
 

Ballet Michelle/BM-Dance 

Ons nieuwe seizoen is weer van start 

gegaan! 

 

Onze dans- en sportlessen worden 

gegeven in de bovenzaal van het 

Patronaat te Epen. Vanaf dit seizoen 

zullen er ook een aantal nieuwe lessen 

gegeven worden: 

 

• Bodyshape 

Bodyshape is de ideale les om de lichaamshouding, souplesse en balans te 

verbeteren. Er wordt functioneel getraind met gecombineerde oefeningen uit 

pilates, yoga en krachttraining. Hierbij is er veel aandacht voor de individuele 

deelnemer, iedereen kan op zijn/haar niveau meedoen. 

Deze les wordt gegeven op dinsdag van 19.00-20.00 uur. 

• Kidsdance 

Kidsdance is voor jongens en meisjes van 4 tot en met 6 jaar. Kidsdance is een 

combinatie van bewegen op muziek, ballet en leuke dansspellen, gerelateerd 

aan het bewegen! Deze les wordt gegeven op donderdag van 17.30-18.15 uur. 

• Overig lesaanbod 

Pilates op maandag van 11.00-12.00 uur. 

Step-aerobic op dinsdag van 20.00-21.00 uur. 

Aerobic op donderdag van 18.30-19.30 uur. 

 

Kom gerust eens gratis en vrijblijvend met een van onze sport -of danslessen 

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

naar Bebbie Zinken: 0615142599  

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

 

 

 

Opbrengst collecte Kankerbestrijding 2019 

De collecte Kankerbestrijding heeft voor Epen het mooie bedrag van € 932,96 

opgebracht. Hartelijk dank namens het Kankerfonds. 
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Fie kruutske 

 

Op d’r hook van de sjtroat, 

op die fieng Kruutsing hingt Héjè, 

d’r jong va ozze Hergod, 

bie keu ater tankeldroad..... 

 

Nägel in gen heng hove ze Hem, 

ooch nägel in de veut haat Héjè, 

d’r jong va ozze Hergod, 

de sjtruuk drater gève sjèèm. 

 

Ing kroeën vol daoën op d’r kop, 

ooch issig vör d’r daoësj kreg Héjè, 

d’r jong va ozze Hergod, 

d’r nève ee aod leme sjop. 

 

Ee fie sjtevig eeke kruutske 

mit inge kroedwösj kriet Héjè, 

d’r jong va ozze Hergod, 

dao bènt ee kink mit leef puutsje. 

 

Nee jonge! Dat is èèl sjön 

bloome en dankbaarheed kriet Héjè, 

d’r jong va ozze Hergod, 

Héjè...... dè sjtorf vör os zön..... 

 

 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 

http://www.balletmichelle.nl/


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  11 oktober: 

19.00 uur Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 

Zaterdag 12 oktober: Volkszang 

19.30 uur Voor François Notermans en als jaardienst voor Jef Notermans. 

Jaardienst voor ouders Van Houtem-Schmeetz. 

Jaardienst voor ouders Jean en Francine Straat-Weber. 

Voor Miny Knops-Straat. 

Voor ouders Straat-Notermans en dochter Lies. 

Voor Bert Larik (buurt). 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

Voor Leopold Vandenhove. 

Voor Leentje Schmets-Wiertz. 

Voor een bijzondere intentie. 

 

Vrijdag  18 oktober: 

19.00 uur Jaardienst voor Bertine Mordang. 

Voor ouders Jos Mordang-van Loo en overleden familieleden. 

 

Zondag 20 oktober: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Hein Pietersma. 

 Voor Maria Pietersma-Teer Veer, kinderen en kleinkind. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Antoinetta Knops-Schroder. 

 Voor Jean Hausoul (namens vriend G.V.). 

 

Vrijdag 25 oktober: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Piters-Aarts. 

 Jaardienst voor ouders Piters-Huijnen. 

Zondag 27 oktober: Volkszang met orgelbeg. van Ronald Franssen 

10.45 uur Voor ouders Jan en Lea Peeters-Loop. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 

Vrijdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen 

10.00 uur Eucharistieviering EMS in parochiekerk te Mechelen. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 1 november voor de periode van 

2 november t/m 30 november. Misintenties uiterlijk maandag 28 oktober doorgeven. 

 

 

Groen gevraagd voor Kerstversiering 

In de maand december zijn wij weer op zoek naar allerlei soorten houdbaar groen 

voor de versiering in onze kerk (dennengroen, coniferen, enz.).  

Wij hopen dat u ons wilt helpen zodat wij weer voor een mooie versiering kunnen 

zorg dragen,  4552256 of 06-39530793. 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

6 november: Lezing over essentiële oliën door Gemma Sluijsmans. Essentiele oliën 

worden al eeuwenlang gebruikt om het immuunsysteem te ondersteunen het 

zelfhelend vermogen van het lichaam te versterken en de emotionele groei te 

ondersteunen. 

14 november: Algemene ledenvergadering te Roermond. Deze is toegankelijk voor 

alle leden. 

20 november: Kienen met leuke prijzen. Aanvang 19.30 uur. 

18 december: Kerstviering. Aanvang 19.30 uur. 

 

Het Bestuur is nog op zoek naar nieuwe leden. Bezoek eens vrijblijvend één van 

onze avonden. Vind je het leuk, wordt dan lid. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

 

 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Donderdag 24 oktober is er een kienmiddag in ons clublokaal Herberg Peerboom. 

Aanvang 14.00 uur. Kosten: 3 kienkaarten voor € 5,00. Aanmelden vóór 12 oktober 

bij Leonie,  4553738 of 06-53168820 of bij Marei,  4551318 of 06-27614866. 

 

 


