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Jaargang 16 nr. 217 
Van  1 april t/m 7 mei 2023 

 

Kopij voor Kerkblad nr. 218  
van 6 mei t/m 4 juni  

inleveren vóór 25 april 2023 

    Website parochies: www.rkkerkenstein.nl 
     Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

    KERKBLAD 

MISSEN en VIERINGEN  rondom PASEN 
 

St. Martinuskerk Oud-Stein: 
Palmzondag 2 april om 11.00 uur, tevens  
presentatie mis 1e Heilige Communie 

Goede Vrijdag 7 april om 15.00 en 19.00 uur: 
herdenkingsdienst  

Paaswake zaterdag 8 april om 18.00 uur  

1e Paasdag zondag 9 april om 11.00 uur 

Beloken Pasen zondag 16 april om 11.00 uur  
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp: 

Witte Donderdag  6 april om 19.00 uur:  

Paaswake zaterdag 8 april  om 20.00 uur  

2e Paasdag maandag 10 april om 09.30 uur 
 

VOEDSELBANK VOOR ONZE EIGEN GEMEENTE: 
  

U kunt de producten nog afgeven op de volgende plaatsen en tijden: 

• Parochiekerk Nieuwdorp t/m 1 april vóór of na de H. Mis op zaterdag 19.15 uur. 
 

• In de parochiekerk van Oud-Stein t/m 2 april vóór of na de H. Mis op zondag van 11.00 uur. 

Deze vastenactie is om de vluchtelingen in Zuid–Soedan te helpen 
een nieuw bestaan op te bouwen. Giften kunnen gedoneerd worden 
via het Vastenactie zakje, dat in het vorige Kerkblad was bijgevoegd 

of anders in een gewone envelop met vermelding ‘Vastenactie’. 
 

U kunt een bedrag in dit spaarzakje doen en dit mee nemen naar de kerk. Daar staat tot de zondag na 
Pasen (Beloken Pasen)`16 april een grote spaarbus klaar om uw gaven te ontvangen.  
 

U kunt het gevulde spaarzakje ook deponeren in een van de volgende brievenbussen:  
Heisteeg 66, Stein–Nieuwdorp; de Halstraat 36, Stein; Eburonenstraat 14, Stein–Kerensheide.  
Namens de Vastenactie hartelijk dank voor uw gift. 
 

Met onze bijdragen steunen we kleinschalige projecten voor mensen op de vlucht in Zuid–Soedan. 
We ondersteunen daar ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen in hun land een 
nieuw bestaan op te bouwen. De Vastenactie helpt met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waar-

mee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Een schoffel, schep en gieter kosten €12,-; zaad en 
gereedschap: €22,-; een kruiwagen €41,-; een ploeg €85,-  een waterpomp op zonnepanelen €1.240,- 

Kapel van het Bitter Lijden: 

Palmzondag 2 april om 10.00 uur 

Goede Vrijdag 7 april om 15.00 uur: 
Kruisweg en rozenkrans 

1e Paasdag zondag 9 april om 08.30 uur 

Beloken Pasen zondag 16 april 10.00 uur 
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ZATERDAG 1 APRIL  

Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
 - M.m.v.  Gemengd koor Nieuwdorp 
 Jrd. Sjaak en Bertha Claessen-Schepers. 
 

ZONDAG 2 APRIL  - Palmzondag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ter nagedachtenis van Raoul Stijnen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Presentatie mis 1e Heilige Communie 
1e Jrd. Bertha Janssen-Blonden; 
Jrd. Peter en Mathieu Wijnen; 
Jrd. Alphons en Mia Wenders-Schleijpen en 
zoon Math; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Frans Ostendorf;  
Wil Dormans namens het Martinuskoor. 
 

MAANDAG 3 APRIL  
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

09.00 uur: H. Mis 
Finy Franssen-Hamers; 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 5 APRIL  
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
Roos Dirkx-Demers en overleden broers en 
zusters. 
 

DONDERDAG 6 APRIL Witte Donderdag 
19.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

M.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
 

VRIJDAG 7 APRIL -  Goede Vrijdag 
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Kruisweg en rozenkrans 

 MISINTENTIES 

15.00 uur: H. Martinuskerk  
Herdenken van het lijden van Jezus 
 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Herdenkingsdienst lijden en sterven van Jezus 
 

ZATERDAG 8 APRIL - Paaswake 
18.00 uur: H. Martinuskerk 
Angelica en Alfredo Martinez, overl. fam. 
Bischoff-Heer-Sckamel, fam. Martinez Erro 
Roger-Eduard-Nicole -Emil, overl. familie, 
vrienden, bekenden en alle zielen in het  
vagevuur. 
 

20.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
M.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
 

ZONDAG 9 APRIL - 1e Paasdag 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
M.m.v. St. Caeciliakoor 
Jrd. Martin (Thé) Cremers en overl. ouders 
Cremers-Goossen en familie en overl. ou-
ders Smeets-Pepels; 
Wim Janssen en zoon Robert Janssen; 
Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers; 
Hary Hermans. 
 

MAANDAG 10 APRIL - 2e Paasdag 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jrd. Annie Janssen-Meuleberg. 
 

09.30 uur: H. Mis 
O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
M.m.v.  Gemengd Koor Nieuwdorp 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 12 APRIL 
18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
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ZATERDAG 15 APRIL  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Jrd. Sjaak Nijsten. 
 

ZONDAG 16 APRIL  - Beloken Pasen 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
1e Jrd. Mia Op den Camp-Broekhoven; 
Jrd. Zef en Bertha Janssen-Gorissen; 
Jrd. Wim Rutten; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters. 
 

MAANDAG 17 APRIL  
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 19 APRIL  
18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
Fons Fredrix, ouders Huntjens-Pepels,  
ouders Snellings-Curvers. 
 

ZATERDAG 22 APRIL 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

M.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Mia Heijnen-Lamine en Pie Heijnen en 
zoontje Harrie. 
 

ZONDAG 23 APRIL 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Zaligverklaring Theresia Neumann 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
M.m.v. St.Caeciliakoor 
Ouders Salden-Stevens, kinderen en Hetty. 
 

MAANDAG 24 APRIL 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

09.00 uur: H. Mis  Piet Pepels en Agnes 
Housmans en zonen Nico en Gerrit. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

WOENSDAG 26 APRIL  
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans   

19.00 uur: H. Mis 
 

ZATERDAG 29 APRIL 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
 

ZONDAG 30 APRIL  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Voor alle zieken in de parochies 
 

MAANDAG 1 MEI  

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood 
Zef Westhovens, Lens en Anj  
Westhovens, Christien Schmeitz en Jorge, 
overleden ouders en tevens voor Ria  
Steskens. 

WOENSDAG 3 MEI  
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
Roos Dirkx-Demers en overleden familie. 
 

DONDERDAG 4 MEI 

Dodenherdenking 
19.00 uur: Kapel Maria in de Nood 
 

ZATERDAG 6 MEI  

Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
M.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
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Wij feliciteren  onze dopelingen en hun ouders: 
 

JAXX, zoon van Jamie de Groof en Rob Wientjes 

JANE, dochter van Joyce Hameleers en Mick van Kempen 

RUBEN, zoon van Lisan Puts en Michel Sniekers 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

NOG ENKELE HANDREIKINGEN VAN 
PAUS FRANCISCUS… 
 

Paus Franciscus heeft een veertigtal handrei-
kingen gedaan, voor iedere dag van de 
Veertigdagentijd één. We hebben nog enkele 
dagen van die Veertigdagentijd te gaan, daar-
om kunnen we er ons voordeel mee doen met 
deze hulp van de Paus om deze bezinningstijd 
verder vorm te geven. 
Het zijn kleine en haalbare gebaren om meer 
liefde in de wereld en in je hart te bewerken. 
 

Hier volgen er enkele: 

• Een eerlijk compliment geven. 

• Danken zonder iets te verwachten. 

• Iedereen die je leven deelt groeten. 

• Ik hou van je zeggen aan je naasten      >>>> 

 

MEI MAAND  

MARIA MAAND 

TIEN JAAR PAUS FRANCISCUS 

Maandag 13 maart is het tien jaar geleden dat paus Franciscus aan-
trad. Na het plotselinge terugtreden van de eind vorig jaar overleden 
paus Benedictus XVI werd op 13 maart 2013 de Argentijnse  
kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus gekozen. 
Hij nam toen de naam Franciscus aan. Het was voor het eerst in de 
geschiedenis dat een paus deze naam koos. Hij gaf daarmee direct 

een statement af, want net als zijn patroon Sint-Franciscus vraagt paus Franciscus voortdu-
rend aandacht voor de armen en de zwakken in de samenleving.  

Wat veel mensen niet weten is dat paus Franciscus van beroep eigenlijk chemisch techni-
cus is. Hij werkte enkele jaren in een laboratorium, voordat hij priester werd en intrad bij 
de jezuïeten. Hij verbleef enige tijd voor studie in Spanje, Ierland en Duitsland en was on-
der meer provinciaal overste van zijn orde in Argentinië. In 1992 werd hij hulpbisschop 
van Buenos Aires en in 1998 aartsbisschop van dat bisdom. Ook in die tijd trok hij zich 
het lot van de armen in de sloppenwijken al aan.  
In 2001 werd hij kardinaal en in 2013 paus.  

• Luisteren stil en zonder oordeel. 

• Iemand helpen die wat rust kan gebruiken 

• Iemand bellen waarmee je lang geen  

   contact had. 

• In actie komen met vriendelijkheid. 

• De ander zoals hij is aanvaarden. 

• Bidden voor een familie met problemen. 

• Vertrouwen in anderen teruggeven.   

• Je onthouden van kwetsende woorden en 

houdingen. 

• Een ander bezoeken. 

Het zijn kleine handreikingen die de liefde 

in de wereld en in je eigen hart 

 laten groeien. 

ZONDAG 7 MEI  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Bertha Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Margaretha Wouters en Martinus  
Hermanus Wouters;   Jo Goossens. 

MISINTENTIES 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

Het leven is net als  

Ganzenborden 

Je kunt steeds opnieuw beginnen,  

behalve als je in de put  

blijft zitten. 

ROEPINGENZONDAG 

Op de 4e Zondag van Pasen viert de Kerk ‘Roepingenzondag’. Dat is dit jaar in het weekein-
de van 29 en 30 april. In alle katholieke kerken over de hele wereld wordt dan gebeden voor 
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en religieuze leven. Op de middag van  
Roepingenzondag is er om 16.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een  
speciale vesperviering waaraan ook de seminaristen en enkele religieuzen uit ons bisdom 
deelnemen. Iedereen is van harte welkom.  
 

PRIESTER WORDEN. WAAROM NIET? 

Jaren geleden werd er in Duitsland campagne gevoerd met de slogan: ‘Als je harten van 
mensen wilt raken, kun je chirurg worden…. of priester’. Dat was spits gevonden en het 
geldt nog steeds. In een wereld waarin er veel aandacht is voor de buitenkant en voor aller-
lei zakelijke en materialistische aspecten van het leven, is er een groeiende behoefte aan 
mensen die zich om de binnenkant bekommeren, aan mensen die anderen weten te raken. 
Dat is precies wat priesters en diakens proberen te doen: mensen raken met de boodschap 
die Jezus in het evangelie heeft gegeven. Iets voor jou? Waarom niet? Kom eens praten.  
Bel rector Lambert Hendriks 045-5466810 of stuur een mail rector@rolduc.nl.  
Meer info vind je op www.rolduc.nl                                                        

Bisdom Roermond 

      ***NIEUW IN CENTRUM STEIN*** 
 

NATUURGENEESKUNDIG THERAPEUT 

Marijke Goossens – Tilmans 
 

Omphaliusstraat 3  T: 06-41822859 
 

praktischgezond@gmail.com 

Enkel op afspraak 

 

STIL 
 

Wanneer de mensheid  
onverwacht tot stilstaan 

wordt gebracht  

Wanneer het niet meer gaat  
om politiek en geld en macht  

Dan komen we dicht bij onszelf  
en kijken we door een andere bril  

Dan zien we weer waar het om gaat  

en dan wordt de wereld stil  

Roos Smeets 
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OVER ONZE HEILIGEN  (39)    SINT MARCUS, 25 april 
 

Uit mijn tijd als misdienaar, lang, lang geleden, herinner ik me dat in onze 
parochie op 25 april de Sint Marcusprocessie werd gehouden. Deze proces-
sie, die door de velden trok, was net zoals de Kruisprocessies een smeekbede 
om zegen te vragen voor de vruchten van het veld. 
Het was dan vroeg in de morgen en soms waren gewassen op het veld be-
schermd tegen de nachtvorst. Natuurlijk zorgden de boeren en de tuinders 
met vakmanschap voor de gewassen, maar ze waren zich er ook van bewust 
dat ze naast hun eigen inzet ook de hulp van ‘Boven’ nodig hadden.  
Tijdens de processie werd de litanie van alle Heiligen gebeden of gezongen 
om de voorspraak in te roepen om de gewenste groei en bloei te bevorderen. 
Bij de liturgiehervorming in 1969, na het Tweede Vaticaans Concilie, 
 verdween de processie van de kerkelijke kalender. Maar dat is natuurlijk 

geen reden om niet te bidden voor een goede oogst! Dat is en blijft nodig.  
Het feest van Sint Marcus op 25 april bleef gehandhaafd. 
 

Sint Marcus is een van de vier evangelisten. Hij heeft het verhaal over Jezus opgetekend en daarbij 
gebruik gemaakt, niet alleen van zijn eigen herinneringen, maar ook geput uit de bronnen die  
Sint Petrus beschikbaar had. Marcus wordt wel eens beschouwd als de secretaris van Petrus. 
Het evangelie volgens Sint Marcus kan men zien als het oudste van de vier evangeliën. Het is wat 
omvang betreft de kortste tekst. 
 

De kern van het evangelie volgens Marcus is de boodschap dat Jezus de Zoon van God is. 
Vanuit die zending doet Jezus Zijn werk in de wereld. Daar legt Marcus de nadruk op. Sint Marcus 
wordt beschouwd als de stichter van de kerk van Alexandrië. Daar heeft hij het evangelie verkon-
digd. De stad Alexandrië lag aan de monding van de Nijl in het noorden van Egypte.  
Hij werd in 43 de eerste bisschop van de Koptische Christenen. Marcus stierf de marteldood in 68. 
Zijn lichaam werd begraven en de overlevering wil dat zijn stoffelijke resten in 818 door zeerovers 
uit Venetië werden geroofd en naar die stad overgebracht. Er wordt verteld dat zijn stoffelijke resten 
op het schip bewaard werden onder stapels varkensvlees. De reden daarvan was, dat men ervan over-
tuigd was dat moslims daar niet zouden zoeken! 
 

Ter ere van de heilige werd in Venetië de nu beroemde basiliek gebouwd en het plein erbij  
San Marco gedoopt.25 april is de naamdag van al degenen die Marcus, Marc of Mark heten.  
Proficiat ! 
Het voordeel van die naam is het feit dat je nooit de naam hoeft te spellen. Alleen maar aan te geven 
of met met een ‘c’ of met een ‘k’is. 

J.P. Janssen, pr. ass. 

UPDATE GEZONDHEID BISSCHOP HARRIE SMEETS 

De chemokuren waarmee bisschop Harrie Smeets van Roermond 
afgelopen anderhalf jaar aan een hersentumor werd behandeld, zijn 
gestopt. Hoewel de groei van de eerste tumor geruime tijd geremd 
kon worden, heeft zich inmiddels een kleinere tweede tumor ont-
wikkeld. Deze bleek ondanks een aantal bestralingen niet meer zon-
der risico’s behandelbaar.  
 

Begin januari hebben de artsen daarom in overleg met de bisschop 
moeten beslissen om de resterende twee chemokuren stop te zetten. 
 

Mgr. Smeets is dankbaar voor het gebed en de vele andere blijken 
van steun die hij sinds het begin van zijn ziekte heeft mogen ontvangen.  
 

Hij roept iedereen op om in hun gebeden ook alle andere zieken te blijven gedenken.  
 

Bisdom Roermond, Nieuwsbrief 3 maart 2023  
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PASTORAAL TEAM 
 

Pastoor R. Schwillens, 046-4331328 
(in geval van nood 06-10901080) 
Assistent: Pastoor J.P. Janssen, 046 - 4331200 
 

Website cluster Stein-Urmond-Berg:  
www.rkkerkenstein.nl  
 

PAROCHIES: 
 

St. Martinuskerk:   
Wilhelminaplein 1, 6171 EN  Stein 
Parochiekantoor:  
De Halstraat 36  6171 HK Stein 
Telefoon tijdens openingsuren: 046-4331674 
Openingsuren maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00-11.00 uur.  
Email parochie: h.martinusstein@kpnmail.nl 
Rabobank NL81 RABO 0149 2011 84 
 

 St. Jozefkerk:   
Sanderboutlaan 10a, 6171 BD  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor het spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein,  
De Halstraat 36, 6171 HK Stein 
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Telefoon: 046 - 4331328 
Emailadres olvhdc.nieuwdorp@gmail.com 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66 
vrijdag van 09.30-11.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en 
Samenleving bij Bie Os Mijn Streekomroep tussen 
08.00 en 10.00 uur.  
 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een  
H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de ker-
ken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - Sittard/
Geleen - Beek). 

Presentatie: Christianne Moerkens 

Techniek: Rinus Moerkens. 

TE DOEN STEIN 
 

Zondag 2 april 10.30 uur:  
motorzegening door pastoor 
Janssen op het terrein van  
Rijopleiding Osseforth, Businesspark Elsloo 
 

2 april: Nationale Museumweek geopend 
voor publiek: de Kasteelruïne Stein  
van 13.00 tot 17.00 uur 
 

27 april: Koningsdag 
 

4 mei: Dodenherdenking 
 

5 mei: Nationale Bevrijdingsdag 

 

PASTORAAL TEAM 
 

Pastoor R. Schwillens, 046-4331328 
(in geval van nood 06-10901080) 
Assistent: Pastoor J.P. Janssen, 046 - 4331200 
 

Website cluster Stein-Urmond-Berg:  
www.rkkerkenstein.nl  
 

PAROCHIES: 
 

St. Martinuskerk:   
Wilhelminaplein 1, 6171 EN  Stein 
Parochiekantoor:  
De Halstraat 36,  6171 HK Stein 
Telefoon tijdens openingsuren: 046-4331674 
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00-11.00 uur.  
Email parochie: h.martinusstein@kpnmail.nl 
Rabobank NL81 RABO 0149 2011 84 
 

St. Jozefkerk:   
Sanderboutlaan 10a, 6171 BD  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor het spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein,  
De Halstraat 36, 6171 HK Stein 
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Telefoon: 046 - 4331328 
Emailadres: olvhdc.nieuwdorp@gmail.com 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66 
vrijdag van 09.30-11.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

 

4 juni: 1e H. Communie in de  
St. Martinuskerk Oud-Stein voor  
leerlingen van BS de Triviant 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

  

Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

  

 - maandag,  
  donderdag 
13.30-15.30 u. 
  
- woensdag 
10.00-12.00 u. 

- maandag,  
  donderdag 
13.30-15.30 u. 
  
- woensdag 
10.00-12.00 u. 


