PAROCHIEBLAD ST. DIONYSIUS SCHINNEN
Kapelaan B. Gorissen
Tel. 443 1796
Spreekuur van 13.00-14.00 uur en
van 19.30-20.00 uur
Email: bengorissen@home.nl
Parochiekantoor dinsdag en vrijdag
van 10.00 - 12.00 uur Tel. 443 1796
Website: www.parochieschinnen.nl
parochiedionysiusschinnen.nl
Twee feesten vragen onze aandacht. Allereerst de eerste communieviering op Hemelvaartsdag. Dan zullen 15
jongens en meisjes voor het eerst deelnemen aan de maaltijd van de Heer. In het teken van brood en wijn wil de
Heer bij ons blijven. Door de eucharistie te vieren vergeten we Hem niet en worden we geïnspireerd om ook in
ons leven te doen als Hij: aandacht en zorg te schenken aan degenen met wie we samen leven en zo werken aan
het Rijk van God.
Het tweede feest is Pinksteren: het feest van de Geest van God. De Geest die ons de moed geeft om voor ons
geloof uit te komen en elkaar te waarderen.
Zaterdag 25 mei
19.00 uur Best. Hoogmis uit dankbaarheid bij 60-jarig huwelijk van Hub en Toos Otermans – Linders
Best. Jaardienst voor Wim en Bertha Cuijpers – Erkens en dochter José
Best. Hoogmis voor Henriëtte Henssen – Konings ter gelegenheid van haar verjaardag tevens
voor echtgenoot Harie Henssen en dochter Tiny
Zondag 26 mei Zesde Zondag van Pasen
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Hoogmis voor levende en overleden leden van de Vrouwenbeweging LKV bij gelegenheid van
het 60-jarig jubileum
Best. Eerste Jaardienst voor Mia Stevens – Piereij
Best. Hoogmis voor Miet Dieteren - Lenssen
Dinsdag 28 mei
9.30 uur H. Mis
Woensdag 29 mei
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
Donderdag 30 mei Hemelvaart van de Heer
10.00 uur Viering van de Eerste H. Communie
fanfare St. Caecilia haalt de communicanten rond 9.30 uur af aan de school en begeleidt ze met
muziek naar de kerk
De dienst in de kerk wordt opgeluisterd door Bress Music en communicanten
De eerste rijen stoelen zijn gereserveerd voor de gezinnen van de communicanten
Best. Hoogmis voor Ed van der Broek
Vrijdag 31 mei Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabeth
9.30 uur Gest. H. Mis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen - Langens
Zaterdag 1 juni H. Justinus, martelaar

19.00 uur Best. Hoogmis voor Riek van den Camp – Notermans namens buurt Hegge
Best. Hoogmis voor echtelieden Fons en Annie Driessen – Stevens
Best. Jaardienst voor Math Otten
Zondag 2 juni Zevende Zondag van Pasen
10.00 uur Gest. Hoogmis voor Leo en Wies Meens – Schils en voor hun overleden familieleden
Dinsdag 4 juni
9.30 uur H. Mis
Donderdag 6 juni
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Vrijdag 7 juni Eerste Vrijdag van de Maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 8 juni
19.00 uur Best. Hoogmis voor ouders Cuypers – Schlenter en zoon Jo
Zondag 9 juni Hoogfeest van Pinksteren
10.00 uur Deze dienst wordt verzorgd door Per Cantare
Thema: Je bent waardevol
Collecte voor de Nederlandse Missionarissen
Best. Jaardienst voor Wiel Hautvast
Best. Hoogmis voor Wies Dols
Best. Hoogmis voor Paul Habets en ouders Habets – Brouns
Best. Hoogmis voor de huwelijksdag van Mia en Hub Hermans - Lenders
Gest. Jaardienst voor echtelieden Hub en Wies Meijer – Dolmans en zoon Hub
Gest. Jaardienst voor André Dresens tevens voor echtelieden Meens – Cranssen
Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola
Hoogmis
Dinsdag 11 juni H. Barnabas, apostel
9.30 uur H. Mis
Donderdag 13 juni Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
H. Antonius van Padua, priester
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Vrijdag 14 juni H. Lidwina, maagd
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 15 juni
19.00 uur Best. Hoogmis voor overledenen van de familie Klein Tuente – Doppen, speciaal voor moeder
Best. Jaardienst voor Mia Zweiphenning - Meens
Zondag 16 juni H. Drie-eenheid
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Hoogmis voor Jacques Sijstermans

Best. Hoogmis voor Jan Hubert Jozef Houben en Maria Hubertina Welzen, Leny Houben – Schils, Zef
Otten en overleden familieleden
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
Dinsdag 18 juni
9.30 uur H. Mis
Donderdag 20 juni
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Vrijdag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 22 juni
19.00 uur Gest. Jaardienst voor ouders Jetten – Bruls en Jetten – Kamsma en Friedel
Zondag 23 juni Sacramentsdag, Processiezondag
10.00 uur De dienst begint aan de Mariakapel met opluistering door fanfare St. Caecilia
Per Cantare en communicanten. Daarna gaan we in processie via de Altaarstraat
naar kerk waar we afsluiten met de zegen met het Allerheiligste met zang van Gregoriaanse
Schola en samenzang met fanfare St. Caecilia
Best. Jaardienst voor Annie Maarschalkerweerd – van der Molen
Best. Hoogmis voor ouders Crousen – Steinbusch en ouders Custers – Habets
Best. Hoogmis voor Toine Goessens
Gest. Hoogmis voor Ton en Cor Krijnen
Gest. Jaardienst voor Roos en Heinz Ruhs – Simon
LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 25 mei
19.00 uur Jubien Vanderheijden - Pol Vanderheijden
Zondag 26 mei
10.00 uur Jo Wehrens – Suze Houben
Zaterdag 1 juni
19.00 uur Pol Vanderheijden – Suze Houben
Zondag 2 juni
10.00 uur Thea Linssen – Jo Wehrens
Zaterdag 8 juni
19.00 uur Jubien Vanderheijden – Pol Vanderheijden
Maandag 10 juni
10.00 uur Suze Houben – Thea Linssen
Zaterdag 15 juni
19.00 uur Suze Houben – Pol Vanderheijden
Zondag 16 juni
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Jo Wehrens
Zaterdag 22 juni
19.00 uur Pol Vanderheijden
Zondag 23 juni
10.00 uur Jo Wehrens – Thea Linssen – Mathieu Wijts – Pol Vanderheijden – Jubien Vanderheijden

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 30 april
Met de gastouders voor de vormingscatechese dhr. en mevr. Vanderheijden – Ubachs in Hegge
bespreekt kapelaan de start van het project. Zes jongens komen op 20 mei voor de eerste keer bij hen

bijeen.
Woensdag 1 mei
Al vroeg wordt het parochieblad gedrukt waarmee gisteren al een begin is gemaakt.
Op het kerkhof houden de vrijwilligers de maandelijkse onderhoudsbeurt.
Aan de Parallelstraat wensen we mevr. Smeets – Timmermans proficiat met haar 83e verjaardag en aan
de Heisterbrug mevr. Hermans die vorige week is toegetreden in de rij van 80-jarigen.
Donderdag 2 mei
Vanmorgen ontvangen 14 parochianen de communie thuis. In de Emmastaete in Brunssum wensen we
dhr. Genders proficiat met zijn 84e verjaardag en daarna feliciteren we nog iemand die onlangs 82 jaar
is geworden.
Leden van het kerkbestuur overleggen met het architectenbureau en de firma Verkoelen over de
voortgang van de restauratie. Afgesproken wordt dat de kruisen en de torenhaan op vrijdag 14 juni
weer op hun plaats gezet worden met een grote kraan.
Vrijdag 3 mei
Vanmorgen nemen we de beslissing om de dienst a.s. zondag niet aan de Mariakapel maar in de kerk
te houden vanwege het koude en wisselvallige weer.
We feliciteren in Breinder mevr. Damoiseaux – Bouwens met haar 86e verjaardag.
Zaterdag 4 mei
In Leontien in Amstenrade vieren dhr. en mevr. Houwers – Knarren hun 65-jarig huwelijksfeest
waarmee we hen van harte feliciteren.
Velen bezoeken de dienst vanavond bij gelegenheid van de dodenherdenking met toepasselijke
liederen door Per Cantare. Na afloop vindt de kranslegging plaats bij het vredesmonument bij het
gemeentehuis en het dodenappèl. Veel aanwezigen zijn daarna te gast op het gemeentehuis voor koffie
en vlaai.
Zondag 5 mei
Fanfare St. Caecilia luistert vanmorgen de dienst op met Marialiederen bij de opening van de
meimaand, vanwege het koude weer wordt de viering in de kerk gehouden. We vragen Maria,
koningin van de Vrede om vrede en saamhorigheid in onze samenleving. Na de Mis zorgt het
kerkbestuur voor koffie en thee. Dank aan allen die de afgelopen weken de kapel en de trappen en de
paden in het bos hebben schoongemaakt en de gemeente die het gras heeft gemaaid. Dat is niet
vergeefs geweest, want elke donderdagavond vieren we om 19.00 uur de mis aan de Mariakapel.
Dinsdag 7 mei
Een groot deel van de steigers wordt vandaag afgebroken, alleen rond de toren blijven ze nog even
staan. Ook de laatste bodembedekkers worden vandaag geplant op het talud achter de keermuur.
Tevens worden stalen leuningen geplaatst langs het kerkhofpad achter de toren.
De viering van de communie komt dichterbij, daarom beginnen we met het drukken van de boekjes
daarvoor en krijgen de communicanten nog een les op school.
We feliciteren aan het Scalaplein dhr. Bruls die eergisteren 86 jaar is geworden.
Vanmiddag bereikt ons het droeve nieuws dat in het ziekenhuis Lodewijk Backus van de Altaarstraat is
overleden in de leeftijd van 46 jaar.
In Doenrade komen afgevaardigden van 9 kerkbesturen bij elkaar met vicaris Maessen en het bestuur
van het dekenaat om afspraken te maken over de toekomst nu een nieuwe deken gaat komen. Voor
volgende week zijn drie werkgroepen gepland die een en ander uitwerken.
Donderdag 9 mei

Kapelaan feliciteert in Nagelbeek het echtpaar Hub en Toos Otermans – Linders met hun 60-jarig
huwelijksjubileum. We brengen een rouw bezoek aan de echtgenote en de ouders van Lodewijk
Backus.
Met de firma Laudy vindt vanmiddag nog een bespreking plaats over de laatste karweitjes die nog
moeten gebeuren.
Ondanks het dreigende weer houden we toch vanavond voor de eerste keer dit seizoen de mis aan de
Mariakapel.
Zaterdag 11 mei
We feliciteren mevr. Pörteners – Steijns die gisteren de mijlpaal van 90 jaar heeft bereikt.
Door een val op haar verjaardag, heeft ze haar verjaardag helaas in het ziekenhuis moeten
doorbrengen.
Zondag 12 mei
Jezus zelf noemt zich de goede herder, een geliefd beeld in de kerk. Momenteel is er een gebrek aan
pastores. Daarom wordt vandaag op roepingenzondag extra aandacht geschonken aan alle specifieke
geroepenen, diakens, pastoraal werkenden, religieuzen en priesters. Bovendien zijn wij allemaal als
christenen geroepenen om te treden in het spoor van de ene Goede Herder: Christus de Heer.
Maandag 13 mei
Aan de Moutheuvellaan wensen we mevr. Passage – Buijsers proficiat met haar 82e verjaardag.
Dinsdag 14 mei
Vele honderden nemen vanmorgen in het crematorium afscheid van Lodewijk Backus. Vooral zijn
passie voor muziek, zijn hechte band met zijn echtgenote Seline en zijn zoon Glenn, zijn familie, zijn
loyaliteit met zijn vrienden, zijn humor, zijn inzet en hulp op school dat alles zullen we missen. Moge
hij rusten in vrede.
We wensen in De Beemden mevr. Swelsen – Hensgens van harte proficiat nu zij de mijlpaal van 80
jaar bereikt.
De communicanten krijgen van kapelaan een rondleiding in de kerk.
Het bureau Raap heeft de graafwerkzaamheden achter de muur begeleid en maakt daar een rapport
van, ook van de geschiedenis van de kerk aan de hand van archiefstukken. Twee medewerkers komen
in verband hiermee nog eens ter plekke kijken.

Woensdag 15 mei
Kapelaan maakt de liturgie voor het weekend klaar en zegent een woning in. Vandaag heel veel
steigermateriaal rond de kerk afgevoerd, een teken dat het einde nadert van alle
restauratiewerkzaamheden.
Donderdag 16 mei
De firma Kleijnen uit Valkenburg beëindigt vandaag het herstelwerk aan de toren.
Vrijdag 17 mei
De firma Verkoelen brengt nieuwe galmborden aan in de galmgaten van de kerktoren.
Zaterdag 18 mei
Aan de Stationsstraat wensen we dhr. Nijsten van harte proficiat nu hij is toegetreden in de rij van
tachtigjarigen en aan de Heisterbrug feliciteren we mevr. Schoonbrood – Vedder met haar 83e
verjaardag.
Het parochiekoor is weer present om de dienst vanavond op te luisteren.
In het evangelie horen we de opdracht van Jezus aan zijn leerlingen en aan ons: ‘heb elkaar lief’.

Het is aan ons om handen en voeten te geven aan die opdracht om lief te hebben in onze persoonlijke
levens, in familieverband, binnen onze eigen parochie, maar ook om mensen die buiten de boot
dreigen te vallen.
Zondag 19 mei
Vanmiddag ontvangen Fiene en Imme Nijeholt uit Thull het sacrament van het doopsel uit handen van
Tjeerd Visser, een bevriende pastoor van de familie. We wensen hun ouders Barend en Esther als ook
de getuigen resp. Karen en Machteld Nijeholt en Pieter Diederen en Kim Diederen – Snijders van
harte proficiat.
Leden van het kerkbestuur zijn vanmiddag te gast op het bisdom bij het bestuur van de Wilhelmina
Sangers Cultuurprijs. Bisschop Harrie Smeets was daar voorzitter van en stopt er nu mee. Als laatste
handeling kan hij het kerkbestuur een oorkonde overhandigen dat ze een cultuurprijs ontvangen voor
de restauratie van het torenuurwerk met een bedrag van € 5000,00.
Meerdere projecten vallen in de prijzen en met alle deelnemers wordt in de tuin van het bisdom nog
een glaasje gedronken.

Agenda
Zondag 26 mei
Aan de Dorpsstraat viert mevr. Houben haar 92e verjaardag. Proficiat.
Maandag 27 mei
Mevr. van den Heuvel – Bijlsma (Scalaplein) viert haar 84e verjaardag. Gefeliciteerd.
Viering van het 60-jarig bestaansfeest van de Vrouwenbeweging LKV
Woensdag 29 mei
Kerk poetsen
Donderdag 30 mei
10.00 uur viering Eerste Communie
Woensdag 5 juni
Onderhoud kerkhof
Aan het Scalaplein viert mevr. Penders – Boijens haar 81e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 6 juni
Vanaf 8.30 uur wordt de communie gebracht op de vaste adressen.
Vrijdag 7 juni
In de Beemden treedt dhr. Backus toe in de rij van tachtigjarigen. Proficiat.
Ook in Thull sluit dhr. J. Bruls zich aan in de rij van tachtigjarigen. Gefeliciteerd.
Zaterdag 8 juni
In De Beemden viert mevr. Gooren – Tillemans haar 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 12 juni
In De Beemden viert dhr. Slijpen zijn 88e verjaardag. Proficiat.
Dhr. Franck (Barbarastraat) wordt vandaag 85 jaar. Gefeliciteerd.
Vrijdag 14 juni
Mevr. Delahaije – van Eck viert haar 85e verjaardag in de Lückerheidekliniek in Kerkrade.
Plaatsen van kruisen op de kerk en vieringtoren en tot slot de haan op de toren.
Zaterdag 15 juni
Dhr. Didden (Moutheuvellaan) viert zijn 85e verjaardag. Onze gelukwensen.
Maandag 17 juni
In de Residence viert mevr. Engwegen – Eussen haar 85e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 18 juni
Dhr. Bindels (Parallelstraat) viert zijn 81e verjaardag. Van harte proficiat.
Woensdag 19 juni
Mevr. Didden – Keulen (Moutheuvellaan) viert haar 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 19 juni verschijnt, is voor drie weken bestemd van

zaterdag 22 juni - zondag 14 juli 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
17 juni 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?
Zondag 26 mei
10.00 uur Parochiekoor
Donderdag 30 mei
10.00 uur Bress Music en communicanten
Zondag 9 juni
10.00 uur Per Cantare
Maandag 10 juni
10.00 uur Gregoriaanse Schola
Zondag 16 juni
10.00 uur Parochiekoor
Zondag 23 juni
10.00 uur Aan de Mariakapel: Fanfare St. Caecilia, Per Cantare en
communicanten
Zij doen op donderdag 30 mei om 10.00 uur hun Eerste Communie
Benthe Vliegen
Floris Kil
Davino Janssen
Eva Minnen
Eden van der Broek
Elise Stegers
Elise Haselier
Nikki Tatto Acosta
Robin van Ruitenbeek
Isa Crousen
Fiene Nijeholt
Luna Houtvast
Shalisa Schneider
Jordy Franssen
Teun Smeets

Genhoof 11
6365 CN Schinnen
Moutheuvellaan 4a
6365 AZ Schinnen
Nagelbeek 7
6365 EH Schinnen
Rozenstraat 50
6361 HT Vaesrade
Stationsstraat 52
6365 CK Schinnen
Altaarstraat 64
6365 AL Schinnen
Industriestraat 8
6135 KH Sittard
Hegge 89a
6365 EB Schinnen
Hommerterweg 15
6365 AB Schinnen
Hegge 109
6365 EC Schinnen
Thull 21
6365 AC Schinnen
Servatiusstraat 4
6361 JK Vaesrade
Ridder Hoenstraat 27 6431 PA Hoensbroek
Beukenhof 4
6361 JR Vaesrade
Dorpsstraat 9
6365 BH Schinnen

Afsluiting van de restauratiewerkzaamheden
Op vrijdag 14 juni zal om 14.30 uur als slot van de restauratiewerkzaamheden de haan
op de toren worden teruggeplaatst. ’s Morgens worden drie kruisen teruggeplaatst.
Belangstellenden zijn welkom.

Vastenactie
De opbrengst van de Vastenactie voor de school voor landbouw en techniek in Zambia heeft het mooie
bedrag van € 2472,07 opgebracht. Dank aan alle die hun bijdrage gegeven hebben en dank ook aan de
vrijwilligers die huis aan huis de Vastenzakjes hebben opgehaald.

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?
Expositie schilderijen
Op zondag 9 juni a.s. (eerste Pinksterdag) en op maandag 10 juni a.s (tweede Pinksterdag) houden wij
een expositie van diverse zelf gemaakte schilderijen.
Tijd: van 12.00 – tot 18.00 uur.
De schilderijen zijn gemaakt door Jan Bruls en Lisa Terwindt (kleindochter) Wij zijn verheugd, want
het zijn er veel in aantal, zodanig dat ze onze hele expositieruimte in beslag nemen. Dit betekent, dat
er helaas geen schilderijen gemaakt door derden worden tentoongesteld.
De schilderijen zijn niet te koop.
Het betreft uitsluitend bezichtiging!
Vooral bedoeld voor de parochiegemeenschap Schinnen.
Er kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven ten bate van de kerk van Schinnen.
Deze bijdrage kan de bezoeker in daarvoor bestemde bus deponeren.
Zie ook hierna het vriendelijk verzoek tot donatie t.b.v. onze kerk.
Plaats van bestemming: Schinnen, Thull 18 c (loods).
Er is géén entree en aldaar is gratis parkeergelegenheid.
NB Géén spijs en drank te verkrijgen! Een en ander uit voorzorg, zodat onze schilderijen niet per
ongeluk beschadiging oplopen.
Vriendelijk uitnodigend
Organisatie Expositie
Jan Bruls en Lisa Terwindt
Heel graag uw donatie t.b.v. onze kerk St. Dionysius Schinnen
Beste parochianen en overige bezoekers van de expositie
Noodzakelijk restauratie van onze St. Dionysiuskerk in Schinnen brengt hoge kosten met zich mee. De
keermuur en de dakgoten van onze kerk, de toren waren dringend aan restauratie toe en ook moet
verder onderhoud worden gepleegd. Om deze hoge kosten een beetje te drukken, verzoeken wij u
vriendelijk te doneren voor onze kerk. Natuurlijk is het vrijwillig, maar toch vragen wij u “over uw
hart te strijken” en een bijdrage te doen.
Bij de ingang van de expositieruimte/loods staan twee collectebussen. Hierin kunt u uw donatie kwijt.
Alvast dank voor uw gulle gift!
Jan Bruls, Thull 18c
6365 AC Schinnen

JIS nieuws
De Schinnen Bruist! wandelclub

Elke woensdag kan er ook gewandeld worden, 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 en
kan afgesloten worden met een kopje koffie/thee en/of kleine lunch in de Hoeskamer.
Eettafel in de Hoeskamer
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.
Samen met ''Zondagsvlees" presenteert de Hoeskamer het 3-gangen-diner. De aanvangstijd is 12.15
uur. U kunt zich telefonisch aanmelden hiervoor bij Huub 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 9 juni.

Computercursussen, Internetcafé en inloopspreekuur
Vrijdagmiddag is wekelijks inloopspreekuur van 13.00 uur – 15.00 uur voor al uw vragen en
problemen met PC, laptop, tablet, smartphone en randapparatuur. Gedetailleerde informatie kunt U
vinden op de website: www. hetjis.nl onder de knop cursussen computercursussen. Interesse in een
cursus of vragen? U bent welkom op de vrijdagmiddag. Mail naar computerles@hetjis.nl. Er is geen
spreekuur op 31 mei.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur. Entree € 2,00.
31-5: Mûk; tekenen of verven. KEET!; Escaperoom; kun jij uit de kamer ontsnappen?
07-6: Avond 4-Daagse (geen activiteit).
14-6: Mûk neemt deel aan schoolfeest basisschool Sint Dionysius.
21-6: Supermarkt spelen. We gaan bij de COÖP kijken en meewerken, superleuk!
28-6: Mûk: zomerknutsels; KEET! Discozwemmen aanmelden via keet@hetjis.nl uiterlijk 26-6.
Kosten: € 5,00.
Inloop GGZ
De Open Inloop GGZ. GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. De Open Inloop GGZ is er voor
alle inwoners van de gemeente Schinnen. Iedereen is welkom! Maar 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 geopend. Onze gespecialiseerde
begeleiders zijn er voor deze vragen en activiteiten. De Open Inloop is elke donderdag van 10.30 uur
tot 14.30 uur.
Avond 4-Daagse Beekdaelen, 4-5-6-7 juni
Elke avond is er vanaf 18:00 uur de keuze tussen een wandelroute van 6, 10 of 13 kilometer. Het
vertrek- en eindpunt is het JIS gebouw. De 13 km kan starten tot 19.00 uur. U kunt voor de 6 km en de
10 km starten tot 20.00 uur. Een drie/vierdagen pas kost: € 5,00. Een dagkaart kost: € 2, -. Inschrijven
van tevoren (passe partout) kan via de website. JIS verwelkomt heel hartelijk de basisscholen van
Schinnen, Oirsbeek, Puth, Amstenrade, Doenrade, Merkelbeek. Zij gaan ook dit jaar weer de strijd aan
voor de grootste en origineelste groep. Het thema voor de scholen op de laatste wandeldag is Disco.
De prijzen voor de scholen worden op vrijdagavond bekend gemaakt. U kunt op deze avond gezellig
napraten bij een drankje en een hapje. DUO BIG JOE zorgt voor LIVE-MUZIEK.
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.
Kindervakantiewerk 2019: 8-12 juli / 15-19 juli. Voorinschrijven kan via onze website.
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl
Thanda Ecologisch Centrum Beekdaelen
open tuin dag, zaterdag 1 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur
Onze tuin ligt in het buurtschap Thull, gemeente Schinnen, midden in een prachtig natuurgebied. Wij wonen hier
nu 23 jaar en al deze jaren tuinieren wij ecologisch. Dat wil zeggen met respect voor mens, dier en natuurlijke
omgeving.
Vorig jaar vierden wij onder grote belangstelling de opening van ons centrum. In samenwerking met Velt stellen
wij opnieuw onze ecologische samentuin open voor belangstellenden.
Mensen zijn steeds meer op zoek naar eerlijke en gezonde voeding en willen genieten van een (h)eerlijke
maaltijd. Daarnaast is het fijn dat je in onze hectische maatschappij, waarin wij voorbij lijken te rennen aan de
waarden van ons bestaan, op een natuurlijke plek tot rust kunnen komen en mogen 'herbronnen'.
Bij ons kan dat allemaal.
Het is mogelijk om in onze tuin te zaaien, te oogsten en te verwerken. Onze tuin is daarom een 'samentuin'. Laat
je verrassen door onze diversiteit. Het zal allemaal niet perfect zijn en ook niet helemaal klaar. Maar het concept
staat en daarbinnen is een moestuin, een pluktuin, een bloementuin, een kruidencirkel, een bijenhotel, eigen
kippen, waterpartijtjes en in de TuinKamer is een kleine bibliotheek te vinden. Mensen zijn welkom met hun
eigen creaties en ideeën om invulling te geven aan het ecologisch centrum.
Meerdere standhouders zullen zich presenteren met hun biologische producten en muziek zal klinken op de
achtergrond. Boeken- en infostand van Velt zal aanwezig zijn.
Wij willen bezoekers verzoeken om met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets te komen. Komt u met de
auto dan kan er geparkeerd worden op de openbare parkeerplaatsen zoals bij de Mulderplas, het station en in het
centrum van Schinnen.
Van daaruit kunt u genieten van een mooie wandeling naar de samentuin welke is gelegen in Thull 33, Schinnen.
Al nieuwsgierig geworden, neem dan alvast een kijkje op onze nieuwe website.
Website: https://www.thanda-ecologischcentrum.nl
http://www.velt.nu/ecotuindagen
of onze Facebook pagina.

