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Aan het eind van het jaar kijken we terug naar hetgeen we samen beleefd hebben. Nu is het dit 

jaar allemaal een beetje anders gegaan dan gepland, maar we hebben daarvoor wel meer tijd 

gekregen voor andere dingen, die zeer zeker ook de moeite waard zijn geweest. 

 

Toen nog van alles mogelijk was hebben we 24 januari een excursie gehad naar Rijckheyt en 

de Vondst, 4 februari hebben we nog een lezing gehad over de Tachtigjarige oorlog van Lei 

Heijenrath in het sportcafé de Wijngracht in Bocholtz en op 29 februari is er nog een excursie 

naar Aken geweest waar de tentoonstelling ‘Alles auf Anfang’ in Centre Charlemagne werd 

bezocht. Maar zoals u weet zijn als gevolg van de coronamaatregelen na 12 maart geen 

lezingen en activiteiten meer kunnen doorgaan. Wel hebben we op 2 november nog een 

digitale jaarvergadering gehouden. 

 

Telkens dachten we weer we kunnen iets organiseren en hadden hiervoor ook al de nodige 

planningen opgesteld, maar we werden voortdurend weer teruggefloten. Helaas merken we 

ook dat het digitaal niet voor iedereen makkelijk is om contact te onderhouden. Daarom in 

ieder geval dit idee van een kerstgroet en ook om snel wat kleine nieuwtjes te vertellen. 

Mocht jij ons ook iets willen vertellen of vragen, dan zijn we steeds bereikbaar onder ons 

emailadres: DeBongard@hotmail.com.  

 

 

Oproep onderhoud wegkruis 

Helaas heeft de adoptant van het wegkruis op de 

hoek van de Sint Nicolaasberg en de Bulkumstraat 

moeten aangeven dat het voor hem niet meer 

mogelijk is om het wegkruis te verzorgen. Is er 

misschien onder jullie iemand die interesse heeft in 

de verzorging van dit wegkruis, door af en toe een 

bloemetje te planten en het netjes houden van het 

kruis en de plek, dan kan diegene zich graag naar 

aanleiding van deze oproep melden. 

 

De Dame van Simpelveld 

Op 7 november heeft Sjef Leenen uit Eys de roman 

“De Dame van Simpelveld” uitgebracht. Sjef 

Leenen raakte geïnspireerd door de verhalen over de 

vondst van de Romeinse sarcofaag in Simpelveld in 

1930. Door onderzoek en eigen aanvullingen heeft 

hij een mooie setting neergezet over deze Dame van 

Simpelveld wier stoffelijke resten in die sarcofaag 

waren aangetroffen. Het boek is in de boekhandel 

verkrijgbaar en te leen in onze bibliotheek. 
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Boek Hoop en Wanhoop 

We ondersteunen al een tijdje het comité 75 jaar Bevrijding en Vrijheid en we hebben het 

volumineuze boek Hoop en Wanhoop uitgebracht. Het is ook beschikbaar voor de verkoop. 

Helaas hebben we niet de mogelijkheid gehad om dit groots in de pers naar voren te laten 

komen. Hoop en Wanhoop telt ruim 400 pagina’s, is 

rijkelijk geïllustreerd (in kleur) en tweetalig (Duits en 

Nederlands). Aan beide zijden van de grens hebben 

scholieren personen geïnterviewd die de oorlog hebben 

meegemaakt. Dat heeft geleid tot zeer bijzondere 

verhalen, waarmee de herinnering aan die tijd op 

buitengewone wijze is vastgelegd. Het het boek is in ons 

boekenwinkeltje De Baan 52 te verkrijgen voor €30,-. 

Momenteel zijn we veel thuis natuurlijk, maar een 

belletje (045-5445482) is toch makkelijker i.v.m. 

eventuele afspraken of vergaderingen e.d. Voor verdere 

info zie de website. 

 

Een van onze detectormannen heeft onlangs een 

rookbom 76 gun 1 van een Amerikaanse tank gevonden. 

Dit is gemeld bij het Explosieven Opruimingsdienst 

(EOD) en die heeft deze de dag erna in de Sigrano-

groeve te Brunssum tot ontploffing gebracht. Dus ook 

vandaag de dag komt de Tweede Wereldoorlog nog 

steeds op ons pad en laat dit voorval ons zien dat we 

oplettend te werk moeten gaan. 

 

Nieuwe ideeën gezocht 

Waar we nog steeds met smacht naar uitkijken is een nieuwe penningmeester. Armin Hamers 

is helaas vanaf april niet meer in de gelegenheid dit verder te behartigen. Nieuwe uitdagingen 

liggen op hem te wachten. Zo heeft Luc Wolters ook aangekondigd na meer dan twintig jaar 

in het bestuur om zijn voorzitterschap te overwegen. In de novembervergadering hebben we 

Rob Nieuwenhuizen uitgezwaaid die ons bestuur vele jaren versterkt heeft, terwijl er nog 

niemand in zijn plaats is gekomen. Dus, we zoeken naarstig naar nieuw bloed en ideeën in dit 

enthousiaste bestuur. 

 

Huisvesting 

Verder zijn we weer een stapje dichterbij met onze huisvesting. We hopen jullie hier 

binnenkort meer over te kunnen vertellen. We willen dan ook snel een nieuwe eigen ruimte 

benutten en hier in kleine groepjes iets organiseren. Dus als goed voornemen voor het 

volgend jaar: bedenk maar eens wat je samen wilt doen 

Daarbij kan onze initiatiefneemster van de bidprentjes zeker wat hulp gebruiken met het 

inscannen en noteren. Daarnaast blijven de heren bibliothecarissen ons bibliotheekbestand 

opschonen; zij staan klaar om uw nieuw onderzoek mogelijk te maken. 
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Periodiek 

We kunnen bovendien nog steeds nieuwe kopij gebruiken voor ons periodiek. U heeft gezien 

dat het tijdschrift niet meer zo vaak kon verschijnen als u vroeger van ons gewend was. De 

organisatie rondom het blad draait prima, alleen ontbreekt het ons aan kopij, artikelen, 

onderzoek, bijdragen, oude foto’s met een verhaal, archiefstudie of persoonlijke 

herinneringen. Het is allemaal welkom als het over de heemkunde en geschiedenis van 

Bocholtz en Simpelveld gaat. 

 

Nieuwe boeken 

Omdat onderzoeken en een boek schrijven niet voor iedereen een geschikte uitdaging is, lijkt 

het me leuk om dit samen te doen. Ik (Pascalle) heb nog enkele thema’s op het oog, maar wil 

dit ook niet alleen doen. Wie zelf nog ideeën heeft of hier graag met mij mee naar wil kijken, 

is van harte welkom. 

 

Het bestuur van Heemkundevereniging De Bongard wenst jullie allen een fijne Kersttijd toe 

en een hoopvol weerzien in 2021.  

 

Namens het bestuur, 

 

Pascalle Hamers en Luc Wolters 

 

 


