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Deadline aanleveren kopie voor het
Augustus nummer , zondag 23 augustus
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Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie
en gezond weer terug !!
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NUMMER
Zondag 23
augustus
18:00 uur

Redactie d’r Tump
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Kerkberichten
Parochie Parochie
H. Laurentius
Bemelen
Pastor: pater Jos Pijpers SMA
adres:
Sint Laurentiusstraat 3
6268 NJ Bemelen
Telefoon :
043-4071306
e-mail
:
h.laurentius.bemelen@outlook.com
website
:
www.laurentiusparochie.nl
facebook :
www.facebook.com/H.Laurentiusparochie
bankrekeningen :
kerkbijdragen : IBAN NL31 RABO 0119 8861 62
misintenties : IBAN NL05 RABO 0109 9032 93

KERKELIJKE DIENSTEN AUGUSTUS 2020
NB: alle aankondigingen onder voorbehoud! (*)
Achttiende zondag door het jaar (groen)
Thema: ""Deel wat je hebt"
Zondag
2 augustus
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
als jaardienst voor ouders Drummen - Krutzer en t.i.v. de
overledenen van de familie Drummen – Krutzer;
t.i.v. Pierre Pittie

Negentiende zondag door het jaar (groen)
Thema: "Stilte na de storm"
Zondag
9 augustus
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
t.i.v. Elly Dreessen-Vollers; t.i.v. Huub Quax

Maria Tenhemelopneming – Kroedwösj (wit)
Thema: "Onze Moeder"
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Zaterdag
15 augustus
19.00 uur

Bij mooi weer eucharistieviering in de pastorietuin
met samenzang.
Bij slecht weer is de viering in de kerk zonder
samenzang!

Zondag
16 augustus
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
t.i.v. Michel Huveners, t.i.v. Corrie Huveners-Valkenhoff
van Doorn

Eenentwintigste zondag door het jaar (groen)
Thema: "Toekomst openen"
Zondag
23 augustus
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
Als zeswekendienst voor Maria Wolfs-In de Braekt; t.i.v.
Harry Wolfs, Michel Wolfs en Miep Wolfs-Plum; t.i.v. Jo
Rouwet.

Tweeëntwintigste zondag door het jaar (groen)
Thema: "Durven verliezen om..."
Zondag
30 augustus
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
Als eerste jaardienst voor Gérard Ramdemaker,
t.i.v. overleden familieleden fam. Hendriks - Coumans

(*) Coronamaatregelen
De pastoor en het parochiebestuur zijn blij dat we met elkaar weer de
Mis kunnen vieren ondanks het feit dat de omstandigheden niet ideaal
zijn. We weten uit de dorpen in de omgeving hoe makkelijk het virus
om zich heen kan grijpen. Bij alles wat we hebben besloten staat de
gezondheid van onze dorpsgenoten bovenaan. Daarnaast proberen we
er alles aan te doen om u weer ‘thuis’ te laten voelen in onze kerk,
maar ook dat u zich er veilig voelt.
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In d’r Tump van juni hebben we uitvoerig alle maatregelen toegelicht. U
kunt dat nog nalezen op onze website en bij de ingang van de kerk ligt
een flyer. Momenteel werken we volgens de protocollen die de
bisschoppen op 10 juli jl. hebben bekend gemaakt.
We herhalen kort de hoofdpunten:
•
•

•
•

Met inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5 meter is het
voor onze bescheiden kerk slechts mogelijk om maximaal 35
personen te ontvangen.
U kunt voor een gewenste datum een plek in de kerk reserveren
bij Rosette Schlösser 043 4071254 of e-mail
rosette.schlosser@ziggo.nl. Reserveren is niet verplicht maar op
zondagmorgen zal het kerkbestuur mensen toelaten zolang er nog
niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn.
Voortdurend gelden de anderhalve meter hygiëne regels: handen
reinigen, het gebruik van papieren zakdoekjes en niezen in de
ellenboog.
We doen een dringend beroep op u om niet naar de kerk te komen
indien u verkoudheidsklachten en/of verhoging heeft.
Doopvieringen

2 augustus 11.00 uur:
9 augustus 13.30 uur
30 augustus 11.00 uur:

Julie Dullens
Latiesia Dreessen
Zyno Houten

Huwelijksviering
6 augustus 2020

Christian van Tooren & Annemarij Prinsen

Maria Tenhemelopneming
In het weekeinde van 15 en 16 augustus viert de kerk het feest van
Maria Tenhemelopneming. Bij die gelegenheid wordt de kruidenzegen
over de “kroedwösj” uitgesproken. Het is de bedoeling om op
zaterdagavond om 19.00 uur de H. Mis in de pastorietuin te vieren bij
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het Mariabeeld van Banneux. We willen daarbij ook weer liederen
zingen uit de rode bundel (GVL). Iedereen die graag weer eens wil
(mee) zingen is van harte uitgenodigd. Dat alles zal gebeuren onder
strikte inachtneming van de 1,5 meter en een zig-zag opstelling, zoals
dat is voorgeschreven. Het is goed om elkaar weer muzikaal te
ontmoeten ook al leggen de omstandigheden beperkingen op.
Wanneer de weersomstandigheden een mis in de tuin niet
toelaten, dan zal de viering in de kerk plaats vinden, maar zonder
samenzang.
Op zondag 16 augustus zal de kruidenzegen in de kerk zijn onder de
inmiddels bekende voorwaarden (*).

Opbrengst Vastenactie 2020
Op zondag 1 maart ging de Vastenactie 2020 van start met een
veiling/verkoping in onze kerk. De Vastenactie van de parochies
Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Eijsden, Gronsveld, Mariadorp,
Mesch, Oost-Maarland en Rijckholt werd dit jaar door Bemelen
georganiseerd.
Met deze Vastenactie ondersteunen we het St. Jospeh Hospital in
Nkwanta, Ghana.
Na een vlotte start werd de actie overvallen door de
coronamaatregelen. Niettemin hebben we toch een mooie opbrengst
weten te behalen. De opbrengst is als volgt:

Parochie
Veiling / verkoping
H. Laurentius
H. Kruisverheffing
H. Martinus
H. Bartholomeus
H. Martinus
Maria Tenhemelopneming
H. Pancratius

Plaats
Bemelen
Bemelen
Cadier en Keer
Breust-Eijsden
Eckelrade
Gronsveld
Mariadorp
Mesch
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€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal
580,29
2.282,85
868,20
420,00
410,00
587,23
213,00
187,40

Parochie
H. Jozef
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Missiehuis

Plaats
Oost-Maarland
Rijckholt
Cadier en Keer

€
€
€

Totaal
600,66
50,00
750,00

€ 6.949,63

Totaal

De parochie Bemelen heeft heel veel geld ingezameld. Dit is onder
andere te danken aan de royale giften van parochianen en natuurlijk
aan de enthousiaste en vasthoudende inzet van onze collectant, Paul
van Melis. Daarnaast gaat onze dank uit naar Marleen Andriën die
deze actie heeft vorm gegeven en gecoördineerd. We danken iedereen
die heeft bijgedragen aan deze actie. Ook dank aan het Missiebureau
van het bisdom Roermond voor de praktische en financiële
ondersteuning. Het Missiebureau vulde het bedrag aan tot € 8.000,- en
nam ook het drukwerk voor hun rekening. Onze dank is mede namens
de Zusters O.L. Vrouw der Apostelen en de patiënten in Nkwanta.
Op onze website vindt u een uitgebreide toelichting op het doel van de
actie en de opbrengst.

Bericht van de pastoor
Beste mensen,
In d’r Tump van de maand mei stond op bijna elke pagina wel het
woord: “afgelast” vermeld. En dat had natuurlijk te maken met de
maatregelen die waren getroffen, om de corona crisis te boven te
komen. Zodoende konden de vele geplande activiteiten en vieringen
niet doorgaan. Wij gingen letterlijk en figuurlijk op slot. Dat betrof
kerkelijke vieringen maar ook vieringen en evenementen, die door
verenigingen in het dorp waren gepland, voornamelijk voor de maand
juni. Dat was jammer, maar ook onvermijdelijk. Want de gevolgen van
een eventuele uitbraak zouden niet te overzien zijn geweest. Wellicht
dat later dit jaar enkele plannen alsnog kunnen worden gerealiseerd.
Of zelfs volgend jaar.
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Zelf zou ik op 28 juni mijn gouden priesterjubileum hebben willen
vieren, samen met de parochie en de dorpsgemeenschap, met een
viering in de kerk, gevolgd door een gezellige receptie in de tuin van de
pastorie. Ook dit heeft niet plaats kunnen vinden. Het plan is nu om
(Deo volente!) het feest volgend jaar te vieren op een nader te bepalen
datum in juni. Niettemin hebben wij een bescheiden viering gehad in de
kerk waar een beperkt aantal mensen aan konden deel nemen. Geheel
volgens de voorschriften. Muziek voor de viering werd aangeboden
door organist en soliste. Het was voor mij een mooie gelegenheid, om
toch terug te blikken op 50 jaar pastorale arbeid in Ghana, de
Filippijnen en nu in Nederland. Zowel voor de parochie van Bemelen
alsook, als Provinciaal Overste, voor de SMA gemeenschap.
Ik heb alle jaren ervaren als een rijke beleving van mijn priesterambt.
Niet zozeer vanwege mijzelf, maar vooral ook door de mensen met wie
je en voor wie je zoveel jaren hebt samen gewerkt. Zij zijn toch de
bouwstenen die het bouwwerk van mijn pastorale taken tot stand
hebben gebracht. En daar ben ik iedereen heel dankbaar voor. Velen
van hen zijn mij al voor gegaan op “de weg der mensen” en hebben
zich gevoegd bij de Schepper van al het goede. Wij hebben in gebed
aan hen allen gedacht tijdens de viering.
Ik wil parochianen en verenigingen, de harmonie en koren bedanken
voor hun goede wensen, en ook voor de bijdrage die zij hebben
gegeven voor het jubileum project. En dat betreft eveneens weer het
ziekenhuis in Nkwanta, Ghana. In samenwerking met pater Ambro
Bakker, SMA, deken van Amsterdam, die ook zijn gouden jubileum een
jaar heeft moeten uitstellen, willen wij al onze giften beschikbaar stellen
voor het ziekenhuis project. Wij zullen daarbij geen aftrek van kosten
maken, van welke aard dan ook. Alle giften die ons worden
toevertrouwd, gaan in zijn geheel naar het project. Dank voor de
bijdragen die u mij nu al heeft toevertrouwd. Wij zullen doorgaan met
onze inzameling tot aan de viering van het volgend jaar. Wij hopen op
een goed resultaat en daar begint het al op te lijken! Dank voor de vele
goede wensen en wenskaarten en voor de bloemen. Zo werd het, van
een uitgesteld feest, dan toch nog een mooie en waardige viering. Ik
wens eenieder een mooie vakantieperiode toe, ondanks de problemen
waar wij vanwege de crisis nog steeds mee worden geconfronteerd.
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Misschien zijn dit ook wel voor u momenten van rust en van bezinning.
Beste wensen en vriendelijke groeten. Jos Pijpers, SMA, Pastoor.
Van de penningmeester
Geachte Parochianen,
Bijgaand treft u aan een financieel verslag betreffende onze Parochie
over het boekjaar 2019.
Boekjaar 2019 hebben we af kunnen sluiten met een batig saldo van
€ 203,00. Ten opzichte van 2018 kunnen we in het algemeen stellen
dat we de extra opbrengsten hebben gebruikt ten behoeve van het
onderhoud van onze kerk. Mocht u vragen danwel opmerkingen
hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze
parochie.

BATEN
kerkbijdragen
collecten
stipendia
huwelijken
uitvaarten
offerblokken/kaarsen
ov kerkelijke diensten
opbrengst landerijen
rente
opbrengst begraafplaats
rijks-en gemeentelijke bijdragen
opbrengst Huiskamer
TOTAAL
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2018
realiteit
11.823,84
5.778,28
1.125,00
2.425,00
3.705,00
1.211,41
1.350,00
1.371,15
19,03
1.465,00
2.214,00

2019
realiteit
11.469,34
6.237,14
1.515,00
2.000,00
3.325,00
1.213,68
1.260,00
1.730,89
9,15
4.820,00
4.834,00
750,00

32.487,71

39.164,20

LASTEN
pastorale functie vergoedingen
jaarlijks onderhoud
energie kosten
verzekering
kosten eredienst
bijdrage aan bisdom/dekenaat
beheerskosten
TOTAAL
Voordelig saldo

4.800,00
4.728,05
5.636,76
3.116,44
6.541,16
4.550,56
3.105,53

4.800,00
11.454,91
6.114,70
3.535,17
6.567,36
2.147,92
4.341,40

32.478,50

38.961,46

9,21

202,74

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons
bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of
een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk
kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want vanuit
het verleden hebben we in Limburg heel veel kleine parochies, die in
deze tijd maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom
is het goed dat de krachten gebundeld worden.
Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend
kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel
uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die
verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een
federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één
kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van
tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige
nieuwe parochie.
U gaat daar de komende tijd meer over horen.
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Kruisen en kapellen online opzoeken
Maar liefst meer dan drieduizend zijn het er: de kruisen en kapellen die
langs de Limburgse wegen staan. Sommige zijn al eeuwenoud, andere
pas recent opgericht. Het zijn kleine monumentjes van volksvroomheid
in het landschap. Zeker in deze vakantietijd is het de moeite waard om
al wandelend of fietsend er eens een paar te bezoeken.
De stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich al meer dan 65
jaar in voor het behoud en beheer van dit klein-religieus erfgoed.
Honderden vrijwilligers zijn in Limburg in de weer om de monumentjes
te onderhouden. Sinds kort heeft de stichting een nieuwe website
waarop alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg te vinden is,
evenals links naar leuke wandel- en fietsroutes. Kijk eens op
www.kruisenenkapellenlimburg.nl

11

Harmonie St Laurentius
Donateursactie Harmonie
Ook dit jaar komen onze bestuursleden begin september, met gepaste
afstand, weer bij u langs de deur voor de jaarlijkse donateursactie. Een
bijdrage is geheel vrijwillig. Het bedrag bepaalt u zelf. Of het nu één euro is of
honderd, wij zijn u dankbaar.
Tijdens de donateursactie helpt u ons om een mooie traditie in stand te
houden. Wij zien onze vereniging graag als een dorpsbepalende en
verbindende factor. Sinds een aantal jaren is ons doel om muziek te maken
met en voor 'ons' dorp. We organiseren concerten, brengen serenades,
begeleiden de jaarlijkse processie, vieren jubilea en we presenteren ons graag
als trotse vertegenwoordigers van Bemelen bij andere verenigingen. Om dit
alles te kunnen financieren zijn wij afhankelijk van lidgelden, subsidies, de
inkomsten van de jaarlijkse antiekmarkt en giften. Het laatste dit jaar nog
meer dan anders vanwege het wegvallen van de antiekmarkt.
Waar besteden wij uw geld zoal aan?
- Het onderhoud van onze instrumenten. De revisie van bijvoorbeeld één
klarinet kost al snel een paar honderd euro.
- Het verstellen/bijmaken van onze uniformen, een ambachtelijk klusje.
- Het organiseren van mooie concerten voor u, zoals het Bemelen 1000+
concert.
- De aankoop van nieuwe bladmuziek.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en tot september.
Namens het bestuur, Annick Mes-Brouwers

Oud Papier
LET OP: Op zaterdag 29 Augustus wordt er oud papier ingezameld door de
harmonie St. Laurentius. Wij willen u vriendelijk verzoeken om het oud papier
gebundeld of in dozen vanaf 09:00 uur aan de doorgaande weg te zetten. Bij
regenachtig weer gaarne het oud papier pas ‘s morgens buiten zetten en niet
daags ervoor. Zo hoeven onze vrijwilligers Lambert Thomassen, Marco
Meerstad en Wendy Bessems geen doorweekt papier op te halen.
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Seniorenvereniging
Beste leden,
2020 heeft voor ons allemaal onverwachts een hele andere wending
gekregen. Net als vele andere verenigingen hadden ook wij allerlei plannen
voor dit jaar. Maar Corona heeft alles anders gemaakt.
In april hadden we ons 50-jarig jubileum willen vieren. We hopen dit nu in
April 2021 te kunnen houden. Door de aangepaste regels van busreizen kan
helaas ook ons jaarlijkse uitstapje niet doorgaan. Wel overwegen we om op
aangepaste wijze een Kerstviering te organiseren. Hiervan houden we jullie
op de hoogte.
Onlangs hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons oudste lid:
mevrouw Maria Wolfs-In de Braekt. Zij was een zeer trouw en geliefd lid van
onze vereniging. We wensen haar familie veel sterkte toe.
Gelukkig zijn er ook activiteiten, die wel binnen de Corona maatregelen
kunnen plaatsvinden. De seniorenwandelingen op de eerste woensdag van
de maand hebben al weer enige keren plaatsgevonden. Het tijdstip van
vertrek is echter gewijzigd. We vetrekken vanaf nu om 10.00 uur bij het
Gemeenschapshuis.
De jarigen hebben dit jaar allen hun felicitatiekaart toegezonden gekregen en
de kroonjarigen (75, 80, 85 etc.) met een kleine attentie erbij.
Ook de “Hoeskamer” probeert weer in de open lucht te starten (zie d’r Tump
van juli)
Beste mensen, we leven in een moeilijke en uitzonderlijke tijd en zeker voor
Senioren is het extra moeilijk. Dus… probeer op de één of andere manier
contact met elkaar te houden, blijf gezond en “haw pin” !
We hopen jullie in de naaste toekomst weer te kunnen ontmoeten.
Het Bestuur, Francine, John, Hans en Rosette.
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Advertenties
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Hoeskamer Bemelen
We hebben jullie gemist!
We hopen dat jullie deze tijd allemaal
goed doorgekomen zijn en dat jullie
gezond en wel zijn gebleven.
Nu de maatregelen wat soepeler
worden willen we ook voorzichtig aan
weer beginnen met de Hoeskamer. Stapje voor stapje. Veiligheid voor
alles. Omdat onze locatie achter de Pastorie op dit moment niet echt
geschikt is voor een veilige 1,5 meter afstand bijeenkomst en er
daarnaast een heel draaiboek doorlopen moet worden om hier weer te
beginnen willen we de eerste stapjes in de buitenlucht nemen.
Als eerste geplande bijeenkomst willen wij Woensdag 12 Augustus
elkaar ontmoeten bij Hotel Bergrust. Vanaf 14:00 uur hopen we daar
bij goed weer een gezellige (en veilige) middag door te brengen. Mocht
het weer niet zo best zijn dan kunnen we, afhankelijk van het aantal
deelnemers kijken of we geheel conform de veiligheidsrichtlijnen naar
binnen toe kunnen.
We hopen jullie op Woensdag 12 augustus weer te mogen begroeten
want ja, we hebben jullie echt gemist ! Wel graag vóór donderdag 6
augustus aanmelden via mail of telefoon (is ook volgens de
richtlijnen)
Namens de Hoeskamer Bemelen
Francine Troisfontaine en Marielle Urlings
(tel 06-18640184 of mail: Urlingsmarielle@gmail.com)
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F.C.
BEMELEN
Corona :
Ons 50-jarig jubileumjaar had een gouden pagina in onze clubhistorie
moeten worden, door het coronavirus en het overlijden van Pierre Pittie
werd het echter een zwart omrande bladzijde.
Langzaam leek er in mei een kentering te zijn en het coronavirus
langzaam onder controle te komen, toen we recent weer werden
opgeschrokken door een opleving van het virus waarvan we nu nog
niet weten welke kant het verder op gaat.
Op advies van het RIVM heeft de overheid in de achterliggende
periode besloten de teugels toch al wat te laten vieren. Vanaf 1 juni jl.
werden sporttrainingen weer toegestaan met de 1,5 m afstandsrestrictie. Omdat ons veld in vervroegd onderhoud was, zijn we toen
uitgeweken naar het kunstgrasveld van vv Keer voor onze wekelijkse
trainingen. Vanaf 1 juli jl. is het weer toegestaan om wedstrijden te
spelen. Vanaf 1 augustus a.s. zullen de trainingen weer worden hervat
op ons eigen sportcomplex “De Sleutel”, dit in verband met de vrijgave
van de velden door de gemeente per die datum. Dan zal ook de
voorbereiding, inclusief oefenwedstrijden van het seizoen 2020-2021
van start gaan. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de coronaontwikkelingen. We kunnen niet anders als afwachten en iedereen “een
blijf gezond” toe te wensen !
Jubileumviering 50-jaar :
Door het coronavirus hebben we de geplande organisatie van onze
jubileumviering van 8, 9 en 10 mei jl. af moeten lassen. We hebben er
voor gekozen om onze jubileumviering een jaar vooruit te verplaatsen
naar het weekend van 30 april,
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1 mei en 2 mei 2021, als de omstandigheden het dan tenminste
toelaten. We maken er dan een F.C. Bemelen 50+ viering van, in
navolging van de Bemelen 1000+ viering in 2018. Natuurlijk houden wij
jullie de komende maanden op de hoogte van de vorderingen in onze
jubileumorganisatie.
Opening sportseizoen :
Normaal organiseren we op de derde zondag van augustus onze
traditionele “Opening seizoen”- activiteit. Een sportief evenement voor
de gehele dorpsgemeenschap in de vorm van een laagdrempelige zeskamp, mini-voetbal, boerengolf of spellenmiddag. Vanwege de
coronamaatregelen hebben we echter besloten om voor het eerst in
een lange historie dit evenement dit jaar niet te organiseren. We hopen
natuurlijk dat we volgend jaar u weer allemaal kunnen verwelkomen op
de opening van het sportseizoen 2021-2022.
Indeling team : Op dit moment is alleen de indeling van ons eerste
team bekend, de indeling van ons 2e team en G-team volgt later,
Tegen wie moeten wij het volgend seizoen sportief op gaan nemen
:Competitie :
KNVB-beker
-

Abdissenbosch
Amstenrade
Daalhof
Geertruidse Boys
Geulsche Boys
IBC ‘03
Partij
Rimburg
RKSVB
SNC’14
SSA Haanrade
Vijlen

Haslou
RKASV
Willem I
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Programma augustus 2020 :
Vanaf 1 juli jl. zijn trainingen en het spelen van wedstrijden weer
toegestaan. We hebben ter voorbereiding van de competitie 2020-2021
dan ook een oefenprogramma vormgegeven. Onderstaand
oefenprogramma is echter onder voorbehoud, vanwege
coronamaatregelen en gewijzigde planning kunnen hier nog wijzigingen
in optreden, dus wilt u komen kijken of supporteren dan is het altijd
handig om even contact op te nemen met een van de leden of er
wellicht een wijziging in het programma is opgetreden.
Mogelijk worden er ook nog oefenwedstrijden ingepland voor ons 2e
team en ons G-team.
Zondag 9 augustus
Zondag 16 augustus
Zaterdag 22 aug
Zondag 30 augustus
Zondag 6 september
Zondag 13 sept.
Zondag 20 sept

14.30 uur
11.00 uur
18.00 uur
14.30 uu
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

Bunde 1 – F.C. Bemelen 1
Heer 2 – F.C. Bemelen 1
Keer 1 – F.C. Bemelen 1
Haslou 1 - F.C. Bemelen 1 (beker)
F.C. Bemelen 1 – RKASV 1 beker
F.C. Bemelen 1 – Willem I 1 beker
1e competitiewedstrijd

Donateursactie :
De corona-crisis heeft natuurlijk een diepe wissel getrokken op de
gezondheid, het maatschappelijke en sociale leven en zo ook op
sportieve activiteiten. Ook hebben de maatregelen financieel veel
negatieve gevolgen voor ondernemers en verenigingen veroorzaakt.
Ook F.C. Bemelen heeft hier natuurlijk last van gehad. In de maand
oktober willen wij weer onze jaarlijkse donateursactie houden, waarbij
we een rondgang maken door ons dorp als andere jaren. Natuurlijk
gebeurt dit met inachtneming van de maatregelen die dan gelden. Wij
hopen dat u ons, net als andere jaren, een warm hart toe draagt zodat
we de actieve en passieve voetbalsport kunnen behouden voor de
dorpsgemeenschap Bemelen.
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Tump Vakantie Puzzel 2020 – woordzoeker
De prijswinnaars van de zomerpuzzel Juli van d'r Tump zijn bekend.
Vanwege de vele inzendingen hebben we er maar 3 prijzen van
gemaakt, een hoofdprijs en twee aanmoedigingsprijzen. Leuk dat jullie
onze puzzel leuk vonden. Wellicht komt er nog wel een nieuwe versie
(misschien dat een van onze sponsors een prijsje ter beschikking kan
stellen?)
De oplossing was natuurlijk "Fijne vakantie" en daarmee willen we
jullie allemaal een fijne vakantie toewensen.
De prijswinnaars zijn:
1. Mevr J. Andriën
2. Daan van Heugten
G. Merison-Kirkels
De prijzen komen naar jullie toe...
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Advertenties

23

Stichting Heemkunde Bemelen
Bemelen maandkalender 2021
De kalendercommissie van de Stichting
Heemkunde is begonnen met de
voorbereidingen van de Bemeler
maandkalender 2021. Het thema voor
volgend jaar wordt “Sport in Bemelen”.
Oproep
De commissie is op zoek naar foto’s en
verhalen van sportieve activiteiten in
Bemelen. Er werden en worden nog
steeds veel sporten beoefend in ons
mooie dorp. We kunnen daarbij
denken aan: bridge, duivenmelken,
handbal, hardlopen, jeu de boules,
mountainbiken, oude spellen,
paardensport, schaken, schieten,
voetbal, wandelen, wielrennen …

De Bemelse wielrenner Sjef Drummen
in de jaren '60

Kunt u ons helpen? Het zou jammer zijn als bv. een leuke anekdote
verloren zou gaan! Neemt u dan a.u.b. contact met ons op via
kalender.bemelen@outlook.com of telefonisch bij Jan Cornelis: 043
8501957.
Na 1 september nemen we dan contact met u op en zullen we op een
corona-veilige manier uw verhalen bespreken.
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Moostem ?
'ne Koalhaof (koalef, koeëlef of moostem) ies 'ne greuntetuin woa-in
allerlei soorte greunte gekweek en geteelt were veur eige gebruuk. Dèks
ies 't 'n ónderdeil van 'ne groatere tuin. In vreuger jaore houwe väöl
hoeshouwes 'n greuntetuin achter hun hoes.

Met het “Weike” in de Kersenwei is er een mooi initiatief gestart om te
voorzien in een mooie locatie met fruitbomen en kleinfruit waar
mensen samen kunnen komen en kunnen genieten van het mooi
ingerichte “Weike”
Bij de eerste bijeenkomsten is er ook gesproken over eventuele
tuintjes en groenten. Dit is uiteindelijk niet in het plan opgenomen.
Toch is het idee dat er wellicht behoefte is aan een plaats waar
bewoners van Bemelen samen een groentetuintje zouden kunnen
beheren. Een ontmoetingsplek waar men samen de groene vingers in
de aarde kan steken, kan genieten van natuur en omgeving en tuinier
ervaringen kan uitwisselen. Ervaren hoe groente en fruit zich
ontwikkelt van zaadje tot op je bord, en vervolgens deze kennis en de
tuin ook open te stellen voor anderen. Mogelijk in combinatie met
bloem en vlindertuin.
Een goed voorbeeld van een dergelijke buurttuin is de Hof van Heer,
gelegen aan de rijksweg in Heer. (kijk eens op www.Hofvanheer.nl)
Als er mensen zijn die eenzelfde interesse hebben dan zouden wij
graag met deze personen in contact komen om te kijken of een
dergelijk initiatief in Bemelen draagvlak heeft en haalbaar is.
Reacties via mail naar Moostem@Bemelen.com
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