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Opnames FC Bemelen RTV Megelland
Kerstconcert St Laurentius Valkenburg
Kerstdiner Jeu des Boules
Kerstviering Senioren
Kienavond FC Bemelen
Kerstconcert St. Antoniuskoor
Bemelen - Baneux
Kerstmis
Kerstmis
Kribkeswandeling
Oudejaarsavond
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Januari 2018

TUMP@BEMELEN.COM

2
17

Nieuwjaarsborrel Jeu des Boules
Sint Theunis – Opening Bemelen 1000 plus
Winter kermis

Februari 2018
Informatie
Maart 2018
REKENINGNR:
NL13RABO0163836604

April 2018
Heeft u nog datums voor in onze agenda? Geef deze
dan even door aan de redactie.

LET OP !!
REKENING NR IS
GEWIJZIGD !!

Inleveren Copy Tump december
LET OP !!
Deadline
2
Zaterdag 16 December 18 uur

ParochieK E R K E L I J K E D I E N S T E N D E Z E M A A N D
Parochie
H. Laurentius
Bemelen
parochie-administrator:
pater Jos Pijpers SMA
adres:
Sint Laurentiusstraat 3
6268 NJ Bemelen
telefoon : 043-4071306
e-mail : h.laurentius.bemelen@home.nl
bankrekeningen :
kerkbijdragen : IBAN NL31RABO 0119 8861 62
misintenties : IBAN NL05 RABO 0109 9032 93

KERKELIJKE DIENSTEN
December 2017
zaterdag
2 dec.
19:00 u

zondag
3 dec.
10:00 u

zaterdag
9 dec.
19:00 u
zondag
10 dec.
10.00 u

Eerste Zondag van de Advent
Hoogmis

t.i.v.
Mia Thomassen-Andrien
Joos Pelser-Leusen
Wanda Chiaradia-Srech en Walter Chiaradia
m.m.v. Sint Antoniuskoor
Eerste Zondag van de Advent

Hoogmis

als jaardienst voor
ouders Cornelissen - Duijsings
Tweede Zondag van de Advent

Hoogmis

als jaardienst voor
Jean Andrien
Tweede Zondag van de Advent

Hoogmis

t.i.v.
Pierre Huveners
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Jan van Eijk
José Geurten
donderdag
14 dec.
17.30 u

Eucharistieviering
bij gelegenheid van
Kerstviering Seniorenvereniging Bemelen
t.i.v.
overleden leden van Seniorenver. Bemelen
m.m.v. Sint Antoniuskoor

Geen Eucharistieviering
i.v.m. kerstconcert Sint Antoniuskoor

zaterdag
16 dec.
E
zondag
17 dec.
10:00 u

zaterdag
23 dec.
19:00 u

zondag
24 dec.

Derde Zondag van de Advent ("Gaudete")
Hoogmis

als zeswekendienst voor
Elsa Kerckhoffs - Goossens
en t.i.v.
Mia Mourmans - Henssen
Vierde Zondag van de Advent

Hoogmis

t.i.v.
overleden van familie Hendriks-Coumans

10:00 u

Geen Eucharistieviering

zondag
24 dec.

HEILIGE KERSTAVOND

18.00 u

Kindernachtmis

21.30 u

Kerstnachtmis
m.m.v. Sint Antoniuskoor
t.i.v.
ouders Vollers - Heijnens
Jan Vollers
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maandag
25 dec.
10.00 u

dinsdag
26 dec.
10.00 u

zaterdag
30 dec.

Hoogmis

KERSTMIS
GEBOORTE VAN DE HEER
m.m.v. Sint Ceciliakoor
t.i.v.
ouders Frijns – Haesen
Tweede Kerstdag

Hoogmis

m.m.v.
Harmonie Sint Laurentius
en
Sint Ceciliakoor
als jaardienst voor
ouders Andriën - Meertens
en t.i.v.
Jean Andrien
als jaardienst voor
ouders Ubaghs - van Wissen
en t.i.v.
Annie Weusten - Ubaghs
en voorts t.i.v.
de overleden leden van
Harmonie Sint Laurentius
en de overledenen van het jaar 2017, t.w.
Mia Thomassen – Andrien
Joos Pelser – Leusen
Henny Huntjens
José Geurten
Wanda Chiaradia – Srech
Pierre Huveners
Jan van Eijk
Mia Mourmans - Henssen
Elsa Kerckhoffs – Goossens
alsmede
voor het welzijn van de leden van
Harmonie Sint Laurentius

Geen Eucharistieviering !!
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zondag
31 dec.
10:00 u
maandag
1 januari
10.00 u

Feest: H. Familie JEZUS, MARIA en JOZEF
Hoogmis

Hoogmis

Heilige Maria, Moeder van God
Octaafdag van Kerstmis
tot welzijn van alle parochianen

Doopplechtigheid
zondag

10 december

11:00 uur: Leonie Soudant

Mededelingen
Attentie voor de wijziging van het aanvangstijdstip van:
de Kindernachtmis op zondag 24 december: 18:00 uur.
In de maand december zijn geen Eucharistieviering op de zaterdagen
16 en 30 december.
Aktie kerkbijdrage 2017
Voor de goede orde brengen wij nogmaals onder uw aandacht de
aktie kerkbijdrage 2017, ook wel genoemd de gezinsbijdrage.
Met deze bijdrage ondersteunt U de parochie, zodat zij haar
dienstverlening aan de geloofsgemeenschap kan blijven verzorgen.
Ook houdt U onze kerk open en geeft U middelen om het kerkgebouw
te bewaren voor de toekomst.
Voor de volledigheid hierbij nogmaals het IBAN:
NL31 RABO 0119 8861 62 t.n.v. Kerkbestuur St. Laurentius.
De parochie is U heel erkentelijk voor uw ondersteuning. Een hartelijk
woord van dank aan allen die dit jaar reeds hebben bijgedragen.
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Website parochie
Elke maand schrijft de parochie in d’r Tump wanneer de missen zijn in de
komende maand en wat er verder actueel is. Toch bestaat bij het
kerkbestuur de behoefte om wat meer informatie te geven dan alleen de
actualiteit. Dat willen we ook doen aan mensen die niet in Bemelen
woonachtig zijn. Daarom hebben we besloten een website te beginnen en
nu, aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar, maken we dat
wereldkundig. Kijk eens op: www.laurentiusparochie.nl.
Wij zijn benieuwd naar uw reacties: wat u mooi vindt of wat u mist: graag
uw reactie via Parochie_H_Laurentius_Bemelen@outlook.com

Pastoor A.J. (Jos) Pijpers SMA en kerkbestuur Parochie H.
Laurentius

Pastoor A.J. (Jos) Pijpers SMA en kerkbestuur
Parochie H. Laurentius
wensen U
een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar
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BEMELEN 1000 PLUS

Beste dorpsgenoten,
Zoals inmiddels bij iedereen wel bekend is,
bestaat ons dorp in 2018 (minstens) 1000
jaar! Een mooi moment, dat zeker niet
onopgemerkt voorbij mag gaan. In de
afgelopen maanden is hierover uitgebreid
gesproken door de vele verenigingen die ons dorp rijk is. Daarbij is
duidelijk geworden dat de voorkeur uitgaat naar een feestjaar waarin
een speciaal Bemelen 1000+ tintje wordt gegeven aan vooral de
bestaande activiteiten van de verenigingen. Graag nemen we u mee in
de stand van zaken.
Stuurgroep
Tijdens de bijeenkomsten waren alle verenigingen enthousiast over het
jubileumjaar Bemelen 1000+. Vanwege de omvang van de groep en
uiteenlopende inzichten was het echter lastig om de vertaalslag te
maken naar een concreet plan. Er is toen in onderling overleg besloten
om een stuurgroep te vormen. De Stuurgroep Bemelen 1000+ bestaat
uit aantal afgevaardigden van diverse verenigingen en de plaatselijke
horeca/bedrijfsleven. Ze organiseert zelf (in eerste instantie) geen
activiteiten – dat doen de verenigingen zelf - maar stelt zich ten doel
het draagvlak voor ‘Bemelen 1000+’ zo breed mogelijk te maken, de
dorpsgemeenschap enthousiast te maken, de ontwikkeling van
activiteiten in het kader van ‘Bemelen 1000+’ te bevorderen en waar
nodig te ondersteunen, de samenwerking tussen de verenigingen te
bevorderen en de publiciteit in de breedste zin van het woord te
verzorgen. De stuurgroep bestaat uit:
Naam
Vertegenwoordiger van
Guus Urlings (voorzitter)
Stg. Heemkunde Bemelen (tel 0653421084)
Paul Nieuwenhuis (secretaris) Parochie H. Laurentius / St.
Antoniuskoor
Jo Bovens
Vogelwerkgroep Bemelen
Max Defesche
Jonkheid
Louk Geurten
Beleef Bemelen
Lambert Thomassen
Harmonie St. Laurentius
Léon Urlings
F.C. Bemelen
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Als u vragen heeft of wilt overleggen, neem dan gerust contact op met
een van de stuurgroepleden. Of stuur een mailtje naar
bemelen1000@gmail.com.
Logo
Om herkenbaar te blijven en eenheid uit te stralen zijn een logo en een
briefhoofd ontworpen dat u bovenaan deze mededeling terugvindt.
Verenigingen kunnen dit logo gebruiken om activiteiten aan te kondigen
die in het kader van Bemelen 1000+ een extra feestelijk tintje krijgen.
Dat de stuurgroep deze logo’s ter beschikking stelt, betekent dus niet
dat de stuurgroep daarmee ook verantwoordelijk is voor de activiteit.
Promotie
De stuurgroep neemt de publiciteit rondom het jubileumjaar voor haar
rekening. Op dit moment is er al informatie te vinden op de website
www.beleefbemelen.nl. Verder zullen er banieren geplaatst worden op
diverse strategische plekken in het dorp. Daarnaast zullen we u door het
jaar heen middels posters in het dorp en natuurlijk via De Tump op de
hoogte houden van de activiteiten die plaats gaan vinden.
Dorpsvlag
Een van de ideeën die al naar voren zijn gekomen, ook door input
vanuit de dorpsgemeenschap, is het ontwikkelen van een echte
dorpsvlag voor Bemelen. Een vlag die symbool staat voor de
dorpsgemeenschap en overal wappert bij de vele tradities en
festiviteiten die ons dorp rijk is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat
deze vlag niet alleen in 2018 gebruikt kan worden maar juist ook in de
toekomst. Het ontwerp van de vlag is gebaseerd op het voormalige
gemeentewapen van Bemelen.
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Bestellen
Wij hopen dat u net zo gecharmeerd bent van deze vlag als wij dat zijn,
en dat u deze dorpsvlag net als uw buren met trots aan de gevel wilt
hangen. De vlag met afmeting 150cm x 100cm kost €22,50. U kunt uw
vlag(gen) tot uiterlijk 7 december in twee stappen bestellen.
Stap 1: u vult het onderstaande formulier in (of het formulier op de
flyers die overal verspreid zijn) of u stuurt een e-mail naar
bemelen1000@gmail.com met uw gegevens en het aantal vlaggen dat u
wilt bestellen.
Stap 2: u boekt het totaalbedrag over naar bankrekening NL35 INGB
0004 8734 46 t.n.v. P. Nieuwenhuis en/of MMAJ Andriën (onder
vermelding van uw naam, adres en het aantal vlaggen.) Zodra de
betaling is ontvangen, is uw bestelling definitief.
Let op: de genoemde €22,50 geldt alleen bij voorinschrijving. Mocht u
achteraf alsnog een vlag willen bestellen, dan zullen de kosten wellicht
hoger uitvallen.
Naast deze standaardmaat gevelvlag is er ook een mogelijkheid om een
groter formaat vlag te laten vervaardigen. Mocht u hier interesse in
hebben, dan verzoeken wij u dit per mail kenbaar te maken.
De bestede vlaggen worden begin januari geleverd.
Opening jubileumjaar
Op 17 januari 2018, de naamdag van de heilige Sint Antonius (Sint
Tuënis), start symbolisch het jaar waarin wij als dorp ons 1000+ jarige
jubileum vieren. Om 10.00 uur begint de hoogmis waar het jaar officieel
geopend wordt. Aan de verdere invulling van deze mis en deze feestdag
wordt op dit moment druk gewerkt. Wij hopen u hier zo spoedig
mogelijk over te berichten, maar noteer de datum alvast in uw agenda!
-------------------------------------------------------------------------------BESTELFORMULIER VLAG BEMELEN:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Aantal vlaggen:
LET OP: Inleveren uiterlijk 7 december bij Vers Voordeel
Vaessen (Oude Akerstraat 4a) of bij Roemers Eetcafé (Oude
Akerstraat 53a).
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FC BEMELEN

F.C.
BEMELEN
Competitie uitslagen november 2017 :
F.C. Bemelen G1 – EHC/Heuts G3G
RKSV Minor G1G – F.C. Bemelen G1
F.C. Gulpen 1 – F.C. Bemelen 1
F.C. Bemelen 1 – I.B.C. ’03 1
Willem I 1 – F.C. Bemelen 1
R.K.M.V.C. 1 – F.C. Bemelen 2
F.C. Bemelen 2 – Geertruidse Boys 3
F.C. Bemelen 2 – F.C. Gulpen 3
Scharn 5 – F.C. Bemelen 2
Programma december 2017 :
2 december, 10.00 uur
9 december, 14.00 uur
3 december , 10.30 uur
10 december, 11.00 uur
3 december, 14.30 uur
10 december, 14.15 uur
17 december, 14.15 uur

2-4
6-2
4-0
4-1
2-2
7-0
2-4
1-1
12-1

EHC/Heuts G3G – F.C. Bemelen G1
F.C. Bemelen G1 – RKSV Minor G1G
SVME 4 – F.C. Bemelen 2
F.C. Bemelen 2 –vvSCM 6
SNC’14 1 – F.C. Bemelen 1
F.C. Bemelen 1 – RKMVC 1
SCG 1 – F.C. Bemelen 1

F.C. Bemelen winter-kienavond :
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Vrijdag 15 december a.s. staat onze winter-kienavond weer op het
programma. We beginnen na afloop van de training om 21.00 uur. Het is
door de jaren heen een binnen de vereniging heel gewaardeerde en
gezellige avond geworden. Een avond die we eigenlijk ook niet willen
onthouden aan onze supporters en iedereen die F.C. Bemelen een warm
hart toedraagt. Dus de “kienfanaten/-mooren” onder jullie zijn ook meer
dan welkom op deze kienavond in onze sportkantine. Gewoon voor een
paar uurtjes gezelligheid, en misschien ook nog wat leuke kienprijsjes
mee naar huis nemen. Jullie zijn meer dan welkom !
Maas en Mergelland, zaterdag 9 december a.s., 14.00 uur !
De pers heeft in de achterliggende weken
ruimschoots bekendheid gegeven aan het Gvoetbal bij F.C. Bemelen, dat zal u niet ontgaan
zijn. Als “kers op de taart” heeft RTV Maas en
Mergelland ons benaderd om opnamen van het
G-voetbal te maken voor een TV-uitzending.
Graag grijpen wij dit aan om het G-voetbal en
F.C. Bemelen nog wat meer op de kaart te
zetten. De opnames zullen worden gemaakt op 9
december a.s. om 14.00 uur tijdens de wedstrijd
F.C. Bemelen G1 – RKSV Minor G1G. Wat is
leuker als we tijdens dat duel voor nog wat meer
sfeer kunnen zorgen en ons G-team aan kunnen
moedigen. Wij nodigen jullie dan ook allemaal uit
om samen met ons G-team wellicht ook jullie TVdebuut te maken. Samen kunnen we zo Bemelen
weer positief in het nieuws brengen ! Jullie
komen toch ook ? Overigens zal de uitzending
vervolgens niet alleen op TV vertoond worden,
maar ook op Facebook en Youtube !
Wij wensen u namens
spelers, trainer en
bestuur alvast prettige
feestdagen toe !!
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TE HUUR

Te huur per 1 febr.2018,
één of tweepersoons apartement Gasthuis 67.
Inlichtingen fam. Bovens tel. 4071434
of 06-57601414.
COLLECTE - GEVRAAGD
Aankondiging collecte Wereldlepradag 2018
In de week van 21 tot en met 28 januari 2018 zal de
collecte ten gunste van Wereldlepradag gehouden
worden. Er zal gecollecteerd worden in Bemelen, het
Gasthuis, het Wolfshuis en de Sint Anthoniusbank.
Om deze collecte goed te laten verlopen hebben
Jolanda Drummen, Gusta Rademaker, Marleen
Andriën en Maria Vollers behoefte aan extra mannen en/ of vrouwen,
die mee willen collecteren. Want extra handen en benen maken het
collecteren lichter!
Heb je belangstelling, meldt je dan aan bij Maria Vollers. Haar
telefoonnummer is: 043 4071237.

DAMESVERENIGING BEMELEN
Op vrijdag 8 dec. vieren we al een beetje Kerstmis. We gaan uit
eten op de Golfbaan . Om 18.00 uur worden we daar verwacht.
Graag voor 5 dec. aanmelden bij Tiny 4072089 Jenny 4072337
of Jose 0473288
Het bestuur.
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BEMELEN – BANEUX 2017
Zondag 17 december as. wordt weer de jaarlijkse wandel/mountainbiketocht Bemelen-Banneux gehouden
Er zijn drie vertreklocaties:
► Bemelen – Abdij Val Dieu – Soumagne – Banneux: 47 kilometer
(vertrek: 06.00 uur)
► Abdij Val Dieu – Soumagne – Banneux: circa 25 kilometer (vertrek:
circa 09.30 uur)
► Soumagne – Banneux: circa 13 kilometer (vertrek: circa
13.30/14:00 uur).
Om alvast in de stemming te komen en “wat kilometers in de benen te
krijgen” worden voor de wandelaars vrijblijvende trainingstochten van
circa 20 kilometer gehouden op de zondagen 3 en 10 december as.
Vertrek om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het gemeenschapshuis
in Bemelen. Let wel: deze trainingstochten zijn vrijblijvend (meer
speciaal v.w.b. de wandelsnelheid!!).
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VOGELWERKGROEP BEMELEN
Er lag die zaterdag veel werk op ons te wachten: de laatste controle dit
jaar van de steenuil- en kerkuilenkasten.
Aangezien de barre weersomstandigheden het niet toelieten om de
enigszins kwetsbare leden van deze vogelwerkgroep hieraan bloot te
stellen,
hebben we met 8 stoere mannen onze schouders eronder moeten
zetten. 4 met de blauwe en 4 met de groene tractor.
Jo Houben was, na eerdere pijnlijke ervaringen op het bankje achterop
de platte kar van de tractor, op het idee gekomen om onze kwetsbare
delen beter te beschermen tegen het geweld van onderen : zijn
matrasje was een geweldig idee !
Ondanks de snijdende wind en ijzige temperatuur zaten we er nu
comfortabel bij, althans het team van de blauwe tractor.
Er volgden nog meer hoogtepunten die dag.
Natuurlijk werden alle bevindingen en suggesties correct ter plaatse
genoteerd.
Degene die telkens de ladder opklom kreeg natuurlijk ook de eer om die
prachtige foto's van steenuiltjes met hun grote starende ogen te
schieten.
In een ander nest, dat elk jaar druk bezet was geweest, lagen nu drie
eitjes. Deze waren in hun ontwikkeling gestopt, omdat moeder steenuil
waarschijnlijk slachtoffer was geworden van een andere roofvogel.
Een nieuwe kast is geplaatst in een fruitboom in de vallei naast de
grindkuil (Botkoel). Een schitterende plaats en nu maar hopen dat het
echtpaar steenuil dat ook vindt !
Nog een hoogtepunt, dat je ook letterlijk kunt opvatten, was het
beklimmen van de zeldzaam mooie kathedraal van Hoeve Frijns, waar
de familie kerkuil hoog in de nok van het dak een nestkast bewoont.
Ik probeerde de nostalgische weg te nemen via een oude houten ladder,
waarbij ik angstvallig die sporten van de ladder moest zien te
vermeiden, die kunstig gerepareerd waren.
Maar eenmaal boven op de hooizolder vlogen, na het plaatsen van onze
7 meter lange ladder, tot onze verrassing ineens 2 grote kerkuilen
onhoorbaar naar een veiliger plek.
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Een volle plastic zak gevuld met mest werd afgevoerd, waarna hun
bedje lekker werd opgemaakt.
Marcel Merken is daarna vol enthousiasme op ander zolders braakballen
gaan verzamelen voor nadere determinatie.
Een leuke onderbreking was deze keer dat de koffie met een klein
neutje geserveerd werd in de schuur van Pierre Thomassen.
De lunch (erwtensoep met luxe broodjes) werd opgediend door Truus
Houben bij 'n gezellig, oh zo nodig houtvuurtje, verzorgt door onze
vaste opstoker Hubert.
Uiteraard was er iets meer tijd nodig om onze door en door verkleumde
ledematen bij Henk weer op normale temperatuur te krijgen ....
Heb je zin gekregen om eens met ons mee te gaan ?
Neem dan even contact op met ons secretariaat:
Huub en Mieke Brouwer tel. 043-4071486
verdere informatie, ook de agenda voor 2018, kunt u vinden op onze
website: vwbemelen.nl
Met vriendelijke groet, namens de vogelwerkgroep - Piet Hein Pelser
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HARMONIE ST. LAURENTIUS
KERSTCONCERT
De Kunst- en Cultuurraad Valkenburg
organiseert van 8 t/m 10 december een 3daagse kunstexpositie.
Op zondag 10 december zal Harmonie St.
Laurentius ter gelegenheid hiervan een
kerstconcert verzorgen in de Kloosterkerk
te Valkenburg.
Het concert begint om 15.00 uur en
toegang is gratis.
Adres: De Kloosterkerk, Oosterweg 1 te
Valkenburg
Uiteraard kunt u ook weer van onze muziek
komen genieten tijdens ons jaarlijkse
kerstconcert in de Sint Laurentiuskerk in

Bemelen.
Dit vindt plaats vanaf 10.00 uur tijdens de Kerstmis op dinsdag 26
december.
U bent allen van harte welkom om te komen luisteren

KRIBKESWANDELING
Beste mensen
De alweer 5e editie van de Kribkeswandeling Bemelen staat er aan te
komen. Dit jaar zal deze worden gehouden op het Gasthuis-Wolfshuis
en ´t Rooth, en wel op woensdag 27 december.
De start is voorzien om 14.30 uur in café het Plateau van Peter
Kempf op het Gasthuis. Zoals gebruikelijk wordt er onderweg gezorgd
voor een hapje en een drankje. Kosten deelname, vrije gave.
Wij vragen de bewoners langs het parcours om mee te werken aan een
mooie kerstsfeer net zoals zij dat twee jaar geleden geweldig hebben
verzorgd.
De afsluiting zal plaatsvinden in de kapel op ´t Rooth, waarna in de
boerderij van Peter en Ria Nijskens nog wat nagetafeld kan worden.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Dimph Oberjé of Jo Bovens,
tel. 4071434.
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ST ANTONIUSKOOR
Kerstconcert St. Antoniuskoor.
Zaterdag 16-12-2017.
19.00 u.
St. Laurentiuskerk te Bemelen.
U bent allen van harte welkom op ons
kerstconcert.
Na afloop staat in Cafe Roemers koffie en
kerstbrood klaar!
Tevens willen wij en met name ook de Jubilarissen alle
aanwezigen in de Jubileummis hartelijk danken. De
felicitaties, kadootjes, bloemen en envelopjes met financiele
bijdrage waren warm en overweldigend. Nogmaals: hartelijk
dank!

St. Antoniuskoor.
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STICHTING HEEMKUNDE BEMELEN
Het jaar zit er weer bijna op en als u deze Tump heeft u waarschijnlijk
ook het voorlaatste blaadje van onze kalender omgedraaid en kijkt u uit
op de drukke maand December.
Niet getreurt, u kunt ook voor 2018 weer op ons rekenen. DE nieuwe
Bemeler kalender, onze 15e editie inmiddels ligt bij de drukker en wij
zullen in december langs de deur komen om u in de geleghenheid te
stellen om ook deze 15e editie aan te schaffen, nog altijd voor de prijs
van 5 €.
Onze 15e kalender staat in het thema van de landschapselementen in en
rondom Bemelen. Met mooie foto’s en interessante teksten nemen wij u
mee naar de opvallende landschapskenmerken die ons dorp rijk is.
Daarnaast is er voldoende ruimte om uw afspraken te noteren.
U steunt hiermee ook de Heemkunde Stichting en de activiteiten die zij
uitvoeren. Zo heeft de Heemkunde Stichting het afgelopen jaar
bijgedragen aan de druk bezochte en goed geslaagde toneelavond in het
gemeenschapshuis. Zeker voor herhaling vatbaar.
Ook heeft zij gezorgd voor het
`thuisbrengen` van het
herderstafje van een oud
pastoor.
Verder draagt de stichting zorg
voor het bewaren van Bemelen
in woord en beeld.
Volgend jaar is een bijzonder
jaar in verband met het 1000
jarig bestaan van ons dorp en
zal de Heemkunde Stichting zijn
medewerking verlenen aan
diverse activiteiten waaronder
een historische wandeling en de
publicatie van een boek over
Bemelen.
U steunt ons toch zeker ook?
en zeg eens eerlijk, waar krijgt u
nog zo’n mooie kalender voor
slechts 5€ ??

20

SENIORENVERENIGING BEMELEN
Activiteiten Senioren Vereniging Bemelen
Woensdag 6 december maken we een stadswandeling
o.l.v. Florence Eijssen met als thema
‘In de voetsporen van de Franse Revolutie’.
We starten 13.30 uur bij ‘La Bonne Femme’ Graanmarkt, Maastricht
en hier zullen we ook rond 15.30 uur eindigen.
Vervoer op eigen gelegenheid
Ga je met de fiets, dan kun je deze stallen op de Kesselskade.
Mensen die met de auto gaan, willen we vragen om te verzamelen bij
het Gemeenschapshuis, zodat we kunnen carpoolen. Vertrek 13.00 uur.
Ga je mee? Geef je dan vóór 4 december op bij
R. Schlösser 043-4071254 of per e-mail rosette.schlosser@ziggo.nl
Donderdag 14 december Kerstviering
Traditiegetrouw beginnen we om 17.30 uur met een H. Mis in de kerk.
Deze wordt opgeluisterd door het St. Antoniuskoor.
Na de mis vertrekken we naar de ‘Golfbaan Rijk van Margraten’ voor
een sfeervol kerstdiner.
Opgave deelname t/m zondag 10 december bij:
Francine Troisfontaine tel: 4072362
(e-mail francine.troisfontaine@home.nl) of
Rosette Schlösser tel: 4071254 e-mail rosette.schlosser@ziggo.nl
I.v.m. de kerstviering vervalt de Huiskamer en de bijeenkomst bij
Roemers’.
Woensdag 10 januari vieren we de jaarwisseling met een
Nieuwjaarsborrel. Naast onze leden nodigen we ook graag iedereen uit
die geïnteresseerd is in onze vereniging, om samen een toost uit te
brengen op 2018. Iedereen is vanaf 13.30 uur van harte welkom in het
Gemeenschapshuis We starten om 14.00 uur
Tijdens de Nieuwjaarsborrel zullen we niet alleen terugkijken naar het
voorbije jaar maar ook vooruit naar 2018.
Tevens zullen we weer ’n uurtje kienen voor leuke prijsjes.
We hopen u allen te mogen begroeten.
Contributie
De contributie 2018 ( € 25,00) s.v.p. vóór 1 januari overmaken op
IBAN nr: NL20RABO 01198.96.060 t.n.v. Ouderenvereniging Bemelen.
Het Bestuur
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VOGELWERKGROEP BEMELEN
Rommelhoekjes
Dieren zijn net mensen.
Door de technische ontwikkelingen heeft de mens zich los weten te
maken van de directe omgeving. Zijn voedsel wordt op grote akkers
verbouwd, ver van zijn bed. Vaak zelfs aan de andere kant van de
wereld. Dit heeft geleid tot een ongekende opruimwoede rond zijn
woning. Tuinafval wordt in plastic vaten gestopt en afgevoerd. De ermee
gepaard gaande kosten en milieubelasting worden graag voor lief
genomen. Er ontstaat een steriele omgeving. Net zoals de meesten
mensen niet een voorkeur hebben voor een beton omgeving als
woonplek, moet men bedenken dat dit ook voor onze medebewoners op
deze aarde geldt. Kan een mens nog gedijen in een steriele omgeving,
lukt dat bij de dieren niet. Die zijn er dan ook vaak niet meer. . De
terugloop van mussen, merels etc. valt ook de minder betrokkenen op.
Zij vinden dan ook steeds minder van hun gading, scharrelen niet meer
in onze tuin. Er is immers niets meer te vinden, geen rupsen, geen
wormen en geen zaden in rommelhoekjes met tuinafval. We staan voor
de keuze: zorgen we voor een leefbare omgeving met voedselaanbod,
of gaan we voor een cleane omgeving met zoveel mogelijk bestrating
zoals de doe het zelf zaken het graag zien.
Misschien hebben we nog een keuze, maar een ding is zeker: wie kaatst
mag de bal verwachten..
Jo Houben, Vogelwerkgroep Bemelen
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ADVERTENTIES
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ADVERTENTIES

2017
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OUD PAPIER

In de maand december wordt er oud papier ingezameld op zoals
vermeld op de RD4 afvalkalender.
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 geen
doorweekt papier op te halen.

ADVERTENTIES
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