
Gaffelhangen 

Op vrijdag 15 juli is het weer zo ver. De Jongeren Vereniging Epen houdt het jaar-

lijkse E.K. Gaffelhangen. Het gaffelhangen zal zoals elk jaar plaats vinden op het 

plein voor het gemeenschapshuis ’t Patronaat aan de Wilhelminastraat. Jaarlijks vindt 

een strijd plaats tussen jong en oud. Iedereen kan zich inschrijven om te kijken of 

hij/zij het langste aan de “gaffel” kan hangen. Voor mensen die niet aan de gaffel 

komen hangen, is er een drankbuffet en BBQ aanwezig en zorgt een DJ voor de 

muzikale afwisseling. Verder is ER de gelegenheid om samen een spijker te slaan. 

Voor de kleinste onder ons is er natuurlijk weer een springkussen aanwezig. Gratis 

entree en pinautomaat aanwezig! Hopelijk tot 15 juli!! 

Jongeren Vereniging Epen 

 

Cabaret voorstelling: Zelden Zoiets Gezien! 

Groep 8 van basisschool à Hermkes presenteert op 19 en 20 juli hun jaarlijkse 

cabaret. 

In de voorstelling Zelden Zoiets Gezien staat de regionale TV-zender Epen TV 

centraal. 

Na zeer tegenvallende kijkcijfers dreigt de zender uit de lucht te worden gehaald. 

Met een vernieuwende programmering gaat Epen TV de concurrentie aan met de 

grote Limburgse zenders. Maar wanneer Epen TV zelfs het landelijke nieuws haalt, 

gebeurt er iets wat niemand ooit had verwacht… 

Epen TV, een zender waar nu nog nooit iemand van heeft gehoord, maar dat men na 

19 en 20 juli nooit meer zal vergeten! 

Met een unieke medewerking van TVLimburg, L1 en SBS 6! 

 

Naast de premièrevoorstelling op dinsdagavond 19 juli, die alleen voor genodigden 

toegankelijk is, zijn er ook 2 voorstellingen die voor iedereen toegankelijk zijn: 

 

Dinsdag 19 juli Ochtendvoorstelling 

Zaal open: 09:45 uur, start voorstelling: 10:30 uur. 

 

Woensdag 20 juli Extra Avondvoorstelling 

Zaal open: 18:45 uur, start voorstelling: 19:30 uur. 

 

Vanaf dit jaar is het cabaret niet meer in de aula van de school, maar op het podium 

in het Patronaat van Epen. De entree is een vrije gave.  

Hopelijk tot ziens op 19 of 20 juli in het Patronaat!  
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Koningsschieten 

Ook het koningsschieten krijgt last van regels die worden opgelegd door overheden 

en beleidsbepalers die eigenlijk helemaal niet weten wat koningsschieten en schieten 

met de oud Limburgse buks nu eigenlijk inhoud. In 1756 was er volgens onze boeken 

een zekere heer Henricus Libot die de vogel afschoot en dat jaar koning was van 

onze schutterij. Op oude foto’s is goed te zien dat men met een dikke sigaar in de 

ene hand, zoekend met de andere hand naar de trekker van het geweer. Op hand-

bereikafstand stonden schutters en familieleden om hem heen die aandachtig keken 

naar de schietboom die in de grond was gezet in de richting van een weiland, kijkend 

of er wat geraakt werd. Men genoot van ieder schot, als er niks werd geraakt deed 

men een extra schepje kruit in de huls om tot het gewenste resultaat te komen. Dit 

nostalgische beeld is jammer genoeg helaas verdwenen, vandaag de dag praten we 

over schootsvelden, veilige zone, rookverbod, legitimatie, KNSA gecertificeerd, Arbo, 

wapenbeheer, kruitregister, kogelvangers, geluiddempers en natuurlijk voor en tegen-

standers. Het schieten met de buks is met de jaren eigenlijk helemaal niet veranderd 

(buiten dat het materiaal beter is geworden) wij als mensen wel, we stellen steeds 

meer regels vast, ieder jaar komen er nieuwe regels bij en niemand weet eigenlijk 

waarom. We schieten veiliger dan ooit, we kunnen precies vastleggen waar de scho-

ten terecht komen, alle schutterijen mogen terugkijken op een correcte, integere en 

veilige wijze van omgang met wapen, mens en natuur. (misschien ligt de oorzaak in 

het afzwaaien van een verdwaalde kogel die enkele een dakpan raakte). 

In ieder geval is het jammer genoeg nu zo, dat dorpsgenoten die willen meeschieten 

op de burger- of koningsvogel, zich eerst moeten legitimeren met een geldige 

identiteitskaart of rijbewijs alvorens zij mogen deelnemen aan het koningsschieten. 

Op zondag 26 juni a.s. organiseert Schutterij St. Paulus weer het eeuwenoude 

jaarlijkse koningsschieten. Om 14.00 uur vertrekt men vanaf het schutterslokaal Café 

Monti. Alvorens er naar de schuttersweide wordt afgemarcheerd, zal samen met 

Harmonie Internos eerst het koningspaar en keizerspaar thuis worden afgehaald. 

Wij hopen u te mogen begroeten.  

Namens bestuur en leden Schutterij St. Paulus, voorzitter Ivo Alleleijn 

'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  24 juni: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vandeberg-Mordang. 

Voor ouders Pleijers-Schröders. 

 

 

Zaterdag 25 juni: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Bessems-Brauers. 

Voor Josephine en Jozef Schröder. 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

 

 

Vrijdag  1 juli: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag 3 juli Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 

10.45 uur Zeswekendienst voor Wiel Gulikers. 

 Voor ouders Jan en Lea Peters-Loop. 

 Voor Elza Bleser-Debougnoux. 

 Voor Matthieu Debougnoux. 

 

 

Vrijdag 8 juli: Geen H. Mis. 

 

 

Zaterdag 9 juli: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

19.30 uur Jaardienst voor Harry Belleflamme. 

Jaardienst voor Billa Schlenter-Blezer. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Vrijdag 15 juli: Geen H. Mis. 

 

Zondag  17 juli: Volkszang 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Sprooten-Belleflamme. 

Voor Bertine en Hub Hamers-Nicolaye. 

Voor Léon en Leonie Schyns-Slenter. 

Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

en ouders. 

 

Vrijdag  22 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-van de Weijer. 

Jaardienst voor overledenen familie Knubben. 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Piet Mulleneers. 

 

Zaterdag 23 juli: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Anneke Habets-Dinessen. 

Jaardienst voor Remy Dodemont. 

Jaardienst voor Jef Mordant. 

Jaardienst voor familie Mordang-Weerts. 

Jaardienst voor Thomas en Maria Hollands-Blezer. 

Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

 

Overleden: Wiel Gulikers, Kuttingerweg 2, Epen 

Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 22 juli voor de periode van 23 juli 

t/m 10 september. Misintenties uiterlijk maandag 18 juli doorgeven. 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

29 juni: Voorjaarswandeling. Vertrek om 19.00 uur vanaf parkeerplaats Hotel Aurora. 

Dames die niet de wandeling willen lopen, maar toch een stukje lopen, kunnen dat 

doen vanaf de bushalte in de Julianastraat om 19.45 uur tot Hotel Ons Krijtland. Wel 

even opgeven bij Mariet Bessems. En degene die voor de gezelligheid willen komen, 

dienen ervoor te zorgen om 20.00 uur bij Hotel Ons Krijtland aanwezig te zijn. 

Fijne vakantie. 

 


