
Mededelingen Zij-Actief 

27 februari: Leuke muzikale avond met Ger Elburg. 

1 maart: Wereld gebedsdag om 15.00 uur te Wittem. 

20 maart: Informatie-avond door de Brandweer. Veilig Leven. 

16 april: Wandeling in Eijsden onder leiding van Maria Spauwen. Vertrek om 

13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Aurora. Duur wandeling 1,5 uur. Daarna koffie 

drinken. Opgeven vóór 10 april. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust eens een aantal keren vrijblijvend 

naar één van onze gezellige avonden. 

Bestuur Zij-Actief Epen 
 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Op 21 maart houden wij een filmmiddag. Wij starten om 14.00 uur in Hotel Berg&Dal. 

Op 18 april vieren wij de paasviering. Wij starten om 14.00 uur met een H.Mis in Café 

Peerboom. 

Hopelijk zien wij u allen. 
 

Mededeling basisschool A Hermkes 

Op vrijdag 1 maart zal het traditionele schoolcarnaval zijn op onze basisschool in 

Epen. Om 11.30 uur start er een optocht met alle kinderen van de basisschool 

richting prins Keano, waar hij, prinses Rosalie, de CV en andere hoogheden uit 

Heyenrath/Slenaken zullen worden opgehaald.  

De optochtroute is als volgt: 

Vertrek om 11.30 uur Schoolstraat – Wilhelminastraat – Julianastraat. 

Terug ca. 12.00 uur Julianastraat – Heimansstraat - Heerstraat - Wilhelminastraat – 

Roodweg - Lindelaan - richting Schoolstraat/school. 

Bij eventueel slecht weer zal de route ingekort worden. 

Het zou heel leuk voor de hoogheden en kinderen zijn als jullie langs de route staan 

om naar de optocht te kijken! 
 

Een verzoek aan de hondenbezitters van ons dorp 

Op het pad naar de kerk ligt ontzettend veel hondenpoep. Zouden mensen die hun 

hond uitlaten dit s.v.p. willen opruimen. Het wordt steeds erger, vandaar deze oproep. 
 

Sportlessen Ballet Michelle/BM-Dance 

Onze sportlessen worden gegeven in de bovenzaal van Gemeenschapshuis "t 

Patronaat" te Epen. Kom gerust eens gratis en vrijblijvend met een van onderstaande 

lessen meedoen!! 

Pilates: maandag van 11.00-12.00 uur 

Aerobic: dinsdag van 19.30-20.30 uur en op donderdag van 18.45-19.45 uur 

Step-aerobic: dinsdag van 20.30-21.30 uur. 

Betaling is nu ook mogelijk met een 10-lessenkaart!! 

Voor meer informatie kijk op onze website: www.balletmichelle.nl of bel naar Bebbie 

Zinken,  0615142599. 
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Ut Herregutje, 
Van wat ig ug noe gon vertille, is gee woat verzonne, 

Vofzig joar gelee is zieng carrière al begonne. 
Heije sjteet op de bühne in e sjiek kostuum en blienke sjeun. 

Zieng hoare gitzwat, sieng sjaal roewet, geel en greun. 
 

De erm umhoeweg richting publiek oetneudigend gestrik, 
Grote glinsterende owwe, hem ontgeet ginge blik. 

Der juuste maan, zit good in zie vel, 
Performe is sie dink, heije beheerst ’t spel. 

 
“Sjunne vasteloavend saame, ut is heej gezellig” 

Heije zingt “Úberall auf der welt”, kippevel…,  ig vertel ug. 
“Woe zient de Hennekes”?, is donoa zieng steevaste zin, 

Jidderinge begint te klappe, mer dat is pas het begin. 
 

Bie “Ein festival der liebe”, lupt der ganse zaal al aateree. 
Heij rupt “polonaise”, want dat heurt der beij. 

Vanaaf un stehtisch heur ig dan: “und jetzt komme die kanoone”. 
Heije bringt dan Sierra Madre , um zieng talente te toone. 

 
Mit uvvergave, vol passie en ohne krediet, 

Unne prachtige miensch um te zieje, ‘t is mienge favoriet. 
En noa ‘t liedje “Ee maol Prins te zieje”, 

Is ‘t hek van de dam en wille ze allemoal mieje. 
 

Dan sjreit jidderringe: “zugabe, zugabe” zoe wie heije al how verwaat, 
Want vur zie publiek had heije ummer get extra’s paraat. 

Heije kiekt noa der knoppemaan, zieng hand umhoeweg wiest noemer veer, 
Heije rupt, “sjtimmung, sjtimmung” en der zaal geet tekeer. 

 
Oet volle borst klinkt da: “wie der Herregot Limburg hat gemaak, 

Dong heije dat ziejeker noa mienge smaak”. 
Want es oetsjmieter zingt heije ummer es litste , 

“Ut Herregutje”, want dat kent heije ut bitste. 
 

Dan is verlit heije de arena, oeterlek geloate, 
Der zaal aaterloatend in alle stoate. 

Teleurstelling, un troan, veul vinge ’t erg, 
Mer ‘t woar vur sieng fans un kroewen op der berg. 

Hubert  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 17.00-19.00 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Pastoor R. van den Berg,  4573234 

bijzondere vieringen: stlambertaliege@hotmail.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172  
 

Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur) 

 

Vrijdag  22 februari: 

19.00 uur Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

 

Zondag  24 februari: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

10.45 uur Zeswekendienst voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Jaardienst voor Mathieu Ubaghs. 

Jaardienst voor Sjuf Blezer. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor ouders Mathieu en Marieke Ubaghs-Blezer en dochter Maria. 

Voor Paula Brauers-Belleflamme. 

Voor overledenen familie Voncken-Bertram. 

11.45 uur Doopviering van Xen Conotte. 

 

Vrijdag 1 maart: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Jaardienst voor Chritiënne Belleflamme. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Mina Vluggen (buurt). 

 Voor Wies Belleflamme-Vluggen. 

 

Zondag 3 maart: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor, m.m.v.  

10.45 uur CV d’r Vooseschtoets 

 Jaardienst voor François Notermans. 

 Jaardienst voor Leo Notermans. 

 Voor Jef Notermans. 

 Voor Marliesje Poemen-Mordang. 

 Voor levende en overleden leden van CV d’r Vooseschtoets. 

 

Woensdag 6 maart: Aswoensdag: Dag van Vasten en Onthouding, 

19.30 uur opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

 Voor Jo Vanderlinden en overleden familieleden. 

 Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 Na afloop gelegenheid tot ontvangen van het Askruisje 

Vrijdag 8 maart: Geen H. Mis. 

 

Zondag 10 maart: 1e Zondag van de Vasten, Burckzondag 

10.45 uur Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

 1e jaardienst voor Antoinetta Knops-Schröder. 

 1e jaardienst van Paula Brauers-Belleflamme. 

 Jaardienst voor Jean Habets. 

 

Vrijdag 15 maart: 

19.00 uur Voor Paula Brauers-Belleflamme (Schutterij). 

 

Zaterdag 16 maart: 2e Zondag van de Vasten 

19.30 uur Tijdens deze viering presenteren zich de 1e H. Communicanten aan 

de Parochie. 

Jaardienst voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

Voor Jo Vanderlinden en overleden familieleden. 

Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 

Vrijdag  22 maart: 

19.00 uur Voor Antoinetta Knops-Schröders (Schutterij). 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 22 maart voor de periode van 

23 maart t/m 20 april. Misintenties uiterlijk maandag 18 maart doorgeven. 

 

 

Mededeling van de Parochieraad 

Begraafplaats en afval 

De Parochieraad heeft besloten om de grijze container (voor het restafval) van onze 

begraafplaats te verwijderen. Vanaf 2018 worden voor het legen van elke restafval-

container kosten in rekening gebracht, dus ook voor de parochie. Helaas wordt van 

de aanwezigheid van de grijze container misbruik gemaakt en wordt de parochie 

geconfronteerd met onnodig veel restafval en dus ook met onkosten. In het algemeen 

bestaat het kerkhofafval uit “groen-afval” en plastic. Dit wordt onbeperkt en gratis 

door Rd-4 aangenomen. Wij vragen uw aller medewerking om restafval mee naar 

huis terug te nemen en niet in de groene containers of de plastic afval bakken of 

ernaast achter te laten. Laten we niet van ons mooie kerkhof een afvalplaats maken. 

 
  



Ieëpe Burckbrêane 2019 

Op zondag 10 maart wordt in Epen voor de 451e keer Burckbrêane gehouden. Een 

traditie op fakkelzondag die volgens de overlevering al sinds 1568 in ons dorp gevierd 

wordt. Deze voorjaarsvuren, mogelijkerwijs al ontstaan tijdens de Michelsburger cul-

tuur ongeveer 5.000 jaar voor Christus, zijn van oudsher een gebruik om de overwin-

ning van de zon over de winter af te smeken door schoon te maken, af te rekenen 

met het oude en te vernieuwen.  

Het programma van zondag ziet er als volgt uit: 

10.45 uur: Eucharistieviering en aansluitend de opening op het Burckpleintje. 

13.15 uur: Vanaf café Peerboom, vertrek van tractoren en kinderen om brandbare 

materialen op te halen (deelname voor eigen risico!). 

19.00 uur: Start fakkeloptocht onder begeleiding van Harmonie Inter Nos, via o.a. 

Wilhelminastraat, Heerstraat, Heimansstraat naar het weiland van Fam. 

Van der Linden, waarna de Burck in brand gestoken zal worden. 

 

Wij verzoeken u dringend, om veiligheidsreden, uw auto niet langs de route te 

parkeren. 

 

Jong en oud zijn op zaterdag 9 maart vanaf 9:30 uur van harte uitgenodigd bij het 

maken van de fakkels. Een speciaal welkom aan onze schooljeugd. Locatie: Hotel 

Berghoeve, Julianastraat 20.  

 

Houdt er rekening mee dat de kinderen de brandbare materialen moeten kunnen 

tillen. Niet gebonden snoeihout, planken met spijkers, puin, glas etc., nemen wij niet 

mee. Vanuit milieuoverwegingen uiteraard ook geen beschilderd meubilair, plastics 

etc. Inwoners die grote hoeveelheden snoeiafval hebben, kunnen hiervoor contact 

opnemen met Roger Grooten (06-13486382). De kosten per vracht hiervoor bedra-

gen € 20,-. 

 

Deelnemers aan de fakkeloptocht zijn verplicht de aanwijzingen van de begeleiders 

(herkenbaar aan hun reflecterende armband) strikt op te volgen, dit in het belang van 

uw eigen veiligheid en die van de overige deelnemers. Tevens het verzoek om geen 

licht ontvlambare synthetische of nylon kleding te dragen waardoor brandgevaarlijke 

situaties voorkomen kunnen worden.  

Tenslotte willen wij u er met klem op wijzen dat deelname aan alle activiteiten van de 

vereniging Burckbrêane voor EIGEN RISICO zijn. 

 

Na het in brand steken van de Burck 2019 wordt er warme chocolademelk uitgedeeld 

en is er aansluitend muziek in ons dorpscafé.  

Een plezierig Burckbrêane 2019!!! 

 


