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DE VERENIGING
Heemkundevereniging De Bongard uit Simpel- tiviteiten is een setje ansichtkaarten waarop enveld en Bocholtz heeft het komende jaar een kele ‘pareltjes’ uit de dorpen staan. Aan het
druk programma op de rol staan. Een van de ac- woord is Bongard-voorzitter Luc Wolters.

Nog niet officieel geopend, maar wél al te zien in Scholtissenhof: de nieuwe Bongard-expositie over de ‘Romeinen in de regio’.
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Romeinen, kaarten en verzetshelden
door Kim Noach

H

oeve Overhuizen, kasteel De Bongard, een
wegkruis uit Bosschenhuizen tijdens zonsondergang. Van deze drie plekken
zijn - in opdracht van heemkundevereniging De Bongard - samen met nog vijf andere ‘pareltjes’ uit de dorpen Simpelveld en
Bocholtz ansichtkaarten gemaakt.
Het initiatief komt uit de koker
van het grotendeels vernieuwde
(en daarmee relatief jonge) bestuur van de vereniging, waarvan
Luc Wolters uit Simpelveld voorzitter is. „Met het setje kaarten
kun je op een leuke manier de
aandacht richten op deze regio”,
knikt Wolters. Hij verwacht over
maximaal twee weken duidelijk-

heid te hebben waar de set kaarten te koop is, de adviesverkoopprijs per kaart zal op zeventig eurocent liggen. Dat kan hij wel al
vertellen.
De ansichtkaarten zijn niet het
enige idee dat Wolters en zijn collega’s dit jaar op de planning hebben staan.
Nieuw is ook de expositie in de
Scholtissenhof waar de heemkundevereniging een eigen plekje
heeft. „Onze museumsectie (Pascalle Hamers en Hetty Backbier)
zijn druk bezig geweest om die
tentoonstelling met als thema ‘Romeinen in de regio’ in te richten”,
vertelt Wolters. Officieel is de expo nog niet open, maar uiteraard
zijn nieuwsgierige bezoekers van
harte welkom. De officiële opening vindt op op 4 april plaats,

op dezelfde dag dat ook het museumweekeinde van start gaat.
Na het succes van de eerste editie
van de Midzomerwandeling in
2008, zal ook dit jaar op 24 juni

Nieuw in het
‘assortiment’ is de
Bevrijdingswandeling
een wandeling met heemkundegidsen volgen. „Vorig jaar zijn we
door Bocholtz gelopen, dit jaar
volgt Simpelveld. De exacte route
hebben ze nog niet bekendgemaakt, maar uiteraard zullen mythologie en sagen als rode draad
door de wandeling lopen.”

Nieuw in het ‘assortiment’ is de
‘Bevrijdingswandeling’ die in het
najaar op het programma staat.
Wolters: „Op 16 en 17 september
1944 zijn Simpelveld en Bocholtz
bevrijd. Wij willen er graag even
bij stilstaan dat het inmiddels 65
jaar geleden is.” Deze speciale
wandeling voert mensen - op 19
september - onder meer langs
een aantal monumentjes. Wolters: „Zoals het monumentje dat
de drie Bocholtzse mijnwerkers
herdenkt die op 20 december
1940 het leven lieten omdat hun
bus bij de spoorwegovergang onder de trein kwam.”
Op www.limburger.nl zijn twee
ansichtkaarten te vinden en is
meer te lezen over Heemkundevereniging De Bongard.

