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Kerkdiensten van zaterdag 31 augustus – zondag 22 september 2019/11
Tachtig jaar Mariakapel en afsluiting van de restauratiewerkzaamheden
Dit jaar bestaat de kapel in het Mariapark in Schinnen 80 jaar, de kapel is toegewijd aan
O.L. Vrouw van de vrede. In 1939, aan de vooravond van de wereldoorlog, werd de kapel
gebouwd en ingezegend; veel parochianen uit de verschillende parochies van het dekenaat
waren toen getuige daarvan. De namen van die parochies staan gebeiteld op het altaar in
de kapel, op hoop van zegen voor allen. De Mariakapel is voor velen een dierbare plek
geworden. Een plek om even stil te staan, een kaarsje op te steken, zorgen en wensen in een gebed
voor te leggen aan de moeder van de Heer, ook een plek van ontmoeting, van bijzondere vieringen op
mooie zomerdagen met het geluid van de vogels.
Bij gelegenheid van het tachtig jarig bestaansfeest willen we een bijzondere viering houden aan de
kapel op zondag 8 september om 10.00 uur. We bidden dan om zegen voor onze parochie, voor allen
die ons dierbaar zijn en voor vrede in onze wereld. De dienst zal worden opgeluisterd door een
ensemble van fanfare St. Caecilia. Mocht het slecht weer zijn dan houden we de viering in de kerk. Na
afloop van de viering zal bij de ingang van de kerk een plaquette onthuld worden als afsluiting van de
restauratiewerkzaamheden aan de kerk en de muur. Op het kerkplein, bij slecht weer in de kerk, kan er
nog iets gedronken worden. U bent van harte welkom.
Zaterdag 31 augustus
19.00 uur Best. Zeswekendienst voor Lies Drummen - Limpens
Best. Hoogmis voor echtelieden Jan en Annie Delahaije - Langen
Best. Hoogmis voor ouders Zelissen – Lohmeijer, voor ouders Voots – Stijfs en voor ouders Nijsten –
Reintjens en dochter Marie Louise
Gest. Jaardienst voor Zef Haerden tevens voor echtgenote Anna Haerden - Mobers
Zondag 1 september Twee-en-twintigste Zondag door het jaar
10.00 uur Best Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Bours tevens voor zonen Harry en Jos
Gest. Jaardienst voor Herman Peters, ouders Peters – Smink en dochter Suzanna
Gest. Jaardienst voor Piet Cals tevens voor echtgenote Trees Cals - Willems
Dinsdag 3 september H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 6 september Eerste Vrijdag van de Maand
9.30 uur Best. H. Mis voor de overleden zusters en familieleden van de zusters Onder de Bogen
Gest. H. Mis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen - Langens

Zaterdag 7 september
19.00 uur Gregoriaanse Hoogmis
Best. Jaardienst voor Hub Cortlever tevens voor Phil Cortlever – Hermans
Zondag 8 september Drie-en-twintigste zondag door het jaar
10.00 uur Aan de Mariakapel
Deze dienst wordt opgeluisterd door een ensemble van fanfare St. Caecilia
Best. Jaardienst voor Ben Reijmers en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Lou Passage en alle overleden familieleden
Dinsdag 10 september
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 13 september
9.30 uur Geen H. Mis
Zaterdag 14 september
19.00 uur Best. Zeswekendienst voor Jacques Daniëls
Best. Hoogmis voor ouders Cuypers – Schlenter en zoon Jo
Best. Hoogmis voor ouders Florakx – Meijs en overleden familieleden en de ouders van den Bosch –
Welters en dochter Mia
Zondag 15 september Vier-en-twintigste Zondag door het jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Voces Glanae
Best. Jaardienst voor Frans Ritzen tevens voor Luc Ritzen
Gest. Jaardienst voor echtelieden Bep Swinckels – Schoonbrood
Gest. Hoogmis voor Tonia Hermans
14.30 uur Doop van Maurits Franssen
Dinsdag 17 september
9.30 uur H. Mis
Woensdag 18 september
15.00 uur In de Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex en alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en
overleden bewoners van De Beemden
Zaterdag 21 september
19.00 uur Dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Hoogmis voor Marcel Vaessen (Buurt)
Gest. Jaardienst voor echtelieden Funs en Mia Wauthlé – Damoiseaux tevens voor ouders
Damoiseaux – Lennartz en dochter Julie
Zondag 22 september Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Nadine Maes
Best. Hoogmis voor Lies Klonen – Schonbrodt, Michel Klonen, John Kampkes, Richard Kampkes en
Nienke Maes
Best. Hoogmis voor Phlip Heil, ouders en alle overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Jan Clement sterfdag
Gest. Jaardienst voor Jeanny Nevels - Crousen
LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 31 augustus

19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 1 september
10.00 uur Suze Houben
Zaterdag 7 september
19.00 uur Suze Houben – Jubien Vanderheijden
Zondag 8 september
10.00 uur Aan de Mariakapel
Jo Wehrens – Thea Linssen
Zaterdag 14 september
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 15 september
10.00 uur Thea Linssen – Suze Houben
Zaterdag 21 september
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 22 september
10.00 uur Jo Wehrens

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 6 augustus
In De Beemden houden we een herdenkingsdienst voor André Hahn die eind juli op 72-jarige leeftijd
is overleden. Hij was 45 jaar getrouwd met Thea Zuketto en had twee kinderen. Hij was 35 jaar in hart
en nieren onderwijzer op een basisschool in Heerlen. Hij moest hiermee stoppen wegens ziekte en
werd toen administrateur op de basisschool in Schinnen. Zijn ziekte die 23 jaar geleden begon
beperkte hem steeds meer in zijn bewegingsvrijheid. Ondanks dat was hij een tevreden man en iemand
vol humor. Moge hij nu leven voor altijd bij God zonder ziekte en ongemakken.
Woensdag 7 augustus
De ploeg vrijwilligers zorgt weer voor het maandelijks onderhoud van het kerkhof.
Vrijdag 9 augustus
We feliciteren aan de Parallelstraat dhr. Maarschalkerweerd die gisteren 94 jaar is geworden en aan de
Sachariasstraat mevr. Erkens – Bosch die deze week twee achtjes achter haar naam kan schrijven.
Verder heeft er nog overleg plaats over de mistijden in de toekomst.
Zaterdag 10 augustus
We nemen afscheid van Jacques Daniëls. Na 83 jaar is hij van ons heengegaan. We zullen ons

hem herinneren voor zijn eenvoud en bescheidenheid, zijn arbeid als kapper en na zijn
pensionering als een zingend lid van het Dionysiuskoor en ook iemand die zich inzette voor
de gemeenschap met name voor de jeugd bij kindervakantiewerk en de jeugdcarnaval en
Avond 4-daagse, de Canisius Strooptocht. Hij kwam trouw iedere zondag hier naar de kerk.
Dochter Miranda gedenkt haar vader.We danken God dat we Jacques in ons leven mochten
tegenkomen en geven hem nu over in de handen van de levende God.
Kapelaan bezoekt enkele parochianen in het ziekenhuis in Geleen.
Zondag 11 augustus
Onze wereld heeft niet genoeg aan schreeuwers en mensen die alleen voor zichzelf opkomen. In het
Rijk van God is mededogen nodig. Mensen die het bange hart zien achter de grote mond, het knagende
lijden vermoeden achter een stelende hand, de eenzame mens herkennen in de stadse drukte, de
kwetsbare mens zien achter het schild van fraai bezit. Wees niet bang, zegt Jezus. Al vormen jullie een
kleine groep, houd vol. Het is de mensenzoon die jullie aankijkt en een beroep op je doet.
Op het einde van de diensten dit weekend kunnen we meedelen dat Jack Honings door het bisdom is
benoemd als pastoor van de parochies Schinnen, Puth, Oirsbeek en Doenrade en als assistent in de

parochies Schinveld, Merkelbeek, Jabeek, Bingelrade en Amstenrade. Daarnaast is hij deken van het
dekenaat Schinnen. Zijn installatie zal plaatsvinden op zondag 29 september 14.00 uur in Schinnen.
Maandag 12 augustus
We feliciteren in De Beemden mevr. Otten – Jacobs die gisteren de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt en
in Nagelbeek dhr. Knubben die gisteren eveneens is toegetreden in de rij van tachtigjarigen. Aan de
Barbarastraat wensen we mevr. Smeets – van de Burgt proficiat nu zij gisteren 89 jaar is geworden.
De pastores van de 9 samenwerkende parochies bespreken vanmiddag in Schinveld de verdere
planning voor dit en het komend jaar.
Dinsdag 13 augustus
Vanmiddag poetsen een aantal dames de kerk, zodat deze weer schoon en netjes is. Dames onze
hartelijke dank ook namens de kerkgangers.
Woensdag 14 augustus
Vandaag zijn er felicitaties voor een 82-jarige. Op de pastorie wordt gewerkt aan de elektriciteit en in
de kerk aan gastoevoer voor de verwarming.
Vrijdag 16 augustus
Naast administratief werk bezoekt kapelaan zieken in het ziekenhuis in Geleen. Nu de datum voor de
installatie van pastoor – deken Honings is vastgesteld kunnen de uitnodigingen de deur uit.
Zondag 18 augustus
We vieren dit weekend het feest van Maria Tenhemelopneming en voor de dienst word de kroedwusj
gezegend. Maria Tenhemelopneming is een soort huwelijk tussen hemel en aarde. Opkomen

voor menselijkheid heeft zin. Je kwaad maken om het geluk van anderen is niet vergeefs.
Maria leert ons dat. Telkens wanneer wij blijven geloven in, en werken aan gerechtigheid,
raken hemel en aarde elkaar.
Maandag 19 augustus
De vakantie is voorbij. Vanmorgen start het nieuwe schoolseizoen en gaan de deuren van de
scholen weer open.
We feliciteren twee parochianen die de leeftijd van 80 jaar bereiken onder wie mevr.
Schoonbrood – Buijsers in Hegge. Vandaag wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden
voor de uitbreiding van het kerkhof.
Het kerkbestuur heeft ’s avonds allerlei zaken te bespreken zoals bouwzaken aan kerk en
pastorie, de viering van 80 jaar Mariakapel, de clustervorming. Het is de laatste keer dat ouddeken Jos Schreurs aan deze vergadering deelneemt nu de bouwzaken grotendeels zijn
afgerond.
Dinsdag 20 augustus
Aan de Groenenborgstraat wensen we mevr. Severens – Nijsten van harte proficiat nu zij de
leeftijd van 90 jaar heeft bereikt. In Leontine in Amstenrade feliciteren we dhr. Kerste met
zijn 82e verjaardag.
Woensdag 21 augustus
Het bruidspaar van a.s. zaterdag komt de laatste voorbereidingen bespreken voor hun
huwelijksviering. Leden van het kerkbestuur maken een begin met het opruimen van allerlei
zaken op de pastorie voordat de nieuwe deken zijn intrek kan nemen.
Donderdag 22 augustus

Kapelaan bezoekt enkele zieken in het ziekenhuis in Geleen. Het Parochiekoor start weer met
de repetities.
Vrijdag 23 augustus
Nadat we weer iemand gefeliciteerd hebben bij het bereiken van de mijlpaal van 80 jaar, kan
het parochieblad worden samengesteld. Vanmiddag begint de Gregoriaanse Schola te
repeteren en ’s avonds begint ook Per Cantare met de wekelijkse repetities.
Zaterdag 24 augustus
Vrijwilligers verwijderen enkele bomen in de tuin van de pastorie en maken nog enkele lokaliteiten op
de pastorie leeg.
Onder een stralende hemel komen Sander Vrusch en Silke Hamers naar de kerk. Ze geven elkaar
onder veel belangstelling hun ja-woord aan elkaar. We wensen hen veel geluk in Weustenrade waar ze
nu wonen.
Aansluitend aan deze viering geeft kapelaan de ziekenzalving aan een parochiaan in het ziekenhuis in
Geleen. Verder kunnen we aan de Kennedylaan nog mevr. Dieteren – Sijstermans van harte proficiat
wensen met haar 80e verjaardag en aan de Heisterbrug mevr. Fransen met haar 82e verjaardag.
Zondag 25 augustus
Op de vraag aan Jezus: “Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?”
geeft Jezus daar antwoord op niet alleen aan de vragensteller, maar ook aan ons.
Denk niet dat je er bent als je de naam christen draagt, of in de buurt van goede mensen bent geweest.
Nee gelovig zijn, volgeling van Christus zijn vraagt toch wat meer. Je moet ook wat doen en een
kernwoord hierbij is gerechtigheid. Zonder daden is geloven waardeloos.
Jaxx Bottenberg ontvangt het sacrament van het doopsel, waarmee we de ouders Wesley Bottenberg
en Demi Polak feliciteren alsook de twee meters Dané Polak en Rachelle Bottenberg.
’s Middags houden de leden van Per Cantare met hun gezin een zeer geslaagde barbecue bij de
voorzitter thuis.
Maandag 26 augustus
Gisteren is mevr. Ritzen – Nijsten (De Beemden) 86 jaar geworden waarmee we haar van harte
feliciteren. Verder wensen we mevr. Wagemans – Cloosterman in Thull proficiat met haar 84e
verjaardag.
Agenda
Zondag 1 september
Mevr. Peukens – Leers (Schinveld) viert haar 83e verjaardag. Proficiat.
Maandag 2 september
Felicitaties vandaag voor dhr. Houden aan het Scalaplein met zijn 81e verjaardag.
Dinsdag 3 september
In Hoogstaete in Sittard viert dhr. J. Crousen zijn 82e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 4 september
Kerkhof onderhoud
Donderdag 5 september
Vanaf 8.30 uur wordt de communie gebracht op de vaste adressen.
In De Beemden viert mevr. de Cock – Roverts haar 89e verjaardag. Gefeliciteerd.
Aan de Dorpsstraat viert mevr. Limpens – Hamers haar 84e verjaardag. Proficiat.
14.30 uur Pastoraal overleg in Geleen
Woensdag 11 september
Schoolkamp van groep acht in de Spar in Haelen tot en met vrijdag 13 september
Mevr. Bindels – Houben (Parallelstraat) viert haar 84e verjaardag. Onze gelukwensen.
Zaterdag 14 september

In zorgcentrum Oud-Geleen bereikt mevr. Schaffhausen – Knelissen de leeftijd van 90 jaar.
Van harte proficiat.
In Hegge viert dhr. Habets zijn 82e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 17 september
In De Beemden viert mevr. Knops – Boesten haar 97e verjaardag. Van harte proficiat.
Donderdag 19 september
Aan de Europastraat viert mevr. van der Weide – Haenen haar 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Vrijdag 20 september
Mevr. Delarue – Vrencken (Scalaplein) viert haar 83e verjaardag. Proficiat.
Aan de Kennedylaan sluit mevr. Boesten – Kools zich aan in de rij van tachtigjarigen. Van harte
proficiat.
Aan de Barbarastraat viert dhr. Franck zijn 83e verjaardag. Gefeliciteerd.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 18 september verschijnt, is voor drie weken bestemd
van zaterdag 21 september - zondag 13 oktober 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
16 september opgegeven te worden. Dit kan ook op het parochiekantoor op dinsdag- en
vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Telefoon 046-4431796. Mail: bengorissen@home.nl S.v.p. op
tijd inleveren.
Wanneer is er een bijzondere opluistering van diensten?
Zaterdag 7 september 19.00 uur Gregoriaanse Schola
Zondag 8 september
10.00 uur Aan de Mariakapel Ensemble fanfare St. Caecilia
Zondag 15 september 10.00 uur Voces Glanae
Zaterdag 21 september 19.00 uur Parochiekoor
Zondag 22 september 10.00 uur Nadine Maes
Pastorale team
In de toekomst zullen voor de parochies Schinnen, Puth, Oirsbeek, Doenrade, Amstenrade, Schinveld,
Merkelbeek, Jabeek en Bingelrade de H. Missen en pastorale diensten verzorgd worden door een
pastoraal team dat bestaat uit pastoor – deken Jack Honings, pastoor Huub Adema, kapelaan Ben
Gorissen, catechiste Désirée van Breugel en diaken Karl van Hees.
Dat betekent dat in Schinnen in de toekomst de mis op zaterdag vervalt. Een enkele uitzondering is
zaterdag 5 oktober 19.00 uur met Per Cantare en zaterdag 10 november 19.00 uur het Vormsel. In het
weekend is dan nog alleen een mis op zondag om 10.00 uur. Zo heeft iedere parochie in het weekend
tenminste één eucharistieviering. In de week is in Schinnen nog een mis op dinsdag 9.30 uur.
OPNAME IN HET ZIEKENHUIS
Indien u of een van uw familieleden opgenomen wordt in het ziekenhuis en een bezoek van ons in het
ziekenhuis op prijs stelt, meld die opname dan bij kapelaan (046) 4431796..
Wenst u na ziekenhuis-opname bezoek van de Zonnebloem gelieve dan contact op te nemen met Mevr.
Tiny Kil, Mgr. Savelbergstraat 3 tel. 046 4438068. Wij krijgen geen meldingen meer door van de
ziekenhuizen. Dat moet voortaan via de zieke of familieleden gebeuren.
Het rekeningnummer waarop u uw kerkbijdrage kunt storten is
Rabobank IBAN: NL62 RABO 0146 5959 12
of ING IBAN: NL27 INGB 0001 0468 43
of Regiobank IBAN: NL45 RBRB 0920 4529 81
ten name van Kerkbestuur St. Dionysius Schinnen.
Doet u ook al mee met uw bijdrage aan de parochie?

JIS nieuws

Schinnen Bruist!
De Hoeskamer (in samenwerking met de K.B.O. Schinnen)
De Hoeskamer is een ontmoetingsplek voor burgers, elke woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. U
kunt binnenlopen en een praatje maken met onze gastvrouwen en -heer en de andere bezoekers. Op
onze menukaart staan lekkere koffie en een kleine lunch. Verder zijn er boeken, handwerkspullen,
puzzels en spellen aanwezig.
Eettafel in de Hoeskamer
Samen met ''Zondagsvlees" presenteert de Hoeskamer het 3-gangen-diner. De aanvangstijd is 12.15
uur. U kunt zich telefonisch aanmelden hiervoor bij Hub Bogaert: 06-15557877 of per e-mail:
maaltijd@schinnenbruist.nl, uiterlijk 1 week van tevoren. De kosten voor dit etentje zijn €6,50. De
volgende maaltijd is op 18 september.
De Schinnen Bruist! wandelclub
Een korte wandeling op de oneven woensdagen en een lange wandeling op de even woensdagen. De
wandelclub start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur. Entree € 2,00.
30-08: Bosspel We gaan gezellig samen kippenjacht, levend stratego doen en andere spellen in het
bos! Deze activiteit duurt tot 20.30 uur.
06-09: Speurtocht, zoek de schat.
13-09: Kijkdoos maken. een schoenendoos omtoveren tot een kijkspektakel.
20-09: Oma's pannenkoekenhuis, maak jouw lekkerste pannekoek.
27-09: Mûk: Ren je rot. KEET! Spacejump; aanmelden uiterlijk 25-09 via keet@hetjis.nl. Kosten €
7,00. Terug om 20:30 uur.
Computercursussen-inloopspreekuur
Nu de scholen weer zijn begonnen, zijn ook onze vrijwilligers weer beschikbaar om o.a. het
inloopspreekuur op vrijdagmiddag te houden. Voor alle problemen met PC, tablets, smartphone en
randapparatuur kunt U tussen 13.00 – 15.00 uur op de vrijdagmiddag weer terecht bij het JIS in
Schinnen.
Bovendien starten binnenkort de volgende cursussen: overstapcursus naar Windows 10, waarin de
verschillen tussen W10 en W7 / W8 worden behandeld; en workshop tablets en smartphones. U kunt
zich nu al opgeven via een e-mail naar computerles@hetjis.nl .
Open Inloop GGZ
De Open Inloop GGZ wordt gerealiseerd door Daelzicht. GGZ staat voor Geestelijke
Gezondheidszorg. De Open Inloop is speciaal bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met
GGZ-problematiek of die bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur hebben met GGZ-problematiek.
Heb je te maken met GGZ-problematiek en wil je graag in contact komen met anderen? Wil je graag
activiteiten doen, maar weet je niet hoe? Zit je met een vraag of een probleem? Hiervoor is de Open
Inloop GGZ bedoeld. De gespecialiseerde begeleiders van Daelzicht zijn er voor deze vragen en
activiteiten. De Open Inloop is elke donderdag van 10.30 uur tot 14.30 uur.
JIS Muzieklessen
JIS en de stichting Cultuur in Uitvoering organiseren muzieklessen voor kinderen van de basisschool.
De lessen omvatten les in diverse instrumenten. Voorkennis is niet vereist. Ze vinden plaats op de
woensdag. Mail naar muziekles@hetjis.nl.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

Sint Caecilia Schinnen is jarig. Feest mee!
Fanfare sint Caecilia Schinnen bereikt dit jaar de respectabele leeftijd van 145 jaar. Dat gaan we vieren
op 4, 5 en 6 oktober aanstaande. Wat staat er allemaal op het feestprogramma?
Galaconcert op vrijdag
Voor de 16de keer geven we een galaconcert, dus we mogen gerust spreken van een traditie. Ook dit
jaar weer een lange muzikale avond met de drumband, de fanfare, zangeres Imke Heitzer en zanger
Geralt van Gemert. Een programma vol afwisseling, met een lach en een traan, van klassiek tot
kolderiek, ouvertures en polkas, hoge c’s, tetterende trompetten, brommende bassen, van Mosch tot
Mozart en alles wat daar tussen zit.
Een Sloveense zaterdag
Ja, u leest het goed. Sloveens. We zijn er in geslaagd het Dori Kvintet naar Schinnen te halen. Vijf
prachtige muzikanten: Boris, Primoz, Marko, Anti en Bostjan. Een uitgelezen kans om kennis te
maken met het beste van de Sloveense volksmuziek. Razend populair in eigen land, na 5 oktober ook
een begrip in Schinnen.
Op zondag natuurlijk een mis, een receptie en… die Jung Fidelen
Op zondag starten we om 10 uur met een mis in de Sint Dionysiuskerk. Die mis luisteren we natuurlijk
zelf op, maar er is nog meer muziek. Arno Dieteren zal het prachtige kerkorgel bespelen en sopraan
Claudia Couwenbergh neemt een aantal stemmige liederen voor haar rekening.
Vanaf 12.30 uur kunt u op de receptie onze 14 jubilarissen de hand drukken. Natuurlijk is iedereen ons
even lief, maar we willen toch een uitzondering maken voor jubilaris Jan Diederen. Van de 145 jaar
die de fanfare bestaat heeft Jan er maar liefst 70 meegemaakt!
Daar moet op gedronken worden. Na de receptie is daar alle gelegenheid voor. Als kers op de
jubileumtaart treden vanaf 14 uur die Jung Fidelen voor u op. Zes jongens uit het Mólltal die met
Herzblut, Ehrgeiz en Kreativität op het podium staan. Een heerlijke mix van traditioneel en modern,
een heerlijke afsluiter van ons jubileum.
Kaarten voor de vrijdag en de zaterdag kunt u bestellen via www.fanfareschinnen.nl U kunt ook
terecht bij de volgende voorverkoopadressen. In Schinnen: Café ’t Schöpke, Nagelbeek 4, 046 – 443
01 00 / café ’t Centrum, Dorpsstraat 22, 046 - 443 13 70 / Bakkerij Extra, Dorpsstraat 37, 046 – 443
13 37 / Brasserie Peil5, Burg. Pijsstraat 5, 046 – 426 75 63. In Geleen: Kootje’s Bloemenshop, Markt
60, 046 – 474 59 49.

