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MECHELEN - Mannenkoor 
Lauwerkrans verzorgt een 
bijzonder Toeristenconcert op 
zondag 13 juli om 15.30 uur in 
de parochiekerk Johannes de 
Doper in Mechelen. 

Aan dit concert werken naast 
het Mannenkoor Lauwerkrans, 
ook Mannenkoor St Caecilia 
Gulpen olv Paul Mestrom en 
niemand minder dan onze Me-

chelse jonge sopraan Kikki Van-
hautem mee. Het koor staat on-
der leiding van Jean Lardinois 
en aan de piano tekenen Marcel 
Konieczny en Mark Kalkhoven 
voor de begeleiding. Na afloop 
van het concert zijn de bezoe-
kers van harte uitgenodigd in 
café De Kroeën om samen met 
ons een glaasje te drinken. 
Lauwerkrans Mechelen en Cae-
cilia Gulpen zullen een bont 

muzikaal veldboeket presente-
ren met overwegend licht re-
pertoire. Niet alleen highlights 
uit opera en musical passeren 
de revue, maar ook barbershop-
songs en Nederlandstalige pop-
songs zijn te beluisteren. In dit 
veelkleurig veldboeket prijken 
natuurlijk ook enkele Limburg-
se bloemetjes: zo worden onder 
andere het “Greun van ’t graas” 
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Excursie naar de 
Hoge Venen België 

SIMPELVELD - IVN Natuur 
en Landschapsgidsen bieden 
u deze buitengewone kans! 

Zondag 13 juli zal er vanaf de 
parkeerplaats bij het Na-
tuurtransferium, Kruinweg 
5, 6369 TZ Simpelveld om 
9.00 uur vertrokken worden 
naar het grootste natuurre-
servaat van België. Carpoolen 
is mogelijk tegen een kleine 
vergoeding. Om 10 uur start 
de wandeling bij het Natuur-
parkcentrum Botrange onder 
begeleiding van een speciale 
Hoge Venen-gids. De tocht 
voert door ruig heuvelach-
tig gebied, langs rotsach-
tige oevers van klaterende 
bergriviertjes en watervallen, 
door ondiepe beekjes, door 
loofbossen en door veenge-
bied met zeldzame flora en 
fauna. Het maximum aantal 
deelnemers is vastgesteld op 
25. Omstreeks 17 uur zullen 
we terug in Simpelveld zijn. 
De wandeling is 12 kilome-
ter. Advies: zorg voor goed 
schoeisel en een lunchpakket. 
De deelnamekosten bedragen 
p.p. € 5,--. Aanmelding vóór 
11 juli 2014 bij Hub Bon-
ten, tel. 045 5440198, email 
hubbonten@gmail.com of 
bij Jacques Seezink, tel. 045 
5440232, email jacquessee-
zink@gmail.com 

Bijzonder Toeristenconcert in Mechelen
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De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30
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C.V. De Bergböck bedanken iedereen die een bijdrage hebben geleverd om het 
Bergfeest van afgelopen week tot een succes te laten worden. Loedder bedankt 

voor het spelen tussen en tijdens de regenbuien, Deejay Rick dank je voor de 
ondersteunende muziek en Jeroen, Henry en natuurlijk Chrystal Lynn bedankt 
voor de mooie zangkunsten!! We hopen iedereen volgend jaar weer te kunnen 
verwelkomen, de datum is nog niet bekend. Maar houdt het maar in de gaten!!

90 jaar Sportclub’25
Jubileummascotte 
Toppie. Dat is de naam van de 
mascotte die gedurende het 
jubileumjaar en ook daarna 
verbonden zal zijn aan de ver-
eniging Sportclub’25. Tijdens 
de zomermarkt in Bocholtz, 
waar Sportclub’25 haar eigen 
promostand had, is Toppie ge-
presenteerd aan de Bocholtzer 
gemeenschap door de voorzit-
ter van het feestcomité Arthur 
Steinbush. De bedenker van 
deze ludieke naam is Nico An-
driolo.

Website in de lucht
Inmiddels is er ook een feest-
website actief waar alle ontwik-
kelingen rondom het jubileum-
feest gevolgd kunnen worden; 
www.90jaarsportclub25.nl. 
Ook zijn wij te volgen op twitter 
en facebook. 

Carmen Huppertz
weer in de prijzen!

EYS - Carmen Huppertz, 15 
jaar oud en lid van Harmonie 
St. Agatha Eys, nam zondag 29 
Juni 2014 deel aan de Finale 
Jonge Solisten, welke gehouden 
werd in de Maaspoort te Venlo. 

Zij behaalde op haar saxofoon 
sopraan met het werk 4ieme 
Fantaisie in de tweede divisie 
92 punten, met lof der jury. Zij 
eindigde daarmee op een derde 
plaats. Haar uitvoering werd 
door de jury nog beloond met 
een Masterclass, aangeboden 
door de Limburgse Bond voor 
Muziek.

Winkelen in Weert
BOCHOLTZ - Lokaal comité 
Dag van de Ouderen organi-
seert een evenement voor se-
nioren, min-validen, anders 
boodschappen doen en ande-
ren ontmoeten. Op dinsdag 5 
augustus vertrekken we met de 
bus naar de Muntpassage (win-
kelcentrum) in Weert.
Vertrek om 09.00 uur vanaf Op 
de Boor Bocholtz en om 09.15 
uur vanaf Oranjeplein Sim-
pelveld. Vertrek vanuit Weert 
Muntpassage is om 17.00 uur.
Aanmelden kan bij de volgende 
personen (tot 31 juli): 
Maria Vliex 045-5441074
Gerda Bastin 045-5443347
Cisca Wings 045-5443061
Kosten per persoon € 12,50

40 jaar KVW Bocholtz
BOCHOLTZ - Op zaterdag 16 
augustus zal op de vaste locatie 
van het KVW (sportcomplex 
Bocholtzerheide) een feestje 
worden gehouden.
De bekende coverband Net-
work zal dan het feest 40 jaar 
KVW Bocholtz opluisteren

De voorverkoop is inmiddels 
gestart. Voorverkoopadressen 
PLUS Bocholtz en Aowe Kino 
Bocholtz.
De entreeprijzen zijn, zoals jul-
lie van het KVW Bocholtz ge-
wend zijn, zeer populair. In de 
voorverkoop € 4,00 en aan de 
avondkassa € 5,00.
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en het “Veldboeket” in prach-
tige arrangementen bezongen. 
Het concert wordt besloten met 
een gezamenlijk optreden van 
beide koren samen met soliste 
Kikki Vanhautem .
Soliste Kikki Vanhautem zingt 
al vanaf haar 8ste. Na heel wat 
jaartjes van training mocht zij 
uiteindelijk bij het cabaret van 
het Sophianum een solo zingen. 
Daar ontdekte ze dat zij graag 
verder wilde in het theatervak. 
Er volgden al snel meerdere 
optredens en audities. Op haar 
16e ging zij naar Tilburg: eerst 
de MusicAllFactory jongeren, 
een musicalklas voor jonge-
ren en later de HBO opleiding 
Muziektheater en het muziek-

van 2.50
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van 4.00
voor

van 13.65
voor

van 10.00
voor

theater klassiek. Naast lichte en 
musical muziek heeft zij zowel 
klassieke als lichte muziek kun-
nen toevoegen haar repertoire. 
In Tilburg verzorg zij thans op-
tredens zowel solistisch als in 
ensembles en koren. Zo heeft zij 
vorig jaar in het koor van Mac-
Beth gestaan. Daarnaast treed 
zij ook nog steeds op in Lim-
burg, voornamelijk als duo met 
pianist Benoit Eggen. Het re-
pertoire bestaat uit lichte/ jazzy 
muziek, maar ook kleinkunst, 
musical en klassieke liederen. 
Voor dit Toeristenconcert wordt 
als entree een vrije gave ge-
vraagd. Zorg dat u erbij bent. 
Voor meer informatie en het 
volledige programma zie www.
mannenkoor-lauwerkrans.nl 

Uitslag trekking 
loterij WNK

SIMPELVELD - De volgende 
nummers zijn getrokken uit de 
verloting van gymnastiekver-
eniging Werk Naar Krachten 
Simpelveld: 0584 - 2294 - 0148 - 
0685 - 1773 - 1351 - 1961 - 2474 -  
0750 - 0081
Waardebonnen à € 20,00 kun-
nen, tegen overlegging van het 
lot, worden afgehaald bij de 
penningmeester: Wiel Bleijle-
vens, Houbiersstraat 6 te Sim-
pelveld

Kunstmarkt Nijswiller 
gaat niet door

NIJSWILLER - Om organisato-
rische redenen gaat de 6e editie 
van de Dionysius Kunstmarkt 
in Nijswiller, die gepland stond 
voor zondag 31 augustus, niet 
door. De deelnemende kunste-

naars zijn inmiddels door de 
werkgroep van harmonie Excel-
sior ingelicht. Tijdens de afgelo-
pen edities van de Kunstmarkt 
presenteerde de plaatselijke 
Heemkundevereniging telkens 
haar jaarboekje. Over de pre-
sentatie van het jaarboekje 2014 
leest u binnenkort meer. 

VV Wijlre speelt 
tegen FC Volendam

WIJLRE - FC Volendam is al ja-
renlang een vaste bezoeker van 
het limburgse heuvelland om 
hun trainingskamp hier op te 
slaan. Trainer Hans de Koning 
en zijn staf wil de selectie hier 
voorbereiden op het nieuwe 
seizoen. FC Volendam staat be-
kend om fris aanvallend voetbal 
met veel eigen opgeleide jon-
gens.
Om komend seizoen mee te 
doen om de prijzen spelen ze 

een aantal oefenwedstrijden 
tijdens hun trainingskamp. 
Een van deze wedstrijden word 
a.s woensdag 9 juli om 19.00 
uur gespeeld tegen het afgelo-
pen seizoen kampioen gewor-
den VV Wijlre. Deze wedstrijd 
wordt gespeeld op sportcom-
plex achter het kasteel te Wijlre. 
De entree is vrije gave. Tevens 
wordt er een loterij gehouden 
met als prijs de wedstijdbal, ge-
signeerd door de spelers van FC 
Volendam.

Buurtver. Kloesterwei
SIMPELVELD - Wij als een 
van de oudste buurtvereniging 
van simpelveld: ”de Kloester-
wei” hadden op 5 juli een zeer 
geslaagd barbecque buurtfeest 
in de accommodatie ‘de Rode 
Beuk’. Te danken aan de inzet, 
organisatie en het enthousias-
me van manager Roger en zijn 
medewerk(st)ers.
Bij deze hardstikke bedankt en 
beslist voor herhaling vatbaar.

Vervolg van pag. 1: Toeristenconcert
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Limburgse 
stoomtrein dagen

Treinenfestijn voor kinderen, 
volwassenen en liefhebbers 
van nostalgie op zaterdag 12 
en zondag 13 juli.

In het jaar van 175 jaar spoor-
vervoer Nederland is 2014 uit-
geroepen tot: “Het jaar van het 
mobiele erfgoed!” en waar vind 
je in Limburg mobiel erfgoed? 
Juist! Bij de Miljoenenlijn in 
Simpelveld. Ga mee op reis 
tijdens twee stomende dagen 
boordevol activiteiten voor jong 
en oud!

Programma
In dit jubileumjaar wordt De 
Miljoenenlijn bezocht door 
verschillende gasttreinen. De 3 
stoomlocomotieven, 2 bijzon-
dere dieseltreinen en diverse 
nostalgisch treinwagons staan 
continue ter bezichtiging te 
station Simpelveld en rijden 
afwisselend over het langste 
museum van Limburg. In de 
stoomtreinwerkplaats is te zien 
en horen hoe stoomtechniek 
levend wordt gehouden, bezoek 
het filmlokaal, het museum met 
handgemaakte (stoom)model-
len, de modelbaan. Aanschouw 
de treinenparade en rust even 
uit in de Brand Biergarten!
Maar ook aan de kinderen is 
gedacht. Wat dacht je van een 
ritje met één van de miniatuur-
treinen of ga je liever mee in de 
cabine van de machinist van 
een echte trein? Maar we zoeken 
ook nog ontwerpers. Dus doe je 
best en misschien word jij de 
ontwerper van het Miljoenen-
lijn Kinderkaartje 2015.
Bewonder onze buitenmodel-
baan (misschien vang je wel een 
glimp van een kleine Thomas 

de Trein op!), volg de super coo-
le conducteurspeurtocht en de 
spellentocht of leef je uit op het 
springkussen. Kortom, een ide-
aal dagje uit voor het hele gezin. 
Neem een duik in het verleden 
en ervaar de passie van de vele 
Miljoenenlijnvrijwilligers.

Bewonder ZLSM  
vanuit de lucht!
Tijdens de Stoomtrein Dagen 
wordt in Simpelveld, op een 25 
meter hoge, hoogwerker een fo-
tografenplatform ingericht. Een 
spectaculaire plek om unieke 
beelden te maken van de trei-
nenshow.

Plaatsbewijzen
Bezoekers van de Stoomtrein 
Dagen kunnen met de speci-
ale dagkaart naar hartenlust 
gebruik maken van alle treinen. 
Deze dagkaart geeft tevens toe-
gang tot het station en emplace-
ment van de ZLSM te Simpel-
veld. Een dagkaart kost € 15,00 
p.p. (vanaf 12 jaar), en € 5,00 
p.p. voor kinderen (3 t/m 11 
jaar). Kaartjes zijn te verkrijgen 
aan dagkassa’s en bij de conduc-
teurs op de treinen. Het station 
van Simpelveld is dit weekend 
niet vrij toegankelijk.
Bestel de tickets via www.mil-
joenenlijn.nl en ontvang 20% 
vroegboekkorting per kaartje. 
Tickets kunnen online tot een 
week voor het evenement ge-
kocht worden.
De treinen en het festivalstation 
zijn toegankelijk van zaterdag-
middag 12.00 uur tot 20.00 uur 
(extra avondopstelling!) en op 
zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
Telefonisch 045 5440018. De 
complete dienstregeling en het 
aanvullende programma, is be-
gin juli terug te vinden op www.
miljoenenlijn.nl en te verkrij-
gen aan de dagkassa.

Bijzonder(e) Planten 
Weekend

SCHIMMERT - De Bonsai Ver-
eniging Zuid Limburg organi-
seert op zaterdag 12 en zondag 
13 juli van 10.00 tot 17.00 uur 
een Bijzonder(e) Planten Week-
end en vertelt u alles over Bon-
sai en wat daar bij hoort, zoals 
de accentplanten en de oosterse 
tuinsfeer in de westerse tuin.
Verder zijn aanwezig een stand, 
met kruiden, met handgemaak-
te insectenhotels en ook aparte 
planten uit Zuid-Afrika, deze 
wel alleen maar op zondag. 
In de kassen van Marni’s Kwe-
kerij staan Bonsaibomen en ac-
centplanten opgesteld. 

De wondermooie tuinen van 
Marni’s Kwekerij zijn open en 
er staan veel aparte en zeldzame 
planten op het containerveld en 
in de schaduwkas. Ook vindt u 
hier planten van Aziatische af-
komst. Water speelt een grote 
rol in Oosterse tuinen en er zijn 
dus Koi, Boeddha beelden, wa-
terplanten en alle noodzakelijke 
dingen voor een mooie vijver
De Bonsai Vereniging organi-
seert dit festijn samen met Mar-
ni’s Kwekerij en Lupa Outdoors 
beiden gevestigd in Schimmert, 
Op de Bies 70 en 70a 6333 BZ 
Schimmert, 2e poort. U bent 
allen van harte welkom op dit 
adres, uiteraard is er geen en-
tree.
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BOCHOLTZ - Afgelopen zondag was het dan zover, Selina Kaussler 
verzorgde samen met haar kickboksclubje “Little Devils” uit Bocholtz een 

gave demonstratie op de zomermarkt in Bocholtz. Daarna was het tijd om de 
inwendige maag te vullen. Gezellig ging de hele club te voet naar Simpelveld 

naar Big Snack Oranjeplein waar de hele club werd getrakteerd op een heerlijke 
smulbox door eigenaresse Saida Elghanfoud.  

Respect, Passie en Plezier dat is waar Selina en haar Little Devils voor staan !

Respect, Passie en Plezier

Handicap.nl dankt 
alle gulle gevers
 
SIMPELVELD - In de week 
van 23 t/m 28 juni hield Han-
dicap.nl haar jaarlijkse natio-
nale collecte voor mensen met 
een handicap en/of chroni-
sche ziekte in Nederland. De 
opbrengst van de collecte in de 
gemeente Simpelveld was  
€ 1.061,49.
 
Handicap.nl verzorgt de collec-
te van de Algemene Nederland-
se Gehandicapten Organisatie 
(Ango). Het geld dat Handicap.
nl ophaalt gaat o.a. naar het 
Ango Fonds. Vanuit dit Fonds 
wordt individuele financiële 
hulp verleend aan mensen met 
een beperking die buiten elke 
regeling van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) 
en zorgverzekeraar vallen, on-
geacht of ze lid zijn van de Ango 
of niet. Ook wordt sociaal, juri-
disch en financieel advies (w.o. 
belastingadvies) gegeven aan 
mensen met een beperking. 
Deze hulpverlening is hard no-
dig om de gehandicapte mede-
mensen een volwaardig leven 
te geven met hun beperking 

of chronische ziekte, waarbij 
ze zelf de regie over hun leven 
kunnen voeren en niet (altijd) 
afhankelijk zijn van anderen. 
Dit kan bijvoorbeeld met een 
sta-op stoel of een speciaal 
matras. Maar ook met een au-
toaanpassing zodat iemand zijn 
mobiliteit terugkrijgt en weer 
kan gaan werken en een eigen 
inkomen kan verwerven. Ook 
kan een bijdrage gegeven wor-
den voor de aanschaf van een 
computer om via het internet 
contacten te leggen of voor een 
hobby of (vrijwilligers)werk.
De Ango geeft ook juridisch en 
financieel advies aan mensen 
met een beperking. De Ango 
heeft hiervoor in het hele land 
adviseurs, dit zijn vrijwilligers 
die door de Ango worden op-
geleid. Contactgegevens zijn 
te vinden op de website www.
ango.nl/in-de-regio. 
Handicap.nl dankt alle gulle 
gevers en in het bijzonder de 
15.000 collectanten die een paar 
uur van hun tijd hebben gege-
ven om zich in te zetten voor 
mensen met een handicap. Wij 
kunnen niet zonder u en hopen 
ook volgend jaar weer op u te 
mogen rekenen!

Literaire-avond 
bibliotheek Vaals

VAALS - Woensdag 23 juli 
presenteert bibliotheek Vaals 
Sabine kray met het boek 
„Diamanten Eddie“. Aanvang 
19.30 uur. Entree 5 euro inclu-
sief consumptie. 

Na vele maanden van bezoe-
ken aan instanties, archieven 
en gesprekken met tijdgenoten, 
onder wie de voormalige prof-
voetballer Günter Netzer, ont-
stond het verhaal van een uit-
zonderlijke persoon. 
Ze noemen hem ‘Diamanten 
Eddie’, hij is gespecialiseerd in 
juwelen en bont. Altijd elegant 
gekleed, charmant en intelli-

gent is Edward Kray een graag 
geziene gast aan de speeltafels 
en in de bars van Mönchen-
gladbach. Hij reist dwars door 
Europa, maakt geen plannen, 
spaart niets – een leven in het 
nu. Maar in zijn dromen stape-
len de beelden uit het verleden 
zich bedreigend op. Bij de eer-
ste luchtaanval van de Duitsers 
op het Zuidoost-Poolse Zamo�� 
verliest hij op zijn vijftiende zijn 
familie en wordt als dwangar-
beider naar Duitsland gedepor-
teerd. Zes jaar lang moest hij in 
straf- en werkkampen de gren-
zen van het draaglijke ervaren. 
Edward overleeft en blijft ook 
na 1945 in Duitsland.
Sabine Kray werd in 1984 gebo-
ren in Göttingen. Na haar studie 
Amerikanistiek stond ze voor 

de keuze: ofwel promoveren of 
eindelijk de waarheid over haar 
grootvader leren kennen.
Sabine Kray woont als schrijf-

ster en vertaalster in Berlijn.
Meer info: www.literarischer-
sommer.eu en www.heuvel-
landbibliotheken.nl/vaals
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Oud Vijlen:
Limburgs ambachtelijk IJs

Prachtig uitzicht over het 
Heuvelland

Speeltuin om de hoek  

Gratis parkeren 

Lunch

Prachtige feestzaal voor 
verjaardagen, communie 

en andere feesten

Iedere zondag 
Streekbuffet 14,95 p.p.              

www.oudvijlen.nl
043-8525700

Vijlerhof:
Iedere dag ontbijtbuffet  

van 8 tot 10 uur                  
Zondags van 8 tot 12 uur

Elke zondag brunchbuffet 
van 12 tot 14 uur

Prachtig uitzicht vanuit 
ons restaurant
Heerlijk terras

Op onze Vroege Vogels 
kaart van 9.30 tot 12.30 

uur nu ook broodjes, 
spek & ei, bloedworst 

met appeltjes, Limburgse 
kaas, uitsmijters

Lunch en Diner                     
van 12.30 tot 21 uur  

www.vijlerhof.nl                   
043-3061710         

Jongerenactiviteiten 
weer ter hand genomen

EPEN - Na een periode van wei-
nig activiteiten voor de jeugd, 
hebben enkele vrijwilligers in 
samenspraak met het nog zit-
tende dagelijks bestuur van de 
KPJ Epen (rustende, te weinig 
leden) om hier nieuw leven in 
te blazen. Het doel is enkele ke-
ren per jaar iets voor de jeugd 
te organiseren (vanaf 8 jaar tot 
en met de leeftijd dat deze jon-
geren zichzelf nog welkom voe-
len om mee te doen). Ze mogen 
ook vrienden of vriendinneen 
meenemen.

Het doel is naast plezier maken, 
de onderlinge band die men 
meekrijgt op de basisschool te 
bewaren, zodat Epen - als de 
jeugd wat ouder en later wol-
wassen is - hier profijt van heeft.
Wat staar ter te gebeuren?
Er worden dit jaar enkele acti-
viteiten georgani-
seerd. Op 4 april 
een uitstapje naar 
Leisure Dome 
Kerkrade. Daarna 
in juli de klassie-
ker van de KPJ: het 
Gaffelhangkampi-
oenschap 2014. De 
bedoeling is ook 
om ook met de ker-

mis in augustus ‘mee te doen’. 
En in het najaar Phantasialand.
Elke jongere ontvangt binnen-
kort een uitnodiging et cetera. 
Aan het eind van het jaar zal 
een evaluatie plaatsvinden. Ui-
teraard moet er genoeg animo 
zijn. De bedoeling is samen 

met bestaande or-
ganisatie, zoals in 
dit geval de KPJ, 
op constructieve 
en ondersteunende 
wijze Epen leefbaar 
te houden!
Voor meer infor-
matie: Raymond 
Vanderheijden, 06 
5159 5147.
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Modder mag bij BSO 
Ziezo en KDV Jij en Ik!

SIMPELVELD - Op 27 juni 
is bij Buitenschoolse opvang 
Ziezo en Kinderdagverblijf Jij 
en Ik de ModderDag gevierd. 
Kinderen hebben volop geno-
ten van het ‘modderen’.

Tegenwoordig spelen kinderen 
steeds vaker in de buurt van een 
stopcontact. Ze zitten stil ineen 
virtuele wereld en banen zich 
schietend een weg langs mon-
sters en gedrochten of racen in 
sportauto’s al botsend en slip-
pend door de straten van een 
brandende stad. Via Twitter, 
Facebook en Whatsapp komen 
kinderen steeds meer virtueel 
met elkaar in contact. Veel kin-
deren hebben daarnaast een 

overvolle agenda: huiswerk, 
sport, muziekles. Maar waar is 
de ruimte om te spelen in de na-
tuur? Te ervaren hoe je een steen 
kunt keilen over het water? Hoe 

het is om slootje te springen of 
in een boom te klimmen? In het 
gras te liggen, bloemen te pluk-
ken en diertjes onder de blade-
ren te ontdekken?
Op ModderDag geven we kin-
deren meer ruimte voor het spel 
met water,zand en modder. Ze 
spelen en ervaren belangrijke 
elementen: water en aarde. Spe-
lenderwijs worden de kinderen 
meer betrokken bij de omge-
ving. Aarde staat aan de basis 
van alles wat leeft. Water is voor 
het leven op aarde van essenti-
eel belang. Water en aarde wor-
den modder. Op ModderDag 
staat het beleven van modder 
centraal. De kinderen ervaren 
de modder met al hun zintui-
gen.
Dit heeft buitenschoolse op-
vang Ziezo en KDV Jij en Ik van 
Kinderopvang Humanitas niet 

aan zich voorbij laten gaan. Net 
als op alle andere locaties van 
kinderopvang Humanitas, zijn 
ook op de locatie in Bocholtz tal 
van activiteiten georganiseerd, 
voor alle kinderen van twee tot 
twaalf jaar. 
De activiteiten zoals: modder-
glijbaan, modderbad, mod-
dersoep en moddergooien, al-
les met modder stond op het 
menu en dat niet alleen op de 
ModderDag, maar zelfs de hele 
week! 
De Pedagogisch Medewerkers 
én kinderen waren erg enthou-
siast en actief. Ze haalden alles 
uit de kast om op zeer verschil-
lende manieren te spelen met 
modder. 

Omroep Krijtland 
voor ‘zomerstop’

GULPEN - In het Regiojournaal 
van Omroep Krijtland wordt 
deze week aandacht besteed aan 
de verhuizing van de Canilos 
‘snuffelwinkel’ in Gulpen, de 
QR-code voor watermolens en 
u kunt kijken naar een sfeerver-
slag van diploma-uitreiking op 
het Sophianum. Koetsje durch ’t 
Krijtland staat dit keer geheel in 
het teken van de Heimansweek 
in Epen.
Deze nieuwe tv-uitzending van 
Omroep Krijtland start donder-
dag 10 juli en is een week lang 
dagelijks op de gebruikelijke 
tijdstippen (3, 7, 11, 15, 19, 21 
en 23 uur) zowel analoog als di-
gitaal (Ziggo-kanaal 46) op tv te 
bekijken. Ook is de uitzending 
te zien op de website van Om-
roep Krijtland (omroepkrijt-
land.nl) en via de Facebook-
pagina van de omroep.
De komende weken gaat bij 
Omroep Krijtland de zomer-
programmering in. Dat wil 
zeggen dat er een aantal pro-
gramma’s herhaald wordt en in-
cidenteel nieuwe opnames uit-
gezonden worden. Vanaf eind 
augustus zal Omroep Krijtland 
zich met een vernieuwde pro-
grammering presenteren aan de 
kijkers.
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Veteranendag 2014
in Vaals

VAALS - Op donderdag 26 juni 
jl. vond er in de Kopermolen te 
Vaals de jaarlijkse veteranenbij-
eenkomst plaats.  Tijdens een 
avondmaaltijd werd stilgestaan 
bij de inzet van de veteranen die 
in het verleden op verschillende 
plaatsen in de wereld gericht is 
geweest op het creëren van een 
betere wereld. 

De Heemkundekring Sankt-
Tolbert Vaals gaf een presenta-
tie over de oorlogstijd in Vaals 
van 1940-1944. Een presentatie 
die met grote belangstelling 
door de aanwezige gasten werd 

bekeken. Onze hartelijke dank 
hiervoor nogmaals aan de heer 
Kuipers, de heer Francotte  en 
de heer Winkens.

Dinsdagavond-
wandelingen Wijlré

WIJLRE - Al vele jaren zijn de 
zomeravondwandelingen in en 
rondom Wijlré een traditie voor 
de inwoners, de gasten en an-
dere belangstellenden. Het suc-
ces van afgelopen jaren wordt 
voortgezet: ook in juli en augus-
tus kan men elke dinsdagavond 
met een gids op stap (duur ca. 
2-2,5 uur). Gedurende de hele 
reeks starten we om 19.00 uur 
vanaf het station te Wijlre. Ie-
dereen is welkom en deelname 
is gratis.
Behalve informatie en verhalen 
over Wijlre en haar natuur-
lijke rijkdommen worden deze 
avonden ook gekenmerkt door 
een rustig tempo, een gemoede-
lijke sfeer en een gezellig karak-
ter waar menige deelnemer zijn 
of haar steentje aan bijdraagt.
Info via Hub Sluijsmans 043 - 
4503343.

Dinsdagen in juli: 1, 8, 15, 22 en 
29. In augustus de dinsdagen 5, 
12, 19 en 26.
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Week aanbieding 7 t/m 12 juli

Krop sla + komkommer + radijs  € 2.00
Doosje aardbeien, 500 gr  € 1.75

Iedere dag een speciale actie!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VANAF HEDEN:

Dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur: 

Wandel-lunch arrangement 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IEDErE zoNDAg  

van 10.30 tot 13.00 uur: 

Ontbijt-wandel arrangement

Provincialeweg 1

6274 NC  reijmerstok

Tel: 043-8700065

www.agening.nl

“Bourgondisch geneeten  

in de hoeskamer van Rimmesjtok”

Wij zijn geopend 
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur.

op zondag openen wij om 10.00 uur.

Goede Doelen Winkel 
Habbekrats

Daarvoor vragen we u alle gebruikte artikelen 
die u over heeft om nog een tweede kans  

te geven. Wij gaan doneren aan o.a.  
Voedselbank, KIKA, dierenbescherming, etc.

Alles is welkom.  

Inleverpunt Simpelveld

tel. 06 25232497
(telefonisch bereikbaar van 10.00 - 20.00u)

De Goede Doelen Winkel
Nusterweg 88 c - Sittard  

Openingstijden: Maandag 12.00 –17.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag 11.00 –17.00 uur.

‘Went de Oma sjprooch”

’t Wasser van de mölle kiere, 
Ergens het voordeel van… niet benutten!

Dat hingt nog in wie zek, 
Dat is nog lang niet zeker.

D’r nase mankere, 
De mooie meneer uithangen./

Dat is ing wil hoemel, 
Dat is een uitgelaten meisje.

Dat is ing dul hieëp, 
Zij is een manzieke vrouw.

Weë jeer zie jeld ziet vleie, 
hilt ziech doeve of beije. 

Duiven en bijen houden kost veel geld.
Dat is ing aajekleide boeënejeëd, 

Dat is een lang mager meisje.
Donnesjdieg is knaokedaag, 

Donderdag is de dag om het meisje te 
bezoeken.

Dat had inne haan d’r kop aafjebèse, 
Die heeft haar lippen vuurrood geverfd.

Doa zies-te inne tramphaan joa. 
Wordt gezegd van een opgedirkte inge-
beelde vrouw.

Frans Stollman

Sterwandeling 2014
EPEN - IVN Heuvelland heet 
jullie op zondag 20 juli tussen 
13.00 en 15.00 uur van harte 
welkom bij de Heimansgroeve 
(Epen).

Omringd door een schitterend 
landschap en gebruik makend 
van heel veel activiteiten rond 
de Heimansherdenkingsweek te 
Epen (19 t/m 27 juli 2014), ligt 
de organisatie van de 4e Ster-
wandeling in de handen van 
IVN Heuvelland. 
Vanuit alle windrichtingen en 
met verschillende startmomen-
ten, afstanden, routes en tijds-
duur (de keuze ligt bij de deel-
nemende afdelingen!) wandelt 
elke afdeling naar één centraal 
punt en dat is in 2014 op zon-
dag 20 juli de Heimansgroeve 
te Epen. Doel is om rond 13.00 
uur te arriveren in het land van 
Epen waarbij IVN Heuvelland 
ter plekke tot 15.00 uur activi-
teiten biedt. 
Bij de Heimansgroeve is er een 
plantenquiz over oude en he-
dendaagse waarnemingen in 
deze regio (met leuke prijzen) 

maar ook een plek met infor-
matie van het Limburgs Land-
schap. Verder is er de mogelijk-
heid om een sapje/watertje te 
gebruiken en wachten er o.a. 
appels uit de regio en speciaal 
gebakken sterkoekjes (bakkerij 
Talentino te Banholt) op jul-
lie. Elke gids ontvangt hiervoor 
bonnen en deze worden aange-
vuld met 2 bonnen welke recht 
geven op kortingen op: 
1. Een boekwerk met de titel: 
“In de voetsporen van Eli He-
ijmans” (120 blz.) dat tijdens 
deze week voor 9,95 zal worden 
aangeboden maar voor de deel-
nemers met bon deze dag ver-
krijgbaar zal zijn voor slechts 
8,00 Euro. Deze korting is alleen 
van toepassing bij de 2 kraam-
pjes van IVN Heuvelland (Hei-
mansgroeve en de Volmolen). 
Andere aanbieders berekenen 
de standaard prijs gedurende 
deze week: 9,95 Euro). Na deze 
week betaalt men 12,95 Euro. 
2. Een kop Krijtlandsoep óf 
Stersoep van “Veel Soeps”, onze 
huisleveranciers uit Eckelrade 
(bij de Volmolen) voor 1,50 
Euro maar zonder bon betalen 
jullie 2,50 Euro. 

Het is voor alle deel-
nemers van belang 
te weten dat de Hei-
mansgroeve midden 
in het groen ligt en 
ons én de deelne-
mers sterk beperkt 
in mogelijkheden, 
o.a. toiletruimte, zit-
gelegenheid, GSM-
bereik en andere 

faciliteiten. Voor 
dergelijke voorzie-
ningen verwijzen we 
jullie graag naar de 
Volmolen. Aldaar 
vinden jullie een 2e 
kraam van IVN Heu-
velland, de dames 
van Veel Soeps even-
als een marktje met 
eigen producten van 
de Epense Onder-
nemersvereniging. 
Zakelijke momenten 
en natuurbelangen 
gaan nu hun eigen 
weg. 
Mochten jullie be-
hoefte hebben om 
nog meer van de om-
geving te willen zien 
of te horen, dan is 
er de kans om aan te 
sluiten bij een excur-
sie van het Limburgs 
Landschap (15.00 tot 
17.30 uur). 
Nadere informatie 
verstrekken onze or-
ganisatoren binnen 
IVN Heuvelland:
•MoniqueHer-
mans: 06-43143962, 
(centrale aanspreek-
punt), monique-
hermans@kpnpla-
net.nl
•TonnieKleijnen:
06-55848684, ton-
nie.kleijnen@gmail.
com
•HenriThijssen:06-
83352741, ivnheu-
velland@gmail.com
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VAALS-BOCHOLTZ - ‘Proef, 
geniet en beleef!’, zo moedigen 
Ruud & Mariëtte van Hoeve 
Scholtissenhof al hun hun gas-
ten aan bij de komst naar dit 
prachtige sterk agrarisch getinte 
horecadomein aan de rand van 
Bocholtz. En dat is bij de deel-
nemers aan Dagopvang Vaals 
niet aan dovemans oren gericht. 
Op donderdagmorgen 26 juni 
2014, zo rond tienen, stop-
pen vier taxibusjes bij de mo-
numentale 15e eeuwse hoeve 
Scholtisssenhof. Goed gemutst 
en van plan om volop te ge-
nieten van dit jaarlijkse zomer-
uitstapje, nemen de gasten uit 
Vaals en omgeving afscheid van 
de taxichauffeur.. Ook in 2011 

kozen de leidsters Ilona & Loes 
voor deze mooie en interes-
sante beleefboerderij. Een teken 
dat het uitstapje toen in goede 
aarde was gevallen bij de Dag-
opvangdeelnemers van Vaals.
De feestelijke dag begint na-
tuurlijk met een typisch |Lim-
burgs uurtje: een lekkere kop 
koffie met een nog lekkerder 
stuk vlaai! En dit alles in de 
knusse omgeving van de restau-
rant-schuur. Waar eeuwenlang 
boerenbedrijvigheid heerste, 
schuiven de gasten van Hoeve 
Scholtissenhof thans aan om 
gezellig bij te kletsen terwijl er 
ondertussen gesmuld wordt van 
lekkernijen.

Op stap met de huifkar  
van Mevi Tours!
Rond elven start de tweede ac-
tiviteit van het zomeruitstapje 
2014. Een rondtocht in en rond-
om Bocholtz. Chauffeur Frans 
helpt bedrijvig met het instap-
pen van maar liefst dertig pas-
sagiers die goed geluimd er eens 
goed voor gaan zitten…Vrijwil-
liger Sjef Hesdal uit Epen speelt 
hierbij een prominente rol. Als 
Frans Leurs zachtjes het gas-
pedaal van zijn tractor intrapt, 
neemt Sjef de accordeon op zijn 
schoot en streelt liefkozend de 
toetsen. “Am Golf von Biskaje” 
wordt ingezet en prompt zingt 
iedereen mee. Koorzanger dhr. 

Saive laat duidelijk horen nog 
heel goed bij stem te zijn, maar 
ook de anderen laten zich niet 
onbetuigd. Een golf van liederen 
volgt. Bella Marie – Loewende 
Klokke – La Paloma en nog veel 
meer liederen uit de gouden tijd 
van vroeger. De tocht voert via 
een kiezelweg naar Baneheide 
richting Simpelveld. Bij een 
rotonde gaat de huifkar naar 
rechts. “Waalbroek bereikbaar” 
staat op een informatiebord. Op 
de weg terug naar Bocholtz slaat 
de tractor rectsaf en we komen 
op een prachtige bomenlaan 
met verscholen in het groen 
majestueuze villa’s. Sjef blijft 
ondertussen soepel aan zijn 

HET ZONNETJE SCHIJNT VROLIJK VOOR SEVAGRAM

Dagopvang Vaals in het land van Bocholtz
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accordeon trekken en enthou-
siast volgt de rest met vrolijk 
gezang…Plots staat mevrouw 
Meven op, vraagt Ilona ten dans 
en – jawel – het duo weet in de 
rijdende huifkar een prachtig 
wals ten tonele te voeren. Even-
wicht kunst van top klasse! Ap-
plaus is dan ook zeer zeker op 
zijn plaats. Bij ´Schiebe, schiebe 
langs de Vòldser Grens´laten 
de inzittenden van de huifkar 
duidelijk merken dat ze uit 
Vaals en omgeving komen. Het 
vrolijke zingen wordt ritmisch 
bijgestaan door stampende voe-
ten. De sfeer is onbeschrijfbaar 
mooi.

Geboortegrond.
In d´r Broch (Broek) is de naam 
van de laan, en hier begint 
meester Starmans plots enthou-
siast naar iemand te zwaaien…
Het blijkt zijn broer te zijn die 
de hond uitlaat. Mijnheer Star-
mans wordt steeds enthousias-
ter, hij is in de buurt van zijn ge-
boortegrond. Op d’r Sjteeberg 
(Steenberg 79) iets verderop 
wijst hij het ouderlijk huis aan, 
waar hij geboren is! De rit zit 
er bijna op, in de verte bewon-
deren de passagiers het unieke 
kasteel “De Bongerd”. En na een 
tocht door het centrum wordt 
al zingend Hoeve Scholtissen-
hof bereikt. Hier wacht hen 

een heerlijk maal. Soep! Koude 
schotel, broodjes met beleg en 
als toetje lekkere pudding (boe-
ding) en pap. Tijdens het eten 
wordt gezapig onder meer ver-
teld over het boerenleven van 
vroeger, maar ook actualiteiten 
komen ter tafel. Heet van de 
naald is het bijtend commen-
taar op de WK voetballer Luis 
Suarez die zijn tanden zette in 
een tegenstander. 
Aan het begin van het mid-
dagmaal wordt accordeonist en 
vrijwilliger Sjef in de bloemetjes 
gezet voor zijn bijzonder mooi 
optreden in de huifkar. Spon-
taan volgt…`Zo ́ n goeie hebben 
wij nog niet gehad!`
Ondertussen schijnt het Bo-
choltzer zonnetje als een 
´kieèsj`. Buiten op de idyllische 
binnenhof maakt muzikant 
Max Pluijmakers zich met zijn 
keyboard gereed voor roman-
tische achtergrond muziek. Af 
en toe met steun van Sjef Hes-
dal met zijn accordeon. Het 
slot van de middag mag er ook 
zijn. De gasten worden getrak-
teerd op echt ambachtelijk, 
zelfgemaakt Scholtissenhof ijs. 
Heerlijk! Terwijl iedereen geniet 
van muziek en lekkers, gaan 
de kooplustigen erop uit, want 
Hoeve Scholtissenhof herbergt 
enkele knusse shops, stijlvolle 
winkeltjes. Achter de muren 

van Kunradersteen schuilt al-
lerlei pracht die te koop wordt 
aangeboden. Van huisvlijt, tot 
bloemsierkunst, cadeauartike-
len en andere snuisterijen. Voor 
elk wat wils!

Nieuw!  
Vers Markt Scholtissenhof
Trots laat gastvrouw Mariètte 
de laatste aanwinst zien….Een 
heuse Vers Markt, waar groente 
en fruit u stralend fris toela-
chen. Ook het museumgedeelte 
“Klein Limburg” op zolder is 
waarlijk kunst van hoog niveau. 
U ontdekt er prachtige Lim-
burgse gebouwen die precies 
zijn nagebouwd: het Maduro-
dam van Bocholtz! Voor meer 
informatie zie www.scholtissen-
hof.nl T 045 / 544 52 60.
U begrijpt het al, de gasten van 
Dagopvang Vaals genieten tij-
dens het zomeruitstapje 2014 
voor twéé. Dankzij Ilona, Loes, 
de vele vrijwilligers, de huifkar, 
en natuurlijk het personeel van 
Hoeve Scholtissenhhof. Een 
dagje Bocholtz zit er op. Een 
dag die alle betrokkenen nog 
lang zal heugen.
Wilt u meer te weten komen 
over Dagopvang Vaals? Dat 
kan heel eenvoudig, door tel. 
contact op te nemen met Ilona 
Ebrahimzadeh-Romijn. T. 043 – 
308 99 99. Sevagram heeft altijd 

een luisterend oor voor u!
Joos Beckers – vrijwilliger.

Uitstapje 
Scholtissenhof

VAALS - Namens Sevagram 
en alle clienten van de 
dagopvang Langedael en 
’t Heemet Vaals, wil ik mij 
langs deze weg bedanken bij 
alle sponsoren van Vaals, die 
ons ook dit jaar weer bij ons 
jaarlijks uitstapje hebben 
ondersteund.

Onze sponsoren waren:
Hoofdsponsor: fysiothera-
peut dhr. Janssen.
Verder de sponsoren: Wo-
ninginrichting Roger Gou-
ders, Active Life center Vaals, 
Bloemist SoeSue, Husman 
optiek, Begrafenisonderne-
ming Counotte, Kledingzaak 
Down Town, Angelique 
schoenen, Steff schoenen, 
Keurslagerij Dumont, Juwe-
lier Mooi, Drukkerij Deitz 
en Weeren (tevens voor het 
plaatsen van het artikel in 
de troubadoer), IJssalon 
Italia, Friture Delnoye, Vallis 
tentenverhuur, Vallis Consul-
ting, Drukkerij Thoma voor 
het plaatsen van deze adver-
tentie in het Vaalserweek-
blaadje. Hoeve Scholtissen-
hof voor de goed verzorgde 
dag en gastvrijheid.

Tevens een bijzonder woord 
van dank aan onze muzikale 
vrijwilligers Jeff Hesdal en 
Max Pluimakers voor de 
fantastisch muziek. Huifkar-
rentocht Meurs uit Vijlen 
voor de pachtige rit door 
ons Heuvelland. En verder 
alle vrijwilligers van de 
dagopvang, voor de goede 
hulp tijdens deze dag en 
voor de fantastische inzet het 
gehele jaar door bij ons op de 
dagopvang. Beterschap voor 
vrijwilliger Hub Spillman.

Het was weer een fantastisch 
dag,
Bedankt, Ilona Ebrahimza-
deh-Romijn, Loes Wintha-
gen, Hans Tasma. 

Mocht u als inwoner van 
Vaals en omstreken interesse 
hebben voor deelname aan 
de dagopvang in Vaals, via 
Sevagram, bel dan gerust 
eens voor informatie: Ilona 
Ebrahimzadeh-Romijn Tel: 
043-3089999 
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kerkber ichten
Parochie Nijswiller: 
St. Dionysius 
Zaterdag 12 juli
19:00 uur H. Mis. Voor ouders 
Vostermans-van der Heijden 
en dochter Lisa (Stg). Jrd. voor 
ouders Hubert Debije en Agnes 
Debije-Larik (Stg). Jrd. voor 
ouders Erkens-Halders (Stg).

Parochie Wahlwiller: 
H. Cunibertus 
Zondag 13 juli
11.00 uur Misintentie;
Voor de parochie.

Woensdag 16 juli
9.00 uur H. mis.
Misintentie uit dankbaarheid.

Parochie Eys St. Agatha
Zaterdag 12 juli
15.00 uur: Huwelijk bruidspaar 
Sanne Sieprath en Kay Meertens
19.00 uur: 6wd Anna Pisters-
Custers. Jrd. Tiny en Joep 
Franken-Lauvenberg en 
dochter Ans. Jrd. May en Johan 
Loomans-Lauvenberg. Willy 
Schmetz-Heinen (col.). Bertien 
Senden-Lenaerts (col.). Mia 
Conjaerts-Theunissen (col.)

Zondag 13 juli
9.45 uur: jrd. ouders Geurts-
Eussen en zoon Martin. Jrd. Jo 
Merken. Gest. h. mis ouders 
Grooten-Schrijvers

Maandag 14 juli
19.00 uur: Gest. h. mis 
Guillaume en Bertha Xhonneux
Jos Huppertz – Vaessen (nms. 
buurt)

Parochie Heilige Johannes 
de Doper Mechelen
Zaterdag 12 juli
18.00 uur. H. Mis als jrd. voor 
ouders Mathieu en Maria 

Smeets-Géron (st.); Crit 
Hornesch; Jo en Celly Peltzer-
Vluggen en zoon Noël (off.); 
Jolanda Sonnemans-Thijssen 
(off.); Elly Vanderheijden-
Bessems (off.); Margriet 
Graaf-Blezer (off.); René Delnoij 
(off.); Johan Lukassen en Tineke 
Lukassen-Janssen (off.); Finy 
Blezer-L’homme vw. buurt Dr. 
Janssenplein. 

Zondag 13 juli
9.15 uur. H. Mis als jrd. voor 
pastoor De Wit (st.); jrd. Fons 
Zinken (st.); pastoor Joseph 
Douven en ouders Douven-
Jongen.
14.00 uur: Concert mannenkoor 
Lauwerkrans.

Maandag 14 juli
19.00 uur. Gebedsavond in 
het Van der Looy-zaaltje met 
rozenkrans en dagafsluiting.

Donderdag 17 juli
19.00 uur H. Mis voor echtpaar 
Biermans-Nix (st.); Renè 
Delnoy (off.); Wiel Vincken v.w. 
St’Jozefkapel.
 

Protestantse Gemeente 
Maas-Heuvelland
Zondag 13 juli
10:00 uur: Hervormde 
Kerk Vaals (Kerkstraat 47). 
Voorganger: ds. Harrie de 
Reus. Organist: Christine 
Moraal. Tijdens de dienst is er 
kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. Tevens is er 
voor de allerkleinsten een ruimte 
waar onder begeleiding van een 
ouder kan worden gespeeld.
Meer informatie: www.
maasheuvelland.nl of ds. Harrie 
de Reus, tel. 043-8525225, 
dsdereus@ziggo.nl

Vlinderwandeling  
in Zuid-Limburg

VAALS - Op zaterdag 12 juli 
organiseert ARK Natuuront-
wikkeling een vlinderwande-
ling in het Drielandenpark 
rondom Wolfhaag bij Vaals. 
Ga mee en ontdek de bijzon-
dere vlinders die hier leven! 
De wandeling start om 14 uur 
en duurt ongeveer 2 à 3 uur. 
Gestart wordt op de kruising 
van de Meelenbroekerweg en 
de Schuttebergsweg in Vaals.

In natuurgebieden van ARK in 
het Drielandenpark grazen het 
hele jaar Schotse hooglanders. 
Het gegraas levert allerlei ver-
schillende begroeiingen op. Van 
bloemrijke graslanden en ruig-
tes tot struwelen en bosranden. 
Juist van deze afwisseling profi-
teren veel dagvlinders en maakt 
dat dit een goed leefgebied voor 
ze is.  
Tijdens de vlinderwandeling 
kan er genoten worden van de 
vlinderrijkdom. In de graslan-
den zijn bruine zandoogjes, 
hooibeestjes en koevinkjes te 
zien en wie weet laat de fraaie 
koninginnenpage zich zien. Of 
de rode vuurvlinder die hier in 
2013 voor het eerst sinds tien-
tallen jaren in Nederland werd 
gezien. Deskundigen van ARK 
Natuurontwikkeling en De 
Vlinderstichting geven tijdens 

Rode vuurvlinder. Foto: Twan Teunissen

de wandeling uitleg over het ge-
bied en de vlinders. 
ARK is in de gemeenten Gul-
pen-Wittem en Vaals één van 
de trekkers van een gebiedsont-
wikkelingsproject. Dit houdt in 
dat door middel van vrijwillige 
kavelruil de natuurgebieden op 
de goede plek versterkt worden. 
Zo ontstaat een aantrekkelijk 
landschap voor plant, dier en 
mens. Het project biedt tevens 
interessante mogelijkheden tot 
kavelruil voor agrariërs. In het 
project werkt ARK samen met 
Habitura en Rentmeester van 
Soest en andere partners uit 
de streek, zoals natuurorgani-
saties, waterschap, agrariërs en 
gemeenten.
Wilt u ook mee met deze bij-
zondere excursie? Opgave is 
verplicht via ellen.luijks@ark.
eu of 06-23340756. Er kunnen 
maximaal 20 personen mee. De 
deelname is gratis.
De excursie gaat alleen door 
onder goede weersomstandig-
heden.

Processie Mechelen 
MECHELEN - De Processie in 
Mechelen op zondag 22 juni 
j.l., bij gelegenheid van het pa-
troonsfeest van de heilige Jo-
hannes de Doper, verliep zeer 
geslaagd!
De weergoden waren ons gun-
stig gestemd. De processieroute, 
pleinen rondom de rustaltaren 
waren geweldig versierd. De 
muzikale invulling door har-
monie en schutterij alsook de 
gezangen door het koor zorg-
den voor een sfeervolle en ge-

paste opluistering. Velen namen 
deel aan de processie en de H. 
Mis in “De Wienberg”. Vooraf-
gaand waren veel parochianen 
enthousiast betrokken bij de 
voorbereidingen. Kortom door 
de goede inzet en het enthou-
siasme van zo velen mogen wij 
terugkijken op een sfeervolle en 
geslaagde processie in ons dorp. 
Graag willen wij deze mooie 
traditie met elkaar in ere hou-
den! Als kerkbestuur danken 
wij allen heel hartelijk voor de 
medewerking!
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Tim Toupet hoofdact 
bij Vols Tropical! 

VAALS - Zaterdag 26 juli staat 
het grensplaatsje Vaals in het 
teken van het zomerse spekta-
kel met een unieke ambiance, 
namelijk Vols Tropical! 

Hét tropische evenement met 
cocktails, palmbomen en zon-
nige vakantiesferen. Vols Tro-
pical wordt dit jaar echter in 
een ander jasje gestoken. Vols 
Tropical goes Mallorca luidt het 
thema dit jaar. Mallorca staat 
bekend om de geweldige stran-
den, het uitbundige nachtleven 
en de Ballermann-feesten! De 
organisatie, CV de Plintepuut-
sjere, zijn dan ook trots een 
echte Mallorca-ster als afsluiter 
te kunnen presenteren! 

Tim Toupet
Deze zingende kapper uit 
Duitsland werd bekend met een 
reeks van party hits. Een positie 
in de hitlijsten bereikte hij in de 
zomer van 2005, waar hij met 
het zelf gecomponeerde en ge-
zonden lied ‘Du hast die Haaren 
schön’ binnenkwam. Vervol-
gens kwam hij wederom terug 
met de hit ‘Ich hab ne Zwiebel 
aufm Kopf, ich bin ein Döner’ 
en zijn misschien wel meest 

bekende hit ‘Das Fliegerlied – 
So ein schöner Tag’, welke al in 
diverse talen vertaald is! Tim 
Toupet verschijnt jaarlijks op 
Ballermann in Mallorca en op 
de Duitse televisie. Kortom de 
ultieme Ballermann artiest voor 
deze unieke avond!

Kaartverkoop
Kom op zaterdag 26 juli naar 
Vols Tropical en laat je verras-
sen door het feestgedruis en 
alles wat dit evenement te bie-
den heeft! De kaartverkoop is 
ondertussen gestart bij cafe d’r 
Koffereck in Vaals, Outdoor 
Outlet Vaals en de VVV Lim-
burg Winkels Epen, Gulpen, 
Heerlen, Vaals en Valkenburg. 
De kaarten kosten 11,- euro in 
de voorverkoop en 13,50 euro 
aan de avondkassa. Vols Tro-
pical wordt gehouden aan het 
Willem Alexanderplein te Vaals 
en start om 20.00 uur. Voor 
meer informatie zie www.vol-
stropical.nl. 

KPJ Epen:
E.K. Gaffelhangen

EPEN - Op vrijdag 18 juli is het 
weer zo ver. KPJ Epen houdt 
het jaarlijkse E.K. Gaffelhangen. 
Dit evenement vindt zoals elk 
jaar plaats op het plein voor het 
gemeenschapshuis ’t Patronaat 
aan de Wilhelminastraat.
Jaarlijks vind hier een strijd 
plaats tussen jong en oud. Ie-
dereen kan zich inschrijven om 
te kijken of hij/zij het langste 
aan de “gaffel” kan hangen. Uit 
iedere categorie moeten de twee 
die de beste tijd hebben tegen 
elkaar strijden in de finale. De 
finale van de 35+ categorie zal 
als laatste worden gestreden. De 
winnaar gaat natuurlijk met een 
trofee naar huis.
Voor mensen die niet aan de 
gaffel komen hangen, is er een 
drankje en een hapje aanwezig 
en zorgt een DJ voor de muzi-
kale afwisseling. 

Schutterij St. Joseph 
Vijlen - NK solisten 

VIJLEN - Op 
zaterdag 28 
juni namen 
Anne Smul-
ders en Jonas 
Germann deel 
aan het Ne-
derlands kam-
p i o e n s c h a p 
voor solisten 
te Berlicum. 
Anne Smulders speelde in de 
jeugddivisie  het werk Youthful 
op zeer fraaie wijze en behaalde 
85 punten. Door dit mooie re-
sultaat mag Anne zich Neder-
lands Kampioen noemen in 
de sectie signaalinstrumenten. 
Jonas Germann speelde in de 
2e divisie het werk The golden 
drumsticks en behaalde 85,5 
punten en behaalde hiermee 
een tweede plaats. Schutterij St. 
Joseph is trots op deze kanjers!!! 

Anne Smulders
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op de Bocholtzerweg (tussen komgrens bij 

Waalbroek tot aan komgrens bij de groene-

weg) wordt een compleet nieuwe deklaag 

van asfalt aangebracht. Er wordt in het 

weekend gewerkt, vanaf vrijdagavond 11 juli 

om 18.00 uur t/m maandagochtend 14 juli 

om 07.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid en 

voor Veolia gelden andere busroutes. Vanaf 

maandagochtend 14 juli om 07.00 uur rijden 

de bussen weer normaal.

Het geheel afsluiten van deze weg heeft 
enige impact op de busroute:

Als gevolg van werkzaamheden Bocholtzer-

weg:

Lijn 43 (Bocholtzerweg)

Veolia rijdt de volgende route: via N281, 

Baneheiderweg, groeneweg, Kerkeveld, 

Heiweg.

Dit betekent dat alle bushaltes op de route 

Simpelveld St Jozefsbrug, Bocholtz Kievits-

brug, Simpelvelderweg/groeneweg,  

Patersplein en Wilhelminastraat dat weekend 

komen te vervallen.

Er zal een tijdelijk halte zijn op de hoek  
groeneweg/Kerkeveld.

Voornoemde werkzaamheden stonden eerst 

gepland voor het weekend van 27 t/m 30 

juni 2014. Door de zeer slechte weersom-

standigheden is de uitvoering van dit werk 

opgeschoven. ook nu geldt dat de werkzaam-

heden sterk afhankelijk zijn van de weersom-

standigheden.

Andere busroute Veolia Transport als gevolg van  
asfaltonderhoud Bocholtzerweg van 11 t/m 14 juli 2014

E  Openingstijden klantcontactcentrum 

Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 

Tijdens de openingstijden kunt u vrij 
binnenlopen. Maakt u liever van tevoren een 

afspraak? Dat kan tijdens openingstijden. Maar 
als het beter past in uw agenda, kunt u ook in de 

middaguren op afspraak bij ons terecht. Bel voor 

een afspraak 14 045.

E  Wmo-zorgloket Bocholtz 

Spreekuur: dinsdag 13.30 tot 15.00 uur in het 

zorgcentrum Bocholtz. Bel voor een afspraak 

14 045.

E  Belastingloket 

Al uw persoonlijke belastingzaken regelt u via 
het digitale loket www.BsgW.nl. Telefonisch 

bereikt u BsgW op werkdagen tussen 08.30 

uur en 17.00 uur via het nummer 088-8420420 

(lokaal tarief).

E  Klachten en meldingen 

Voor klachten over een bestuurder of 

medewerker of voor meldingen over openbare 

ruimte kunt u bellen: 14 045.

Architect Jo Coenen brengt internationale 
kennis en kwaliteit naar Parkstad.

Parkstad werkt aan haar toekomst op een 

bijzondere manier: door het organiseren van 

een Internationale Bau Ausstellung. Het is 
voor het eerst dat een volwaardige IBA – een 

van oorsprong Duits concept - in Nederland 

wordt georganiseerd. Het startsein van de 

eerste IBA open oproep voor projecten is op 

27 juni gegeven door de kersverse directeur/

curator van IBA Parkstad: architect Jo Coe-

nen. Minister Timmermans en ruim 400 geïn-

teresseerden beleefden de start mee in Kerk 

Heilust in Kerkrade. Iedereen die wil helpen 

de toekomst van Parkstad vorm te geven kan 

tot 1 november 2014 kleine of grote project-

voorstellen of projectideeën indienen. De IBA 
is een initiatief van de provincie Limburg en 
de 8 Parkstadgemeenten.

Meer informatie: www.iba-parkstad.nl

Eerste IBA open oproep om projecten gestart 

Officiële bekendmakingen en mededelingen
E  Bekendmaking vaststelling 

verordening klachtbehandeling 
2014 ruD Zuid-Limburg 

Het Algemeen Bestuur van de rUD zuid-

Limburg heeft in zijn vergadering van 30 
juni 2014 besloten tot vaststelling van de 

Verordening klachtbehandeling 2014 rUD 

Zuid-Limburg. Dat maakt het college van 
burgemeester en wethouders van Simpelveld 

bekend.

De verordening ligt met ingang van 9 juli tot 

1 oktober 2014 ter inzage in het gemeente-

huis, Markt 1 in Simpelveld. U kunt tijdens 

openingstijden terecht.
Tegen vergoeding van de (leges)kosten kunt 

u een afschrift hiervan krijgen. Deze veror-
dening treedt in werking met ingang van 1 

augustus 2014.

E  Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Simpel-

veld maken bekend dat zij de volgende 

aanvragen voor een omgevingsvergunning, 

waarbij de reguliere voorbereidingsproce-

dure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor: legalisatie verbouwen woning

  Locatie: rodeput 12 6369 SP Simpelveld

 Datum ontvangst: 23-06-2014

 Dossiernummer: 33724

• Voor :  bevestiging spandoekframes aan 
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E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht, reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Simpel-

veld maken bekend dat zij in het kader van 

de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht vergunning hebben verleend:

• Voor:  aanbrengen spandoekframes  

brugleuning spoorbrug

  Locatie: Nijswillerweg ongen. Simpelveld

 Verzenddatum: 03-07-2014

 Dossiernummer: 30844

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van de 

verzenddatum gedurende zes weken ter 

inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 

gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 

beschikking en de bijbehorende stukken zijn 

elke werkdag in te zien tijdens de openings-

tijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de dag van verzending 

daarvan bezwaar maken, door het indienen 

van een bezwaarschrift bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel-

veld, Postbus 21000, 6369 zg Simpelveld. 

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 

ondertekend en dient tenminste te bevat-

ten: de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen het bezwaar is gericht en 

de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 

voorlopige voorziening verzoeken bij de voor-

zieningenrechter van de rechtbank Limburg 
te roermond, Postbus 950, 6040 Az roer-

mond. Een voorlopige voorziening kan door 

de voorzieningenrechter van de rechtbank 

worden getroffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Van de verzoeker van een voorlopige voorzie-

ning wordt een griffierecht geheven. U wordt 
door de griffie van de rechtbank geïnfor-
meerd over de hoogte van het griffierecht en 
de wijze van betaling.

E  Evenementenvergunningen

De burgemeester en wethouders van Sim-

pelveld maken bekend dat voor 9 activiteiten 
ontheffing is verleend voor het schenken van 
zwak alcoholische dranken in Cultuurhuis ‘De 

Klimboom’. 

De stukken liggen vanaf 26 juni 2014 ter 

inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 

1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belangheb-

benden binnen zes weken na publicatie van 
deze bekendmaking bezwaar maken, door 

het indienen van een bezwaarschrift bij de 
burgemeester en/of college van Simpelveld, 

Postbus 21000, 6369 zg Simpelveld. Het 

bezwaarschrift moet op grond van artikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 

ondertekend en dient tenminste te bevat-

ten: de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen het bezwaar is gericht en 

de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking 
van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 

voorlopige voorziening verzoeken bij de 

Voorzieningenrechter van Rechtbank Lim-

burg, Postbus 950, 6040 Az roermond. Een 

voorlopige voorziening kan door de voor-

zieningenrechter van de rechtbank worden 

getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. Van de 

verzoeker van een voorlopige voorziening 

wordt een griffierecht geheven. U wordt door 
de griffie van de rechtbank geïnformeerd 
over de hoogte van het griffierecht en de 
wijze van betaling.

Bezoek ook onze website www.simpelveld.nl
Volg ons op 
Twitter en 
Facebook

brugleuning

  Locatie: Nijswillerweg ongen. Simpelveld

 Datum ontvangst: 26-06-2014

 Dossiernummer: 30844

• Voor : verbouwen woonhuis

  Locatie:  St. remigiusstraat 4  

te 6369 EM Simpelveld

 Datum ontvangst: 25-06-2014

 Dossiernummer: 27536

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 

vergunningen kunt u in dit stadium geen 

bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 

mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 

het college van burgemeester en wethouders 

een beslissing op de vergunningaanvraag 

heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan 
gebeld worden met de afdeling Dienstverle-

ning, telefoon 14 045.

Burgemeester en wethouders van Simpel-

veld maken bekend dat de volgende aanvra-

gen voor een omgevingsvergunning omgezet 

zijn naar een conceptaanvragen:

• Voor: legalisatie verbouwen woning
  Locatie:  Koolhoverweg 32  

te 6351 JD Bocholtz

 Dossiernummer: 28669

• Voor : realiseren werktuigberging

  Locatie: Prickart 63 te 6351 AE Bocholtz

 Dossiernummer: 32679

Tegen de hierboven vermelde conceptaan-

vragen kunt u geen bezwaar of zienswijzen 

indienen. 

E Spreekuur burgemeester en wethouders

Burgemeester mr. de Boer: op afspraak.

Wethouders Schleijpen, gulpen en Hodinius: op 

afspraak. Tel. 14 045.

E Portefeuilleverdeling

Burgemeester mr. R. de Boer:  

Algemeen Bestuur, openbare orde en Veilig-

heid, rampenbestrijding, Handhaving Milieu en 

Bouw- en Woningtoezicht, Economie, Financiën, 

Dienstverlening, Informaterisering en Automati-

sering, regionale Uitvoeringsdienst (rUD), Com-

municatie, Intergemeentelijke Samenwerking, 
Euregionale zaken, Personeel en Organisatie.

Wethouder W.J.H. Schleijpen

Mobiliteit, Sport, Milieu, Wonen en ruimtelijke 

kwaliteit

Wethouder M.J.J.M. Gulpen

Werk en Inkomen (Sociale zaken), Volksgezond-

heid, Maatschappelijke ondersteuning, oude-

renzorg, Toerisme

Wethouder J.W.H. Hodinius

Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn, onderwijs, 

Cultuur
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Evacuatie
De bevrijde mijnstreek is in-
middels één groot wapenarse-
naal geworden. Kinderen spelen 
tussen de opgestapelde grana-
ten. Alles en iedereen is na de 
wekenlange aanvoer van een 
ontelbare hoeveelheid voorra-
den gereed voor de aanval op 
de Siegfriedlinie. De hele 30e 
infanterie divisie en de 2e Amo-
rad division ligt klaar in het 
achterland. Bij Kerkrade komt 
men echter niet vooruit en het 
front staat hier al meer dan een 
week stil. De burgerbevolking 
van Kerkrade is een groot ob-
stakel in de verdere verdediging 
van de Siegfriedlinie: ze moet 
weg. De Duitse Ortskomman-
dant Hauptman Bartel geeft op 
24 september opdracht aan de 
Kerkraadse politiecommissaris 
Geerards om de inwoners van 
Kerkrade te evacueren. Naar 
Duitsland was onmogelijk dus 
dan maar naar het westen de 
kant van de Amerikanen. Alle 
30.000 inwoners moeten de 
volgende dag voor 12.00 uur 

‘s-middags weg zijn. Alleen de 
bedieningsmensen voor de Do-
manialemijn en het personeel 
van het ziekenhuis mogen blij-
ven. De angstige stoet vertrekt 
met kinderwagens, handkarren 
en kruiwagens waarop have en 
goed is geladen richting Spek-
holzerheide. Hier worden ze 
opgevangen door Amerikaanse 
Rode Kruis-soldaten die de 
ouderen op hun jeeps laden 
en verder richting Simpelveld 
brengen. Als de droevige stoet 
aankomt bij klooster Imstenra-
de worden ze plotseling bescho-
ten vanaf de Siegfriedlinie. Er 
zijn 14 doden en 50 gewonden 
te betreuren. Wat er zich toen 
voor leed afspeelde is niet onder 
woorden te brengen en dat zul-
len de Kerkradenaren nooit ver-
geten. De tocht gaat verder en in 
Simpelveld bij hotel Van Wersch 
kunnen sommigen op verhaal 
komen. Maar het overgrote deel 
gaat verder naar Eys en Wijlre 
waar behulpzame burgers de 
Kerkradenaren inkwartiering 
geven en het weinige dat ze zelf 

hebben met hun delen. 

De slag om Aken
Op 2 oktober begint de slag om 
Aken en honderden kanonnen 
openen om 9 uur ‘s-morgens 
het vuur op de bunkers waar 
eerst 300 bommenwerpers hun 
dodelijke vracht hebben af-
geworpen. Bij Rimburg gaan 
duizend Amerikanen onder-
steund door 20 tanks tot de 
aanval over op de bunkers. Ze 
moeten eerste honderden me-
ters door kletsnatte velden en 
dan de rivier de Worm over-
steken. Door het moordende 
vuur uit de bunkers zoeken ze 
dekking achter de spoordijk van 
de spoorlijn Aken-Düsseldorf. 
In een mum van tijd wordt een 
hele compagnie gedood of ge-
wond. Direct worden reserves 
aangevoerd en de slachting gaat 
verder. Honderden Amerikanen 
en Duitsers verliezen hun leven 
in de strijd om een paar hon-
derd meter terreinwinst. Maar 
het geweld en de overmacht van 
de Amerikaanse troepen is niet 
door de Duitsers te evenaren. 
Veel Duitsers die zich willen 
overgeven in deze zinloze strijd 
worden ter plekke door hun ei-
gen ‘Vorgesetzten’ koelbloedig 
neergeschoten. 
De Amerikanen komen on-
danks hun overmacht maar 
langzaam vooruit en steden en 
dorpen worden compleet in de 
as gelegd door bommenwerpers 
en artillerie. Van twee kanten 
wordt Aken aangevallen Door 
de genoemde 30e divisie ‘Old 
Hickory’ en van Belgische kant 
door de 1e inf. divisie ‘Big Red 
One’ Aken is nu frontstad en 
de Amerikaanse commandan-
ten stellen een ultimatum. De 
stad binnen 24 uur overgeven 
zo niet dan zal ze in puin wor-
den gelegd. Maar een antwoord 
komt niet. Dan wordt de oude 

keizerstad met haar historische 
Dom en waardevolle gebouwen 
gebombardeerd en volledig in 
puin geschoten. ‘Aken wil het zo 
en krijgt het zo” staat in de dag-
order van de ‘Stars and Stripes’ 
de krant van het Amerikaanse 
leger. Maar het zal tot 23 okto-
ber duren alvorens Stadscom-
mandant Overste Gerhard Wil-
ck zich overgeeft. Intussen zijn 
vele honderden Amerikanen 
gesneuveld die op het Cemetry 
Margraten worden begraven. 
De Amerikanen willen niet dat 
ook maar één gesneuvelde mili-
tair in Duitse bodem zal rusten. 
Meer dan 5 maanden bleven de 
Amerikanen in Sinnpelveld ge-
legerd. Op de Markt en bij het 
station waren grote werkplaat-
sen ingericht voor de tanks en 
andere voertuigen die onder-
houden moesten worden. In de 
basisschool
De Klimboom was het hoofd-
kwartier van Brigadier-Gene-
raal John Devine (Comman-
ding Officer 8th US Amored 
Division) gevestigd. Het goe-
derenverkeer kwam intussen 
weer op gang en in Sinnpelveld 
werden de gerepareerde leger-
wagens op de trein geladen 
voor verder transport naar het 
front in Duitsland. Het U.S. 
Army Transportation Corps 
was verantwoordelijk voor het 
vervoer. Er werd gerangeerd op 
het emplacement en stoomlocs 
konden water nemen op hun 
verdere weg naar Duitsland. 
Personeel van de NS kwam weer 
in dienst en bediende zover als 
mogelijk de seinen en wissels. 
Nadat Aken was gevallen en de 
geallieerde troepen over de Roer 
trokken was het meeste oor-
logsleed voorbij en kwam het 
‘normale’ leven weer langzaam 
op gang. Maar het zou nooit 
meer hetzelfde worden zoals 
voorheen.                 Michel Dreuw

De strijd om de Miljoenenlijn (3 - slot) ...door Michel Dreuw

Op deze foto, in februari 1945 gemaakt bij de ingang van de huidige basisschool 
De Klimboom aan de Kloosterstraat in Simpelveld ziet men v.l.n.r. General Major 

Raymond Mc Lain (Commanding Officer XIX th US Army Group), Luitenant 
General Omar Nelson Bradley (Commanding Officer 12th US Army Group), 

Luitenant General William Hood Simson (Commanding Officer 9”1 US Armey 
Group) en de gastheer Brigadier General John Devine (Commandant Officer 8*” 

US Amored Division) (Foto: J. Gouverne uit Maarheeze)

Burgers voor burgers 
in d’r Durpswinkel

SIMPELVELD - Eigenlijk kwam 
Aukje Hendrix bij d’r Durps-
winkel met de vraag wat deze 
voor haar kon betekenen indien 
ze nieuwe mensen wilde leren 
kennen binnen Simpelveld. Al 
snel bleek het een win-win situ-
atie omdat  zij zelf iets voor d’r 
Durpswinkel kon betekenen: 
het geven van een keramiek 
workshop en op die manier ook 
nieuwe mensen kon leren ken-
nen. Samen met assistent Anne 

hielp ze de deelnemers in drie 
lessen bij het maken van een 

vogel gemaakt in keramiek. “De 
eerste les hebben we met hulp 

van mallen de vogel in elkaar 
gezet”, vertelt één van de deel-
nemers.  “En vandaag gaan we 
de vogel glazuren.” Het is een 
creatieve middag in d’r Durps-
winkel, waarbij gezelligheid en 
ontspanning voorop staan. “Ik 
heb anderen blij gemaakt en 
daar word ik zelf blij van.” Geeft 
Aukje aan. Naast deze creatieve 
middag hebben we ook weer 
burgers op de hoogte kunnen 
brengen over de collectieve 
voorzieningen van  d’r durps-
winkel! 
Manon Verweijst 
(vrijwilligster durpswinkel) 


