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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 

 

 

Redactie 

 

April 2021 
30  Jubileum FC Bemelen 

 

Mei 2021 

1 Jubileum FC Bemelen 

2 Jubileum FC Bemelen 

 

 

 

Deadline aanleveren kopie voor het 

November nummer , Zondag 25 oktober 

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

Zevenentwintigste zondag door het jaar (groen) 

Thema: “Durf het risico aan" 

Zaterdag 

3 oktober 

19.00 uur 

Eucharistieviering (*) Geen koorzang 

T.i.v. het welzijn van de leden van het St. Antoniuskoor. 

Vandaag in het bijzonder voor Hans ten Tije wegens zijn 

40 jarig koorjubileum. 

Tevens voor onze overleden dirigenten en huidige 

dirigent, Nic Hermans, die in een revalidatiecentrum 

verblijft.  

Zondag 

4 oktober 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

t.i.v. Elly Dreessen-Vollers; t.i.v. Gérard Rademaker.  

Achtentwintigste zondag door het jaar (groen) 

Thema: "Tot het feest uitgenodigd" 

Kerkberichten 
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Zondag  

11 oktober 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

t.i.v. Huub Quax; t.i.v. Pierre Pittie.  

Negenentwintigste zondag door het jaar (groen) 

wereldmissiedag 

Thema: "Wat God toekomt" 

Zondag  

18 oktober 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

t.i.v. Maria Wolfs – In de Braekt (verjaardag); 

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

Dertigste zondag door het jaar (groen) 

Thema: "Heb totaal lief!" 

Zondag  

25 oktober 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

Als eerste jaardienst voor Michel Huveners, t.i.v. Corrie 

Huveners-Valkenhoff van Doorn; als jaardienst voor 

Sjeng Hendriks; als jaardienst voor Paul Kerckhoffs en 

Elsa Kerckhoffs-Goossens; ter gelegenheid van het 40-

jarig huwelijksfeest van Jo en Rachel Brouwers. 

Allerzielen  

Thema: "De dood voorbij" 

Om iedereen de gelegenheid te geven de requiemmis te bezoeken 

zullen er drie Allerzielen-vieringen zijn: op zaterdagavond en twee op 

zondag. 

Zaterdag 

31 oktober 

19.00 uur 

Requiemmis (**) 

Als jaardienst voor Harry Wolfs en t.i.v. Maria Wolfs – In 

de Braekt, Michel Wolfs en Miep Wolfs – Plum. 

Zondag  

1 november 

10.00 uur 

Requiemmis (**) 

T.i.v. Henny Huntjens; t.i.v. Erwin Huntjens. 
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Zondag 

1 november 

15.00 uur 

Requiemmis (**) 

 

(*) Coronamaatregelen 

In d’r Tump van juni hebben we uitvoerig alle maatregelen toegelicht. U 

kunt dat nog nalezen op onze website of op een flyer die bij de ingang 

van de kerk ligt. 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 kerk-bestuur mensen toelaten zolang er nog 
niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn. We houden een 
registratie bij van kerkbezoekers ten behoeve van eventueel bron- 
en contactonderzoek. 

• 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. 
 

(**) Allerheiligen en Allerzielen 

De afgelopen periode hebben we steeds de H. Mis kunnen vieren met 

een beperkt aantal kerkgangers. Dank zij het reserveringssysteem 

konden families waarvoor bijvoorbeeld intenties waren, zich verzekeren 

van een plaats in de kerk. Helaas moesten we soms mensen die niet 

hadden gereserveerd teleurstellen omdat het maximale aantal 
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kerkgangers was bereikt. Dat was met pijn in het hart. Met Allerzielen 

komen traditiegetrouw veel mensen naar de requiemmis om daarna de 

begraafplaats te bezoeken bij het zegenen van de graven. 

Het kerkbestuur heeft zich beraden over hoe dat nu op te lossen met 

de coronamaatregelen die nu gelden. Er is besloten dat de requiemmis 

drie maal gevierd zal worden: op zaterdagavond, op zondagmorgen en 

op zondagmiddag. Vanwege de maatregelen zal er in die mis geen 

koorzang zijn, maar zal de muziek via de geluidsinstallatie ten gehore 

worden gebracht.  

De pastoor zal de graven op een stil moment zegenen volgens de 

rituelen die daarvoor gelden. Het is immers geen goed idee dat velen 

op dat moment naar het kerkhof komen.  

Na afloop van de requiemmis kan men de graven bezoeken in de 

wetenschap dat de graven gezegend zijn. 

We vragen de families om na afloop van de requiemmis die men 

bezoekt de overlijdenskaars mee naar huis nemen. 

Het feest van Allerheiligen zal dit jaar helaas niet met parochianen 

worden gevierd. We raden u aan om een plaats in de kerk te 

reserveren (zie voorgaande artikel) om teleurstellingen te voorkomen. 

Dit alles is het tegendeel van wat we als kerk en parochie zouden 

willen zijn. Het met elkaar waardig herdenken van hen die ons 

voorgingen is immers een belangrijke traditie. Maar nog minder zouden 

we achteraf tot de conclusie willen komen dat de Allerzielenviering een 

bron van besmettingen zou blijken te zijn geweest. We hopen dat dat u 

er begrip voor hebt dat dit, gegeven de omstandigheden, het maximaal 

haalbare is. 

 

Kerk poetsen 

Er worden vrijwilligers (m/v) gevraagd voor het poetsen van de kerk op 

donderdag 15 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. Voor koffie en vlaai wordt 

gezorgd! 

Dan is alles weer netjes voor Allerzielen! 
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175 jaar St. Laurentiuskerk 

Op zondag 13 september 

vierden we op uiterst 

bescheiden wijze het feit dat 

onze 175 jaar als godshuis en 

als centrum van de Bemelse 

gemeenschap in gebruik is. 

 

Er was een tentoonstelling van 

kerkelijk vaatwerk en andere 

liturgische voorwerpen.  

De stichting Heemkunde Bemelen had een mooie fototentoonstelling 

georganiseerd over onze kerk in de loop der tijden.  

We waren heel blij dat de familie van wijlen pastoor Peters een aantal 

objecten aan de parochie heeft geschonken als herinnering aan de 

pastoor die van 1929 tot 1962 in Bemelen heeft gewerkt. Te zien waren 

onder andere zijn herdersstaf, klerikale hoed, sjerp, catechismusboekje 

en diverse andere zaken die veel herinneringen opriepen.  

We zijn de familie Peters erg erkentelijk voor deze gift en het was leuk 

om velen van hen in de kerk te mogen begroeten. Ook dank aan Peter 

Urlings die de contacten met de familie Peters heeft gelegd en hen in 

onze kerk heeft ontvangen. 

 

In november 

Op zondag 8 november is de St. Hubertus dierenzegening na de mis 

van 10.00 uur bij het gemeenschapshuis. 

In het weekeinde van 22 november vieren we ‘Christus Koning van het 

Heelal’. Dat betekent het einde van het kerkelijk jaar. Daarna begint 

een nieuw kerkelijk jaar met de Advent, de voorbereidingen voor 

Kerstmis. 
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Huishoudelijke hulp gezocht 

 

Wij zoeken een huishoudelijke hulp voor zo’n 4 uur per week in Bemelen. De 

gevraagde werkzaamheden zijn stofzuigen, dweilen, poetsen van keuken en 

sanitair en ramen lappen. Tijden/dagen en vergoeding in overleg. Ben of ken 

jij iemand die goed schoonmaakt? Neem dan contact met ons op 

via L.Duisings@gmail.com.  

 

 

 

 
 
 
Dank jullie wel voor: 
 
de vele kaarten, 
de prachtige bloemen en 
de bemoedigende woorden 
 

bij het overlijden van Jack. 

 
 
Merci, het heeft ons goed gedaan! 
 
Tiny en Gineke Notten 
 

 

 

Gezocht 

Familieberichten 

mailto:L.Duisings@gmail.com
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Na een gezellige bijeenkomst van de Hoeskamer in Augustus bij Hotel 

Bergrust willen we ook in oktober weer een gezellige (en veilige) huiskamer 

organiseren. 

Op woensdag 21 oktober willen we elkaar ontmoeten. 

We zijn wederom te gast bij Hotel Bergrust waar u vanaf 14:00 uur van harte 

welkom bent. 

We l graag van te voren aanmelden in verband met het maximum aantal 

bezoekers (20) 

 

Bedoeling is om ook in november en december een hoekkamer te plannen. 

In een volgende Tump leest u hier meer over. 

Groetjes Francine en Marielle 

Aanmelden 

Francine.troisfontaine@home.nl (043-4072362) 

Of 

 

UrlingsMarielle@gmil.com (043-4072957) 

 

 

 

 

 

Hoeskamer 

mailto:Francine.troisfontaine@home.nl
mailto:UrlingsMarielle@gmil.com
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Beste inwoners van Bemelen, 

Begin september zijn we bij u aan de deur geweest voor onze jaarlijkse 

Donateursactie. Tijdens deze inzameling vragen we u om een vrijwillige 

bijdrage als blijk van waardering voor een mooie dorpstraditie. We hebben 

een mooi bedrag mogen inzamelen ter ondersteuning van onze vereniging. 

Hiervoor willen we iedereen hartelijk danken en in het bijzonder de leden van 

de Club van 100, die ons steunen via hun lidmaatschap. Mocht u ook trouwe 

fan van onze vereniging willen worden, vraag ons gerust naar de 

mogelijkheden om lid te worden van de Club van 100. 

Daarnaast vragen we graag uw aandacht voor het volgende initiatief. 

Vanaf maandag 5 oktober 2020 start de Rabo ClubSupport van Rabobank 

Zuid-Limburg West, voormalig Rabobank Maastricht e.o.. Deze duurt tot 25 

oktober 2020. Hiermee krijgt onze harmonie nogmaals de mogelijkheid om, 

als gevolg van de corona crisis, een gedeelte van de gemiste inkomsten terug 

te krijgen. De harmonie kan die bijdrage goed gebruiken. De vaste lasten 

lopen door terwijl inkomsten uit het organiseren van evenementen, zoals de 

jaarlijkse Laurentiusmarkt, zijn weggevallen. 

Uw stem is goud waard, hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger het 

bedrag wat de Rabobank in november 2020 aan ons uitkeert. 

Als u lid bent van Rabobank Zuid Limburg West hebt u de mogelijkheid om 

te stemmen. Hoe kunt u stemmen: 

Door in te loggen in de Rabobank app of op de website van de Rabobank en 

via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo 

ClubSupport. 

 

Alvast bedankt voor uw stem. 

Harmonie St Laurentius 
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Met muzikale groet, 

 

Harmonie Sint Laurentius Bemelen. 
LET OP: Op zaterdag 24 oktober  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 Eugene Mourmans, Cyril 

Bollen, Eddy Andriën geen doorweekt papier op te halen. 

 

 

SENIORENVERENIGING  BEMELEN 

Beste leden, 

In april 2020 hadden wij ons 50-jarig jubileum willen vieren.Daarbij zou 

ook het voorzitterschap van de vereniging van Hans ten Tije naar John 

Husken worden overgedragen. Met Corona werd alles anders: het 

jubileumfeest ging niet door en ook het voorzitterschap is nog niet 

overgedragen. 

Het bestuur heeft besloten, dat Hans t/m 31 december 2020 voorzitter 

blijft en dat John het per 1 januari 2021 zal overnemen. 

Dit alles in de hoop, dat we in 2021 weer allerlei activiteiten kunnen 

organiseren en misschien ook in april 2021 alsnog ons jubileum kunnen 

vieren. 

Met hartelijke groeten en ===== HAW PIN === !! 

Het Bestuur, 

Francine, Hans, John, Rosette 

Oud Papier 

Seniorenvereniging 
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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. 

Uitslagen september 2020 : 

Bekerwedstrijden : 

Haslou 1 (3e klasse) – F.C. Bemelen 1  3-1 

F.C. Bemelen 1 – R.K.A.S.V. 1 (4e klasse)  3-1 

F.C. Bemelen 1 – Willem I  1 (4e klasse)  0-1 

Competitiewedstrijden : 

F.C. Bemelen 1 – S.N.C. ’14 1    3-2  

(wedstrijd gestaakt door blessure scheidsrechter, restant wordt nog 

uitgespeeld). 

F.C. Bemelen 2 – S.V.M.E. 3    1-7 

Programma oktober 2020 (onder voorbehoud !) : 

Vrijdag 25 sept, 19.00 uur, restant    F.C. Bemelen 1 – S.N.C. ’14 1 

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

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

FC Bemelen 
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Zondag 11 okt, 14.30 uur Daalhof 1 – F.C. Bemelen 1 

Zondag 18 okt, 14.30 uur Geertruidse Boys 1 – F.C. Bemelen 1 

Zondag 25 okt, 14.30 uur F.C. Bemelen 1 – SSA Haanrade/SNC 1 

Zondag 1 nov, 14.30 uur Vijlen 1 – F.C. Bemelen 1 

 

Zondag 27 sep, 11.00 uur R.K.I.V.V. 2 – F.C. Bemelen 2 

Zondag 4 okt, 11.00 uur F.C. Bemelen 2 – Geertruidse Boys 

Zondag 11 okt, 11.00 uur        F.C. Bemelen 2 – S.C.G. 4 

Zondag 25 okt, 11.00 uur        F.C. Bemelen 2 – Sibbe 2 

Zondag 1 nov, 10.30 uur R.K.V.V.M. 3 – F.C. Bemelen 2 

 

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 

Zaterdag 10 okt, 11.45 uur      Caesar G1G – F.C. Bemelen G1G 

Zaterdag 17 okt, 13.30 uur Sportclub ’25 G1G – F.C. Bemelen G1G 

Dinsdag 20 okt, 19.00 uur        F.C. Bemelen G1G – SV Meerssen G1 

Zaterdag 31 okt, 10.30 uur SV Meerssen G1 – F.C. Bemelen G1G 

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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Programma Damesvereniging oktober 2020 
 
Dinsdag 13 oktober; excursie Maretakkenboerderij ‘t Rooth 17 
 
Ivm de coronamaatregelen is vervoer op eigen gelegenheid en ter 
plekke zal de 1,5 meter regel gehandhaafd worden. 
Opgeven kan tot 5 oktober bij Tiny 0434072089, Jenny 0434072337 of 
José 0434073288 of per mail. 
Partners zijn ook welkom op eigen kosten. 
Mochten de coronaregels aangescherpt worden dan zullen we jullie 
hierover informeren. 
 
Het bestuur.  

 

 

 

Damesvereniging 
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Beste dorpsgenoten, 

Rabobank Zuid-Limburg 

West draagt het 

verenigingsleven in de 

regio een warm hart toe. Hiervoor organiseert zij dit jaar de Rabo 

ClubSupport campagne. Wij als Stichting Jonkheid Bemelen doen mee aan de 

campagne. Van 5 t/m 25 oktober 2020 mogen leden van Rabobank Zuid-

Limburg West vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan 

maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! Het is voor 

Jonkheid Bemelen belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen 

om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Uw stem is geld waard! 

Wij kunnen deze bijdrage namelijk goed gebruiken voor de verenigingswagen 

van de Jonkheid, deze is aan een grote opknapbeurt toe. De wagen heeft 

binnen onze vereniging meerdere doelen, allereerst wordt de wagen tijdens 

het halen van de Mei den gebruikt als materiaalwagen (o.a. materialen voor 

het zagen van Mei den, takken voor de versiering, slaapzakken en feesttent). 

Deze wagen dient ook als slaapplek voor de overnachting in het bos en wordt 

als podium gebruikt op de feestavond in het dorp. Ten slotte maken 

kindervakantiewerk Cadier en Keer en Margraten ook gebruik van onze 

wagen. 

Hoe kunt u stemmen? 

Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank. Via ‘Zelf 

regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kunt u klikken op Rabo 

ClubSupport, hierna middels de zoekfunctie zoeken op ‘Bemelen’ of ‘Stg. 

Jonkheid Bemelen’. Lukt het u niet om te stemmen? Dan kunt u altijd contact 

opnemen met Nick Drummen (0642580463) penningmeester Jonkheid 

Bemelen.   Alvast bedankt namens het bestuur 

Joonkheid Bemelen 
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“Raamkunst” 

Wat doe je als je in de gelukkige omstandigheid verkeert dat je een groot 

raam hebt met een prachtig uitzicht ( weiland met sneeuwwit paard ‘King of 

Sint Anthoniusbank’ en  perenbomen en walnotenboom en soms een groepje 

jonge koeien en op de achtergrond het zicht op de Mettenberg met ‘De 

Mariagrot’). Dan geniet je daar elke nieuwe dag weer van. Het uitzicht naar 

buiten is dus zeer de moeite waard, maar andersom, het zicht van buiten 

naar binnen, is ook interessant gezien de vele voorbijgangers die even een 

blik naar binnen werpen. Vaak wordt er dan vrolijk gezwaaid en soms een 

praatje gemaakt. Het gebeurt ook regelmatig dat men bij het venster 

rechtsomkeert maakt omdat men niet wist dat de smalle straat ( Sint 

Anthoniusbank, steegje bij rode put) hier eindigt en overgaat in een 

wandelpad. De consternatie dat dat wel eens geeft is grappig om te zien. 

Bent U dan inderdaad verkeerd gereden, dan kunt U zich in ieder geval met 

de gedachte troosten dat U eventjes belandde op een prachtig plekje met 

een leuk uitzicht. Nu is het uitzicht er extra leuk want de komende tijd zijn 

daar in het venster regelmatig nieuwe kunstwerken te bewonderen. Schroom 

dus niet, beste voorbijganger, fiets of rijd met de auto, scooter, brommer, 

motor of loop of step, al dan niet per ongeluk, naar het venster en kijk daar 

vooral met veel genoegen naar binnen! 

Salut! 

Willemijn Peters-Tesselaar, vrij beeldend kunstenaar. 

Kunstinzicht.nl/portfolio/willemijn Peters-Tesselaar 

 

 

 

Raamkunst 
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DEELNEMERS BEVOLKINGSONDERZOEK ZEER TEVREDEN!|Van de 
deelnemers aan het bevolkingsonderzoek borstkanker zou 96,5% weer 
meedoen bij het ontvangen van een uitnodiging. 

Cliënten zijn zeer tevreden over het bevolkingsonderzoek borstkanker. De 
landelijke screeningsorganisaties scoren een gemiddeld tevredenheidscijfer 
van maar liefst 8,9. Dit blijkt uit een cliënttevredenheidsonderzoek dat 
vanaf eind 2019 is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Het cijfer 
is zelfs hoger dan bij het vorige onderzoek in 2017 (8,7). 

Tevredenheidsonderzoek 
Het tevredenheidsonderzoek is anoniem uitgevoerd en richtte zich op 
ervaringen van cliënten. In totaal hebben landelijk 3.214 cliënten 
deelgenomen. Bij ontvangst in het onderzoekscentrum ontvingen zij een flyer 
met een inlogcode voor het online onderzoek. Wij vroegen cliënten zich uit te 
spreken over de informatie die ze hadden ontvangen, de website, het 
maken/wijzigen van een afspraak, de medewerkers van het 
onderzoekscentrum en de informatielijn, en het onderzoek zelf. 
Mooie resultaten 
Cliënten waarderen vrijwel alle onderdelen van het onderzoek met hoge 
scores. We scoren een 9 voor de tevredenheid over de medewerkers van het 
onderzoekscentrum en voor het vertrouwen in het onderzoek. Voornamelijk 
het belang om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek leeft onder de 
respondenten: de stelling ‘Ik vind het bevolkingsonderzoek borstkanker 
belangrijk’ wordt beoordeeld met een 9,5.    
Verbeteracties 
De laagste score is de pijnbeleving tijdens het onderzoek. De stelling ‘De pijn 
was goed te verdragen’ werd beoordeeld met een 6,3. De 
screeningsorganisaties blijven zich inzetten voor verbeteringen. Zo hebben 
we o.a. een filmpje gemaakt om onze cliënten zo goed mogelijk voor te 
bereiden op het onderzoek. Dit filmpje is te zien op de borstkankerpagina van 
onze website.  
Waarborgen tevredenheid Vanwege de coronacrisis is het 
bevolkingsonderzoek begin maart stopgezet. Op 8 juli is het 
bevolkingsonderzoek weer opgestart, nadat we maatregelen hebben 
getroffen om het veilig voort te kunnen zetten. Wij zijn trots op de resultaten 
van het onderzoek en zetten ons in om de tevredenheid van onze cliënten 
ook in deze bijzondere tijd te kunnen waarborgen. 

https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/borstkanker/het-onderzoek/
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1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker 
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder Nederlandse 
vrouwen. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven 
borstkanker. Van de vrouwen met borstkanker is 80% ouder dan 50 jaar. 
Daarom krijgen 1,3 miljoen vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar 
een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Door mee te 
doen aan het bevolkingsonderzoek is de kans groter om borstkanker vroeg te 
ontdekken en succesvol te behandelen. 

Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering  
U kunt weer terecht op onze spreekuren. Als u vragen heeft over 
arbeidsongeschiktheid en uitkering, denken onze vrijwillige 
spreekuurhouders graag met u mee. 
U kunt vooralsnog niet vrij inlopen. De voorwaarden zijn: 
- U maakt vooraf een afspraak  
- U komt alleen, tenzij aanwezigheid van een begeleider noodzakelijk  
- Als u verkouden bent of in contact bent geweest met mensen, van wie 

bekend is dat ze corona hebben, blijft u thuis. 
Gemeentehuis Gulpen 
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen - afspreken: 043-4072579 
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
De spreekuren zijn als vanouds op de volgende adressen en dagen: 
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,  
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht – afspreken tel.043-7630030. 
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur  
WijkServicePunt Manjefiek Malberg, 
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht – afspreken tel.043-7630030. 
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
Buurtcentrum Mariaberg 
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht– afspreken tel.043-7630030. 
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
Het kan gaan over vragen met betrekking tot  

− WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;  

− rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig 
ziek-zijn.  

− Wajong-uitkering en werk; participatiewet 

− WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW 
 
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  

http://www.waowiamaastrichtheuvelland.nl/
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Deze keer voor onze jongste leertjes (< 12 jaar) een kleurplaat. De 

leukste/mooiste of gekste verdiend wellicht een leuk prijsje. Inleveren voor 

21-10 in de brievenbus van schepenbank 12 6268NV, Bemelen.  

  Naam: 

Leeftijd: 
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