
 

 

Bieb Epen      Nieuwe boeken!  

Loop eens binnen! 

 

Het boekenaanbod is de afgelopen maanden weer fors uitgebreid! Veel van de door 

lezers aanbevolen boeken zijn te vinden in het aanbod. Natuurlijk ook weer diverse 

boeken uit de boeken top tien. 

Hier volgt een selectie:  

Judas (familiekroniek door Astrid Holleeder), Het geluk van Limburg (gebaseerd op 

het levensverhaal van Jack Vinders, door Marcia Luyten), Achter gesloten deuren 

(B.A. Paris), Het bloed kruipt (Stuart Neville), De vuurtoren van Connemara (Santa 

Montefiore), Het stel van hiernaast (Shari Lapena), Dans met mij (Jojo Moyes), 

Onder de radar (Lee Child). Ook nieuwe titels van Charlotte Link, Elena Ferrante, 

Nora Roberts, Renate Dorrestein en vele anderen.  

Zie ook onze facebookpagina: ‘Bieb Epen’. 

Een boek lenen kost 20 cent per boek per week. We vragen geen 

lidmaatschapsgeld. 

Loop gerust eens binnen, ook al heb je de biebruimte nog nooit bezocht.  

 

Openingstijden: 

Woensdag 11.00-13.00 uur 

Donderdag 18.00-20.00 uur 

Vrijdag 14.30-15.30 uur 

Zondag 11.00-13.00 uur 

 

De vrijwilligers van onze bieb heten u op deze dagen van harte 

welkom! 

 

Ook bij de jeugdafdeling zijn er veel nieuwe boeken in de rekken! 

De leeftijdscategorieën zijn als volgt ingedeeld:  

voorleesboeken voor de jongste kinderen; 6 – 8 jaar; 8 – 10 jaar; 10 – 12 jaar.  

De kinderen zijn natuurlijk vrij om een boek uit een 

andere leeftijdscategorie te kiezen.  

 

Voor de jeugd (leeftijd 12+) zijn op hun verzoek 

diverse boeken van de literatuurlijst aan de 

collectie toegevoegd, zoals Kruistocht in 

spijkerbroek, Boy 7, Dood door wc-papier, Vals en diverse andere titels.  

Tot 18 jaar is boeken lenen gratis. 
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Ieëpe Burckbrêane 2017 

Op zondag 5 maart wordt in Epen het traditionele Burckbrêane (sinds 1568) ge-

houden. 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 Inter Nos, 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 veiligheidsredenen, uw auto niet langs de 

route te parkeren. 

Iedereen is op zaterdag 4 maart 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 

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 verzocht geen 

licht ontvlambare synthetische of nylon kleding te dragen. Hierdoor kunnen brand-

gevaarlijke 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 wordt er warme chocolademelk uitgedeeld 

en is er aansluitend muziek in onze dorpscafés. Een plezierig Burckbrêane 2017! 

'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 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 

uur) 

 

Vrijdag 24 februari: 

19.00 uur Voor de gelovige zielen. 

 

Zondag 26 februari: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor, 

10.45 uur m.m.v. CV der Vooseschtoets 

 Voor Marion Sprooten-Bessems. 

 Voor levende en overleden leden van CV der Vooseschtoets. 

 

Woensdag 1 maart: Aswoensdag: dag van vasten en onthouding, 

19.30 uur opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Marliesje Ploemen-Mordang (Schutterij). 

 Collecte tijdens deze viering is bestemd voor Vastenaktie. 

 Na afloop gelegenheid tot het ontvangen van het askruisje. 

 

Vrijdag 3 maart: Geen H. Mis. 

 

Zondag 5 maart: 1e Zondag van de Vasten, Burckzondag, volkszang 

10.45 uur Zeswekendienst voor Marieke Ubaghs-Blezer. 

 1e jaardienst voor Leo Notermans. 

 Jaardienst voor ouders Hollands-Mullenberg en zonen. 

 Jaardienst voor Mathieu Ubaghs. 

 Jaardienst voor François Notermans. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Mathieu Ubaghs en dochter Maria. 

 Voor Sjuf Blezer. 

 Voor ouders Jan en Lea Peters-Loop. 

 

Vrijdag 10 maart: 

19.00 uur Jaardienst voor Chritiënne Belleflamme. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 

Zondag 12 maart: 2e Zondag van de vasten, opgeluisterd door 

10.45 uur Gregoriaans Koor  

 Zeswekendienst voor Piet Bleser. 

 Jaardienst voor Josephine Brauers. 

 Jaardienst voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

 Jaardienst voor Jean Habets. 

 

Vrijdag  17 maart:  

19.00 uur Voor een bijzondere intentie. 

 

Zaterdag 18 maart: 3e Zondag van de vasten, opgeluisterd door 

19.30 uur Gemengd Koor 

 Jaardienst voor ouders Knops-Ponsens. 

 Jaardienst voor ouders Schlenter-Hamers. 

 Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 Voor Paul Crombach. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Sjuf Vluggen. 

 

 

Gedoopt: 21 januari: Emmy, dochter van Hidde en Arlette Hoetink-Creusen, 

 Sint Michielsgestel. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 17 maart voor de periode van 

18 maart t/m 8 april. Misintenties uiterlijk maandag 13 maart doorgeven. 

 

Mededelingen Zij-Actief 

3 maart: Wereldgebedsdag in de toeristen kerk te Gulpen. Aanvang 15.00 uur. 

15 maart: Lezing door de heer H. van Loo met hapjes van John Didden. Thema "Kent 

u het Mergeland'. Opgeven voor 7 maart. Kosten € 2,50. 

8, 15, 22, 29 maart en 5 april: Politieke Scholing in de Brasserie/zaal Charlemagne te 

Mechelen. 

 


