
 

 
57e jaargang  /  nummer 10  /  oktober 2019 

 
 

   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 15 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.kerkschinopgeul.nl  
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Woordje van de pastoor 
 

In de voorbije maand september hebben wij regelmatig herdenkingen en 

bijeenkomsten kunnen bijwonen met betrekking tot de bevrijding 75 jaar 

geleden. Of wij hebben daarover gelezen. Onderaan het talud van de kerk 

aan het kerkplein staat een fraai bord met informatie over de eerste dagen 

van de oorlog in Schin op Geul. September was een maand waarin een  

groot gevoel van eenheid en saamhorigheid werd getoond en ervaren. En 

inderdaad is saamhorigheid een gevoel, een emotie die elke mens beroerd 

en ontroerd. Zij schept een band, een verbondenheid over een voornaam 

feit dat ons allemaal aangaat. Het bewerkstelligt een eenheid onder elkaar 

dat zich op velerlei manieren kan laten zien onder ons. Het laat je ervaren 

dat je ergens bij hoort en dat je meetelt. 

Ook hier in Schin op Geul hebben wij dat ondervonden bij onze 

gezamenlijke viering in de kerk waarbij zoveel mensen betrokken waren 

tot grote voldoening van velen. Die viering bracht mensen bijeen van al 

onze verenigingen. Iedereen voelde zich aangesproken en geraakt door het 

thema van bevrijding, door het geschenk van vrijheid dat wij op vele 

manieren mogen beleven. Wij beseffen dikwijls niet hoe gezegend en rijk 

wij zijn. Wij veronderstellen dat het overal zo vanzelfsprekend is als in ons 

land. Iedere vereniging, die deelnam aan de viering, is op zich al een 

voorbeeld van saamhorigheid waarin een groep van geïnteresseerden 

eenzelfde doel nastreeft: muziek, recreatie, hobby of heemkunde. 

Maar saamhorigheid is een begrip. Saamhorigheid blijft echter levenloos 

als zij niet wordt beoefend, als er geen mensen zijn of er geen interesse is 

om in die geest van saamhorigheid samen te werken. Daarom gaan 

samenwerking en saamhorigheid ook samen. Saamhorigheid laat zich zien 

in de samenwerking die er tussen mensen leeft. Samenwerking is de 

uitoefening van saamhorigheid.  

Het zal een voordeel en een zegen zijn om deze winst aan saamhorigheid 

en samenwerking te bewaren en te blijven beoefenen. Groepen van mensen 

binnen de parochie en de gemeenschap, die tezamen iets moois op touw 

zetten wekt vertrouwen en kennis van elkaar. Het leert mensen om met 

elkaar te leven en niet langs elkaar. Je leert elkaar beter kennen en 

waarderen. En dat mogen wij doen in alle vrijheid. 
 

                                                      Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
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Allerzielenviering 

Zondag 27 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 2018 tot 1 september 2019, 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 

 

Maria Bemelmans-Maessen   18-09-2018 

Sjir Cuijpers  19-09-2018 

Lies Paffen-Pleijers   01-10-2018  

Tonie Lassauw   02-11-2018 

Mabel Prinsen-Gilissen   08-12-2018 

Peter van Weersch   09-12-2018 

Sonja Rijcken-Wagner  12-01-2019 

Harie Eyssen   16-01-2019 

       José Vliegen      26-02-2019 

     Wim Vanmeulebrouk     16-03-2019 

Marcelle Chrissing-Closset  28-05-2019  

Fien Sieben-Wouters  03-06-2019 

Lei Funcken   17-06-2019 

Marjet Claessens-Hodiamont   23-07-2019 

Mien Scheien-Steinbusch   25-07-2019 
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Diensten in de maand oktober 2019 
 

 

Vrijdag 4 oktober  

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 

 

Zondag 6 oktober 27e Zondag van het Kerkelijk Jaar 

1e lezing: Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4  Evangelie: Lucas 17, 5-10 

10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

 Pastoor Piet Benders 

 Tonie Lassauw (c. buurt) 

 Broederschap St.Cornelius  

 en de stille intenties die ons zijn gegeven  

 

Vrijdag 11 oktober  

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 

 

Zondag 13 oktober 28e Zondag van het Kerkelijk Jaar 

1e lezing: II Koningen 5, 14-17  Evangelie: Lucas 17, 11-19 

10.30 uur: Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Harry Knoren b.g.v. zijn verjaardag  

 Miep Simons-van Loo b.g.v. haar verjaardag 

 Marjet Claessens-Hodiamont 

 Truus en Lambert Hodiamont-van der Loo b.g.v.  

 hun verjaardag (c. begr.) 

 4e jrd. Jo de la Haye  

 ouders Weerts-Eussen en zonen Jo en Frans 

  jrd. ouders Straaten-Lucassen en zoon Huub 

  jrd. ouder Huntjens-Linckens 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Zangvereniging De Eendracht 

Noorbeek, o.l.v. Renate Rothbauer 

 

Vrijdag 18 oktober  

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 
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Zondag  20 oktober 29e Zondag van het Kerkelijk Jaar 

  WERELDMISSIEDAG (2e collecte)   

1e lezing: Exodus 17, 8-13  Evangelie: Lucas 18, 1-8 

10.30 uur: Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand 

 Dré Kickken b.g.v. zijn verjaardag 

 Mia Kickken-Smeets 

 2e jrd. Kethy Paffen-Steinbusch (c. begr.) 

 12e jrd. Jo Paffen 

  jrd. Johan Braeken 

 gest. jrd. Math en Tiny Erven-Spiekers 

 
Vrijdag 25 oktober  

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 

 
Zondag 27 oktober 30e Zondag van het Kerkelijk Jaar 

1e lezing: Sirach 35, 12-14, 16-18 Evangelie: Lucas 18, 9-14 

10.30 uur: Lieske Monsuwé-vd Hove b.g.v. haar verjaardag  

Rosa Eijssen-Wiertz b.g.v haar verjaardag  

  Jacques Eijssen (c. begr.) 

Wiel Pasmans b.g.v. zijn verjaardag 

  jrd. ouders Miets en Aad Dullaart-Kubazewski (c. begr.) 

  gest. jrd. ouders Smeets-Cuijpers 
 

15.00 uur: Allerzielenviering en zegening graven 

Deze viering wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 

 
Dinsdag 29 oktober Dinsdag 30e week van het Kerkelijk Jaar 

14.00 uur:  H.Mis in ’t Geboew 

  Hub Kroonen 

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Joep en Marieke vd Hove-Bemelmans 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 
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Korte mededelingen / annonces 

 

Bericht van het Missiecomité  

Op zondag 25 augustus werd in onze kerk een tweede collecte gehouden 

voor de MIVA (de Missie Verkeersmiddelenactie). Dit jaar stond 

Kameroen centraal. De burgeroorlog en de aidsepidemie maken het leven 

er niet makkelijk. We kunnen zuster Clementine ondersteunen met een 

bedrag van € 220,- waarmee ze het vele werk voor kwetsbare meisjes kan 

voortzetten, die achterbleven zonder ouders. Hartelijk dank voor uw gift. 
 

Wereldmissiemaand 

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘Buitengewone 

Missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te 

stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen 

over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 

oktober, zegt de paus: ‘De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof 

in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons 

de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’ 
 

Dit jaar vraagt MISSIO speciaal steun voor een project in Noordoost India 

van de Touring Sisters. Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de 

dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, 

geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven 

met de inwoners van het dorp. Door hun wijze van leven zijn de zusters 

een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de 

theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en 

vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de 

vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.  

Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 

Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 

66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: 

www.missio.nl 
 

Dorpskalender oktober  Met de muziek mee (ca. 1965) 

Vlnr. Sjeng Herben, Bertien Herben-Coemans,  

Liesje Toussaint-Jendzejczak, Mia Pasmans-Schaeks, Johan Toussaint en 

Louis Pasmans. 

 

 

http://www.missio.nl/
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Herfstconcert Mannenkoor Inter Nos  

Om de naderende donkere najaarsavonden te veraangenamen geeft 

Mannenkoor Inter Nos uit Schin op Geul en het Gemengd koor St. 

Antonius uit Bemelen samen een klinkend herfstconcert. 

Gemengd koor St. Antonius telt 23 leden en staat onder leiding van Nic 

Hermans. Het koor heeft inmiddels een behoorlijk repertoire opgebouwd 

waarbij niet alleen liturgische maar zeer zeker ook profane liederen goed 

vertegenwoordigd zijn. Al met al het koor brengt een gevarieerd 

programma.  

Met een uitgebreid repertoire aan mooie en goed in gehoor liggende 

liederen belooft Inter Nos o.l.v. Leo van Weersch samen met het Gemengd 

koor St. Antonius er een zeer aangename avond van te maken.  

Ze garanderen u een prachtig repertoire en een beleving waar je ‘u’ tegen 

zegt. Ook de Limburgse muziek zal niet ontbreken. Kortom, een avond om 

van te genieten. 

Het concert vindt plaats op zaterdag 5 oktober in het Gemeenschapshuis 

’t Geboew te Schin op Geul en begint om 20.00 uur. Entree: Vrije gift. 

 

Zangersdag Onderlinge Federatie 

Zaterdag 26 oktober as. zal MK Inter Nos de jaarlijkse Zangersdag van de 

Onderlinge Federatie organiseren; een en ander vindt plaats in 

Gemeenschapshuis ’t Geboew, aanvang 19.30 uur. De deelnemende koren 

aan deze 62e Zangersdag zijn in volgorde van optreden:  

1. MK Inter Nos Schin op Geul 

2. Gemengd Zangkoor St. Caecilia Ransdaal 

3. Gäöls Mannenkoor 

4. Zangvereniging Orphée Houthem 

5. MK Walram Valkenburg 

6. Meerssens Mannenkoor Meerssen 

De koor-optredens worden beoordeeld door de heer John Gerits, dirigent 

van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius en dirigent van het 

Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Aansluitend is er een gezellig 

samenzijn. 
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Grote boeken, platen en cd beurs fanfare St.Cornelius   

Op zondag 20 oktober a.s. organiseert de fanfare in gemeenschapshuis ’t 

Geboew alweer voor de achtste keer een grote boeken en platen beurs. 

Deze beurs heeft in deze acht jaren regionale bekendheid gekregen. Van 

heinde en verre komen liefhebbers van boeken, platen, en c.d. ’s naar Schin 

op Geul.  Zij kunnen  van 10.30 tot 15.30 uur goedkoop hun 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. 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 l.p.’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 18 oktober van 13.00 tot 15.00 uur 

• Zaterdag 19 oktober  van 11.00 tot 15.00 uur 
 

Dag van de Ouderen 

Op zaterdag 5 oktober organiseert de Bejaardensoos weer de Dag van de 

Ouderen, dit jaar in Hotel Bemelmans, Grachtstraat 90. Wederom hebben 

wij een gezellig programma, met heerlijk eten en een topartiest,  Ruud 

Verhoeven. Ruud  is een veelzijdige zanger en entertainer uit Gulpen. 

Naast meeslepende chansons en liedjes uit het Limburgse land draagt hij 

ook spitsvondige gedichten en verhalen op een creatieve en  

cabareteske wijze voor. De kosten bedragen voor niet leden € 22,50 per 

persoon. Aanmelden kan tot 1 oktober bij Jeanny Neven, telefoon 043-459 

2295. Tot ziens op zaterdag 5 oktober. 
 

 

Burgerlijke stand van de Parochie 
 

Gedoopt:                 25 augustus     Teun Lemmens 
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Viering 75 jaar bevrijding Schin op Geul op 8 september 

We kunnen terug zien op een mooie viering in samenwerking en 

saamhorigheid, zoals meneer Pastoor het in zijn woordje zegt. 

De reacties op de viering waren zeer verschillend van aard: “heel mooi, 

sfeervol, emotioneel, die kindjes waren zo ontroerend, de verhalen achter 

de gevallenen, de vlaggen erbij, toevallig die zeven communicanten, wat 

leuk, mooi dat er zoveel verschillende verenigingen bij betrokken waren!”  

De verbondenheid was dan ook duidelijk voelbaar in deze viering. De 

foto’s van deze viering kunt u vinden op onze nieuwe website: 

www.kerkschinopgeul.nl  

 

Vrijheids Verleden 

In de lege stilte,  

in het ruisen van de wind,  

daar in de kilte, daar staat een kind. 

In deze wind wappert de vredevlag,  

met oranje lint,  

er is vrijheid, elke dag. 

Het verre verleden,  

langzaam weggegleden,  

maar iedereen weet waarom iets vrijheid heet. 

Want onder de graszoden,  

liggen duizenden doden,  

die de vrijheid verkregen in ruil voor hun leven.  

Het verleden neemt geen keer,  

maar elke keer weer,  

zoeken we vrede voor iedereen.  

Vrijheid om ons heen. 

 

Koor uit St.Petersburg met Kerstmis wederom in onze kerk 

Ook dit jaar mogen we ons op 2e Kerstdag donderdag 26 december weer 

verheugen op de komst van het befaamde Koor van Solisten van de 

Philharmonie van Sint Petersburg o.l.v. Olga Stupneva. De H.Mis van 

10.30 uur wordt dan opgeluisterd door het Koor. Nadere informatie volgt 

in de december-editie van dit parochieblad. 
 

 

 

 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
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25 jaar Yoga in Schin op Geul 

Na 25 jaar Yoga, nog altijd een gezellige club die na afloop samen koffie 

drinkt en bijpraat. De heer Falger, wonende in ons dorp, geeft op een 

serieuze professionele manier les. Om fit en gezond van lichaam en geest 

te blijven raad ik u aan om mee te komen doen. Wij kunnen voor de 

dinsdagochtend van 9.30 - 10.30 uur nog wel een paar leden gebruiken.  

Heeft u interesse neem dan contact op met Hub Knops, tel. 043-459 1726. 

Wij zien u graag komen! 

 

“Sterre der Zee” pelgrimswandeling Voerendaal naar Maastricht 

Bezinning in onze kerk om 11.30 uur 

Zaterdag 5 oktober van Voerendaal (25 km. vertrek station 8.30u) naar 

Maastricht met aansluitmogelijkheden in  Winthagen (nog 22 km. 9.15u), 

H. Mauritiuskerk Schin op Geul (nog 16 km. 11.30u) en Sint 

Gerlachuskerk Houthem (nog 10 km. 14.25u).  

Bezinningsthema: “Met moeder Maria onderweg”. 

Opgave vooraf niet nodig, deelname gratis, alleen vrije gave. 

Deelname wandeling is geheel voor eigen risico! 

 

Fakkeltocht Roermond 

Op zaterdag 5 oktober wordt voor de 33e maal de jaarlijkse fakkelbidtocht 

van de kathedraal in Roermond naar het Mariabedevaartsoord Kapel In ’t 

Zand gehouden. De tocht begint om 18.30 uur met een pontificale 

eucharistieviering door hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal aan 

de Markt. Na de H. Mis vertrekt de eigenlijke fakkeltocht naar de  Kapel 

In ’t Zand. Meer informatie: m.rademaker@bisdom-roermond.nl 

 

 
 

 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 15 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 
 

 

 

 

 

 

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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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 2018 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 15 oktober 
 

 

 

 

 

 

 

Diensten in de maand oktober 2019 
 

 

 

Zaterdag  5  oktober Vooravond 27e Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  Voor opgegeven intenties 
 

 

Zaterdag  12 oktober Vooravond 28e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Uit dankbaarheid 
 

 

Zaterdag  19 oktober Vooravond 29e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: René Souren 
 

 

Zaterdag  26 oktober Vooravond 30e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Voor opgegeven intenties 

 

 

De Allerheiligen/Allerzielen-viering is op zaterdagavond 2 november. 

Na de H.Mis van 19.00 uur worden de graven gezegend. 
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Activiteitenagenda voor de maand oktober 2019 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

 
 okt. : Donateursactie CV de Waterratte (2e helft) 

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 

di.  okt. :  Iedere dinsdag (10.30 -11.30) 50+ gym. meer  

     bewegen voor ouderen ’t Geboew 

    : Iedere dinsdag Bejaardensoos (14-16.30u)  in ’t Geboew 

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

za. 5 okt. : Sterre der Zee wandeling met om 11.30 uur een korte 

      bezinning in onze parochiekerk  

   : Dag voor de Ouderen in Hotel Bemelmans, Grachtstr. 90, 

    opgeven vóór 1 oktober bij Jeanny Neven  

     : Herfstconcert MK Inter Nos in ’t Geboew, m.m.v.  

  Gemengd Koor St. Antonius Bemelen, aanvang 20.00 uur 

di. 8 okt. : Huiskamer, Spellen en Rummikub om 14.00 uur in ‘t Geboew 

za. 12 okt. : KCR Vrijwilligersdag 2019, Adelante Houthem 

ma. 14 okt. : Najaarsvergadering comité Samenwerkende  

     Verenigingen om 19.30 uur in ’t Geboew 

    : Gebruikersoverleg van de stichting Gemeenschaps- 

     voorzieningen om 20.45 uur in ’t Geboew 

zo.  20  okt. : Boekenbeurs Fanfare St.Cornelius van 10.30 - 15.30 uur  

      in ’t Geboew 

di. 22  okt. : Spreekuur Wijk-Boa van 14.00-15.00 uur in ’t Geboew  

vr. 25 okt. :   Filmvoorstelling  ‘Cold War,’ 14.00 uur in ’t Geboew,  

    meer info zie bijlage van de Heerlijkheid  

za. 26 okt. :  Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30 uur in  

     Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

    : Activiteit Club Jong, Halloweentocht 

     : Zangersdag Onderlinge Federatie georganiseerd door  

      Mannenkoor Inter Nos, aanvang 19.30 uur in ’t Geboew 

zo. 27  okt. : Allerzielenviering, aansluitend zegening van de graven,  

      15.00 uur in de kerk m.m.v. Mannenkoor Inter Nos 

di. 29  okt. : Ledenvergadering Mannenkoor Inter Nos in ’t Geboew 
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