeft meer dan een hofje; hij heeft geen straat of weg, maar een 
heuse singel, welke al slingerend de hele Warande omarmt. Bovendien 
hebben we onze schutterij Sint Mauritius Strucht van vele jaren her.  
Zo zie je maar weer. Je kunt jarenlang in een plaats wonen en denken dat 
je er alles over weet. En dan ineens blijkt er meer te zijn, een verborgen 
hof, een ongekende verscholen plek. 
En zo gaat dat ook met mensen.  
Je denkt iemand heel te goed te kennen, totdat je er achter komt dat die 
persoon veel meer positieve talenten en gaven heeft dan je ooit vermoedde. 
Wees dus voorzichtig. Wij weten lang niet alles.  
Er schuilen zoveel goede dingen onder ons, maar wij moeten wel onze 
ogen en ons inzicht open houden. Leren luisteren naar mensen, niet te 
spoedig met een oordeel klaar staan en altijd ruim leren denken.  
Dan vallen er zelfs hier in Sjin en onder onszelf nog verrassingen te 
ontdekken. Ik wens U in ieder geval veel succes bij het opsporen van de 
Corneliushof  in Schin op Geul. 

 

                                                      Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
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Allerzielenviering 
Zondag 29 oktober, vieren wij om 15.00 uur onze Allerzielenviering 
in de kerk, waarin wij in het bijzonder onze parochianen gedenken van wie 
wij afgelopen jaar vanaf 1 september 2016 tot 1 september 2017, afscheid 
hebben moeten nemen. Maar ook staan we stil bij de vele doden van 
natuurrampen, in het verkeer, door oorlogen en andere terreurdaden. 
Na de viering zegening van de graven op ons kerkhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN MEMORIAM 

 

Fien Siepers-Thole   11 - 09 - 2016 
Michel Keijdener   20 - 09 - 2016 
Lies Thewessen-Slenter  15 - 11 - 2016 
Lex Stassen    28 - 12 - 2016 
Fien Bien-Straaten   31 - 12 - 2016 
José Slippens-Funcken  11 - 01 - 2017 
Mia Paffen-Groven    28 - 01 - 2017 
Truus Hodiamont-van der Loo 07 - 02 - 2017 
Mien Keijdener-Hupperichs  14 - 02 - 2017 
Lieske Monsuwé-van den Hove 22 - 02 - 2017 
Tiny Slangen-van den Hove  25 - 02 - 2017 
Jeu Lenssen    05 - 03 - 2017 
Harry Knoren    11 - 03 - 2017 
Jo Slenter    20 - 03 - 2017 
Finy Ackermans-Driessens  27 - 03 - 2017 
Ans Snijders-Coenen   08 - 04 - 2017 
Hans Delnoije    26 - 06 - 2017 
Marieke Ruypers-Eussen  05 - 08 - 2017 
Gerardina Pasmans-Bertrand  13 - 08 - 2017  
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Diensten in de maand oktober 2017 

 
Zondag 1 oktober 26e Zondag vh Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Ezechiël 18, 25-28    Evangelie: Matteüs 21, 28-32 
10.30 uur: uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig huwelijk van  
 Jan en Lida Van Wersch-Ploumen 
 Mia Groven-Paffen (c. begr.) 
 jrd. Harie en Jo Weusten-Starmans 
 jrd. ouders Straaten-Lucassen 
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 
 

Vrijdag 6 oktober  
19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 
 

Zondag 8 oktober 27e Zondag vh Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Jesaja 5, 1-7    Evangelie: Matteüs 21, 33-43 
10.30 uur: zeswekendienst Gerardina Pasmans-Bertrand 
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Maria & Pierre 
 

Vrijdag 13 oktober  
19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 
 
 
Rozenkrans 
Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Rooms-
Katholieke Kerk. Rozenkrans is ook de naam voor het 'rozenkransgebed', 
en het is een hulpmiddel bij het uitvoeren hiervan. De rozenkrans bestaat 
uit 5 grote en 50 kleine kralen. Het gebed bestaat uit het bidden van het 
Onze Vader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans 
driemaal te doorlopen. Vaak doorloopt men de rozenkrans slechts eenmaal 
en bidt men in totaal 5 Onze Vaders en 50 Weesgegroetjes. Dit heet dan 
een rozenhoedje maar wordt vaak gewoon 'rozenkrans' genoemd. Tijdens 
het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis 
van Jezus overwogen. 
 
 
Burgerlijke stand van de parochie 
 
 

Overleden:      6 september    Jos van Weersch (73 jaar) 
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Zondag  15 oktober 28e Zondag vh Kerkelijk Jaar 
  WERELDMISSIEDAG (2e collecte)   
1e lezing: Jesaja 45, 1, 4-6    Evangelie: Matteüs 22, 15-21 
10.30 uur: voor de levende en overleden leden van Die Moselsänger en 

in het bijzonder voor Jos van Weersch  
 pastoor Piet Benders 
 Harry en Ans Snijders-Coenen (c. begr.) 
 Fien Bien-Straaten (c. begr.) 
 Truus en Lambert Hodiamont-van der Loo  
 b.g.v. hun verjaardag (c. begr.) 
 Harry Knoren b.g.v. zijn verjaardag (c. buurt) 
 Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (c. buurt) 
 Tiny Slangen-vd Hove 
 José Slippens-Funcken (c. begr.) 
 Dré Kickken b.g.v. zijn verjaardag 
 Mia Kickken-Smeets 
 2e jrd. Jo de la Haye 
 ouders Weerts-Eussen en zoon Frans 
 jrd. Jo en Maria Weerts-Cauberg 
 jrd. Johan Braeken 
 jrd. Joep en Marieke vd Hove-Bemelmans 
 jrd. ouders vd Hove-Pasmans 
 jrd. onders Bouwens-Kortooms   
 jrd. ouders Huntjens-Linckens 
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Die Moselsänger 
 

Vrijdag 20 oktober  
19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 
 

Zondag 22 oktober 29e Zondag vh Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Jesaja 25, 6-10a   Evangelie: Matteüs 22, 1-10 
10.30 uur:  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
  Rina Kroonen-Huijnen (c. begr.) 
  Broederschap St.Cornelius  
  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
  

Vrijdag 27 oktober  
19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 
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Zondag 29 oktober 30e Zondag vh Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Exodus 22, 20-26  Evangelie: Matteüs 22, 34-40 
10.30 uur: Lieske Monsuwé-vd Hove b.g.v. haar verjaardag (c. buurt) 
  Wiel Pasmans b.g.v. zijn verjaardag 
  Jacques Eijssen (c. begr.) 
  Rosa Eijssen-Wiertz b.g.v. haar verjaardag 
  ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry 
  John Smeets 
  jrd. ouders Miets en Aad Dullaart-Kabazewski (c. buurt) 
  gest. jrd. ouders Smeets-Cuijpers 
 

15.00 uur: Allerzielenviering en zegening graven 
Deze viering wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 
 
Dinsdag 31 oktober Dinsdag 30e week Kerkelijk Jaar 
14.00 uur:  H.Mis in ’t Geboew 
  Hub Kroonen 
  Wiel Pasmans 
  Wiel Hamers 
  Mia Groven-Paffen (c. bejaardensoos) 
 
 
 
Korte mededelingen / annonces 

 
Bericht van het Missiecomité  
Het laatste weekend van augustus stond dit jaar wederom in het teken van 
de MIVA collecte (verkeersmiddelenactie). U hebt alle missionaire 
werkers met een bijdrage van € 283,30 weer op weg kunnen helpen en 
genoten van de prachtige anekdote over de eerste bromfietservaringen van 
onze pastoor. Namens hen zeggen wij: “Hartelijk dank!”  
 

Wereldwijd wordt op Missiezondag 15 oktober de verbondenheid van 
onze katholieke geloofsgemeenschappen gevierd. Ook in onze kerk zal er 
dan een tweede collecte worden gehouden om de katholieke gelovigen in  
Burkina Faso te ondersteunen. Het thema dit jaar is: ‘Een oprecht hart 
wordt altijd beantwoord’. Wij rekenen op uw gebed en geldelijke steun en 
zeggen alvast van harte “Dank U wel!” 
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Sterre der Zee pelgrimswandeling Voerendaal – Maastricht 
Bezinning in onze kerk wordt opgeluisterd door zanger Paul van Loo. 
In het kader van het jaarfeest van ‘Maria, Sterre der Zee’ organiseert de 
Maastrichtse O.L.Vrouwe-parochie - voor de 12e maal - op zaterdag 7 
oktober a.s. een pelgrimswandeling van naar believen ± 24, 21, 16 of 10 
kilometer. 
Na opening, bezinning of korte samenkomst wordt er direct gestart voor 
het vervolgen van de route.  
Dit jaar is gekozen voor het thema van de Heiligdomsvaart 2018, “Doe 
goed en zie niet om”.  
De start is om 8:30u. bij het (Arriva-treinstation) te Voerendaal. 
Of 3 km. verder bij de Sterre-der-Zee-kapel van Winthagen, waar om 
9:15u. de pelgrimage officieel wordt geopend. 
± 10:50u. Rustpauze Hotel-Restaurant “Op De Beek” Schin op Geul.  
Men kan ook meedoen vanaf de St.Mauritiuskerk in Schin op Geul 
(Arriva-treinstation) voor de laatste 16 km. Om 11:30u. begint daar een 
bezinning die wordt opgeluisterd door de bekende zanger Paul van Loo. 
Onderweg bezoek aan de Kluis op de Sjaasberg, aankomst ± 12:15u. 
± 13:45u. Rustpauze Café “De Holle Eik” Houthem-St. Gerlach. 
(Arriva-treinstation) Houthem / St.Gerlach is opstapplaats voor wie ±10 
km. wandelen genoeg vindt. In de St.Gerlachuskerk is er om 14:25u. ook 
een bezinning. 
De pelgrims worden om ± 17:00u. ontvangen aan de Basiliek, hierna 
sluiten we samen in de Merode Kapel van de “Sterre der Zee” de 
Pelgrimstocht af. 
Om ± 17:30u. worden we in de parochiezaal van de O.L.Vrouwe-basiliek 
in Maastricht ontvangen met soep, koffie/thee en broodjes. 
Voor  meer info, www.sterre-der-zee.nl   
 
Die Moselsänger luisteren op zondag 15 oktober de H.Mis op 
Op zondag 15 oktober luistert de zanggroep Die Moselsänger o.l.v. Leo 
van Weersch, de H.Mis van 10.30 uur op. Met deze viering wordt ook oud 
medezanger Jos van Weersch herdacht. Jos is op 6 september j.l. overleden 
en maakte ruim vijftien jaar deel uit van het zanggezelschap Die 
Moselsänger.  
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Grote boeken en platen beurs fanfare St.Cornelius 
Op zondag 15 oktober a.s. organiseert de fanfare in gemeenschapshuis  
’t Geboew alweer voor de zesde keer een grote boeken- en platenbeurs. U 
kunt van 11.00 tot 16.00 uur goedkoop uw slag slaan voor oude en recente 
boeken in allerlei genres, tijdschriften, naslagwerken, jeugd- en 
kinderboeken, cd’s, dvd’s, langspeelplaten en singles. De fanfare heeft 
voor deze beurs een zeer ruime collectie ingezameld met voor elk wat wils. 
Vooral de collectie langspeelplaten is bijzonder en heel groot. Dus zeer 
zeker meer dan de moeite waard om te komen snuffelen. Misschien vindt u 
waar u al lang naar op zoek was. De prijzen zijn zeer vriendelijk. Voor 
weinig geld koopt u al een grote zak vol. 
De opbrengst van deze beurs gaat geheel naar de jeugdopleiding van de 
fanfare. De fanfare kan nog altijd boeken, cd’s, dvd’s en lp’s e.d. gebruiken 
om haar collectie aan te vullen en te vernieuwen. Zij houdt daarvoor een 
inzamelactie. U kunt genoemde artikelen inleveren in ’t Geboew, Warande 
43 te Schin op Geul op vrijdag 13 oktober van 11.00 tot 15.00 uur & op 
zaterdag 14 oktober van 11.00 tot 15.00 uur. 
Indien u absoluut niet in de gelegenheid bent om zelf de spullen in te 
leveren, dan kunt u onderstaande personen tot uiterlijk 13 oktober bellen. 
Zij zorgen er dan voor dat deze bij u thuis worden opgehaald. 
Jef Baadjou: 06-2379 3587. Jean Sleijpen: 043-459 1550. 
 
Herfstconcert Inter Nos - Streekmannenkoor ‘De Schaffelaar’ 
Op zaterdagavond 7 oktober organiseert Mannenkoor Inter Nos uit Schin 
op Geul om 20.00 uur een Herfstconcert in ’t Geboew te Schin op Geul. 
Als gastkoor zal het Streekmannenkoor ‘De Schaffelaar’ uit Barneveld 
optreden. Dit koor bestaat dit jaar 36 jaar. De leden komen niet alleen uit 
Barneveld, maar ook uit de vele omliggende plaatsen en vormen zo een 
zeer divers koor, dat momenteel 65 leden telt. De onderlinge band is heel 
sterk. Het is een traditie, dat het koor elke 4 of 5 jaar een koorreis maakt, 
waarbij dit jaar de keuze is gevallen op Zuid-Limburg. Het Herfstconcert 
wordt een zeer aangename avond met een uitgebreid repertoire aan mooie 
en aangenaam in het gehoor liggende liedjes.  Ook de Limburgse muziek 
zal niet ontbreken.  De entree is gratis. 
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Dag van de Ouderen 
Op zaterdag 14 oktober as. wordt ook in Schin op Geul weer een ‘Dag van 
de Ouderen’ georganiseerd.  Dit jaar laten wij ons verwennen bij Hotel 
Bemelmans, Grachtstraat 90, door Marco en Wendy Berg. U bent van 
harte welkom vanaf 12.00 uur.  Om 13.00 uur wordt er een warme maaltijd 
gereserveerd. Het wordt ongetwijfeld een gezellig samenzijn met zang van 
onze bekende dorpsgenoten ‘Maria en Pierre’.  De middag krijgt nog een 
extra tintje door buuttereedner Hub Stassen. 
Voor deze middag wordt van leden van de Soos een bijdrage gevraagd van 
€ 15,00; niet leden betalen € 20,00. Reserveren is mogelijk tot uiterlijk 
zaterdag 7 oktober a.s. bij Jeanny Neven, tel: 043-459 2295. Het bestuur 
wenst u alvast een gezellige middag. 
 
Dorpskalender oktober. Vijfde klas basisschool (1970) 
Bovenste rij vlnr: Sylvia Wouters, Henri Visser, Frans Weerts,  
Margriet Paffen, Yvonne Geleijn, Gerda Coumans, Louis Gerekens,  
Fon Weusten. Middelste rij vlnr: Rosie Ortmans, Marielle Muijrers, 
Yvonne Blezer, Hub Eijgelshoven, Jan Smeets, René Lassauw, Jacq 
Scheien, Hans Steinbusch, Ger Huntjens, Ger Hodiamont, Jan Groven,  
Hilda Rutten, Jacqueline Pluijmakers. 
Onderste rij vlnr: Lilian Funcken, Vera Smeets, Lily Boon, Wim Weerts, 
Jos Defauwes, Juul Caubo, Bert Wouters, Mieke Link, Doortje van Aken, 
Jolanda Vanmechelen, Hélène Somers, José Frijns, Jacqueline Smeets. 
 
Koninklijk Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding 
In de eerste week van september, liet u onze collectanten die namens de 
Kankerbestrijding collecteerden niet in de kou staan.  
Met een Sjinse bijdrage van ruim € 969,66 kan mede namens u het 
onderzoek gecontinueerd worden. Hartelijk dank hiervoor.  
 
 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 
tot uiterlijk 17 oktober 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 
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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul 
Administrator: ZEP pastoor R Graat, tel. 043-457 1221 
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 
IBAN nummer:               NL23 RABO 0146 6011 73 
 

Misintenties t.b.v. de maand november 2017 kunt U 
opgeven vóór dinsdag 17 oktober 
 

 

 
 
 
 

Diensten in de maand oktober 2017 
 
Zaterdag  7 oktober Vooravond 27e Zondag Kerkelijk Jaar 
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 
19.00 uur:  Voor opgegeven intenties 
 

Zaterdag  14 oktober Vooravond 28e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur:  Uit dankbaarheid 
 

Zaterdag  21 oktober Vooravond 29e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur: Voor opgegeven intenties 
 

Zaterdag  28 oktober Vooravond 30e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur:  Voor opgegeven intenties 
Na de H.Mis zegening van de graven 
 
Korte mededeling van het kerkbestuur 
Zaterdag 2 september was weer het jaarlijkse tuinfeest.  De familie Vissers 
was zo vriendelijk en gastvrij om de pastorietuin daarvoor open te stellen; 
hiervoor onze heel hartelijke dank! 
 

De Allerheiligen/Allerzielen-viering is op zaterdagavond 4 november 
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Jaarcijfers 2016 van Oud Valkenburg 
Verkorte staat van baten en lasten 2016 zoals door het Bisdom 
gepubliceerd op Internet in het kader van de ANBI regeling en toegankelijk 
via Belastingdienst. 
 

 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 
Baten 
Bijdragen parochianen  11.908 12.472 
Opbrengst bezittingen 18.547 21.864 
Collecten voor derden  100 100 
Overige bijdragen 675 675 
Totaal baten 31.230 35.111 
 

Lasten 
Pastorale beroepskrachten 3.114 3.279 
Kerkelijke gebouwen 7.847 16.743 
Overig onderhoud 1.155  1.653 
Eredienst en pastoraal 1.645  2.441 
Beheer en administratie 1.629  674 
Verplichte en vrijwillige 
bijdragen  3.998  4.310 
Totale lasten  19.388 29.100 
 

Resultaat (baten - lasten) 11.842 6.011 
 

Totaal  31.230 35.111 
 

Toelichting op de jaarcijfers 2016 van Oud Valkenburg 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat en 
aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de 
kerkelijke bezittingen benodigd voor het houden van de kerkdiensten 
(zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten 
van de eigen organisatie. Wij danken de vele vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten in onze parochie en natuurlijk ook de parochianen en 
niet-parochianen die hun financiële steun aan onze parochie gaven. 
Namens het kerkbestuur: Wim van der Klugt, penningmeester. 
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Activiteitenagenda voor de maand oktober 2017 
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 

 
 okt. : Donateursactie CV de Waterratte 
ma.     okt. : Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew 
di./do. okt. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag 
    (14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew 
do.  5 okt. : s’ Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof  
za. 7  okt. : Najaarsconcert Mannenkoor Inter Nos m.m.v. Inter  
     Kerkelijk Streekmannenkoor de Schaffelaar uit  
     Barneveld in ’t Geboew, aanvang 20.00 uur 
    : Sterre der Zee wandeling met om 11.30 uur een  
      bezinning in onze parochiekerk met Paul van Loo 
    : Vrijwilligersdag Gemeente Valkenburg a/d Geul 
8 t/m 14 okt. : Huis-aan-huis collecte Brandwonden Stichting 
ma. 9 okt. : Najaarsvergadering comité Samenwerkende  
     Verenigingen om 19.30 uur in ’t Geboew 
    : Najaarsvergadering Algemeen Bestuur van de stichting 
     Gemeenschapsvoorzieningen om 20.45 uur in ’t Geboew 
za.  14 okt. :   Dag voor de Ouderen in Hotel Bemelmans, Grachtstraat  
    90, opgeven vóór 7 oktober bij J. Neven: 043-459 2295 
zo. 15  okt. : Opluisteren H.Mis door Die Moselsänger 10.30 uur 
   : Fanfare St. Cornelius boekenbeurs in ’t Geboew 
    :  Deelname schutterij St.Mauritius aan de internationale  
     schuttersoptocht van de Oktoberfeesten te Sittard   
ma. 16 okt. : Zij-Actief, Erfrecht en andere notariszaken door mw.  
     N. Bonnier van Metis in ’t Geboew, aanvang 19.30 uur 
di. 17  okt. : Mannenkoor Inter Nos ledenvergadering 
di.   24  okt. :  Zij-Actief Kringcontactavond te Vijlen 
vr. 27  okt. : Activiteit Club Jong  
za.  28 okt. :  Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30 uur in  
     Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 
zo. 29  okt. : Allerzielenviering met zegening van de graven, 15.00 uur 
      in de kerk m.m.v. Mannenkoor Inter Nos 
ma. 30 okt. : Heemkundevereniging: werkgroep Beeldarchief, 
     20.00 uur in ’t Geboew 
 


