
 
 

Jaarverslag secretaris 2012 
 

Het jaar 2012 was ons jubileumjaar en bestond onze vereniging 25 jaar. 

Dit verslag zal kort zijn; een uitgebreid verslag zal in het komend periodiek te 

lezen zijn. 

 

Van zes leden hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen: te weten van de 

dames Herbergs-Lucas en Bastin-Schütt en van de heren Voncken, Hamers, 

Zieltjens en Pieters. Aan hen zijn wij grote dank verschuldigd voor wat zij voor 

onze vereniging betekend hebben. 

 

Het jaar 2012 zijn we begonnen met het bezoeken van de Nieuwjaarsreceptie 

op het gemeentehuis. Met de carnaval was er zoals altijd de dialectmis in beide 

kerkdorpen. 

 

Op woensdag 11 en donderdag 12 januari was onze gouverneur te gast in 

Simpelveld en onze voorzitter Luc had namens onze vereniging met de 

gouverneur mogen ontbijten.  

 

Van de gift op de afscheidsreceptie van onze oud-burgemeester Hub Bogman 

hebben wij op 10 januari 2012 op het gemeentehuis een bedrag van € 1.900,-

mogen ontvangen. 

 

We kunnen in ons jubileumjaar terugkijken op fraaie en enkele extra activiteiten.  

In de maanden februari en maart was er een dialectwedstrijd waar wij geen 

winnaar voor hebben kunnen aanwijzen. 

 

Op dinsdag 28 februari was een lezing over de 80 jarige oorlog door de heer  

Jean Koors. Op deze lezing waren 67 aanwezigen waarvan 20 betalende. 

 

Op zijn begrafenis in mei 2012 wilde de heer Jo Smeets (geen lid van onze 

vereniging ) geen bloemen maar een gift voor onze heemkundevereniging voor 

het onderhoud aan de wegkruisen waar wij als vereniging zeer dankbaar voor 

waren. 

 



Na de Algemene jaarvergadering van 20 maart hebben wij 3 korte films 

vertoond over het kloosterleven. 

 

Op zondag 1 april was op de Scholtissenhof in Bocholtz een prachtige opening 

van ons museum over de 16
e
 eeuw van pastoor Dydden. Een dankwoord voor 

de sectie Dialect en hun sectieleider Pascalle Hamers voor het vele werk aan 

deze expositie. 

 

Op 6 april, “Goede Vrijdag”, was in Simpelveld de wegkruisenwandeling, georganiseerd 

door onze sectie Wegkruisen. 
 

Op zaterdag 14 april hebben wij de derde en laatste rondleiding door het 

klooster huize Loreto georganiseerd. Ons tweede periodiek dit jaar was een 

themanummer over” Huize Loreto”. Dit in verband met het vertrek van de 

zusters uit Simpelveld na 134 jaar. 

 

Er was wel in dit jubileumjaar een minpunt. Wij hebben ons museum moeten 

sluiten omdat fam. Simons deze ruimte nodig had voor de exploitatie van hun 

horecazaak. De sectie Museum met hun sectieleider Pascalle Hamers is bedankt 

voor de mooie tentoonstellingen waar zij zorg voor hebben gedragen op 

Scholtissenhof. 

 

In dit jubileumjaar hebben wij in beide kerkdorpen een dialectavond verzorgd 

die alle twee goed bezocht werden. Wij bedanken de sectie dialect met hun 

sectieleider Annie Franssen voor hun werk aan deze avonden. 

 

Op dinsdag 8 mei was onze jubileumavond. Deze avond werd begonnen met 

een H.Mis voor onze overleden en levende leden. Hierna werd aan de pastorie 

de plaquette van pastoor Dydden onthuld waarna de ontvangst met koffie en 

vlaai in Partycentrum Oad Zumpelveld was. De huldiging van de jubilarissen 

met daarna de presentatie van het Dyddenboek waaraan van het begin af van het 

bestaan van onze vereniging was aan gewerkt, was de volgende activiteit die 

plaatsvond. Een lezing door Jo van de Werf en het bedanken van allen die aan 

de totstandkoming van het Dyddenboek hun medewerking hadden gegeven was 

het laatste punt van het jubileumprogramma deze avond. 

 

Op zaterdag 12 mei was op de Scholtissenhof de 23e Heemkundecontactdag 

2012 van de heemkundeverenigingen uit Parkstad en het Heuvelland. Hier werd 

voor deze verenigingsbesturen het Dyddenboek gepresenteerd en Jo van der 

Werf hield een lezing over dit boek. Ook werd nog ons Museum met als thema 

de 16e eeuw bezocht door deze verenigingen. 

 



Op zondag 3 juni werd in huize Loreto ” Taxatie op Locatie” in samenwerking 

met “Kunstig Spektakel”georganiseerd. 

 

Op zaterdag 23 juni hebben wij de midzomernachtwandeling gehouden in 

Simpelveld. 

 

In de maand september hadden wij een etalagewedstrijd georganiseerd in het   

kader van ons jubileum. Helaas was er geen winnaar aan te wijzen. 

 

Op de Open Monumenten Dag 2012 van zondag 9 september heeft onze 

vereniging ook weer haar steentje bijgedragen en waren foto’s van de 

glasnegatieven van Huize Damiaan daar te zien. Het thema van deze dag was : 

Het groen van toen. 

 

Op 13 oktober is onze vereniging op excursie naar Luik geweest 

 

Op zondag 11 november was de presentatie van het boek De Hof geschreven 

door onze penningmeester Armin Hamers op hoeve De Hof. 

 

Na onze ledenvergadering van 13 november was er een lezing over 

kloosternijverheid door mevrouw E.H.M.( Betsy) Geelen. Van te voren was ook 

nog de presentatie van het boek “De Hof” voor de leden geweest.  

 

De Kerstmarkten in Bocholtz en Simpelveld vonden geen doorgang dit jaar. 

Van Sorriento mochten we wel nog gebruik maken van een stand op hun 

kerstmarkt in De Kroon, waar Sorriento hartelijk voor wordt bedankt. 

 

Met deze activiteiten en de uitgifte van twee boeken ( de Hof en het 

Dyddenboek) en een themanummer over “Huize Loreto” is dit alles zeer 

passend in dit jubileumjaar. Iedereen die hieraan heeft medegewerkt is hiervoor 

bedankt. 

 

Verder wilt het bestuur iedereen nog bedanken die bijgedragen heeft om onze 

naam “de Bongard” in binnen- en buitenland hoogte houden. 

 

Dit was in vogelvlucht het verslag van ons jubileumjaar 2012. 

 

 

         zat. 31 maart 2013 

         Werner Wierts 

 


