
Ieëpe Burckbrêane 2016 

Op zondag 14 februari wordt in Epen het traditionele Burckbrêane (sinds 1568) 

gehouden. Het programma 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 de Harmonie Internos, via o.a. 

Wilhelminastraat, Heerstraat, Heimansstraat naar het weiland van de 

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. 

 

Iedereen is op zaterdag 13 februari vanaf 9:30 uur van harte uitgenodigd bij de 

traditie van het fakkels maken. Een speciaal welkom aan onze schooljeugd. Kinderen 

die nieuwsgierig zijn hoe de fakkels gemaakt worden kunnen komen kijken en mee 

helpen. Locatie: Hotel Restaurant Berghoeve, familie Blezer, Julianastraat 20. Tevens 

worden op zaterdag de eerste vrachten brandbare materialen opgehaald. 

Aangezien Burckbrêane ook een kinderfeest is verzoeken wij u er rekening mee te 

houden dat de kinderen de brandbare materialen moeten kunnen tillen. Niet 

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

Vanuit milieuoverwegingen nemen we uiteraard ook geen beschilderd meubilair en 

plastics mee. Bewoners die grote hoeveelheden brandbare materialen hebben 

kunnen hiervoor contact opnemen met Roger Grooten (06-13486382). De kosten per 

vracht hiervoor bedragen € 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 wordt men verzocht 

geen licht ontvlambare synthetische of nylon kleding te dragen. Hierdoor kunnen 

brandgevaarlijke situaties voorkomen worden. Tenslotte willen wij u er met klem op 

wijzen dat deelname aan activiteiten van de vereniging Burckbrêane voor EIGEN 

RISICO zijn. 

Na het in brand steken van de Burck 2016 wordt er warme chocolademelk uitgedeeld 

en is er aansluitend muziek in onze dorpscafés. Een plezierig Burckbrêane 2016!!! 

 

Mededelingen Zij-Actief 

24 februari: Liesbeth Bleijlevens laat ons zien hoe bonbons worden gemaakt. 

4 maart: Wereldgebedsdag in de toeristenkerk te Gulpen. Aanvang 15.00 uur. 

15 maart: Zij-Actief Filmavond: Rokjesdag. Nadere informatie volgt nog. 

16 maart: Paasviering met medewerking van Chris Willems. 
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E Miensje Leeve 

Bis 10 (tienjen) zunt dieng baby, peuter, kleuter, dus dieng kingerjoare. 

 

Bis 20 (twientig) wet die lief volgreujet, du pubers, de koaverlifde, niks boeit en du 

bezurgs dieng oddesj diks gries hoare. 

 

Mit 30 (drissig) bis du durg schoeling gevormd, die medje wet dieng vrundin, plaane, 

dieng usjte baan en die og al wer verloare. 

 

Bis 40 (fittig) is der tied va trouwe of saamewonne, ’t usjte huuske, kinger krieje en un 

dieke hypotheek vur hiejel veul joare. 

 

Bis 50 (vofsig) i s der tied va heel wirke, zurge, geneete, meh die lichaam begint 

soms og al langsaam aa te ontzakke. 

 

Mit 60 (zestig) kumpt wer get mieje rust, einde wirktied is in zicht, de klingkinger 

koame, meh du kriegs og al get fysieke ongemakke. 

 

Mit 70 (zuvvestig) bis du al get mieje es inge “jongere  owwere”, vegits wel uns get,  

heurs neet alles, sjnaps soms get neet mie want dienge geest dwaalt  al e bietje aaf. 

 

Mit 80 (achtzig) is statischties gezieje e miensje leeve volbraat en volgt der weeg noa 

’t graaf. 

 

Mit 90 (Nuunsjig ) kan unne miensj mit e sjterk lief en get medicatie nog beleeve…… 

 

Mit 100 (honderd) is durg GOD gegeeve…. 

 

Hubert 

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 15.30-18.30 uur 

 

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

bijzondere vieringen: stlambertaliege@hotmail.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172  

 

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

 

Vrijdag  5 februari: 

  Geen H. Mis. 

 

Zondag  7 februari: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Voor ouders Jules en Bertien Piters-Dodemont. 

Voor levende en overleden leden van CV der Vooseschtoets. 

 

Woensdag 10 februari: Aswoensdag, Dag van Vasten en Onthouding 

19.30 uur Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Gelegenheid tot ontvangen van askruisje. 

 

Vrijdag 12 februari: 

19.00 uur Jaardienst voor Frans Keijenberg. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 

Zaterdag 13 februari: 

13.00 uur Doopviering van Tren Bessems. 

 

Zondag 14 februari: 1e Zondag van de Vasten, volkszang met orgel- 

10.45 uur begeleiding van Ingrid Oomen 

 1e Jaardienst voor Lenie Schins-Mohr. 

 Jaardienst voor Jeng Heusschen. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor Fred Brauers. 

 Voor levende en overleden leden van de vereniging  

 “Burckbrêane Ieëpe”. 

 

Vrijdag  19 februari: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Mullenberg-Hochs. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

Voor Hub en Bertine Hamers-Nicolaye. 

 

Zaterdag 20 februari: 2e Zondag van de Vasten 

14.00 uur Doopviering van Maud, Finn en Nick Vanderheijden. 

19.30 uur Opgeluisterd door Gemengd Koor 

Zeswekendienst voor Jean Vluggen. 

Zeswekendienst voor Wiel Sijstermans. 

Jaardienst voor ouders Thewissen-Schijns. 

Jaardienst voor Berti Kohl-Hausoul. 

Jaardienst voor Mathieu Ubaghs. 

Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

en ouders. 

Voor Mathieu Ubaghs en dochter Maria. 

Voor Sjuf Blezer. 

 

Vrijdag  26 februari: 

19.00 uur Jaardienst voor Chritiënne Belleflamme. 

 

Overleden: Wiel Sijstermans, verblijvende in Zorgcentrum Eschveld, Epen. 

Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 26 februari voor de periode van 

27 februari t/m 19 maart. Misintenties uiterlijk maandag 22 februari doorgeven. 

 

Vooraankondiging Paaseierenactie 

In week 11 is er weer de jaarlijkse Paaseierenactie.  

Meer informatie in het volgende Kirkebledje. 

 

Vooraankondiging processies 2016 

2, 3 en 4 mei: kruisprocessies. 

14 mei: bedevaart naar Moresnet. 

28 augustus: Grote Bronk naar Eperheide. 

2 oktober: Rozenkransprocessie naar Terziet. 

 

Vooraankondiging concert Harmonie Inter Nos Epen goes 'Broadway' 

Harmonie Inter Nos Epen concerteert samen met zang van Imke Heitzer en Roy 

Verbeek haar themaconcert 'Broadway' op zaterdag 25 juni a.s. in het Patronaat 

vanaf 20.00 uur.   



Potgrondactie Epen 

Medio februari wordt er in Epen en rondom gelegen buurtschappen door schutterij St. 

Paulus Epen een potgrondactie gehouden. 

Onder het motto “Het gemak dient de mens” zal er door leden van de schutterij 

halverwege februari een bestelformulier worden rondgebracht waarop men de 

bestelling kan invullen. Een week later zullen de formulieren huis aan huis worden 

ingezameld, waarbij ook meteen de betaling van de bestelling zal plaatsvinden. 

Vervolgens zal 12 maart de bestelling huis aan huis worden afgeleverd. 

Dus met andere woorden de grond wordt bij u thuis afgezet, zonder dat u er zelf mee 

moet sjouwen. 

Het doel van de schutterij is dus niet, om naast de normale contributie weer voor 

sponsoring aan te kloppen, maar het voordeel voor de schutterij zit hem in het groot 

inkopen van de potgrond en een kleine bijdrage voor het thuis afleveren. Er zullen 

alleen 40 liter zakken bemeste potgrond worden aangeboden. 

Uiteraard hopen wij zoveel mogelijk zakken te kunnen verkopen, we weten van 

verenigingen die in andere dorpen een vergelijkbare actie houden, dat de inwoners 

zelf ook duidelijk een voordeel hierin zien.  

Dus mocht U potgrond nodig hebben wacht dan even tot begin maart!!! 

INFO: webmasterstpaulus@gmail.com 

 

Bericht van de Koersbalclub 

Op 12 februari gaan de koersballen weer rollen om 14.00 uur in Hotel Eperland te 

Epen. Wij roepen alle leden op om op deze middag aanwezig te zijn. Voor 60-

plussers die een keer bij het koersbal willen komen kijken, is er altijd een gratis kopje 

koffie. De vrijdagmiddagmiddag is altijd gezellig en er is ook tijd om bij te praten. De 

contributie bedraagt € 1,-- per keer en daarvoor krijgt u ook nog iets voor terug. Zoals 

twee keer per jaar een diner na het koersbal. En als u goed bent, kunt u met het 

koersbal ook nog leuke prijzen winnen. U bent van harte welkom bij ons team. 

Informatie bij Mieke van Harskamp,  4552541. 

 

Stuur een Amnesty groet 

Deze maand kan er een kaart gestuurd worden aan Alexandre Anderson de Souza. 

Hij is voorzitter van de Braziliaanse vissersvereniging AHOMAR en vraagt al enige 

jaren aandacht voor het verwoestend effect op het milieu van de olie- en gaswinning 

in de baai van Guanabara in Rio de Janeiro. De olie- en gaswinning vormt een 

bedreiging voor het voortbestaan van zijn vissersgemeenschap. Sindsdien wordt hij 

zeer regelmatig met de dood bedreigd, evenals zijn vrouw. Volgens hemzelf is er al 

zes maal een poging gedaan om hem te vermoorden. Andere leden van AHOMAR 

zijn mishandeld en hebben ook doodsbedreigingen gekregen. Deze beschuldigingen 

zijn tot op heden niet afdoende door justitie onderzocht. 

 


