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Voorpagina: foto’s processie Reijmerstok, uit de oude doos.  

Beschikbaar gesteld door Paul Vleugels. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jonkheid Reijmerstok 

 

De temperatuur stijgt, de zon begint vaker te schijnen en de zomerkriebels 

beginnen weer op te komen. Dat kan maar één ding betekenen: de kermis 

komt er weer aan! Een weekend waar heel Reijmerstok zich op verheugt en 

bij betrokken is. Dit jaar vindt het plaats op 7, 8 en 9 juli. Het gaat weer 

een verpletterende editie worden met een heel leuk programma.  

 

Zaterdagavond is een muzikale aftrap in de tent, om het weekend goed te 

beginnen. Zondag zal de traditionele processie plaats vinden, we lopen dit 

jaar naar Terlinden. Aansluitend is er de gelegenheid om gezellig samen te 

drinken in de tent met fijne achtergrondmuziek. De fanfare verzorgt deze 

middag, waarbij top muzikanten uit de regio zijn geregeld om voor een 

goede sfeer te zorgen.  

 

Maandag ochtend trappen we af met een Jonkheidsmis. Vervolgens lopen 

we de rondgang door het dorp die wordt afgesloten met een heerlijke 

brunch. Het belooft een geweldig weekend te worden! We hopen dat het 

een paar mooie dagen gaan worden voor ons Reijmerstok.  

 

KOEKJES-KOEKJES-KOEKJES-KOEKJES-KOEKJES-KOEKJES 

       

    We komen weer bij u langs om koekjes te  

    verkopen. KinderVakantieWerk komt op vrijdag 15  

    juni bij u aan de deur om de heerlijke koekjes van  

    de Nora aan u te verkopen. We nemen de bestelling  

    op en een week later op zaterdag 23 juni (vanaf  

    10:00) brengen we de bestellingen rond. Bent u niet 

thuis, dan hangen we uw koekjes aan de voordeur.  

Wilt u ons steunen? Koop dan onze voordelige koekjes en steun KVW! 

 

Alvast bedankt voor uw steun!  

 

 



ONZE TRADITIES: “SJTIEPE” OF IETS VOOR DE KLIKO ? 

 

In onze dorpen hebben we allerlei tradities. Dat zijn gebeurtenissen, 

normen, herinneringen, feesten, waarden, enz. die hun oorsprong vinden 

bij onze voorouders in het verleden en die aan ons zijn doorgegeven van 

generatie op generatie. Zo kennen we carnaval, de kermis, Jonkheid, de 

Bronk, allerlei verenigingen zoals schutterij, fanfare, harmonie, sportclubs 

en ja: ook ons geloof. Veel van dit laatste is ons doorgegeven en daar doen 

we wat mee. Of niet. 

 

Tradities zijn niet alleen herinneringen; ze zijn ook een hulp in ons leven. 

Zo brengen het jaarlijkse den halen en de kermis heel wat mensen niet 

alleen op de been maar ook bij elkaar. Zoals de “sjtiepe” (stutpalen) nodig 

zijn om de den de lucht in te heffen, zo hebben we tradities nodig om ons 

bij te staan in het leven. 

 

We kunnen tradities ook aan de kant zetten omdat ze van vroeger zijn, zo 

van: ‘dat is niet meer van deze tijd’. Daar zouden we voorzichtig mee 

moeten zijn om niet het kind met het waswater weg te gooien. De vraag is: 

in welk soort maatschappij willen we leven? Een die alleen gericht is op 

organisatie en vooral economische groei op het oog heeft of een die ook 

gericht is op gemeenschap? In het eerste geval zullen in de toekomst de 

nodige tradities verdwijnen en alleen die overblijven die ons materieel wat 

opleveren. In het tweede geval zullen tradities blijven om ervoor te zorgen 

dat we met elkaar blijven omgaan.  

 

We hebben allerlei sociale vaardigheden, talenten die ons helpen om met 

plezier met elkaar om te gaan, samen iets organiseren voor het goed van 

iedereen. Onze tradities helpen ons daarbij en dat zullen ze blijven doen in 

die mate dat zo veel mogelijk mensen meedoen en -werken aan het den 

halen, de zomerkermis, het kleinste Festival van het Zuiden, de Bronk, 

muziek maken, Sinterklaas, KVW (Kinder 

VakantieWerk), carnaval en nog veel meer. 

 

Laten we onze zegeningen tellen….  

 

René Graat mhm, 

pastoor 

 



Koninklijke onderscheidingen 

 

De trotse ontvangers van een Koninklijke onderscheiding, willen langs 

deze weg iedereen danken, die op enigerlei manier hebben bijgedragen aan 

het verkrijgen hiervan. 

Ook voor alle felicitaties,  

bloemen en cadeaus,  

hartelijk dank. 

 

Jacqueline Gerrekens-Wouters 

Marjo Lacroix-Snackers 

Wim Lemmens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 
Zondag 1 juli     09.30 uur 

Zondag 8 juli     09.30 uur Kermis 

Maandag 9 juli     11.00 uur Kermis 

Zaterdag 14 juli    19.00 uur 

Zondag 22 juli     11.00 uur 

Zondag 29 juli     09.30 uur 

Zondag 5 augustus    11.00 uur Kermis Terlinden 

Zondag 12 augustus    09.30 uur 

Zaterdag 18 augustus    19.00 uur 

Zondag 26 augustus    09.30 uur 

Zondag 2 september    11.00 uur 

Zaterdag 8 september    19.00 uur 

Zondag 16 september    09.30 uur 

Zondag 23 september    11.00 uur 

Zaterdag 29 september    19.00 uur 

Zondag 7 oktober    09.30 uur 

Zondag 14 oktober    11.00 uur 

Zaterdag 20 oktober    19.00 uur 

Zondag 28 oktober    09.30 uur 

Zondag 4 november    15.00 uur Allerheiligen 

Zaterdag 10 november    19.00 uur 

Zondag 18 november    09.30 uur 

Zondag 25 november    09.30 uur 

Zondag 2 december    11.00 uur 

Zaterdag 8 december     19.00 uur 

Zondag 16 december    09.30 uur 

Maandag 24 december    20.30 uur Nachtmis 

Dinsdag 25 december    11.00 uur 1e Kerstdag 

Woensdag 26 december    11.00 uur 2e Kerstdag 

(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis) 

 

Grote schoonmaak kerk 

 

Op vrijdag 4 mei vond de jaarlijkse grote schoonmaak van  

onze kerk plaats. We zijn ontzettend blij met deze hulp.  

Hartelijk dank aan onze vrijwilligers !! 

 

Het parochiebestuur 



CLAARKE STOND HELEMAAL VOORAAN 

De oudste inwoonster van ons dorp, de 95-jarige Clara Schwanen-

Magermans van de Groenestraat kan het zich nog herinneren als de dag 

van gisteren. Haar ogen beginnen wat na te laten, maar het geheugen is nog 

perfect. Het is 83 jaar geleden, donderdag 30 mei 1935, Hemelvaartsdag. 

Op het plateau van de Gulperberg staan ruim 15.000 mensen. Zij zijn hier 

samengekomen om aanwezig te zijn bij de inwijding van het drie meter 

hoge Mariabeeld dat staat op een voetstuk van acht meter. Zij rekken hun 

hals om maar niets te missen van wat er bij het beeld gebeurt. Daar staan in 

een halve kring, helemaal vooraan, kinderen uit de 22 parochies van het 

dekenaat, van iedere parochie twee. Claarke Magermans vertegenwoordigt  

      Reijmerstok, samen met Martin  

      Peerboom. De kinderen weten wat  

      hun te doen staat, want ze hebben  

      enkele dagen geleden gerepeteerd.  

      Op maandag  27 mei is ze met  

      Martin en meester Lemmens na  

      schooltijd naar Gulpen gefietst. Daar  

      is tussen zes en zeven uur geoefend  

      door de kinderen van het dekenaat  

      onder leiding van Guus Sluijsmans,  

      hoofd der school van Margraten. De  

      krant schreef: "De 44 kinderen  

      zullen bloemen leggen aan de voeten  

      van Maria. Dit gedeelte zal tijdens  

      de plechtigheden een der heerlijkste  

      ogenblikken vormen."   

 

 
 

De voorbereidingen voor de manifestatie bij de inhuldiging van het beeld 

waren in de parochies van het dekenaat al maanden eerder begonnen. Het 

belangrijkste was de optocht. In het bijzonder voor het aandeel dat ieder 

dorp kreeg bij het tweede deel van die optocht, het gekostumeerd gedeelte 

met de praalwagens. Ieder zou een onderwerp uitbeelden dat betrekking 

had op Maria. Voor Noorbeek was dat "De Boodschap van de Engel', voor 



Margraten "Maria onder het kruis", Banholt en Mheer samen: "Maria 

uitdeelster aller genade". Voor ons dorp stond in de krant van 30 maart:" 

Op de Mariafeesten te Gulpen zal Reijmerstok deelnemen met een 

praalwagen voorstellende “Maria Koningin der harten”. 

 

 

 

Het weer leek op die Hemelvaartsdag van 1935 niet erg mee te werken. 's 

Morgens regende het en toen 's middags de deelnemers van Reijmerstok 

zich rond de praalwagen verzameld hadden bij de kerk, was het wel droog 

maar ook zwaar bewolkt. Gelukkig klaarde het later op en brak de zon 

door. De verzamelplaats in Gulpen was de laan van het kasteel voor  

 

 



de praalwagens, en het weiland er naast voor alle andere deelnemers. Heel 

Gulpen was versierd met triomfbogen en overal guirlandes en vlaggen en 

vanen. Alles in de kleuren blauw en wit. Er waren uit alle windstreken 

duizenden en duizenden naar Gulpen gekomen. De organisatie schatte het 

aantal op 30.000. De krant sprak van: "Een eindeloze menschenmassa, 

waarbij men den indruk had dat de schattingen eerder aan den lagen dan 

aan den hoogen kant waren."  

De stoet bestond uit twee gedeelten. Het eerste deel was bestemd voor de 

parochianen en de verenigingen van de dorpen, die meetrokken met hun 

vaandels en vlaggen. Niet minder dan vijftien muziekkorpsen waren daar 

bij. En liefst 2.000 kinderen. Zij hadden de route al twee weken eerder 

gelopen, als een soort generale repetitie. Het tweede deel was de stoet met 

twintig praalwagens. 

 

De optocht vertrok iets na drie uur langs deze route: Laan kasteel 

Neubourg, Rijksweg, Markt, Nieuwstraat, Dorpsstraat, Rosstraat, 

kerkplein, Rijksweg, Parallelweg (B. Teheux-weg), Gulperberg. Bij het 

kerkplein stond de bisschop met een aantal priesters. Het duurde ruim een 

uur voordat de stoet voorbij was getrokken. Over de praalwagens schrijft 

de krant: "Wat met de praalwagens is bereikt zal voorloopig, waar ook in 

Limburg, nergens overtroffen worden. De wagens waren geheel uit 

plaatselijke middelen en in plaatselijken arbeid samengesteld. Doch welk 

een luister en treffende veelzijdigheid vertoonden zij."  Die van 

Reijmerstok wordt uitdrukkelijk genoemd: "Een wagen voorstellende 

Maria, Koningin der Harten, terwijl zij zich met kroon en scepter vertoont 

aan den voor haar neergeknielden." 

 

Het was een prachtige wagen, geheel in het wit. Op de troon onder een 

baldakijn zit Maria met een gouden kroon, geflankeerd door twee engelen. 

Aan haar voeten knielen in een boog twaalf bruidjes in het wit met een 

rood hart op de borst. De wagen wordt getrokken door zes paarden, 

beurtelings versierd met een wit en een blauw kleed. Het zijn jonge boeren 

die de paarden begeleiden. De foto is niet erg duidelijk. Daardoor is de 



enige persoon die herkenbaar is de toen 28-jarige Hubert Croonen op de 

voorgrond in het midden. 

 

De inhuldiging van het monument begon rond zeven uur. Het had geruime 

tijd geduurd voordat de deelnemers aan de optocht en de bezoekers via het 

oude paadje de Gulperberg hadden beklommen. Toen bisschop Lemmens 

het beeld onthulde klonken er kamerschoten. Op dat moment begonnen 

alle kerkklokken van het dekenaat te luiden."Van toren naar toren plant 

zich het galmen der klokken voort." 

Er was een feestpredicatie, de verzamelde koren zongen het Magnificat en 

er werd gebeden. Toen legden de kinderen hun bloemen neer aan de voet 

van het beeld, Claarke helemaal in het wit en Martin in een matrozenpakje. 

"Vol lieve bekoorlijkheid was de opdracht der kinderen." Maar boven op 

de berg zag men hoe de dreigende onweerswolken aan de horizon steeds 

dichterbij kwamen. Daarom werden de plechtigheden ingekort. Na een 

dankwoord van de bisschop daalden de duizenden de berg af. De 

organisatie was terecht bang voor paniek en dat de kinderen onder de voet 

dreigden te worden gelopen. Daarom klonk door de luidsprekers het 

uitdrukkelijk verzoek om eerst alle kinderen over het smalle pad naar 

beneden te laten gaan. 

 



Kerkdiensten voor de maand juni: 

 

Zondag 3 juni, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Cindy Lacroix 

 Jaardienst voor Pierre Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Roos Magermans-Kevers, tevens voor Joep  

  Magermans, dochters Marit en Carla, en schoonzoon Wiel 

  Jaardienst voor Ron Stassen 

 

Woensdag 6 juni, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 9 juni , 19.00 uur 

 Opgeluisterd door Chris Wouters 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Marlies Kleijnen 

 Jaardienst voor Hubert Narinx en Gertruda Narinx-Mulleneers (st.) 

 Jaardienst voor Gertie Braken-Hegger (stichting) 

 Jaardienst voor Laur Kleijnen en Annie Kleijnen-Noteboren (st.) 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

  Jaardienst voor Marie-Ange Mannens-Mordant 

  Voor Jef Croonen 

 

Woensdag 13 juni, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 16 juni, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Robert Engelen 

 Jaardienst voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting) 

  Jaardienst voor echtpaar Harie Hutschemakers en Maria  

  Hutschemakers-Faarts 

  Jaardienst voor Leo Essers en Maria Catharina Essers-Landerloo,  

  tevens voor Jef, Pierre en Guus 

  Jaardienst voor Anna Denis-Janssen en Jozef Denis 

 

Woensdag 20 juni, 10.00 uur leesmis 

 



Zondag 24 juni, 11.00 uur 

 Opgeluisterd door Jongerenkoor Joko 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Guido Lemlijn 

 Jaardienst voor Maria Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Pastoor Martens (stichting) 

  Voor Cato Cremers-Croonen 

  Jaardienst voor Harry Eussen 

  Jaardienst voor Andre Broers en Maria Broers-Huynen 

  Jaardienst voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 

  Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 27 juni, 10.00 uur leesmis 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 30 juni, 15.00 uur 

  Huwelijk Miriam Slenter en René Severijns 

 

 

Kerkdiensten voor de maand juli: 

 

Zondag 1 juli, 09.30 uur Woord en Communiedienst 

 Opgeluisterd door het kinderkoor 

 Jaardienst voor Servé en Josephina Vleugels-Goessens (stichting) 

  Jaardienst voor Jeanne Wouters-Lemmerling (stichting) 

  Jaardienst voor Jef Huijnen 

 

Woensdag 4 juli, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 8 juli, 09.30 uur Kermis 

 Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaars: Allen 

 Lector: Cindy Lacroix 

 Jaardienst voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen (Stichting) 

 

Maandag 9 juli, 11.00 uur Kermis 

 Lector: Leden van Jonkheid Reijmerstok 

 



Woensdag 11 juli, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 14 juli, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door Chris Wouters 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Jos Hendriks 

 

Woensdag 18 juli, 10.00 uur leesmis 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 21 juli, 13.30 uur 

  Doop Liva Zwakenberg 

 

Zondag 22 juli, 11.00 uur 

  Voorganger: Pastoor Jan Jansen 

 Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Cato Slenter 

  Voor Cato Cremers-Croonen 

 

Woensdag 25 juli, is géén leesmis 

 

Zondag 29 juli, 09.30 uur 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Marjan Habets 

 Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VASTENAKTIE 

 

De inzameling voor de Vastenaktie in Reijmerstok en Terlinden heeft dit 

jaar een bedrag van € 1.101,54 opgeleverd. Dit is het totaal  van de 

inzameling huis-aan-huis en de bijdragen die rechtstreeks per bank werden 

gegeven. 

Namens de mensen in Zambia dankt het Missiecomité alle gevers voor hun 

royale bijdragen.  

Ook hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt aan de inzameling. 

 

Namens Par. Missiecomité, 

J. Wolfs, secretaris      

 

 

 

Stichting kernoverleg Reijmerstok 

 

Het weer was spelbreker: gezellig samenzijn met nieuwe inwoners van 

Reijmerstok tijdens de poorten after party  

 

Stichting kernoverleg Reijmerstok heeft nieuwe inwoners die recentelijk in 

Reijmerstok zijn komen wonen, uitgenodigd om informeel kennis te maken 

onder het genot van een drankje tijdens de poorten after party. Helaas 

wilde het weer die avond niet meewerken en waren diverse mensen niet in 

de gelegenheid aan te sluiten.  

Niet erg, er komen nog vele andere mooie momenten om met elkaar kennis 

te maken. Natuurlijk hopen we dat iedereen zich snel thuis zal voelen in 

onze kleine, actieve leefgemeenschap! 

 

Namens stichting kernoverleg Reijmerstok,  

Ingrid Wouters  

Jaap van Soolingen  

Ben Lacroix  

Maurice Wouters  

Felix Lacroix 

 

 

 



Fanfare St. Franciscus 

 

Het voorjaar hing weer in de lucht en het zoemde dan 

ook van de activiteiten voor onze vereniging. Onze 

leerlingen Charity en Naomi lieten van zich horen tijdens 

het leerlingentreffen en behaalden een mooie eerste prijs. 

Chapeau dames! 

  

We mochten maar liefst drie gedecoreerden bezoeken 

namens onze vereniging.  

 

Maar ook gingen we 

de opnamestudio in. 

De Gulpener had ons 

gevraagd om het 

hoplied op te nemen, 

dat we elke keer spelen 

tijdens de relatiedag 

van de Gulpener. Dus 

op 15 mei gingen we 

de studio in…… Nu 

dienen de 

medewerkers van de 

Gulpener het lied nog 

in te zingen en dan zijn 

we reuze benieuwd naar het resultaat. Weer een leuke ervaring rijker! 

  

Richting Kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok hebben we diverse 

activiteiten gehad. Zo werd Kunstproject X gebouwd op het weiland. De 

tien gouden bomen trokken de aandacht en we ontvingen de gewenste 

media aandacht. Maar ook werd het kunstlint aangebracht op de route. Hoe 

leuk waren de reacties van de mensen als men weer iets nieuws ontdekte. 

En hoe verwonderd waren we dat de beschildering van het trafo huisje bij 

het Putveld maar niet opviel bij veel inwoners.  We brachten een worst 

naar de zusters voor mooi weer.  

 

We gingen drie keer op bezoek bij de kunstenaars met de KiDZ. Het 

eindresultaat was te bewonderen bij de KiDZ expositie.  

 



Maar ook vierden we de 10 edities van de Poorten van Reijmerstok door 

middel van een themaconcert “De vrienden van de poorten”. Na de 

opening door onze voorzitter werden door enkele kunstenaars van het 

eerste uur twee schilderijen onthuld. En die schilderijen kwamen tot leven 

en kletsten erop los. We leerden van alles over het ontstaan van de Poorten 

en hoorden dat Mona Lisa toch niet zo een zangtalent was. De fanfare 

speelde herkenbare muziek en werd hierin bijgestaan door zangkoor 

Reijmerklank, Emma en Maurice, die ook nog samen met het kinderkoor 

een lied verzorgde. Er was hierdoor voldoende afwisseling in muziek. Ook 

de jeugdraad hopte er weer op los. Voor de pauze en aan het einde van het 

concert werden we verrast door Hans en Jos die twee keer een blok 

“teekezingen” voor hun rekening namen. En wat werd er goed 

meegezongen. Het publiek genoot ervan, dit was af te lezen aan hun 

gezichten maar ook aan de reacties na het concert. Maar dat was nog niet 

alles, aan de andere kant van de muur op de Puthof hadden zich 9 

kunstenaars opgesteld met hun kunstwerk voor de wedstrijd. Er werd druk 

verteld met alle bezoekers en de stembiljetten waren even niet aan te 

slepen…. We mochten maar liefst 157 stembriefjes in ontvangst nemen. 

De drie winnaars waren dol enthousiast! Een middag met een gouden 

randje of moeten we zeggen 

gouden boom….. 

  



Ook hielden we een vrijwilligers avond en werd er hard gewerkt door 

poorthouders, vrijwilligers en kunstenaars om alles weer gepoetst, geregeld 

en in orde te hebben voor 21 mei. En toen was de dag van de 10de editie 

aangebroken…………. 

 

Een regenbuitje in de nacht had alles lekker fris gemaakt en al vroeg was 

het een bedrijvigheid in het dorp. Om 6 uur startte de eerste vrijwilligers. 

Ook kunstenaars waren er in alle vroegte. Om half 10 waren al de eerste 

gasten binnen en het weer werkte uitstekend mee. En het was druk als je de 

auto’s zag staan op de parkeerplaatsen dan wist je dat er veel mensen op de 

been waren. Iedereen genoot van de kunst, de poorten, de muziek, het 

concert in de kerk de lekker broodjes, de vlaai, koffie en andere 

versnaperingen. De kinderen maakte vele t-shirts en de speurtocht en 

kleurplaten werden ook veelvuldig gebruikt. Jammer was de regenbui aan 

het einde van de dag maar we hebben weer heel veel geluk gehad met het 

weer! We kijken terug op een geslaagd evenement met betrekking tot de 

kunst, kunstenaars, de poorthouders, huifkarren en natuurlijk de vele 

vrijwilligers. De organisatie verliep zonder grote problemen en iedereen 

heeft plezier gehad. Onze gasten waren lovend bij het naar huis gaan en 

hadden genoten. We willen via deze weg al iedereen bedanken die op 

welke manier dan ook eens teentje heeft bijgedragen aan het slagen van de 

10de editie van De poorten van Reijmerstok. Op naar de 11de op 1 juni 

2020.  

 

 

 



Nu is de tijd aangebroken om weer alles op te ruimen maar ook te leren 

van de dingen die misschien niet helemaal goed gingen. Daarom vragen we 

iedereen om eventuele evaluatiepunten met ons te delen. Stuur een mail 

naar secretaris@fanfarereijmerstok.nl  en kom op maandag 18 juni om  

20 uur naar onze evaluatie avond in gemeenschapshuis A gen Ing. We 

gaan natuurlijk niet alleen evalueren maar vooral ook genieten van alles 

wat we samen hebben mogen beleven. We kijken terug met foto’s en 

filmpjes en zorgen vooral voor een gezellige avond! Iedereen is welkom. 

  

Maar we zoemen als bezige bijtjes ook de komende tijd nog even door. Zo 

zullen we op zondag 10 juni een concert verzorgen op Hoogcruts. In de 

maand juni worden er vanuit de stichting Katholiek Erfgoed op diverse 

locaties tentoonstellingen gehouden. In het klooster van Hoogcruts zal in 

het gebouw een soort Broonkweg nagebouwd worden en zijn er foto’s met 

de processies van de dorpen in Eijsden-Margraten, Reijmerstok en 

Slenaken te bewonderen. Wij mogen als fanfare van 11.45 uur tot 12.30 

uur een concert verzorgen in dit thema. Komt u ook? 

  

Daarna zullen we ons klaar maken voor de Processie in het eigen dorp. Met 

aansluitend dit jaar een middag in de tent, verzorgd door de fanfare. Een 

werkgroep vanuit de fanfare is aan de slag gegaan om alle inwoners van 

Reijmerstok en van de omliggende dorpen te gaan verrassen met een 

gezellige kermismiddag. Van 13.00 tot 14.30 uur zal voor u optreden de 

gelegenheidskapel Franciska. Hierna zullen vanaf 15 tot 17 uur de 

Crombacher muzikanten voor u optreden. De blaaskapel Crombacher 

Muzikanten is als ‘knapkapel’ ontstaan uit de Harmonie Ste. Marie in 

Kerkrade, in de tijd tot de mijnsluitingen nog fanfare Ste Marie. De 

instrumentale bezetting van de Crombacher Muzikanten is zeer 

flexibel. Daardoor omvat het repertoire naast blaasmuziek in Boheemse en 

Moravische stijl ook Bigbandmuziek en “ Stimmungsmusik”. Limburgse 

medleys behoren vanzelfsprekend tot het vaste repertoire. We treffen u 
graag in de kermistent! 

Ook op maandag zullen we weer present zijn tijdens de rondgang met de 

jonkheid. Hierna hebben we een vakantie verdiend! We wensen een ieder 

al een fijne vakantie toe! 

Met muzikale groet, 

Fanfare St. Franciscus 

mailto:secretaris@fanfarereijmerstok.nl


 

De opbrengst van de Nederlandse Hartstichting  

heeft in Reijmerstok en een gedeelte van Terlinden  

het mooie bedrag van € 465,- opgebracht. 

 

Hartelijk dank aan alle gevers voor dit mooie resultaat. 

 

 

 
 
ZijActief Reijmerstok viert dit jaar het 80 jarig jubileum. 

Deze mijlpaal wordt gevierd met een etentje op vrijdag 1 juni in Gasterij 

Berg en Dal te Slenaken. Aanvang 19.00 uur.  

Het wordt een gezellige avond vol verrassingen. 

Onze 10 jubilarissen worden flink in de bloemetjes gezet: 

60 jaar lid: Tonny Lemmens 

50 jaar lid: Paula Croonen en Julia Canisius 

40 jaar lid: Itty Lacroix en Lea Hutschemakers 

25 jaar lid: Alice Lahaye, Resi Frijns, Kitty Cerfontaine, Maria Duyzings 

en Marion Kleijnen 

 

 

Maandag 25 juni is onze laatste activiteit voor de zomervakantie. 

Dan gaan we naar de Pluktuin in Eijs. We krijgen een rondleiding en 

kunnen zelf een boeket plukken.  

 

Alvast veel plezier bij de komende activiteiten!  

Namens het bestuur, 

Marlies, Paula, Marion, Elian en Ria. 



Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zaterdag 2 juni  Noorbeek   19.00 uur 

Zondag 3 juni  Banholt   11.00 uur 

Zondag 10 juni  Banholt   09.30 uur 

Zondag 10 juni  Noorbeek   11.00 uur 

Zondag 17 juni  Noorbeek   09.00 uur Kermis 

Zondag 17 juni  Banholt   09.30 uur 

Zaterdag 23 juni Noorbeek   19.00 uur 

Zondag 24 juni  Banholt   09.30 uur 

Zaterdag 30 juni Banholt   19.00 uur 

Zondag 1 juli   Noorbeek   11.00 uur 

Zaterdag 7 juli  Banholt   19.00 uur 

Zondag 8 juli  Noorbeek   11.00 uur 

Zondag 15 juli  Noorbeek   09.30 uur 

Zondag 15 juli  Banholt   11.00 uur 

Zaterdag 21 juli Noorbeek   19.00 uur 

Zondag 22 juli  Banholt   09.30 uur 

Zaterdag 28 juli Banholt   19.00 uur 

Zondag 29 juli  Noorbeek   11.00 uur 

 

 

Onderhoud (rondom) kerk en kerkhof 

 

De kerk, het kerkhof en alle groenvoorzieningen vragen om onderhoud. 

Veel werkzaamheden kunnen wij dankzij vrijwilligers zelf uitvoeren.   

 

Iedere eerste zaterdag van de maand worden deze werkzaamheden 

aangepakt. We beginnen om 9.00 uur. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met Tous Bastings. 

 

Het Parochiebestuur  

 

 

 

 



      Een steuntje in de rug nodig of een  

     helpende hand? 

 

     Franciscusgroep Cluster Terlinden. 

 

Tel. 06 – 55231278 van 9 tot 18 uur,  

daarna voicemail, die regelmatig wordt 

afgeluisterd. 

 

     Email: franciscusgroepct@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een feest!  

 
Wij zijn er weer klaar voor. U ook? Van 14 t/m 17 augustus is er weer een 

gezellige bouwweek van KVW.  

Zoals elk jaar werken we rond een thema. Voor dit jaar is het thema nog 

even geheim. Op vrijdag 17 augustus gaan we traditioneel met de hele 

KVW bende o.l.v. onze eigen fanfare vanuit het parkeerterrein naar het 

voormalige voetbalterrein. We nodigen u dan ook van harte uit om met ons 

mee te wandelen en samen te genieten van een overheerlijke bbq en een 

lekker drankje. Tijdens dit gezellig samenzijn kunt u de zelfgemaakte 

hutten en creatieve uitspattingen bewonderen.  

  

Indien u kinderen heeft in de leeftijd vanaf 4 jaar en in week 24 nog geen 

aanmeldformulier heeft ontvangen, kunt u zich melden bij Cindy Lacroix, 

Brede Hoolstraat 1, Reijmerstok 

 

 

mailto:franciscusgroepct@gmail.com


Bestellen van Heilige Missen 

Misintenties kunnen middels onderstaand formulier schriftelijk worden 

aangevraagd. Een volledig ingevuld formulier kunt u doormailen naar 

(lemlijn@hetnet.nl), of deponeren in de brievenbus van Eric Lemlijn  

(Reijmerstokkerdorpsstraat 88). Het verschuldigde bedrag kunt u 

overmaken op bankrek.nr. NL83RABO0143700375 t.n.v. Parochie St. 

Franciscus. Mochten wij naar aanleiding van uw formulier nog vragen 

hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op. 

 

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan 

weekbladen (Omroeper, Gulp en Geul, Etalage). Geef deze daarom tijdig 

door!  
 

Aanvraagformulier voor misintenties: 
 

Misintentie voor:  ………………………………………………… 

 

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is): 

   O Zeswekendienst 

   O Jaardienst 

   O Huwelijk of jubileum  

   O Anders: ……………………………………………….. 

 

Datum(s) misintentie:  

    zaterdag of zondag …………….……………….. a € 20,- 

 

    woensdag    ……………………….…….. a €   7,- 

 

Uw contactgegevens: 

 

(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..……………….. 

 
(datum) ……………………………….  

 

 

mailto:lemlijn@hetnet.nl


            

   Jonkheid Reijmerstok    
        Anno 1815 

 
 

Op 2 juni zullen de kinderen van Reijmerstok en Terlinden bijeenkomen 

voor een leuke knutselactiviteit waarmee ze de Jonkheid een duwtje in de 

rug geven. Nu de kinderen aan het werk worden gezet, wil het huidige 

bestuur van de Jonkheid ook een oproep doen aan alle papa’s, mama’s, 

opa’s, oma’s en overige dorpsgenoten in Reijmerstok. Zoals vele van jullie 

(van vroeger) weten, gaat de Kermistent, de dinsdag voor de Kermis de 

lucht in!  

 

Jammer genoeg kunnen we geen gebruik maken van een ‘2sec tent’ die 

zich vanzelf opzet... 

 

Daarom doen we bij deze een oproep naar vrijwilligers die een handje 

willen komen helpen bij het opbouwen van het Kermisterrein. We hebben 

enkele tijdstippen op een rijtje gezet waarop we hulp kunnen gebruiken.  

 

Dinsdag 3 juli 9:00:      Gaat de tent de lucht in! 

Dinsdag 3 juli 18:00-20:00:    Werkzaamheden binnen de tent. 

Woensdag 4 juli 18:00-20:00:     Werkzaamheden binnen en buiten de tent. 

Donderdag 5 juli 18:00-20:00:    Werkzaamheden buiten de tent. 

 

Het is handig om te weten hoeveel vrijwilligers er aanwezig zijn op deze 

tijdstippen zodat we kunnen zorgen voor voldoende werk/materiaal en 

uiteraard een drankje na afloop! Laat Viony Rutten wat weten via het 

nummer 06-29983991. 

 

Wilt u een handje bij dragen op een andere manier! Laat het ons weten! Bij 

voorbaat bedankt! 

 

Hopelijk tot dan! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samenstelling Parochiebestuur 

 

Pastoor Graat  Voorzitter en lid 043-4571221 /  06-13077296  

   kerkbestuur TerMar renegraat@home.nl 

 

Jef Denis  Penningmeester  06-12547867    

       jefbw9@gmail.com 

      

Eric Lemlijn  Secretaris  043-4572141 

       lemlijn@hetnet.nl 

 

Marjo Lacroix   Tevens lid van het 043-4571953 

   Kerkbestuur TerMar marjolacroix@ziggo.nl 

 

Tous Bastings  Tevens lid van het 06-80148206 

    Kerkbestuur TerMar tous.bastings@ziggo.nl 

 

Bankrekeningnummer  
NL83RABO0143700375 t.n.v. Parochie St. Franciscus  

 

Misintenties 

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven (zie elders in dit parochiecontact).   

 

Belangrijke gebeurtenissen 

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Pastoor Graat voor o.a.: Doopsel / 

Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis / Doorgeven van (langdurig) zieken 

/ Toedienen van sacramenten  

 

Kerkgebouw en Kerkhof 

- Kosters zijn: Cato Slenter (043-4572128) en Leon Gerrekens (06-27201884). 

Zij zijn tevens aanspreekpunt voor  vragen omtrent het kerkgebouw, luiden 

kerkklokken etc.. 

- Marjan Habets (043-4551508) zorgt voor versiering van de kerk. 

- Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen. 

 

Berichten voor Parochiecontact 

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact (aug- sept.), 

gelieve dat dan vóór 15 juli door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl 

 

 Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 
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