
 
 
 

 

Meester Bovy  terug in Wolder 
 
Vijfendertig  jaar was hij hoofd der school in Wolder: meester Nol Bovy. Zijn 
kleinzoon, prof. ir. Piet Bovy uit Unkel am Rhein, houdt op 30 mei a.s. een 
lezing over zijn opa. Wie was deze - uit Eijsden afkomstige - onderwijzer en wat 
heeft hij voor Wolder betekend? Piet Bovy is bezig met een boek over zijn opa 
en hij wil graag in Wolder wil over hem komen vertellen. De lezing vindt plaats 
op donderdag 30 mei om 8 uur ’s avonds in het parochiehuis (Tongerseweg 
335-A). Entree: gratis. 
 
Arnoldus Bovy werd in 1911 door de gemeente Oud Vroenhoven benoemd tot 
hoofd van de Openbare Lagere School. Na de annexatie door Maastricht 
veranderde de school van openbare in katholieke school (1921). Bovy bleef 
hoofd tot 1946. Hij woonde in een gedeelte van het voormalige gemeentehuis 
(links van het huidige scoutinggebouw). Naast onderwijzer was Bovy ook 
musicus. Meer dan 40 jaar dirigeerde hij het Wolders kerkkoor. Als boerenzoon 
interesseerde hij zich bijzonder voor de landbouw. Hij trok met de fiets door 
Zuid-Limburg om overal aan de boerenzonen cursussen te geven, vermoedelijk 
over vernieuwingen in de landbouw en de fruitteelt. Na zijn pensionering in 
1946 begaf hij zich in de politiek. Hij werd als KVP’er wethouder en 
locoburgemeester van Maastricht.  
 
Piet Bovy zal niet alleen het leven van zijn opa beschrijven, maar ook het 
tijdsbeeld: het onderwijs, de landbouw, de politiek in de eerste helft van de 
vorige eeuw. Al heeft hij heel wat informatie verzameld, hij weet nog lang niet 
alles. Enkele oud-leerlingen (allen 70+)  hebben zich al laten interviewen. 
Wellicht zijn er nog meer Woldenaren met anekdotes of bijzondere 
herinneringen over de tijd van meester Bovy. Wij zien hen en alle andere 
geïnteresseerden graag op 30 mei. 
 
U kunt ook informatie sturen naar: secretariaat@heemkundewolder.nl. 
Zie ook www.heemkundewolder.nl 
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