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       februari 2021 
  

  

  

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 

 

Februari 
13 Sleuteloverdracht en hijsen vlag hijsen 

14 Afhalen Carnavalsurvival pakket 

17 Asgoonsdig 

 

Maart 2021 

 

April 2021 
 

 

Mei 2021 

 

 

Deadline aanleveren kopie voor het februari 

nummer , Maandag 22 februari 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 FEBRUARI 2021 
NB: alle aankondigingen onder voorbehoud! (*) 

Vierde zondag door het jaar (groen) 

Thema: “Vrij spreken” 

Zondag 

31 januari 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

Opdracht van de Heer in de tempel - Maria Lichtmis (wit) 

(einde van de kersttijd) Sint Blasiuszegen 

Thema: “Een Blijde Boodschap dragen"” 

Zondag 

7 februari 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

Ter intentie van het welzijn van de leden van de 

Seniorenvereniging en in het bijzonder voor hen die in 

het voorbije jaar overleden leden zijn: Corrie Huveners-

Valkenhoff van Doorn, Pierre Pittie, Annie Pirnay-Essers 

en Maria Wolfs-In de Braekt. Als jaardienst voor ouders 

In de Braekt-Pluijmakers en zoon Jean In de Braekt; als 

jaardienst voor Josephine Frijns. 

m.mv. cantor  

Kerkberichten 
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Zesde zondag door het jaar - Carnavalszondag (groen) 

Thema: “Gereinigd worden” 

Zondag  

14 februari 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

t.i.v. Huub Quax 

m.m.v. cantor  

Aswoensdag (paars)  

Thema: “Op de weg van omkeer”. 

Woensdag 

17 februari 

19.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

 

m.m.v. cantor  

Eerste zondag van de veertigdagentijd (paars) 

Start Vastenactie 

Thema: “Beproefd” 

Zondag  

21 februari 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

t.i.v. Pierre Pittie 

m.m.v. cantor  

Tweede zondag van de veertigdagentijd (paars) 

Thema: “In het licht” 

Zondag 

28 februari 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

Als jaardienst voor Giel Thomassen en Helena Gertruda 

Thomassen -  Mourmans; t.i.v. Maria Wolfs – In de 

Braekt. 

m.m.v. cantor  
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(*) 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 met de aanvullingen 

van 9 oktober, 3 november en 9 december en 21 januari. 

 

We herhalen kort de hoofdpunten: 

• Wij mogen maximaal 30 personen (inclusief kinderen) in de kerk 
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. 

• De aanwezigen wordt met klem aangeraden een mondkapje te 
dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur 
alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. 

• 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. 

• In verband met de noodzakelijke extra ventilatie kan het fris zijn in 
de kerk en zal er luchtstroming zijn. Wij raden u aan warme kleding 
aan te trekken. 

• In de tijd dat de avondklok geldt adviseert het bisdom om het 
zingen zoveel mogelijk achterwege te laten. Daarom zal er 
gedurende die tijd geen cantor zijn. 

• Wijzigingen van de maatregelen komen soms plotseling.  
Op onze website vindt de steeds de geldige maatregelen. 
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Sint Blasiuszegen 

Op zondag 7 februari zal, zoals gebruikelijk, de Blasiuszegen gegeven 

worden. Deze zegen kan dit jaar vanwege de corona-maatregelen niet 

aan ieder persoonlijk worden gegeven, maar zal ‘in het algemeen’ 

worden uitgesproken. 

 

 

Carnaval en Aswoensdag 

Op zondag 14 februari vieren we de Carnavalszondag op een even 

bescheiden manier als het gehele carnavalsfeest dit jaar. Op 

Aswoensdag staan we stil bij het begin van de Vastentijd of 

Veertigdagentijd. Normaal gesproken wordt dan het “askruisje” 

gegeven. Dit jaar zullen we stil staan bij de betekenis van het askruisje, 

maar zal dit, vanwege de coronamaatregelen, niet worden uitgedeeld. 

Vastenactie 

Beste mensen, met de komst van het nieuwe jaar, dienen zich ook 

weer onze gebruikelijke activiteiten aan die door de verschillende 

verenigingen en groepen zullen worden ondernomen. Vooral in deze 

tijd van Corona is dat een ware uitdaging! Hoe gaan wij het doen? 

Moet of kan het nog wel door gaan? Ook wij in de parochie hebben 

hierover ons hoofd gebogen. Met inachtneming van de regelgeving 

proberen wij zo goed als het gaat toch alles door te laten gaan. Soms 

is dat wel eens moeilijk, maar vaak geeft het toch ook rede tot vreugde 

dat er toch nog wel wat kan worden gedaan. 
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Met de naderende viering van Carnaval en Aswoensdag, zullen wij 

weer proberen vorm te geven aan alle daarbij behorende vieringen en 

gebruiken, hoe bescheiden 

die ook mogen worden 

uitgevoerd. Zo kondigt de 

jaarlijkse Vastenaktie zich 

ook al weer aan. Wij 

ondernemen dit als parochie 

en als dorpsgemeenschap 

altijd samen met de 

omringende parochies en 

dorpen. En wel voor één 

gezamenlijk doel. Wij 

proberen altijd een project uit 

te kiezen waarbij in grote 

mate zal worden voorzien in 

de nood van de mensen voor 

wie het project bedoeld is. 

Vorig jaar was het onze beurt 

om het project te organiseren. 

Wij kozen voor het Sint Joseph 

Ziekenhuis in Nkwanta, Ghana, waar met name grote behoefte is aan 

apparatuur voor het laboratorium. Vooral voor bloedanalyse 

apparatuur. Er zijn drie dokters werkzaam in het ziekenhuis. Maar voor 

bloedanalyse is men afhankelijk van ziekenhuizen, soms honderden 

kilometers ver weg. Dat is tijdrovend en duur en kan soms zelfs fataal 

zijn. En is ook frustrerend voor de daar werkzame dokters. 

 

Niettegenstaande de toen opkomende problemen van Corona is, voor 

wat Bemelen betreft, de Vastenaktie 2020 een groot succes geworden! 

Met nogmaals dank aan iedereen! Het zou de bedoeling zijn, dat het nu 

de beurt zou worden van de parochie van Eijsden om de organisatie ter 

hand te nemen. De kapelaan van de parochie komt van Malabar, India, 

en zou een project presenteren voor zijn bisdom. Echter, vanwege de 

huidige omstandigheden is hij niet in staat geweest om dit tot stand te 

brengen. En dat is jammer. Want het wordt voor hen nu verschoven 

De laboranten van het ziekenhuis in 

Nkwanta nemen de chemie-analyzer, die 

mede met geld van de Vastenactie 2020 is 

gekocht, in gebruik. 
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naar het volgend jaar. De Vastenaktie als zodanig gaat echter wel 

door, zowel landelijk als plaatselijk, en zo ook voor onze parochies. 

Men heeft ons daarom verzocht, om nogmaals zorg te dragen voor de 

Vastenaktie organisatie. De giften die wij ook dit jaar weer vanwege de 

Vastenaktie zullen ontvangen, mogen wij dan weer voor hetzelfde 

project bestemmen als verleden jaar. En dat is onzerzijds natuurlijk een 

positief bericht. Want er staat nog wel het een en ander op het 

programma van het ziekenhuis, zoals onder andere de aanschaf van 

microscopen om maar een punt van hun verlanglijstje te noemen.  

 

Het project van verleden jaar is al in uitvoering. En dat is goed nieuws! 

De flyers zullen u hierover informatie verschaffen. Zelf zou ik nog wel 

eens naar Nkwanta willen reizen, om persoonlijk van de voortgang van 

het project op de hoogte te worden gesteld. Maar dat zit er nu even niet 

in, vanwege de bekende redenen! Ik wil u wel nog ervan vergewissen 

van het feit, dat alle giften in z’n geheel voor het project bestemd zijn. 

Er is geen aftrek van onkosten van welke aard dan ook! Dus wat u in 

de bus deponeert als uw persoonlijke bijdrage, wordt in Nkwanta als 

het ware weer in zijn geheel uit diezelfde collectebus gehaald. Wij zijn 

ons bewust van de huidige omstandigheden, en zullen daarom al het 

mogelijke in het werk stellen, om de collecte zo veilig mogelijk te laten 

verlopen. Dank wederom voor uw bijdrage. Met uw persoonlijke gift 

draagt u bij aan verbetering van de gezondheidsvoorziening in 

Nkwanta en omgeving. U geeft iets van uzelf, tijdens deze vastentijd, 

om uw medemens in welke nood dan ook te kunnen helpen. En daar 

zijn wij allen oprecht dankbaar voor. Wij wensen u een mooie, zij het 

bescheiden carnavalstijd toe en een vruchtbare vastentijd op weg naar 

Pasen. Dat is: op weg naar het feest van de opstanding, van de 

verbetering en van de bevrijding. Dank voor uw medeleven. 

 

Jos Pijpers, SMA, pastor te Bemelen. 

Meer informatie op onze website: www.laurentiusparochie.nl 

In maart 

28 maart: Palmzondag 
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EEN WELGEMEEND BEDANKJE 
 
De productie en de verspreiding van de kalender van de stichting Heemkunde 
Bemelen - inmiddels mogen we hem wel ‘traditioneel’ noemen - werd eind 
vorig jaar nogal bemoeilijkt door de maatregelen tegen het coronavirus. Des 
te mooier was het om te zien hoe de inwoners van Bemelen (en andere 
belangstellenden) reageerden op de kalender, die deze keer gewijd is aan de 
sportbeleving in en van het dorp. Wij aarzelden geen moment toen we 
besloten dat we de kalender overal in de bus konden stoppen zonder meteen 
boter bij de vis - lees: geld... - te vangen, in de overtuiging dat de 
Bemelenaren ons niet in de steek zouden laten. Die verwachting is nagenoeg 
ten volle bewaarheid. Mogen wij dat zien als waardering voor onze kalender 
en ons werk in het algemeen? 
Daarbij past een welgemeend ‘dank u’.  Bij deze... 
Het sterkt ons in het voornemen om ook in de toekomst de historie en de 
heemkunde van Bemelen te blijven onderzoeken en erover te publiceren, via 

de kalenders of op andere manieren.  
Namens de stichting Heemkunde 
Bemelen, 
 
Guus Urlings (voorzitter) 
 
PS. O, ja... mocht u vanwege de 
eindejaarsdrukte en de 
coronaperikelen per ongeluk vergeten 
zijn uw bijdrage in de kosten van de 
kalender (5 euro) over te maken, dan 
bestaat die mogelijkheid nog altijd. U 
kunt uw bijdrage overmaken op 
bankrekening NL 87 RABO 0158 8147 
46.t.a.v stichting Heemkunde Bemelen. 
 
 

  

Stichting Heemkunde Bemelen 
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F.C. 

BEMELEN 
 

 

Hervatting competitie 2020-2021 

Het coronavirus blijft ons in een wurgende greep houden, zeker nu er 

ook nog mutaties optreden waardoor er aangepaste en aanvullende 

maatregelen noodzakelijk zijn. De aanvullende maatregelen en het 

recent genomen besluit tot invoering van een avondklok maakt het 

steeds moeilijker voor iedereen. Maar we hebben geen keuze, we 

moeten allemaal samen het virus eronder krijgen. 

Het was dan ook geen verrassing voor ons dat we recent het bericht 

van de KNVB kregen dat het niet meer haalbaar is om de huidige 

seniorencompetities in z’n geheel te hervatten. Er liggen op dit moment 

nog een tweetal scenario´s voor de competitie 2020/2021 : 

- De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een 

             hele competitie wordt gespeeld  

- Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft 

Ondanks de verlenging van de lockdown is het op dit moment nog te 

vroeg om een definitief besluit te nemen over een van deze scenario’s. 

Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt blijven beide scenario’s nog 

steeds realistisch en haalbaar. In de eerstvolgende persconferentie 

hopen we van het kabinet meer duidelijkheid te krijgen over eventuele 

versoepelingen, ook voor de sport. Op basis hiervan zal uiterlijk in de 

week van 9 februari a.s. een besluit worden genomen over de 

hervatting van de competities. 

FC Bemelen 
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Jubileumviering 50 jaar F.C. Bemelen in mei a.s. gaat niet door !!! 

Op 4 juni jl. bestond F.C. Bemelen precies 50 jaar ! Onze gouden 

jubileumviering hadden we gepland in het tweede weekend van mei 

2020. Helaas gooide het coronavirus met bijpassende maatregelen 

toen roet in het eten. We waren genoodzaakt onze jubileumviering uit 

te stellen. Met de wetenschap van toen prikten we als nieuwe datum 

voor onze jubileumviering het eerste weekend van mei 2021. 

Helaas werden we echter in de winter overvallen door een tweede 

corona golf en door het gemuteerde virus dreigt nu zelfs een derde 

golf. Om dat te voorkomen heeft het kabinet noodgedwongen 

aanvullende maatregelen moeten nemen, zelfs een avondklok in 

moeten stellen. We hopen dat deze maatregelen en het vaccineren ons 

uit deze gezondheidscrisis kunnen trekken, maar dat zal helaas nog 

enige tijd vergen. 

Voor onze jubileumviering heeft dat als consequentie dat wij ook in mei 

2021 ons jubileum niet kunnen vieren op een wijze die ons voor ogen 

staat. We hebben dan ook wederom onze verantwoording moeten 

nemen, en besloten om met onmiddellijke ingang de organisatie en de 

voorbereidingen voor ons jubileumfeest stop te zetten. Onze 

jubileumviering van 30 april, 1 en 2 mei 2021 a.s. zal dan ook geen 

doorgang vinden en worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum, 

wij houden jullie op de hoogte ! Gezondheid is belangrijker dan 

voetballen of een jubileumviering ! 

Wij hopen dat het Coronavirus snel onder controle is en dat wij jullie in 

goede gezondheid weer snel kunnen begroeten bij F.C. Bemelen ! Dat 

we het gewone leven weer in goede gezondheid kunnen hervatten. Die 

jubileumviering loopt niet weg, dat komt nog wel ! 

Namens het bestuur, leden en trainer van F.C. Bemelen 

 

FC Bemelen 
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De krach van 
Vastelaovend 
 
Houd de Vastelaovend vast en geef 
het door  

Een groep ‘Vastelaovend hoeëgheden’ uit 

het Heuvelland raakte bevriend tijdens 

Vastelaovend 2019-2020. Zaterdag 9 januari lanceerden zij een eigen 

initiatief: De krach van Vastelaovend: een lied dat speciaal voor hen is 

geschreven en waarin zij zelf, naast Andy en Roy, ook zingen. Om zo het 

cultureel erfgoed van Vastelaovend uit te dragen en door te geven aan de 

jongere generatie en iedereen die nu kracht nodig heeft. De hoogheden 

geven aan: “Vastelaovend kun je niet afgelasten. We worden uitgedaagd 

om de start van de Vastentijd anders vorm te geven. Vastelaovend is meer 

dan polonaise in een café of op straat. Vastelaovend is een gevoel; dat zit in 

je!”  

Hoe het begon 

Tijdens het feestgedruis van de afgelopen carnavalsperiode spraken ze af om 

na de Vastelaovend nog eens bij elkaar te komen om terug te kijken en na te 

genieten. Ze realiseerden zich op dat moment allemaal dat de droom om 

“Einmol Prinz so sin” werkelijkheid was geworden. Allemaal wilden ze dat 

gevoel zo lang mogelijk vasthouden en koesteren. Toen de maatregelen dat 

toelieten, werd in de zomer van vorig jaar een barbecue georganiseerd. Ook 

daarna hield de groep digitaal contact. Aan het einde van de zomer werden 

her en der al de eerste Vastelaovends-activiteiten afgelast en besloten 

carnavalsverenigingen om geen nieuwe hoogheden te proclameren. Voor 

iedereen een vreemd gevoel en onzekerheid over de aankomende 

Vastelaovend. Wat in ieder geval wel zeker was, was dat zij de boeken in 

CV de BERGGEITTE 
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zouden gaan als hoogheden voor langer dan één jaar. Maar voor hoe lang? 

Alles zou anders zijn de aankomende Vastelaovend. Maar in plaats van te 

kijken naar wat allemaal niet mogelijk zou zijn, besloot de groep om te kijken 

wat wèl mogelijk was.  

Het lied “De krach van Vastelaovend” 

Muziek maken en luisteren kan je altijd en overal. Alle sociale media en 

nieuwe vergadertechnieken zoals Teams en Zoom helpen ons om activiteiten 

te bedenken en inventief te zijn. De groep besloot dan ook om een eigen lied 

te maken. Een lied dat de boodschap bevat dat de Vastelaovends-cultuur 

vastgehouden en doorgegeven moet worden aan de jeugd. Een signaal van 

kracht voor de mensen die dat nodig hebben. De totstandkoming van het lied 

is ook een samenspel van jong en oud.  

De jonge opkomende Dwayne Horbag (van het duo Sjpringlaevend) heeft het 

lied gecomponeerd en geschreven. Voor de zang werd Frans Croonenberg 

benaderd. Een gevestigde naam in Limburg en een man van het Heuvelland. 

Frans was in 2020 zestig jaar artiest en vond dit initiatief meteen geweldig. 

Om het geheel te completeren werden Andy (zoon van Frans) met zijn 

zangpartner Roy (Willems) gevraagd om mede de zang voor hun rekening te 

nemen. Onfortuinlijk werden Andy en Frans in december positief op Corona 

getest.  Andy herstelde snel en omdat niet duidelijk was wanneer Frans zou 

kunnen deelnemen aan het lied werd rond de jaarwisseling het lied helemaal 

ingezongen door Andy en Roy. Uiteraard met bijdrage van het koor van alle 

hoogheden. In kleine groepjes werd ingezongen in de studio van Marlstone 

en sinds begin januari is het lied gereed. De krach van Vastelaovend is 

afgelopen zaterdag 9 januari gelanceerd in de radio-uitzending "Clubwerk" 

van 3Heuvelland. Het lied is te vinden op Spotify, i-Tunes en YouTube (De 

krach van Vastelaovend).  

Wat zit er nog in het vat? 

Frans Croonenberg is gelukkig ook weer herstellende en zal op afzienbare 

termijn ook zijn bijdrage leveren aan het lied.  Op dit moment wordt de 

laatste hand gelegd aan de videoclip. Die zal eind januari gereed zijn. 
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Bijschrift: Opname van de videoclip in Banholt 

 

Voor iedereen die de ontwikkelingen rondom de Krach van Vastelaovend wil 

volgen, raden we aan om de facebookpagina van De krach van Vastelaovond 

te volgen (https://www.facebook.com/HartVastelaovend). Het is ook 

mogelijk om bijgevoegde QR code in te  

scannen om rechtstreeks op de betreffende facebookpagina terecht te 

komen. 

 

https://www.facebook.com/HartVastelaovend
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P(K)rachtige sjaals! 

Het idee ontstond om een liefdadigheidsactie te koppelen aan het initiatief.  

Een heuse roet-geel-greune Vastelaovend-sjaal in gelimiteerde oplage. 

Bestellen kan door een email te sturen naar info@dekrachvanvastelaovend.nl 

o.v.v. naam, woonadres, mobiel telefoonnummer én het aantal gewenste 

sjaals. De sjaals kosten € 11,- per stuk. Door de belangeloze inzet van velen 

gaat de hele opbrengst naar het goede doel.  

 

Sjaals kunnen ook besteld worden via info@berggeitte.nl 

Tot 5 februari a.s. kunnen doelen opgegeven worden door een email te 

sturen naar info@dekrachvanvastelaovend.nl. De betrokken hoogheden 

kiezen samen het meest bijzondere doel dat past binnen de boodschap. Het 

gekozen doel en de opbrengst wordt op Vastelaovends-zaterdag (13 februari 

a.s.) kenbaar gemaakt op de Facebook pagina van de Krach van 

Vastelaovend. 

De betrokken hoogheden wensen jullie veel kracht en zeker ook 

Vastelaovends plezier toe, al zal dat heel anders zijn dit jaar.  

Prinses Monica I van CV de Berggeitte (Bieëmele) 

Prinses Angelique en hofdame Veronique van CV de Ülle (Partij) 

Prins Mark I, prinses Veronique en minister Jesper van CV de Puime (Wielder) 

Prins Ersin I en prinses Mandy van CV de Klenderaire (Keer) 

Prins Egid III en prinses Petra van CV de Kleindererre (Segietere) 

Prins Erwin I en hofnar Eva van CV de Gaarekiekere (Gullepe) 

Prins Gaston en prinses Manon van CV de Rieste (Mergraote) 

Prins Peter en prinses Ingrid van CV de Nachdravers (Termaar) 

Prins Jim I en prinses Kim van KV de Sjravelerre (Mhèèr) 

Prins Thijs II en prinses Lisette van CV de Breuzelère (Mechele) 

Prins Barry I en prinses Tessa van CV de Hèvers (Norbik) 

Prins Roel I en Peggy van CV de Boemelère (Tebannet) 

Prins Gaston I van CV de Brakkelerre (Ikkelder) 

Prins Alexander I van CV der Vooseschtoets (Ieëpe) 

mailto:info@berggeitte.nl
mailto:info@dekrachvanvastelaovend.nl
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Bijschrift: de hoeëgheden uit het hart van het Heuvelland 

 

 

CV de Berggeitte probeert ook in deze verwarrende tijden in contact te 

blijven met de Bemelse gemeenschap.Plaats voor de gebruikelijke 

feestelijkheden en samenkomsten is er uiteraard niet, door dit jaar energie te 

besparen hopen wij met velen van jullie volgend seizoen weer volle gaas te 

mogen geven. 

Wij hebben gekeken naar de mogelijkheden om onder de geldende regels 

een bescheidde officieel karakter aan de carnavalsdagen te geven. 

De carnavalsvlag zal gehesen worden op zaterdag de 13e bij de pastorie, wij 

zouden het heel mooi vinden dat een ieder die in bezit is van een 

carnavalsvlag deze die de drie dagen zou laten wapperen. 

Blijf gezond en probeer tijdens  de komende carnavalsdagen een ieder op zijn 

manier het rood geel en groen gevoel vast te houden. 

 

Namens de cv de Berggeitte en Prinses Monica alvast bedankt voor jullie 

medewerking. 

CV de BERGGEITTE 
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Programma CV de Berggeitte 

Zaterdag 13e Febr,     16.00h sleuteloverdracht en vlag hijsen kerk Bemelen 

Zondag 14e Febr,        11.11h-13.11h afhalen “Berggeitte Survivalpakket”  

Woensdag 17e Febr,  19.00h Askruisje halen 

Alles gebeurd onder de geldende regels van RIVM met extra aandacht voor 

de afstand regels en de groepsgrootte hiervoor doen wij natuurlijk een 

oproep op het gezonde verstand van een ieder. 

 

*************************************************************** 

Haal nu de lekkerste “borrel box” voor 2 Personen , met een Bemels-rood-

geel-groen tintje, in huis om toch een beetje het carnavalsgevoel te krijgen in 

2021! De box bevat heerlijke typische carnavalslekkernijen en zal persoonlijk 

worden overhandigd door prinses Monica van de Berggeitte.  

De box kost € 22,= (voor 2 pers). 

Bestel de box(en) door te mailen naar: penningmeester@berggeitte.nl.  

Vermeld uiteraard je naam en het aantal ( 1 box = voor 2 pers.) 

BETALING PER BETAAL VERZOEK VIA MAIL!!        Geen casch betaling bij 

afhalen. 

Bestellen kan tot MAANDAG 8 Febr. 18.00h 

Afhaalpunt: Via een drive/walk trough aan de achterzijde van Fer 

Vaessen.Wanneer: Carnavals zondag 14 februari tussen 11.11u en 13.11u. 

Namens Prinses Monica en de Berggeitte hopen wij dat we op deze manier 

toch iedereen een beetje carnavalsgevoel kunnen bezorgen dit jaar! Alaaf!  

Carnaval Survivalpakket 

mailto:penningmeester@berggeitte.nl
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Harmonie Sint Laurentius Bemelen. 

 

Oud Papier 

 

LET OP: Op zaterdag 27 februari  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 Joost Bloemen, Anita Botterweck en Piet Portegijs. geen 

doorweekt papier op te halen. 

 

 

 

  

Harmonie St. Laurentius 
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