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       Maart 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 

Maart 

 NUMMER 

Zondag 22 Maart 

18:00 uur 

 

Agenda 
 

Maart 2020 

4 Wandelen senioren 

7 Kwizznight cafe Roemers 

11 Hoeskamer Bemelen 

13 Halfvastenbal FC Bemelen 

14 Drumbandtreffen Banholt 

15 Snuffelmarkt Gemeenschapshuis 

23 Algemene ledenvergadering Harmonie 

23 Filmavond Damesvereniging Roemers 

25 Hoeskamer Bemelen 

28  Lente Bockbier Run 

 

April 2020 

1  Wandelen Senioren 

4 50 jarig jubileum Senioren Vereniging 

 

Mei 2020 

3 openstelling Bemelerboschgroeve 1' 

8 Feestweekend 50 jaar FC Bemelen 

9 Feestweekend 50 jaar FC Bemelen 

10 Feestweekend 50 jaar FC Bemelen 

Juni 2020 

Juli 2020 

Oktober 2020 

31 Uitstapje Oud Prinsen en partners 

 

mailto:Tump@Bemelen.com
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Parochie  

Parochie  
H. Laurentius 

Bemelen 
Pastor: pater Jos Pijpers SMA 

adres: 
Sint Laurentiusstraat 3  

6268 NJ Bemelen 
Telefoon : 043-4071306 

e-mail : h.laurentius.bemelen@outlook.com 
website : www.laurentiusparochie.nl  

facebook :
 www.facebook.com/H.Laurentiusparochie 

bankrekeningen : 
kerkbijdragen : IBAN NL31 RABO 0119 8861 62 
misintenties   :  IBAN NL05 RABO 0109 9032 93 

 
KERKELIJKE DIENSTEN MAART 2020 

Eerste zondag van de veertigdagentijd (paars) 

Thema: "Beproefd" 

Zaterdag 

29 februari 

Geen eucharistieviering 

Zondag 

1 maart 

10.00 uur 

 

14.30 

 

 

T.i.v. Annie Ubachs 

m.m.v. Sint Ceciliakoor 

 

Start Vastenactie - verkoping 

Tweede zondag van de veertigdagentijd (paars) 

Thema: "Verlicht" 

Kerkberichten 
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Zaterdag 

7 maart 

19.00 uur 

Als jaardienst voor Pierre Brouwers; t.i.v. Theo Delissen, 

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

t.i.v. Jeannette Brouwers, t.i.v. Huub Quax. 

m.m.v. Sint Antoniuskoor 

Zondag 

8 maart 

10.00 uur 

als jaardienst voor Giel Thomassen en Helena Gertruda 

Thomassen -  Mourmans 

m.m.v. Sint Ceciliakoor 

Derde zondag van de veertigdagentijd (paars) 

Thema: "Dorst gelest" 

Zaterdag  

14 maart 

Geen eucharistieviering 

Zondag 

15 maart 

10.00 uur 

Als jaardienst van Antoine Thomassen en Mia 

Thomassen-Andrien. 

m.m.v. Sint Ceciliakoor 

Vierde zondag van de veertigdagentijd (paars) - zondag Lætare 

Thema: "Gereinigd" 

Zaterdag 

21 maart 

Geen Eucharistieviering 

Zondag 

22 maart 

10.00 uur 

Als jaardienst voor Elly Andriën-Huntjens, t.i.v. Michel 

Huveners. 

m.m.v. Sint Ceciliakoor 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd (paars) 

Thema: "Gewekt" 

zaterdag  

28 maart 

Geen Eucharistieviering 
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Zondag 

29 maart 

10.00 uur 

t.i.v. ouders Sjeng Ubaghs en Anna Ubaghs - van 

Wissen en dochter Annie Weusten – Ubaghs, t.i.v. 

overleden familieleden fam. Hendriks – Coumans. 

m.m.v. Sint Ceciliakoor 

 

Mededelingen 

Er zijn geen eucharistievieringen op zaterdagen 14, 21 en 28 maart. 

 

Doopplechtigheden 

Zondag 15 maart 11.00 uur Eline Custers 

Zondag 22 maart 11.00 uur Zyno Houten 

Huwelijksjubileum 

Zaterdag 21 maart 2020 14.00 uur 50-jarig huwelijk  

Els Thomassen & Aloys van den Beuken 

 

Vastenaktie 2020 

De afgelopen jaren hebben wij, met de ons omringende parochies, 

gezamenlijk de jaarlijkse Vastenaktie ondersteund. Verleden jaar was 

dat nog met de parochie van Cadier en Keer, die hiervoor een project 

had gekozen in de Centraal Afrikaanse Republiek, in het bisdom van 

een Afrikaanse SMA bisschop. Het project werd succesvol afgesloten. 

Dit jaar zijn wij als parochie van Bemelen aan de beurt om het initiatief 

te nemen voor de ondersteuning van een project. Wij hebben hiervoor 

gekozen voor een project van het Sint Joseph Ziekenhuis van 

Nkwanta, Ghana, waar de Zusters van O.L. Vrouw der Apostelen de 

leiding hebben.  
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Vijftig jaar geleden was ik persoonlijk aanwezig, toen het ziekenhuis 

feestelijk als kliniek en bevallingscentrum werd geopend. In de wijde 

omtrek waren er geen gezondheidsvoorzieningen, dus de opening van 

deze nieuwe kliniek was geenszins overbodig. Het waren de Ierse 

leden van de Zuster Congregatie, die voor de kliniek zorg droegen. 

Inmiddels is de leiding van het ziekenhuis overgenomen door de 

Ghanese Zusters van diezelfde Congregatie. 

In de loop der jaren, toen ik 

zelf nog in het bisdom 

werkzaam was, werd ik 

benoemd tot administrator van 

de ziekenhuizen en klinieken 

en was daardoor in staat, om 

de ontwikkelingen van zeer 

nabij te volgen. Inmiddels 

verkreeg de kliniek het 

predicaat “ziekenhuis”, 

waardoor een aantal doctoren aan het ziekenhuis verbonden werden. 

Dat verruimde de mogelijkheden voor de behandeling van de 

patiënten. Maar dan moeten de doctoren wel op betrouwbare 

apparatuur kunnen rekenen.  

In samenspraak met de doctoren hebben de Zusters er voor gekozen, 

om de laboratorium apparatuur te vernieuwen, om zo betrouwbare 

diagnoses te kunnen stellen.  

In samenwerking met de ons omringende parochies, willen wij 

gedurende de periode van 2020 Vastenperiode, van onze kant een 

bijdrage leveren. Wij willen daarom gedurende deze periode zelf een 

kleinigheid opzij leggen, om anderen te kunnen helpen. Wij nodigen u 

allen uit om uw persoonlijke Vastenbijdrage daarbij te leveren. Voor 

ledere gift zijn wij u bijzonder dankbaar, om het ziekenhuis van de 

Zusters onze zo broodnodige ondersteuning te bieden. Onze dank voor 

uw gezamenlijke ondersteuning van ons Vastenaktie 2020 project. 

Voor verdere informatie kunt u de brochure doorlezen. 
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Jos Pijpers, SMA, Pastor te Bemelen. 

De Vastenactie start op zondag 1 maart om 14.30 uur in de kerk met 

een bijeenkomst waarin informatie wordt gegeven en Afrikaanse en 

religieuze artikelen te koop worden aangeboden. 

Wilt u er meer over weten, kijk dan op onze website: 

www.laurentiusparochie.nl. 

Vervanging TL-verlichting in de kerk 

U heeft de afgelopen tijd waarschijnlijk wel gemerkt dat er steeds meer 

TL-buizen in de kerk defect zijn geraakt. Het is niet eenvoudig om op 

een veilige manier de buizen op 6,5 meter hoogte te vervangen. Het 

parochiebestuur heeft daarom besloten de TL-buizen te vervangen 

door LED-verlichting die weer jaren mee zal kunnen. We hopen het 

werk voor Pasen gerealiseerd te kunnen hebben.  

In april 

In april vieren we de Goede Week en Pasen. Het kerkpoetsen voor 

Pasen vindt plaats op donderdag 2 april 9.00 – 12.00 uur. 

 

 

Gezocht 

 

Hulp in de huishouding voor schoonmaakwerkzaamheden voor ca een halve 

dag per week in de ochtenduren 

Omgeving Bemelen 

 

Voor inlichtingen 

Familie Rompen 

043-3634632 of 06-22528699 
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Op 28 maart gaat de tweede editie van Beleef Bemels Beste 

Boeren Berg loop van start. Deze keer is het vertrekpunt bij 

hotel Bergrust en zijn er wederom 2 afstanden mogelijk, een 

korte van 7,5 km en een lange van ongeveer 15 km. Het beloofd 

weer een prachtige social run te worden welke zeer zeker de 

moeite waard is.  

 

De start van de korte loop is om 15:30 uur en de lange afstand 

vertrekt om 15:00 uur. Parkeren kan bij het gemeenschapshuis 

aan de Oude Akerstraat 52. Inschrijving is gratis.  

 

Als afsluiter van deze mooie loop bieden wij een heerlijk 

lentebockje aan met een kleine versnapering voor 4,- bij hotel 

Bergrust. Uiteraard is dit vrijwillig en zijn er ook andere drankjes 

te verkrijgen aan de bar zodat we allemaal nog even gezellig 

kunnen nagenieten van de middag en het uitzicht vanaf de 

Bemelerberg.  

 

We zien jullie 28 maart graag terug voor deze unieke beleving in 

Bemelen!  

 

 

 

 

 

 

 

  

Bergrunners Bemelen 
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F.C.  BEMELEN 

 

 

 

 

Competitie uitslagen februari 2020 : 

F.C. Bemelen 1  alle wedstrijden afgelast door weersomstand. 

F.C. Bemelen 2 alle wedstrijden afgelast door weersomstand. 

F.C. Bemelen G1G – EHC/Heuts G3G  10-3 

Programma maart 2020 : 

1 maart, 14.30 uur Vijlen 1 - F.C. Bemelen 1 

8 maart, 14.30 uur F.C. Bemelen 1 – S.N.C. ’14 1 

15 maart, 14.30 uur Geertruidse Boys 1 – F.C. Bemelen 1 

22 maart, 14.30 uur I.B.C. ’03 1 – F.C. Bemelen 1 

29 maart, 14.30 uur F.C. Bemelen 1 – R.K.M.V.C. 1 

 

8 maart, 11.00 uur F.C. Bemelen 2 – Eijsden 5 

15 maart, 10.00 uur R.K.A.S.V. 4 – F.C. Bemelen 2 

22 maart, 11.00 uur B.M.R. 4 – F.C. Bemelen 2 

29 maart, 11.00 uur F.C. Bemelen 2 – S.C.G. 4 

7 maart, 11.00 uur F.C. Bemelen G1G – SV Meerssen G1 

14 maart, 10.30 uur SV Brunssum G2 – F.C. Bemelen G1G 

21 maart, 11.00 uur F.C. Bemelen G1G – RKSV Minor G1G 

28 maart, 10.00 uur EHC/Heuts G3G – F.C. Bemelen G1G 

F.C. Bemelen 



11 
 

 

Op vrijdag 13 maart a.s. vieren wij weer onze eigen, traditionele “F.C. 

Bemelen Haufvaste-aovend” in de kantine van F.C. Bemelen. Voor de 

9e keer op rij nog een kleine carnavals-nabrander met een eigen, 

eigenwijze carnavalszitting ! Een Haufvaste-aovend met diverse 

artiesten, met werkelijk voor eenieder wat wils : 

• Dans, door Senna en Liv, zij zullen onze Haufvaste-aovend met hun 
dans-skills meteen weer in de juiste sfeer weten te brengen ! 

• Buut, door Roland Broers met de wonderbaby ! 

• Zang door Henrico Aquilini  

• Zang door good old Frans Theunisz als feestelijke uitsmijter ! 
Een programma met garantie voor sfeer, gezelligheid en plezier ! Mis 

het niet ! 

Hoogtepunt is natuurlijk altijd het uitroepen van onze eigen clubprins 

onder muzikale begeleiding van us eige Bemels Keteerke !  

Prins Emile I zal als regerend club-prins de scepter overdragen aan 

zijn opvolger(s), de noe nog groete onbekinde(n) ?!?! Wij hopen dat 

ook jullie aanwezig zullen zijn bij dit binkelik momint. De Haufvaste-

aovend van F.C. Bemelen is inmiddels ook steeds meer aan het 

uitgroeien tot een heus Bemels Prinsentreffen ! Want natuurlijk hopen 

wij dat ook dit jaar Prinses Monica van de Berggeitte met hun gevolg, 

de Aokerstraot-prins en/of prinses en natuurlijk  

Krutje-preens Lars I met hun gevolg onze nieuwe prins komen 

verwelkomen. 



12 
 

  

Wij hopen dat jullie inmiddels weer hebben genoten van die drei gekke 

daag, van Vastelaovend ! en dat we jullie allemaal kunnen 

verwelkomen op vrijdag 13 maart a.s., ver beginne um 11 minute 

nao hauf  neuge, in de kantine van F.C. Bemelen. Dan doen ver ’t nog 

ff-kes veurziechtig euver ! De entree is slechts  

€ 7,50 (inclusief een consumptie) ! Daor wilt geer toch zeker auch beej 

zeen ??  

 

 

      

 

 
 

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii1cK186_ZAhUPZlAKHQwvBKMQjRwIBw&url=https://www.e-carnavalskleding.nl/feestartikelen/hoofddeksels/prinsenmutsen/&psig=AOvVaw0fNqMGw7nJ2f5wzMjVznHG&ust=1519058332542871
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx37zl86_ZAhWOYVAKHfM4BIQQjRwIBw&url=https://www.rushuden.nl/cms/index.php/nieuws-commissies/207-carnaval-2018&psig=AOvVaw3awfGBy9zCUKG4wwciiCl7&ust=1519058428872289
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Advertenties 
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Openstelling Bemelerboschgroeve 1 

Houdt u uw agenda vast vrij of maak hem leeg! 

Op zondag 3 mei stellen Frank en Annemiek, eigenaren van de 

Bemelerboschgroeve 1, de achter hun woning aan de Oude Akerstraat 58 

gelegen mergelgroeve eenmalig open voor de inwoners van Bemelen, leden 

van de vogelwerkgroep en alle lezers van d’r Tump. 

De groeve is misschien beter bekend als ’t grotje van No Op den Oordt. 

In en om de groeve wordt door de SOK (Studiegroep Onderaardse 

Kalksteengroeves) en de Stichting Ir. D.C van Schaik uitleg gegeven over alles 

wat met mergel te maken heeft. De laatstgenoemde  stichting beheert 

onderaardse kalksteengroeves in Nederland en België, waaronder de 

onderaardse Roothergroeve. Deze groeve wordt ook wel de berg van 

Lemmens genoemd. Tevens is er een korte mergelwandeling uitgezet die u 

langs meerdere kleine kalksteengroeves leidt. 

In de volgende uitgave van d’r Tump vindt u het volledige programma. 

Namens de eigenaren, 

Johan de Jong, Teuven 

 

 

Programma Damesvereniging maart  
 
Ma 23 maart : De Damesvereniging biedt een 

filmavond aan bij Roemers . Iedereen is welkom. De 

film begint om 20.00 uur. 

Bemelerboschgroeve 

Damesvereniging Bemelen 
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Stichting Gemeenschapshuis Bemelen organiseert op zondag 
15 maart weer een gezellige Snuffelmarkt. 

Er zijn veel leuke stands met een gevarieerd aanbod. Zo vindt 
u er boeken, speelgoed, servies, kleding, gereedschap en 
antiek. Kortom voor elk wat wils. Allerlei koopjes liggen op uw 

komst te wachten. 
 

Tijdens de markt kunt u genieten van een lekker kopje koffie, 
deze is bij de entreeprijs van €1,50 inbegrepen. 
De markt begint om 10.00 uur en duurt tot 15.30 uur. 

 
Inlichtingen standplaatsen : Max Defesche 06 2827 1189 

E-mail maxdefesche@gmail.com 
 

COLLECTE  REUMAFONDS  
De jaarlijkse landelijke collecte van het Reumafonds staat weer 
voor de deur. In de week van 16 t/m 21 maart zal een van de collectanten 
ook bij u langskomen om geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma. 
Een ingrijpende, vaak onzichtbare ziekte die in Nederland een op de vijf 
mensen boven de twintig jaar treft. In totaal ruim 2,3 miljoen mensen. 
Onderzoek en ontwikkeling van behandeling en medicijnen kunnen op 
termijn leiden tot genezing. 

Daar is nog veel geld voor nodig. Ook uw steun. 

Dus… laat de collectant niet voor de deur staan en GEEF!!! 

De collectanten: 
Truus Thomassen, Jenny Ubaghs, Rosette Schlösser 

COLLECTE LEPRASTIChTING 

De collecte voor de leprastichting afgelopen januari heeft het bedrag 

opgeleverd van € 282,27.Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

De collectanten;  

Tolien Geerdink, Annie Nijskens, Monique Bemelmans  

Snuffelmarkt 

mailto:maxdefesche@gmail.com
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50  jaar Senioren  Vereniging  Bieëmele  

Vanwege organisatorische redenen is de definitieve datum van het 

50-jarig jubileum van de Senioren Vereniging vastgesteld op  

vrijdag 3 april. 

We starten het feest om 15.00 uur in het Gemeenschapshuis. 

I.v.m. de catering vragen we jullie om je uiterlijk  

t/m 30 maart aan te melden bij: 

Francine Troisfontaine (tel. 043-4072362 / 

francine.troisfontaine@home.nl of  

Rosette Schlösser (tel. 043-4071254 / rosette.schlosser@ziggo.nl) 

We kijken er naar uit om deze mijlpaal samen met jullie te vieren. 

DATUM         : vrijdag 3 april 

TIJD  : 15.00 uur 

LOCATIE : Gemeenschapshuis 

AANMELDEN: t/m 30 maart bij: Francine of Rosette        

Het Bestuur 

 

Hij is er weer de Kwizz night… 

Zaterdag 7 maart café Roemers 

Seniorenvereniging 

mailto:francine.troisfontaine@home.nl
mailto:rosette.schlosser@ziggo.nl
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Informatie kaartverkoap Krûtjefees 2020 
Op 4 juli 2020 zal de 9e editie van 't Krûtjefees weure gehouwe. Sjus 
zoe es 't fees, woar oag de kaartverkoap 'n hiel erg groet succes; binne 
3 eurkes woare alle kaarte namelijk verkoch!  
Dit joar zal de kaartverkoap plaats veende op zoaterdig 28 Maart in 't 
gemeinsjapshoes in Bemelen. Um de luij oet 't durp veurrang te geve 
en de meugelijkheid te beeje um zoewiezoe 'n kaart te bemachtigen, 
zal de kaartverkoap veur luij oet Bemelen zien tussen 16.00u en 
18.00u. In deze Tump zit 'nne flyer dee bij inleveren rech gief op 't 
koape van maximaal 3 kaarten veur 't Krûtjefees 2020.  
Vanaaf 18.00u geit de 'open kaartverkoap' in veur luij van boete 
Bemelen. Vanaaf dan hoof d'r geine flyer mie ingeleverd te weure. Wel 
is 't maximaal aantal kaarten per persoen nog steeds 3. Mer wilt gr 
zeker zien van 'n kaart? Zurg dan tot gr 28 maart op tied d'r bej zeet!  
't Krûtje zou 't Krûtje neet zien es vr dr neet oag 'nne gezillige 
middag/oavend van zouwe maake. Gr zeet dus oag zeker welkom um 
eine mit us te kome dreenke in 't gemeinsjapshoes! Roond de klok van 
18.30u zal oag nog Rocky Pauw 'n paar nummerkes veur uuch kome 
zeenge.  

Dus; Kaartverkoap Krûtjefees 2020 

Wienie? Zoaterdig 28 Maart 

• Boe? 't gemeinsjapshoes in Bemelen 
• Wielaat? Tussen 16.00u en 18.00u exclusief veur de luij van 

Bemelen. Denoa open verkoap 
• Regels? Maximaal 3 kaarten per ingeleverde flyer. Noa 18.00u 

maximaal 3 kaarten per persoen 
• Kaart? 15 euro 
• Flyer? Flyer zit in deze Tump  
• Gezillig? Altied! 

Veer hoope uuch allemoal te zien op zoaterdig 28 Maart bej de 

kaartverkoap van 't Krûtjefees 2020.                 Krûtjecrew 

Kaartverkoop Krûtjefees 2020 



22 
 

          

 

 

 



23 
 

 

  

 

 

 

  

Advertenties 
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LET OP: Op zaterdag 28 Maart  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: Rim 

Andriën, Guido Ubaghs en Bart Engelbert geen doorweekt papier op 

te halen. 

 

 

 

Opbrengsten 

Advertenties en abonnementen                                                €  1.911,44 

giften                                                                                   -         45,-  

                                                                                                     ------ 

Totaal                                                                                   €   1.956,44 

Kosten 

Drukker                                                                                 €  1.761,33

Postzegels                                                                             €     174,--

Bankkosten                                                                          €        68,30 

                                                                                                     ------ 

Totaal                                                                                   €   2.003,63 

                                                                                         ----------------

Tekort   

2019                                                                                      €       47,19 

Oud Papier 

D’r Tump financieel overzicht 
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