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     September 2020 
   

 

  

Redactie 
 
P/A SCHEPENBANK 12 

6268 NV  BEMELEN. 

TEL 043-4072957 

E-MAIL 

TUMP@BEMELEN.COM 

 

Informatie 
 
PAROCHIEBLAD D’R TUMP 

JAARGANG  

 

ST. HEEMKUNDE BEMELEN 

 

REKENINGNR: 

NL13RABO0163836604 

 

DEADLINE COPY 

Oktober 

 NUMMER 

Maandag 21 

september  

18:00 uur 

Redactie 

 

April 2021 
30  Jubileum FC Bemelen 

 

Mei 2021 

1 Jubileum FC Bemelen 

2 Jubileum FC Bemelen 

 

 

 

Deadline aanleveren kopie voor het Oktober 

nummer , Maandag 21 september uiterlijk 

18:00 uur. 

 

 

Redactie d’r Tump 
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Parochie Parochie  

 
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 SEPTEMBER 2020 
NB: alle aankondigingen onder voorbehoud! (*) 

Drieëntwintigste zondag door het jaar (groen) 

Thema: “Bidden om verzoening" 

Zondag 

6 september 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

Als eerste jaardienst voor Jeannette Brouwers; t.i.v. Elly 

Dreessen-Vollers; jaardienst voor Leopold Rompen;  

uit dankbaarheid b.g.v. 40-jarig huwelijk van Florence 

Kampman en Clemens van der Burgen tevens t.i.v. 

wederzijdse ouders Kampman-Dankelman en van der 

Burg-Roovers.  

 

Vierentwintigste zondag door het jaar (groen) 

Werelddag voor migranten en vluchtelingen - - ziekenzondag  

175 JAAR ST. LAURENTIUSKERK 

Thema: "Vergeven om te helen" 

Kerkberichten 
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Zondag  

13 september 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

t.i.v. Gérard Rademaker; t.i.v. Huub Quax 

 

Vijfentwintigste zondag door het jaar (groen) 

vredeszondag 

Thema: "In dienst van de vrede" 

Zondag  

20 september 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

Maria Wolfs – In de Braekt; t.i.v. Pierre Pittie; t.i.v. 

Michel Huveners, t.i.v. Corrie Huveners-Valkenhoff van 

Doorn. 

Zesentwintigste zondag door het jaar (groen) 

Thema: "Ik doe het toch!" 

Zondag  

27 september 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

t.i.v. overleden familieleden fam. Hendriks - Coumans. 

 

(*) Coronamaatregelen 

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. bekend hebben 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. 
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• 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 

5 september 11.00 uur Lucas Roijen 

20 september 11.00 uur tweeling Heuberger 

 

175 jaar St. Laurentiuskerk 

In 1845 werd het huidige kerkgebouw ingewijd. Naar verluid zou een 

vorig kerkgebouw in de Franse tijd verkommerd zijn. Na jarenlange 

fondswervingsacties kon in 1845 het huidige kerkgebouw voltooid 

worden. De middeleeuwse toren bleef bestaan. 

 

Er is niet bekend op welke datum de 

kerkwijding heeft plaatsgevonden. Het 

parochiebestuur heeft het passend 

gevonden om op Open 

Monumentendag, zondag 13 

september, stil te staan bij het 175-

jarig bestaan van de kerk. Gezien de 

coronamaatregelen zijn we nogal 

beperkt in de mogelijkheden. Een 

drukbezochte hoogmis, die wordt opgeluisterd door onze kerkkoren zit 

er helaas totaal niet in.  

We willen echter wel een fototentoonstelling organiseren met oude 

foto’s van de kerk en het kerkelijk leven. Ook zal er een uitstalling zijn 

van enkele belangrijke kerkschatten. 

U bent van harte welkom om in de loop van de dag te komen kijken. 
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Pastoor Peters 

 

Vele ouderen zullen zich wellicht Pastoor Peters (pesjtuurke Peters) 

herinneren. Of anders heeft u wellicht het boekje van de Heemkunde 

vereniging Bemelen gelezen met de titel: Dagboek van een 

dorpsherder, waarin het dagboek en het leven van deze markante 

pastoor wordt besproken. Momenteel zijn we in gesprek met familie 

van pastoor Peters die hebben aangegeven om enkele zaken van hun 

oom, de pastoor, terug naar Bemelen te willen brengen. Hieronder zou 

zich oa het herderschopje  bevinden en nog enkele andere zaken. Wij 

hopen u dan ok op deze tentoonstelling te kunnen verassen met deze 

nieuwe aanwinsten. 

 

Viering Maria-Tenhemelopneming 

Zingen in de kerk is helaas nog niet toegestaan. Op zaterdag 15 

augustus hebben we de 

mis op het hoogfeest 

van Maria Tenhemel-

opneming in de 

pastorietuin gevierd. In 

een grote kring, op 

veilige afstand van 

elkaar gezeten, konden 

we weer eens met 

elkaar zingen.  

 

Het was een mooie 

zomeravond. Een 

gepaste sfeer om de kroedwösje te zegenen en te ontvangen. Dank 

aan de Sjoeffelploog voor de voorbereidingen en aan de dames voor 

het zoeken van de kruiden en het samenstellen van de 

kruidenboeketten. 

Voor meer foto’s kijk op onze website onder Nieuws > Terugblik > 

Kroedwösj tijdens corona. 
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Bijna een hele generatie Bemelenaren heeft les gehad van Hans Kurvers. Hij 

was meester op onze school van 1995 tot de sluiting in 2011. Vooral zijn 

lessen aardrijkskunde en geschiedenis waren populair bij de kinderen. Hans 

hield van reizen en samen met juf Manuela trok hij iedere vakantie de wereld 

over. Hij kon veel vertellen over verre landen en andere culturen. Later bleek 

ook het vak techniek geknipt voor meester Hans. Hans was een rustige 

leerkracht die de leerstof van groep 8 als geen ander kon uitleggen. Hans was 

voor ons een fijne collega. Iemand die duidelijk was en met oplossingen 

kwam. We wisten dat Hans al heel lang last had van zijn longen. Na het 

afscheid van de school werd hij zo ziek, dat hij in aanmerking kwam voor een 

transplantatie. De eerste poging mislukte maar een tweede transplantatie 

begin juli 2019 leek voorspoediger te gaan. Er werd zelfs alweer voorzichtig 

een reisje gepland. Helaas kwam de pandemie ertussen en kon de reis samen 

met Manuela niet doorgaan. In juli 2020 kreeg Hans allerlei complicaties en 

werd met spoed geopereerd. De artsen hebben alles geprobeerd, maar het 

mocht niet baten. Op 15 juli is Hans op 65 jarige leeftijd overleden.  

We hadden hem samen met Manuela zo graag nog veel mooie reizen gegund. 

We wensen Manuela heel veel sterkte. (j.kurvers@yahoo.fr) Het team van de 

voormalige OBS de Koelebösch, Wim von Wersch, Jenny Ubaghs, Marion Op 

’t Root, Yolanda Thijssens en Marion Gerards   
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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. 

Harmonie St Laurentius 
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Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en tot september. 
Namens het bestuur, Annick Mes-Brouwers 
 

 

 

LET OP: Op zaterdag 26 September  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 René Brouwers sr., Jordy Wolfs 

en Glen Wolfs geen doorweekt papier op te halen. 

 

 

 

KWF COLLECTE  
 
 
In verband met Covid 19 zal er in Bemelen niet aan de deur  
gecollecteerd worden. 
 
Wel kunt u het KWF ondersteunen door uw gift over te maken op: 
 
Rek. nr NL78 RABO   0323 424 060 met vermelding Collecte Team 
14198 
 
Bj voorbaat dank voor al uw donaties. 
 
De collectanten: 
 
Tiny Notten 
Tolien Geerdink 
Hannie Gorissen 
Jolanda Drummen 

Oud Papier 

Collecte KWF 
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NIEUWS: PLATEAUKUNST 2020 WORDT PLATEAUKUNST 2021 

Het jaar 2020 is een verrassend jaar gebleken. Door de coronacrisis loopt 

niets zoals gepland en kunnen veel evenementen geen doorgang vinden. Zo 

ook de editie van Plateaukunst in 2020: helaas zal er in augustus 2020 voor 

de eerste keer in 15 jaar geen editie van Plateaukunst plaatsvinden. 

Wij richten ons nu al met goede hoop en veel enthousiasme op de editie van 

Plateaukunst in 2021. Een jubileumeditie waarbij 15 keer Plateaukunst wordt 

gevierd. Voor deze jubileumeditie willen we dan ook extra uitpakken, zeker 

ook om het gemiste jaar 2020 te kunnen compenseren. 

Op 4 en 5 september 2021 kunnen jullie rekenen op een vertrouwde maar 

spetterende editie van Plateaukunst waar professionele, spannende en 

uitdagende kunst te zien is in de prachtige omlijsting van het 

plateaulandschap. 

Graag zien we jullie volgend jaar tijdens de jubileumeditie van Plateaukunst!  

 

Houd onze website www.plateaukunst.nl in de gaten voor nieuws en de 

programmering.   

 

 

  

Plateaukunst 

http://www.plateaukunst.nl/
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Advertenties 
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F.C. 

BEMELEN 
 

Jubileumviering 50-jaar : 

Hebben jullie het weekend van 30 april, 1 en 2 mei 2021 al geblokt in jullie 

agenda ? 

Want dan vieren we ons uitgesteld 50 jarig jubileum ! Wij houden jullie via 

d’r Tump op de hoogte van de organisatie en programma van onze 

jubileumviering. 

Indeling teams :  

Ook de indelingen van ons 2e team en ons G-team zijn inmiddels 

bekend, we moeten het opnemen tegen de volgende teams :  

2e elftal:    G-team 

- B.M.R. 4   -   Caesar G1G 
- Eijsden 5   -   EHC/Heuts G3G 
- Geertruidse Boys 3  -   SV Meerssen G1 
- Keer 3    -   RKSV Minor G1G 
- Leonidas-Wolder 7  -   Sportclub ’25 G1G 
- R.K.I.V.V. 2 
- R.K.M.V.C. 3 
- R.K.V.V.M. 3 
- S.C.G. 4 
- Sibbe 2 
- S.V.M.E. 3 

 

 

 

FC Bemelen 
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Uitslagen augustus 2020 : 

Langzaam hebben we het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021 weer 

opgepakt, dit natuurlijk volgens de geldende corona maatregelen van dit 

moment. 

Ons eerste elftal heeft in een gedeeltelijk vernieuwde samenstelling al 

een drietal oefenwedstrijden gespeeld. Oefenwedstrijden om weer 

ingespeeld te raken na 5 maanden voetbalstilte. Oefenwedstrijden tegen 

veelal teams van hogere klassen om spelers en team uit te dagen. 

Helaas konden we door vakanties en blessures nog geen 

oefenwedstrijden op volledige sterkte spelen, maar daar hebben 

tegenstanders natuurlijk ook vaak last van. Met fases bleken we in deze 

oefenperiode goed voetbal op de mat te kunnen leggen, maar waren we 

nog niet constant genoeg om dit een hele wedstrijd door te trekken. 

Maar goed, daar zijn oefenwedstrijden ook voor ! Wedstrijden voor de 

nieuwe trainer om tot een juiste formatie en speelsysteem te komen, 

wedstrijden voor spelers om weer wedstrijdritme op te doen en samen te 

groeien in het nieuwe team ! We zien de nieuwe competitie 2020-2021 

positief tegemoet ! 

Uitslagen oefenwedstrijden : 

VV Bunde 1 – F.C. Bemelen 1  3-1 

VV Heer 2 – F.C. Bemelen 1  2-3 

VV Keer 1 – F.C. Bemelen 1  6-0 

Programma september 2020 : 

Zaterdag 29 aug, 19.00 uur Haslou 1 - F.C. Bemelen 1 (beker) 

Zondag 6 sept,14.30 uur F.C. Bemelen 1 – RKASV 1 (beker) 

Zondag 13 sept, 14.30 uur F.C. Bemelen 1 – Willem I 1 (beker) 

Zondag 20 sept, 14.30 uur F.C. Bemelen 1 – S.N.C. ’14 1 

Zondag 27 sept, 14.30 uur Amstenrade 1 – F.C. Bemelen 1 

Zondag 4 okt, 14.30 uur F.C. Bemelen 1 – Partij 1 

Zondag 20 sept, 11.00 uur F.C. Bemelen 2 – S.V.M.E. 3 

Zondag 27 sept, 11.00 uur R.K.I.V.V. 2 – F.C. Bemelen 2 
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Zondag 4 okt, 11.00 uur F.C. Bemelen 2 – Geertruidse Boys 3 

Zaterdag 12 sept, 11.00 uur F.C. Bemelen G1G – SV Meerssen G1 

Zaterdag 19 sept, 13.30 uur Sportclub ’25 G1G – F.C. Bemelen G1G 

Zaterdag 26 sept, 11.00 uur F.C. Bemelen G1G – RKSV Minor G1G 

Zaterdag 3 okt, 11.00 uur F.C. Bemelen G1G – EHC/Heuts G3G 

Wij hopen jullie, natuurlijk volgens de geldende corona-maatregelen, 

weer snel te mogen verwelkomen op ons sportpark “De Sleutel“, om 

onze teams aan te moedigen en te steunen in het nieuwe seizoen 2020-

2021. 

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 onze 

dorpsgemeenschap Bemelen. 
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Club van 100  

Zoals u al in de Tump van augustus heeft kunnen lezen houdt de harmonie 
traditiegetrouw in september haar jaarlijkse donateursaktie.   
In haar aankondiging staat ook steevast de vermelding dat leden van de club 
van 100 hiervan zijn uitgezonderd. Voor de meeste inwoners van Bemelen is 
de Club van 100 inmiddels een begrip. 

In dit artikel hieronder willen we de mensen die pas of al iets langer in 
Bemelen wonen laten kennismaken met de Club van 100.  
Al vele jaren verricht de Club van 100 achter de schermen de benodigde 
financiële hand- en spandiensten voor onze harmonie. De Club van 100 is in 
1996 door enkele sympathisanten die de harmonie een warm hart 
toedroegen opgericht. Eén van de oprichters die we met naam en toenaam 
willen vermelden was Pierre Pittie, destijds aanstichter en initiatiefnemer, 
maar helaas na jarenlange inspanningen voor de Club v 100 is hij dit jaar 
overleden.  Wij als bestuur zijn hem veel dank verschuldigd. 

Het doel van de Club van 100 was om 100 leden te krijgen die ieder NLG 100,- 
bijdroegen ter ondersteuning van de aanschaf van de nieuwe uniformen. De 
100 leden, en meer, waren in een mum van tijd gevonden en de Club van 100 
was geboren. Toen in 1998 de aanschaf van de uniformen eenmaal was 
gerealiseerd besloten de toenmalige oprichters om de club van 100 in stand 
te houden en aldus regelmatig geld aan de harmonie te doneren ter 
ondersteuning van de aktiviteiten. De laatste grote aktiviteit waaraan de club 
van 100 een substantiële bijdrage heeft geleverd was het 1000+ concert in 
2018. De Club van 100 doneert ook in de vorm van instrumenten, slagwerk 
en/of bijdragen aan uniformen.  

Momenteel is de harmonie bezig met de aanschaf van nieuwe hemden en 
stropdassen. Ook hier zal de club van 100 een substantiële bijdrage aan 
leveren.  

Club van 100 
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De laatste jaren echter loopt het ledental langzaam maar zeker achteruit. Dit 
heeft ertoe geleidt dat de Club van 100 momenteel nog ongeveer 60 

leden telt van de beoogde 100. We willen voorkomen dat het aantal leden 
nog verder gaat dalen. Daarom doen wij een dringende oproep aan u, oud- 
en nieuw Bemelenaren om u (opnieuw) aan te melden bij de club van 100.   

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan de 
clubvan100bemelen@gmail.com onder vermelding van uw naam en adres.  

 Wij als bestuur van de Club van 100 zullen de nieuwkomers-bewoners in 
Bemelen op korte termijn persoonlijk benaderen met een brief.  

Mocht u nog vragen hebben, wilt u een persoonlijk gesprek? Neem dan 
gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch of per e-mail bij een van de 
bestuursleden. 

 Met muzikale groet,  

Jef Ubaghs, Voorzitter van Club van 100 Harmonie St. Laurentius  

Jef Ubaghs         043 407 2337 Jef Ubaghs@ziggo.nl 

Jos Gorissen      06 5568 0947 fruitbedrijfgorissen@home.nl 

Eddy Andriën    06 2007 1784 eddy.andrien@zuyd.nl 

John Wolfs         0434072925 j-wolfs@hotmail.nl 

  

  

  

mailto:clubvan100bemelen@gmail.com
mailto:Ubaghs@ziggo.nl
mailto:fruitbedrijfgorissen@home.nl
mailto:eddy.andrien@zuyd.nl
mailto:j-wolfs@hotmail.nl
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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 … 

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.  

  

De Bemelse wielrenner Sjef Drummen 

in de jaren '60 

Stichting Heemkunde Bemelen 

mailto:kalender.bemelen@outlook.com
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