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   Ontspanningsvereniging “ De Bobbel 1576 ” 
 
 
 
 
          Maastricht, mei 2021 
 
Goedendag allen: 
 
Hier de nieuwsbrief van Mei 2021 
 
Perfisia 
Als eerste willen wij graag ons lid Jo Franssen en onze oud - voorzitter Perfisia 
wensen met het lintje gekregen van de burgemeester voor zijn 60 jaar lid van de 
Fanfare St Servatius en voor zijn taken bij De Bobbel 1576 en zijn penningmeester 
bij de Stichting BEO.  
 
Sjo en Ger zijn namens De Bobbel 1576 bij de uitreiking aanwezig geweest. 
 
Hulde… 
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Activiteiten 
 
Ook heeft de activiteiten organisatie bij elkaar gezeten en gesproken over het 
vervolg van de activiteiten. We hebben besloten om en in overleg met de 
kransomleg(st)er dit te verplaatsen naar 2022.  
Mede dat we de kransomleg(st)er een waardig DANKJEWEL willen bieden met 
leden, aanhang, vrienden en bekenden uit de gemeenschap Biesland en daarbuiten. 
 
Ook het niet er bij zijn van de fanfare St Servatius zou een domper zijn op deze toch 
bijzondere activiteit. De organisatie heeft besloten om de BBQ te verplaatsen naar 
het vrije weekend van 18-09 als dit mogelijk is. Wel willen we de ledenvergadering 
van 16-09 laten doorgaan, ook als dit mogelijk is. Het bestuur zal ook bij elkaar 
komen van tevoren. 
 
Asperge eten; 
 
Onze kookgroep Harrie, Harrie, Wiel en Ron hebben zich aangeboden om asperges 
te maken voor een afhaal optie. 
De asperges worden met zalm of ham en ei en een kommetje soep aangeboden door 
het Bestuur van De Bobbel 1576. 
 
Menu per persoon; 
 
Kopje soep 
5 asperges 
Krielaardappeltjes 
Verkruimeld ei 
Geklaarde boter 
Plak ham of plak gerookte zalm 
Voor de afhaalprijs van Eur. 0,- voor de leden en de partner en Eur.10,- voor niet 
leden. Niet leden dienen bij afhalen te betalen. 
Gebruiksaanwijzing voor op te warmen wordt erbij gegeven 
Minimale opgave van 35 personen. 
Opgeven voor woensdag 19 mei 2021 
Afhalen op 29 mei om… Hier horen jullie meer over 
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Monument   
 
Zoals jullie weten komt het monument te staan op de hoek (rechts) ter hoogte van de 
parkeerplaats en Athoslaan. 
We hebben van de buurt hele mooie reacties hierover gehad dat het monument nu 
toch nog een mooiere plaats krijgt.  
 
Werkzaamheden aan monument 
De heg is lager geknipt geworden om het monument beter zichtbaar te maken. 
Onder supervisor Jan Dautsenberg is de plaats uitgemeten en is het grondwerk voor 
de fundering klaar. 
 
De wapening is klaar, en op vrijdag 30-04 is de fundering gestort met stalen buis als 
verankering van het monument, waarna het metselwerk kan plaats vinden voor de 
console. Hierna zal met een kraan het monument van +/- 400kg geplaatst worden. 
 
Het beton is door Keulen Beton geleverd geworden en geregeld door Mat Vervisch. 
Jullie bekend van Vithebo bouw en die ook het oude monument heeft gemetseld. 
Hij zal ons ook helpen met het metselen van de kolom en plaatsen van het 
monument. 
 
Ook is er een start gemaakt met de grondlichtkabel aan te brengen en deze ligt nu al 
bij het monument en binnen in de bierruimte, hier is met de stichting overleg over 
geweest, mede door de stichting is dit besluit genomen wat natuurlijk in de avond  
een prachtig beeld zal geven. 
 
Door Service bureau TBH is 50meter grondkabel gesponsord, onze dank hiervoor. 
De genoemde kosten hiervoor zijn 3 grote gehaktballen te maken voor Peter 
Hermans, wat door Anita Schuffelers op ouderwetse wijze gemaakt zijn en door de 
voorzitter afgegeven zijn. 
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Foto’s 
Van het hele gebeuren worden foto’s gemaakt, deze worden mee doorgestuurd en 
zullen op de website gezet worden. 
 
Wij als bestuur wensen jullie mooie zonnige dagen toe, denk aan jullie gezondheid. 
 
En nog even Haw Pin! 
 
Gaw weer plezeer met un putsje beer.. 
 
Ger Schuffelers 
Voorzitter 
 
   
 


