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SIMPELVELD - De Stichting 
Wielervrienden “Berg-Op” 
Simpelveld gaat na drie succes-
volle jaren dit jaar voor het eerst 
de Bergomloop als klassieker 
organiseren en is als zodanig 
opgenomen op de landelijke 
kalender. 

Elite & beloften:
Aanvang: 13.45 uur in de Irm-
straat.
Finish: bergop in de Sint Remi-
giusstraat omstreeks 17.45 uur.
Voorafgaande aan de start, zul-
len de renners vanaf 13.00 uur 
in de Vroenhofstraat de pre-
sentielijst tekenen. Dit is zeker 
de moeite waard om naar te 
kijken. Je kunt, vanaf de omlig-
gende terrassen onder het genot 
van een kop koffie of een pilsje, 
in alle rust elke renner van heel 
dichtbij zien.
De neutrale start van de wed-
strijd voor elite en beloften over 
160 km is om 13.45 uur in de 
Irmstraat. De officiële start is 
in de Sint Remigiusstraat ter 
hoogte van de picknickplaats.
De eerste 6 ronden van 17 km 
gaan via de Huls, Ubachsberg, 
Colmont, Fromberg, Min-
gersborg, Vrouwenheide, Bos-

schenhuizen, Simpelveld en via 
de Sint Remigiusstraat de klim 
naar de Huls.
Daarna volgen 8 lokale ronden 
van 7.5 km met de Huls als 
scherprechter.
Omdat de renners 14 ronden 
lang de ruim 1000 meter lange 
en 10% steile klim in de Sint 
Remigiusstraat moeten maken, 
classificeert dit parkoers zich 
tot het zwaarste parkoers van 
Nederland.
Elke ronde zijn er boven op de 
Huls punten voor het bergklas-
sement te verdienen.
Bijzonder spectaculair en in-
teressant is de “bergsprint tij-
dens de 8-ste ronde”. De renner 
die dan als eerste boven komt, 
wint een Massini carbon frame, 
gesponsord door Tweewieler-
specialist Math Salden uit Lim-
bricht.
De finish bergop in de  Sint Re-
migiusstraat wordt omstreeks 
17.45 uur verwacht. L1 radio 
zal van de hele wedstrijd inclu-
sief de finish live verslag doen in 
hun sportprogramma.

Met dertig ploegen van elk 6 
renners is de bergomloop vol-
ledig volgeboekt.

Top deelnemersveld in Limburgs jongste wielerklassieker 
Bergomloop Simpelveld op zondag 21 augustus

Niet alleen kwantitatief maar 
meer nog kwalitatief is er spra-
ke van een top deelnemersveld.
Naast de drie Nederlandse 
continentale teams, te weten 
Cycling Team Jo Piels, Cycling 
Team de Rijke en het Rabobank 
opleidingsteam staan ook alle 
sponsorteams (LSE-teams ge-
naamd) aan de start. Parkhotel 
Rooding, Koopmans Batavus, 
Rucanor-Line, Ubbink-Koga, 
Metec, Ruiter Dakkapellen, 
Baby-dump Lemmens en het 
Rabobank-Giant offroad vor-
men het contingent LSE-teams.
Ook een aantal sterke club-

teams, waaronder bijvoorbeeld 
TWC Maaslandster en Van He-
mert Groep – De Jonge Renner, 
komen met hun beste klimmers 
naar Simpelveld.
Uit Duitsland komt een team 
met talentvolle belofte ren-
ners en een zeer sterk team met 
kanshebbers zoals de uit Aken 
afkomstige Michael Schweizer 
en Marcus Eichler. Deze laatste 
koerste twee jaar geleden nog 
als professional op het hoogste 
niveau bij Milram. Het is on-
doenlijk om alle goede renners, 
die aan de start staan, te noe-
men. 

Foto kopgroep in 2009 met Rob Ruijgh (thans prof bij Vacansoleil) 
en de 3 Rabobankrenners Jetse Bol (volgend jaar prof bij Rabo-

bank), Michel Kreder (thans prof bij Garmin) en Martijn Keijzer 
(thans prof bij Vacansoleil)

Vervolg op pag 2>
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Colofon
Weekblad d’r Troebadoer wordt 
gratis aangeboden in een oplage 
van 6575 stuks door uitgeverij 
TMdesign Simpelveld aan 
alle bewoners van Simpelveld, 
Bocholtz, Eys, Nijswiller en 
Wahlwiller. 

Klachten over bezorging
Tel. 06 - 1986 8816

Advertentie/redactie-adres
TMdesign, Irmstraat 7, 6369 VL 
Simpelveld, tel. 06 - 1986 8816
E-mail: info@tmdesign.nl of 
t.j.meijer@home.nl

Aanlevertijd tot vrijdag 16.30,  
een week voor de uitgave op dins-
dag. Of na telefonisch afspraak.
Geboorte- en overlijdensadver-
tenties tot maandag 10.00.

Internet
www.uitinsimpelveld.nl  
www.tmdesign.nl

Van de redactie
Aan de inhoud van weekblad  
d’r Troebadoer wordt de grootste 
zorg besteed. Toch zijn fouten 
nooit helemaal te voorkomen. 
Daarom neemt de uitgever geen 
verantwoordelijkheid voor on-
voorziene gevolgen, veroorzaakt 
door fouten in de gegevens die 
door derden zijn aangeleverd. 
Ingezonden stukken kunnen 
ingekort of geweigerd worden. 
Plaatsing wil niet zeggen dat 
de redactie het eens is met de 
inhoud. 
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Oplossing van de puzzel staat op www.uitinsimpelveld.nl

Weekblad d'r Troebadoer
Het meest informatieve weekblad uit de 
regio, zie ook www.uitinsimpelveld.nl

Om toch enkele renners op te 
sommen:
Wesley Kreder (in 2008 win-
naar van de 1e Bergomloop bij 
de junioren, NK beloften 2010 
derde). Maint Berkenbosch (in 
2008 winnaar 1e Bergomloop 
bij elite&beloften). Lars van der 
Haar (2011 wereldkampioen 
veldrijden beloften). Mike Teu-
nissen (tweede bij WK veldrij-

Uit België komt Brecht Ruyters 
(derde tijdens Belgische Kampi-
oenschap + 4 overwinningen).
Limburg heeft een sterke lich-
ting junioren met een aantal 
goede renners zoals o.a. Glen 
Hool, Wayne Stijns, Pim Erren, 
Dick Janssen, Rick Van Calden-
borgh en Danny Scherp.
Brend Muyrers, de jongere 
broer van onze rondemiss De-
nice Muyrers, zal in zijn eigen 
woonplaats Simpelveld voor 
eigen familie, vrienden en sup-
porters zijn beste beentje voor-
zetten. 
L1 televisie zal opnamen ma-
ken. Deze zullen naar verwach-
ting zondagavond in het sport-
programma van L1 televisie 
uitgezonden worden.

Beveiliging
Voor een optimale beveiliging 
heeft de organisatie naast een 
voorrijwagen ook de motor-
rijders van Euromotard Service 
ingehuurd. Zij zullen de beide 
wedstrijden op een professio-
nele wijze begeleiden. Tevens 
zal er tijdens de koers ook bij-
stand verleend worden door de 
Politie Limburg Zuid.
De bewoners in en nabij het 
parcours hebben inmiddels 
allen een rondschrijven ont-
vangen met het verzoek het 
parcours auto vrij te houden. 
Indien iemand dringend met de 
auto weg moet bestaat er altijd 
de mogelijkheid om het par-
cours te verlaten. Dit mag ech-
ter uitsluitend en alleen onder 
begeleiding en op aanwijzing 
van de verkeersregelaars. Ook 
hulpdiensten hebben altijd toe-
gang tot het parcours. De orga-
nisatie heeft er alle vertrouwen 
in dat de bewoners, net zoals 
voorgaande jaren, hun mede-
werking verlenen. Incidenten 
hebben zich niet voorgedaan en 
dat is een welgemeend compli-
ment aan de bewoners.
Samen zullen we er ook dit jaar 
weer een geweldig wielerevene-
ment van maken.
Voor meer informatie kunt u 
zich wenden tot info@berg-
op.com of kijk op onze website 
www.berg-op.com J

Vervolg van pag 1:

den 2011 voor beloften, tevens 
Limburgs wielrenner van de 
toekomst in 2010, derde in de 
Bergomloop 2010). Gert-Jan 
Bosman (winnaar Bergomloop 
junioren 2009 en tweede in 
2010). De bekende veldrijders 
Gerben de Knegt en Bart Aer-
nouts. Maurits Lammertink 
(tweede NK beloften 2011).  
Jim van de Berg (tweede NK 
Elite 2011). Lars Horring (derde 
NK Elite 2011). Wouter Haan 
(winnaar Ronde van Overijssel 
2011). Brian Megens (winnaar 
Omloop van Schin op Geul 
2011). Lars Vierbergen, Luc 
Hagenaars, Pim de Beer, Jasper 
Hamelink, Jarno Gmelich Me-
ijling, etc. etc.  
Naast een flink aantal Duitse 
renners, nemen ook wielren-
ners uit Japan, Zweden, België, 
Nieuw Zeeland en Canada, deel 
aan deze internationaal getinte 
Bergomloop Simpelveld
In het Hulsveld is er voor vol-
doende eet- en drinkgelegen-
heid gezorgd.
Ook aan de jongste jeugd is ge-
dacht. Zij kunnen onder des-
kundige begeleiding kennis ma-
ken met het BMX fietsen. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door 
Sport en Leisurepark Land-
graaf. Hiervoor staan zowel de 

fietsen alsook de diverse hin-
dernissen bij de picknickplaats, 
direct voor de finish-locatie, ter 
beschikking.
Vanaf 14.00 uur is er nabij café 
Het Hulsveld een hospitality-
ruimte ingericht voor sponso-
ren en genodigden.
Het terras voor café Het Huls-
veld is beschikbaar voor alle 
bezoekers. Hier kan iedereen de 
renners zwoegend de berg op 
zien rijden.
Ook in de andere horeca gele-
genheden langs het parkoers is 
het die dag goed toeven.
Kortom pure wielersport en 
gezelligheid gaan op zondag 21 
augustus hand in hand in Sim-
pelveld

Juniorenklassieker
Aanvang: 10.15 uur. 
De finish is omstreeks 13.00 uur.
De wedstrijd voor junioren is 
elke keer weer een genot om 
naar te kijken. Het regent steeds 
opnieuw aanvallen vanaf de eer-
ste tot de laatste ronde. De wiel-
renners hebben dan 14 ronden 
en totaal 105 kilometer in ruim 
2 uur en 45 minuten gestreden 
voor de eindoverwinning. De 
Bergomloop maakt onderdeel 
uit van de KNWU klimmer-
strofee. Alle junioren die hoog 
staan in dit klassement gaan in 
Simpelveld van start.
Bij de 50 ploegen bestaande uit 
elk 3 renners staat de complete 
Nederlandse top aan de start. 
O.a. Nederlands Junioren kam-
pioen en leider in de KNWU 
klimmerstrofee Stan Godrie 
start in Simpelveld, alsmede de 
nummer 2 bij het N.K. Dylan 
Groenewegen.
Naast de vele Nederlandse ju-
nioren zal ook een flink aantal 
zeer goede Duitse en Belgische 
junioren van start gaan. Uit 
Duitsland komen 3 junioren die 
tot de Duitse nationale junio-
renselectie behoren. Uit Ierland 

verschi jnt 
aan de start 
Jack Wilson 
(Iers kam-
pioen + 2 
overwin-
n i n g e n ) . 

Sander Oostlander solo win-
naar in 2010 (thans stagiaire 
bij profploeg Skil-Shimano)
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EYS - Het afsluitconcert was 
erg gezellig, ondanks de regen. 
Bedankt voor uw komst! Nadat 
we vervolgens op zaterdag 9 juli 
jl. gezongen hadden op de brui-
loft van onze eigen dirigent Rob 
Meijers en zijn Maartje, kon de 
zomervakantie beginnen. Wij 
hopen van harte dat iedereen 
genoten heeft van zijn/haar va-
kantie, ondanks de vele regen in 
juli.
Ons koor Hanzon Vocaal start 
woensdagavond 24 augustus 
weer met repeteren. De repeti-
tie is van 19.15 uur – 20.45 uur 
in het Patronaat te Eys. 
Wij zijn dringend op zoek naar 
een jonge enthousiaste toetse-
nist!! Is dit misschien iets voor 
jou maar weet je niet precies 
wat er op je af gaat komen, bel 
of mail dan met onze voorzitter 
Eric Bijster of kom eens kijken 
en luisteren tijdens onze repe-
titie.
Nieuwe leden zijn altijd van 
harte welkom! Ben jij mini-
maal 12 jaar oud en heb je zin 

om elke week met veel enthou-
siasme te repeteren en circa 
6-8 optredens mede te verzor-
gen, dan ben JIJ degene die we 
zoeken. Aspirant leden mogen 
altijd maximaal 4 repetities 
bijwonen/meedoen, voordat ze 
zich definitief aanmelden als 
koorlid. Heb je interesse, neem 
dan vooraf contact op met onze 
voorzitter :  ebijster@home.nl 

Onze jaarlijkse donateurac-
tie zal dit jaar plaatsvinden in 
de week van 29 augustus t/m 
3 september 2011. Alvast be-
dankt voor uw steun! J

De foto is genomen op woensdag 6 juli, tijdens het afsluitconcert 
Bie de Tantes. [foto: Pierre Quadakkers]

De zomervakantie is bijna voorbij…

OUD GOUD 
TE KOOP GEVRAAGD

Een versleten kettinkje, kapot armbandje,
een ring van oma, die u niet meer draagt...

Lever ze in en ontvangt er contant geld voor.

GOUDSMEDERIJ OLGA
Oranjeplein 15a
045-5445443
olgavijgen@gmail.com

SIMPELVELD - Op dinsdag 
6 september a.s. houdt de Ou-
deren Sociëteit “St. Jozef” Bo-
choltz haar jaarlijkse dagtocht / 
busreis. Bestemming dit jaar zal 
zijn: Trier. Vertrek met touring-
car / firma Vliex (Simpelveld) 
om 08.30 uur vanaf Op de Boor 
te Bocholtz.
Als afsluiting van de dagtocht / 
busreis zal men gezamenlijk di-
neren bij van Tilburg te Vijlen.
Kosten bedragen voor leden € 

28,- en voor niet-leden € 32,-.
Aanmelden voor de reis elke 
woensdag- en donderdagmid-
dag tussen 13.00 uur en 16.30 
uur bij een van de bestuursle-
den. We nodigen zowel leden 
als niet-leden van harte uit om 
deel te nemen aan deze prach-
tige reis. J

Bestuur Ouderen Sociëteit  
“St. Jozef ” Bocholtz.

Dagtocht/busreis  
Ouderen Sociëteit  
St. Jozef Bocholtz

BOCHOLTZ - De eerstvolgen-
de scootmobieltocht is op dins-
dagmiddag 23 augustus a.s. 
Vertrek 13:30 uur vanaf “Op de 
Boor”. Afstand ± 20 km. Voor 
deelname graag opgeven bij de 
SWOBS: tel. 045-5440940
Bij slechte weersomstandig-
heden kan voor 12:00 uur op 
bovenstaand telefoonnr. van de 
SWOBS geïnformeerd worden 
of de tocht door gaat.
Bij mooie weersomstandighe-
den kan de tocht “hap/snap” 
georganiseerd worden. Deelne-
mers waarvan naam, adres en 
telefoonnr. bekend zijn, zullen 
dan geïnformeerd worden. 
Opmerking: De scootmobiel 
moet de nacht ervoor geheel 
opgeladen zijn. J

Scootmobiel-
tochten bij de 

SWOBS
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SIMPELVELD - Tijdens de 4e 
Bergomloop kan de jeugd ken-
nis maken met Sport & Leisure-
park Landgraaf.
Sport  & Leisurepark stelt gratis 
hun attributen ter beschikking 
voor deze speciale Bergomloop.
In de nabijheid van de pick-
nickplaats op de Huls kunnen 
de kinderen zich o.a. amuseren 
op kleine ramps en BMX-fiet-
sen.

Wie en wat is  
Sport & Leisurepark?
Het Sport & Leisurepark is een 
unieke trendy outdoor sportac-
commodatie in het zuiden van 
het land. Sport & Leisurepark 
ligt in het toeristisch gebied 
Park Gravenrode en grenst di-
rect aan Snowworld Landgraaf, 
Mondo Verde en het Pinkpop-
terrein.
Het sportcomplex beschikt 
over 4 grasvelden 1 kunstgras-
veld een sporthal en enkele 
uniekere sportfaciliteiten. Men 
heeft de beschikking over een 
Multibeachveld, waarop diverse 
beachsporten kunnen worden 
uitgeoefend en beschikt over 
een uniek professioneel BMX 
Stadion dat vooral is aangelegd 
t.b.v. trainingen en kampioen-
schappen, maar ook perfect 

ingezet kan worden tijdens 
sportdagen, kinderfeestjes en 
personeelsuitjes.

Het Sport & Leisurepark biedt 
sport in de ruimste zin van het 
woord. Bedrijven kunnen er 
hun sportdag, teambuildings-
activiteit, sportief vergader-
arrangement en bedrijfsuitje 
organiseren. Volwassenen kun-
nen terecht voor een sportief 
vrijgezellenfeest, familie speur-
tocht of vrienden toernooi. 
Kinderen kunnen na school di-
verse sporten uitproberen, een 

Sport & Leisurepark actief tijdens Bergomloop in Simpelveld
kinderfeestje organiseren en 
deelnemen aan het Sport & Fun 
Summercamp.
En voor mensen met een be-
perking hebben ze de benodig-
de expertise in huis om al het 
bovenstaande aan te passen al 
naar gelang de beperking. Alle 
arrangementen en activiteiten 
kunnen worden aangevuld met 
diverse horecamogelijkheden. 
Met het onlangs in gebruik 
genomen multifunctionele 
fietsparcours is er weer een stap 
dichterbij gezet in het upgraden 
van het sportpark. Het parcours 

is geschikt voor Cyclo Crossers 
en mountainbikers.
In de laatste fase van het pro-
ject aangekomen gaat Sport & 
Leisurepark nog dit jaar (2011) 
over tot de realisatie van een 
afspuitplek en de aanleg van 
uitdagende kombochten, Nort 
Shore trails en een Skill Area. 
Een unieke aanwinst binnen de 
Parkstad Mountainbikeroutes 
die al jaren op rij worden uit-
geroepen tot de mooiste routes 
van héél Nederland die starten 
en finishen op het Sport & Lei-
surepark.
Sinds het voorjaar van 2011 
kunt u ook een FitMix ritten-
kaart aanschaffen van het Sport 
& Leisurepark. Hiermee kunt 
u deelnemen aan meer dan 15 
verschillende sporten. Denk 
bijvoorbeeld aan Bootcamp, 
Zumba, Voetbal, Skiken, Hard-
lopen, Badminton, diverse wan-
delsporten en nog veel meer. U 
kunt al een FitMix kaart aan-
schaffen vanaf 25 ritten voor € 
12,50 per maand.

Voor meer informatie kunt u 
terecht op hun website; www.
sportenleisurepark, of stuur 
een email aan info@slpark.nl, 
of pak de telefoon en bel 045-
7440710. J
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Euro’s
Jonge – Jonge
mós iech dat betsale
wat hei óp deë
tseddel sjteet,
dan mós iech 
ieësj ins kiekke
of dat überhaubt
waal jeet.

Ing tas kaffieë € 2,90
dat is umjerechent € 6,38
besjtimd ‘t is nit jeloage,
dan zouw me doch
d’r ober vroage ; 
“ Huur ins hei ….
hüet de tas derbij ? “

Vier maache 
‘t aldaag mit,
d’r EURO deet ‘t nit.
Vuur joare tseruk
doamit aa-jevange,
tseruk noa d’r jöale
is e jroeës verlange.
Mar de HERE
die doa druvver junt,
zunt vroeë dat 
de EURO ‘S besjtunt.

 Frans Stollman

BOCHOLTZ - Bij deze willen 
we alle leden uitnodigen voor 
de vergadering op donderdag 
1 september. Aanvang: 20.00 
uur in lokaal Oud Bocholtz

Het bestuur

Parochiële 
Ziekenzorg 
Bocholtz

SIMPELVELD - Het Nationaal 
MS Fonds zoekt 12 nieuwe vrij-
willigers in Simpelveld voor de 
MS Collecte.
“Tot nu toe zijn er 12 collectan-
ten, maar dat is niet genoeg om 
bij iedere voordeur aan te bel-
len. Om bij alle 5.700 inwoners 
aan te bellen moeten er eigenlijk 
ruim 24 collectanten zijn”, zegt 
Rob Toma, coördinator van de 
plaatselijke collecte.
Multiple Sclerose (MS) is een 
chronische ziekte van het cen-
trale zenuwstelsel en geen 
spierziekte zoals veel mensen 
denken. Men weet nog niet hoe 
Multiple Sclerose ontstaat, er is 
nog geen genezing mogelijk.
Er is nog heel veel onderzoek en 
dus geld nodig.
Het Nationaal MS Fonds is ac-
tief op de gebieden voorlich-
ting, coaching én onderzoek en 
bundelt zo de krachten in de 
strijd tegen MS. Het Nationaal 

MS Fonds is hierdoor een full 
service organisatie op het ge-
bied van MS, waar zowel men-
sen met MS en hun naasten als 
MS professionals en geïnteres-
seerden terecht kunnen. 

De MS collecteweek is van 21 
t/m 26 november. Je kunt zelf 
bepalen op welke avond je col-
lecteert en kunt aangeven waar 
je het liefst wilt collecteren. 
Wilt u meer informatie? Neem 
contact op met Rob Toma, 045-
5441008 of via www.mscollecte.
nl. Een donatie op giro 5057 is 
ook altijd welkom. J

WAHLWILLER - Op zaterdag 
10 september a.s., tijdens het 
Quirinusoctaaf, organiseert de 
parochie van Wahlwiller twee 
pelgrimswandelingen. Voor de 
stevige wandelaars is er een 30 
km. lange tocht vanuit het Ei-
feldorpje Rott, vanwaar ruim 
honderd jaar geleden de Qui-
rinus-verering naar Wahlwiller 
is gekomen; tegelijkertijd is er 
voor de andere wandelliefheb-
bers een rondwandeling van 12 
km vanuit Wahlwiller naar het 
pelgrimskerkje van Holset visa 
versa. De wandeling van Rott 
(bij Roetgen, ten zuiden van 
Aken), naar Wahlwiller begint 
in het Quirinuskerkje aldaar om 
09.00 uur met een korte ope-
ningsviering. De landschappe-
lijk fraaie ‘drielandentocht’ gaat 
o.a. via Lichtenbusch (B), de 
bron van de Geul, het Aachener 
Wald, het Drielandenpunt en 
het pelgrimsplaatsje Holset. 
Daar worden de pelgrims op-
gewacht door andere belang-
stellenden die de kortere rond-
wandeling vanuit Wahlwiller 

maken. 
Deze alternatieve wandeling 
van 12 km. begint om 12.30 uur 
aan het kerkje van Wahlwiller 
en gaat via Oud-Lemiers naar 
Holset, waar de pelgrims uit 
Rott worden opgewacht. 
Na een gezamenlijke pauze en 
een gebed en lied in het Ge-
novevakerkje leggen beide 
groepen samen de laatste 6 km. 
af naar Wahlwiller. Daar wordt 
om 17.15 uur de dubbele pelgri-
mage afgesloten met een korte 
bezinning en zegening met de 
relikwie van de H. Quirinus. 
Daarna staat in gasterij I gen 
Durp een heerlijke pelgrims-
soep met brood voor u klaar.
Deelname aan beide tochten 
(incl. soep en brood) is gratis. 
Graag aanmelden vóór zaterdag 
3 september!!
De wandelaars voor de lange 
wandeling worden om 08.00 
uur vanuit Wahlwiller per auto 
weggebracht naar Rott. Wan-
delaars én chauffeurs kunnen 
zich daarvoor aanmelden bij 
dhr.  Marcel Ploemen, bij wie 

MS Fonds zoekt 12 vrijwilligers 

Quirinuswandelingen  
van en naar Wahlwiller

ook meer informatie over deze 
pelgrimstocht(en) is te krijgen:  
menmploemen@home.nl of tel. 
043-4512060. 

Geschiedenis
In september 1907 ontstond in 
het kerkje van Wahlwiller  (tus-
sen Vaals en Gulpen) de Quiri-
nus-verering, op initiatief van 
een jaloerse pastoor. Hij zag 
veel mensen uit Wahlwiller naar 
het Quirinus-kerkje van Rott 
(Noord Eifel) pelgrimeren om 
daar de heilige aan te roepen 
tegen zenuw- en reumaziek-
ten. Hij kwam op het idee om 
de devotie voor de H.Quirinus 
naar Wahlwiller te halen en  liet 
een kopie maken van het Qui-
rinusbeeld van Rott, De paters 
van Wittem bezorgden hem 
een relikwie van de heilige. En 
inderdaad: Wahlwiller werd een 
bedevaartplaats. Het Quirinus-
octaaf rond zijn jaarfeest, zowel 
in Rott als in Wahlwiller, nog 
steeds in ere gehouden. J

design
drukwerk!

 06-19868816 | info@tmdesign.nl
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SIMPELVELD - De eerste week 
van de zomervakantie zijn de 
leden van scouting Sint Lucia 
weer op het traditionele jaar-
lijkse zomerkamp geweest. Van 
zaterdag tot zaterdag werd het 
Tiefenbachtal in Simmerath 
onveilig gemaakt door de Sim-

pelveldse scouts. De jongste 
leden, de welpen en de scouts, 
hadden deze week weer de ac-
tiviteiten in thema. Zij moesten 
op zoek gaan naar ingrediënten 
voor een toverdrank. De vrien-
din, heks Hortensia, van tove-
naar Gustaaf is namelijk omge-

Zomerkamp Scouting Sint Lucia

toverd in een stoute kraai die in 
de magische wereld de boel op 
stelten zet. Elke dag gingen de 
kinderen door een viavia naar 
een ander deel van de magi-
sche wereld. Uiteindelijk op de 

laatste avond, de vrijdagavond 
hadden de kinderen alle ingre-
diënten van de toverdrank en 
alle stukjes van de toverspreuk 
verzameld. De tovenaar Gustaaf 
verscheen weer ten tonele, hij 
had de kraai meegenomen. Alle 
ingrediënten werden een voor 
een in het vuur gegooid. En ten 
slotte verdween ook de kraai in 
het vuur. Uiteindelijk na een 
hoop knallen en lichtflitsen ver-
scheen de heks Hortensia weer 
en was de vloek, met behulp 
van de kinderen van scouting 
Sint Lucia, weer opgeheven. 
Hierna volgende de traditio-
nele bonte avond, dit jaar in 
het x-factor thema. Heel veel 
kinderen deden mee en uitein-
delijk ging de eerste plaats naar 
Tim Seroo voor zijn vertolking 
van Engel van de Duitse groep 
Rammstein. Compleet met 
vuurwerk en confettiekanon. 
De oudste leden, de stam en de 
explorers, hadden een geheel 
eigen programma, zij bezoch-
ten o.a. Monschau en maakten 
lange wandelingen, ’s nachts en 
overdag, soms met behulp van 
GPS. Verder maakten zij voor 
de jongste leden een hoge toren 
waarin zij, volledig aangeze-
kerd, konden kratje stapelen. Al 
met al was het, ondanks soms 
een regenbui, een zeer geslaagd 
zomerkamp. Waarop kinde-
ren en leiding met een voldaan 
gevoel terugkijken. Het eerste 
weekend na de zomervakantie 
beginnen voor de leden van 
scouting Sint Lucia de opkom-
sten weer. Op vrijdagavond om 
18:00 uur voor de welpen en de 
explorers. Op vrijdagavond om 
20:00 uur voor de stam en op 
zaterdagmorgen van 10:00 tot 
12:00 uur voor de scouts. Als 
u nog tijd over hebt en u wilt 
leiding geven aan een groep 
kinderen binnen het spel van 
scouting dan bent u welkom op 
een van bovenstaande dagen. 
U kunt er zeker van zijn dat u 
terecht komt in een dynamisch 
team dat scouting hoog in het 
vaandel heeft staan……. Hope-
lijk tot gauw. J
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HEUVELLAND - Op zondag 
28 augustus aanstaande is het 
weer zover: de derde editie van 
de classic mini heuvellandtour. 
In tegenstelling tot voorgaande 
jaren hebben we er dit jaar voor 
gekozen om een extra onder-
deel toe te voegen. Naast de 
gebruikelijke heuvellandrit or-
ganiseren we namelijk een be-
hendigheidsproef. Tevens zal er 
dit jaar voor de inwendige mens 
gezorgd worden door middel 
van een heuse barbecue.
Aangezien de heuvellandrit 
voorgaande jaren nog wel eens 
als “te lang” werd ervaren heb-
ben we dan ook besloten om de 
route dit jaar iets in te korten, 
doch niet in te boeten op het to-
nen van ons prachtige en veel-
zijdige heuvelland. We zullen 
dus, net als in de andere edities, 
zowel de prachtige historische 
dorpjes als de meest onbekende 
wegen aandoen. Vertrokken 
wordt er dit jaar overigens van-
uit “Mini Magic” te Heerlen. 
Het eindpunt zal wel weer ge-
woon in Bocholtz liggen. 
In tegenstelling tot andere ja-
ren brengt het organiseren 
van een behendigheidsproef 
en barbecue natuurlijk kosten 
met zich mee. Dankzij enkele 
fantastische sponsoren hebben 
wij de kosten hiervoor echter 
tot een minimum weten te be-
perken. Deze kosten bedragen 
€ 10,- voor de bestuurder en 
€ 7,50 voor elke extra passa-
gier (kinderen tot 12 jaar gra-
tis). Hiervoor neemt men dus 
deel aan de heuvellandtour en 
ontvangt men twee drank- en 
drie eetbonnen per betalende 
deelnemer. Daarnaast ontvan-
gen de eerste 25 deelnemers een 
prachtig rallyschildje en mogen 
zij deelnemen aan de behendig-
heidsproef (waarbij overigens 
enkele prachtige prijzen te win-
nen zijn). 

Het volledige programma ziet 
er als volgt uit:
12.00 uur: Verzamelen Mini 

Magic (Schelsberg 45 te 
Heerlen)

13.00 uur: Vertrek tourtocht

15.00 uur: Einde tourtocht/ 
barbecue (Café de Sporthal, 
Wijngracht 9 te Bocholtz)

16.00 uur: Start behendig-
heidsproef (25 deelnemers)

18.00 uur: Einde behendig-
heidsproef/ start prijsuit-
reiking

Inschrijven is dit jaar verplicht 
en dient te gebeuren voor 14 au-
gustus 2011. Voor een inschrijf-
formulier en/of meer informa-
tie kunt u een mail sturen naar 
Heuvellandtour@online.nl .
We hebben dit jaar echter ook 
een grote technologische sprong 
voorwaarts gemaakt, waardoor 
u voor meer informatie tevens 
kunt kijken op onze “Mini 
Heuvellandtour” Facebook en 

Classic mini heuvellandtour

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

SIMPELVELD - Op vrijdag 
19 augustus start mandoline 
vereniging Sorriënto  o.l.v. Ro-
man Krejci met de wekelijkse 
repetities van een nieuw druk 
seizoen.
Op de activiteitenagenda staan 
een groot aantal  activiteiten 
vermeld o.a.
Het maken van een Kerst-C.D. 
tezamen met Bas Bariton Hans 
Scheijen en gemengd koor Zin-
gend door het Leven uit Eys 
o.l.v. Hans Scheijen.
De presentatie van de Kerst-

C.D. vindt plaats op zaterdag 26 
november in lokatie De Plaar 
tee Simpelveld. Aanvang 20.00 
uur
Het najaarsconcert m.m.v. da-
meskoor Choir Voices  in zaal 
Oud Zumpelveld vindt plaats 
op zondag 6 november aanvang 
19.00 uur
Op zondag 11 december staat 
voor de 24e keer een Kerstmarkt 
genoteerd in zaal De Kroon 
Kloosterstraat 11 te Simpelveld.
Voor het huren van een stand of 
voor meer info kan men telefo-

nisch terecht bij: 043-4511647   
of  045-5444035.
Per e-mail kan ook: familie-
muijsdols@home.nl of 
math-crijns@wanadoo.nl
Woensdag 21 december: Kerst-
concert tezamen met gemend 
koor zingend door het leven 
in Luckerheide kliniek te Kerk-
rade.
2e Kerstdag 26 december Eu-
charistie opluistering in de St. 
Remigiuskerk te Simpelveld, 
aanvang  9.30 uur. J

Mandoline vereniging Sorriënto Simpelveld

Hyves.
Dus heeft u een oude Austin Se-
ven, Morris, Clubman of alles 
wat daar tussenin zit, schrijf u 

dan in en we zien u graag op de 
28e augustus verschijnen. New 
Mini’s worden echter van deel-
name uitgesloten. J
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Jesjproache wöad 
Mit jesjproache wöad
deet me jet zage,
jet vroage 
of ziech beklage.
Mit wöad deet
me jet sjenke
en döks anger
lü krenke.
Mit wöad lieët
me óch wisse,
of me inne mós
of kan misse.

Mit wöad 
deet me sjelde
of had me jet 
jóds of verkieëds
tse melde.
Mit wöad deet me
óp angere roaze
woa jinne had
vuur jekoaze.

De sjuns-te wöad
in jidder miensjeleëve,
zunt die wöad
die als moddersjproach
aan de kinger
weëde durch jejeëve.

 Frans Stollman

HULS - Twee jaar geleden werd 
door het kerkbestuur het besluit 
genomen om de wekelijkse vie-
ringen in de hulpkerk Sint Jozef 
Arbeider op de Huls te beëindi-
gen. De minimale pastorale be-
zetting van onze parochie, c.q. 
parochiecluster en het terug-
lopende aantal kerkbezoekers 
noopte tot deze voor velen on-
vriendelijk aanvoelende beslis-
sing. Tijdens een laatste viering 
in 2009 werd aan deze motieven 
ruim aandacht geschonken.
Afgesproken werd dat de kerk, 
onder bepaalde voorwaarden, 
in gebruik zou blijven voor bij-

zondere vieringen ten behoeve 
van de Hulzer gemeenschap en 
voor het houden van avondwa-
kes.
Gedurende de afgelopen twee 
jaren zijn er, op verzoek, een 
drietal Eucharistievieringen 
gehouden b.g.v. bijzondere ge-
beurtenissen; werden er twee 
doopplechtigheden gehouden 
en vonden een 5-tal avond-
wakes plaats. Een zeer beperkt 
gebruik, zo concludeerde het 
kerkbestuur.
Na een intense afweging van 
argumenten vóór en tegen be-
houd van de hulpkerk ten be-

hoeve van erediensten en het 
zoeken naar alternatieven heeft 
het kerkbestuur besloten om 
het bisdom voor te stellen de 
hulpkerk op de Huls “aan de 
eredienst te onttrekken”. 
Dit betekent dat er in dit kerkge-
bouw, op termijn (we verwach-
ten vanaf 2012) geen kerkelijke 
vieringen meer gehouden zul-
len worden. Voor het kerkbe-
stuur geen gemakkelijke maar 
niet onvoorspelbare beslissing.
Inmiddels is de procedure in 
gang gezet om de hulpkerk aan 
de eredienst te laten onttrek-
ken. Het kerkbestuur heeft haar 
voorgenomen besluit formeel 
aan de bisschop voorgelegd. 
Een volgende stap in de proce-
dure is het organiseren van een 
informatiebijeenkomst. Aan 
belangstellende parochianen 
wordt dan het voorgenomen 
besluit nader toegelicht en ie-
dereen wordt in de gelegenheid 
gesteld vragen te stellen om-
trent een eventuele herbestem-
ming van het kerkgebouw. Op 
deze bijeenkomst zullen naast 
het kerkbestuur aanwezig zijn: 
Mgr. H. Schnackers, vicaris-ge-
neraal van het bisdom; deken 
A. Borghans van Kerkrade en 
de perschef van het bisdom, S. 
Hoen, die de informatiebijeen-
komst zal leiden. 
Graag willen wij alle parochia-
nen hierbij uitnodigen voor de 

Informatieavond hulpkerk Huls 

informatieavond op donderdag 
1 september a.s. om 20.00 uur 
in Cafézaal D’r Bergbock, Huls 
46 te Simpelveld. J
 

Kerkbestuur Sint Remigius
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Neutralisatie 1,2 km:
Irmstraat (Neutrale start) -  
Panneslagerstraat - Doctor 
Poelsplein - Stampstraat - Sint 
Remigiusstraat (officiële start 
ter hoogte van picknickplaats).

Parcours 6 grote ronden
van 16,7 km:
Sint Remigiusstraat (officiële 
start ter hoogte van picknick-
plaats) - Huls - Wijnstraat -  
Kerkstraat - Colmonterweg -  
Heugdenweg - Afvaartweg -  
Vrakelbergerweg - Mingersbor-
gerweg - Mingersborg -  
Vrouwenheide - Wissemicher-
weg - Bosschenhuizen 
Stampstraat - Henneberg-
straat - Brandstraat - Doctor 
Schweitzerstraat - Irmstraat -  
Panneslagerstraat - Doctor 
Poelsplein - Stampstraat - Re-
migiusstraat.
 
Parcours 8 lokale ronden
van 7,5 km:
Sint Remigiusstraat - Huls -  
Wijnstraat - Veeweg - Wissemi-
cherweg - Bosschenhuizen -  
Stampstraat - Henneberg-
straat - Brandstraat - Doctor 
Schweitzerstraat - Irmstraat -  
Panneslagerstraat - Doctor 
Poelsplein - Stampstraat - Sint 
Remigiusstraat.

Tijdschema:
- 6 grote ronden, bij een ge-
middelde van 41,8 km/ uur:
Ronde 1:
-  Irmstraat ter hoogte van par-

tycentrum Oud-Zumpelveld. 
Neutralisatie 13.45

-  Sint Remigiusstraat  
officiële start 0  13.48

- Ubachsberg 2.1  13.51
- Colmont 3.5  13.53
- Fromberg (bergaf) 5.5  13.56
- Mingersborg 11.3  14.04
- Wissemicherweg 12.5  14.06
- Bosschenhuizen 13.7  14.08
- Simpelveld (bord) 14.5  14.09
-  Sint Remigiusstraat;  

1e doorkomst finish 16.7  14.12
Ronde 2:
- Ubachsberg 18.8  14.15
- Colmont 20.2  14.17
- Fromberg (bergaf) 22.2  14.20
- Mingersborg 28.0  14.28
- Wissemicherweg 29.2  14.30
- Bosschenhuizen 30.4  14.32
- Simpelveld (bord) 31.2  14.33
-  Sint Remigiusstraat;  

2e doorkomst finish 33.4  14.36
Ronde 3:
- Ubachsberg 35.5  14.39
- Colmont 36.9  14.41
- Fromberg (bergaf) 38.9  14.44
- Mingersborg 44.7  14.52
- Wissemicherweg 45.9  14.54
- Bosschenhuizen 47.1  14.56
- Simpelveld (bord) 47.9  14.57

-  Sint Remigiusstraat;  
3e doorkomst finish 50.1  15.00

Ronde 4:
- Ubachsberg 52.2  15.03
- Colmont 53.6  15.05
- Fromberg (bergaf) 55.6  15.08
- Mingersborg 61.4  15.11
- Wissemicherweg 62.6  15.19
- Bosschenhuizen 63.8  15.21
- Simpelveld (bord) 64.6  15.22
-  Sint Remigiusstraat;  

4e doorkomst finish 66.8  15.24
Ronde 5:
- Ubachsberg 68.9  15.27
- Colmont 70.3  15.29
- Fromberg (bergaf) 72.3  15.32
- Mingersborg 78.1  15.35
- Wissemicherweg 79.3  15.43
- Bosschenhuizen 80.5  15.47

- Simpelveld (bord) 81.3  15.46
-  Sint Remigiusstraat;  

5e doorkomst finish 83.5  15.48
Ronde 6:
- Ubachsberg 84.6  15.51
- Colmont 87.0  15.53
- Fromberg (bergaf) 89.0  15.57
- Mingersborg 94.8  15.59
- Wissemicherweg 96.0  16.07
- Bosschenhuizen 97.2  16.09
- Simpelveld (bord) 98.4  16.10
-  Sint Remigiusstraat;  

6e doorkomst fin. 100,2  16.12

8 lokale ronden: bij een gemid-
delde van 39 km/uur:
Verwachte finish:  160  17.45
J

Route en tijdschema Bergomloop

10.15 uur:  Junioren: Start wedstrijd in Irmstraat.
v.a. 11.00 uur:  BMX kennismaking voor de jeugd; locatie nabij 

picknickplaats Huls.
11.30 uur:   Elite & beloften: Ploegleidersvergadering.
13.00 uur:  Junioren: finish wedstrijd in  Sint Remigius-

straat.
13.15 uur:  Junioren: Huldiging eerste drie renners, win-

naar bergklassement, winnaar Massini frame en 
leider KNWU Klimmerstrofee.

13.00 uur:  Elite & beloften: Tekenen presentielijst in 
Vroenhofstraat.

13.45 uur:  Elite & beloften: Start wedstrijd Irmstraat. 
v.a, 14.00 uur:  Vervolg BMX kennismaking voor de jeugd; 

locatie nabij picknickplaats Huls.
17.45 uur:  finish Elite & beloften in Sint Remigiusstraat: 

Einde wedstrijd.
18.00 uur:  Elite & beloften: Huldiging eerste drie renners, 

winnaar bergklassement en winnaar Massini 
frame. J

Dagprogramma Bergomloop  
zondag 21 augustus 2011:

Rondemiss  
Denice Muyrers
Denice Muyrers, 21 jaar 
uit de Bulkemstraat te 
Simpelveld zal de bloe-
men en de kussen uit-
delen aan de winnaars.
De sportieve Denice is 
de zus van, de plaatse-
lijke favoriet bij de 
junioren, Brend 
Muyrers. 
Zij fitnesst twee keer 
per week bij Kracht- 
sportvereniging  
Helios. J
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Sport nieuws en programma's

Sportclub '25

r.k.v.v. WDZ

Seizoen 2011–
2012 start met 
bekerwedstrijden
Het voetbalseizoen 
2011-2012 gaat van start. De 
competitie wordt zoals gebrui-
kelijk voorafgegaan door de 
voorrondes van de bekercom-
petitie die in poulevorm wor-
den afgewerkt in de 2 weken 
voorafgaande aan de start van 
de competitie. De aan de beker 
deelnemende teams van Sport-
club’25 zijn als volgt ingedeeld:
Senioren 1: 
1. IBC’03 1 (Itteren/Borgharen)  
2. Sportclub’25 1
3. RKDFC 1 (Merkelbeek)
4. RKSVB 1 (Ubachsberg)
Senioren 2:  
1. SV Zwart - Wit ‘19 2
2. KVC Oranje 3 
3. Sportclub’25 2 
4. RKVVM 3 
Dames:  
1. RKHBS DA2 

sv Simpelveld
Programma beker
Zaterdag 20 augustus
S’veld 1 – Klimmania 
TC 1 18.00
Zondag 21 augustus 
S’veld 2 – Langeberg 2 11.00
Gulpen DA1 – S’veld DA1 11.00
Dinsdag 23 augustus
UOW’02 1 – S’veld 1 18.45
Donderdag 25 augustus 
NEC’92 2 – S’veld 2 18.45
S’veld DA1 – Groene Ster  18.45
Zaterdag 27 augustus
Daalhof 1 – S’veld 1 18.00
Zondag 28 augustus 
RKTSV 2 – S’veld 2 11.00
Weltania DA1 – S’veld DA1 11.00

WDZ start  
nieuwe seizoen
BOCHOLTZERHEIDE - 
De werkzaamheden aan de 
renovatie van de kleedlokalen is 
nog in volle gang. Het begint er 
met de dag mooier uit te zien en 
bijna is alles weer gebruiksklaar. 
Dat is ook wel hard nodig, want 
de voetballers staan weer alle-
maal  startklaar voor het nieuwe 
seizoen. De selectie van 1 en 2 is 
alweer twee weken aan de gang 
en heeft al enige oefenwedstrij-
den achter de rug. De A-jeugd 
begint op zaterdag 13 augustus, 
de C op 15 augustus en de B op 
16 augustus met de trainingen. 
Op zaterdag 20 augustus spelen 
het eerste elftal en de drie ge-
noemde jeugdteams hun eerste 
bekerwedstrijden. 
Op dezelfde zaterdag vindt de 
kick-off plaats voor de mini pu-
pillen en de F-, E- en D-jeugd. 
Hoofdtrainer Joop Dacier en 
selectiespelers zullen hieraan 
hun medewerking verlenen.
Op zondag 21 augustus begin-
nen de dames en de reserve-
teams aan de eerste bekerronde 
die in pouleverband gespeeld 
gaat worden.
Op dinsdag 23 augustus speelt 
het eerste elftal de tweede be-
kerwedstrijd in de eerste ronde 
en wel thuis tegen de sterke 
tweede klasser SVME uit Eys-
den. Hier kunnen de mannen 
van trainer Dacier een proeve 
van bekwaamheid afleggen of 
ze klaar zijn voor de zware job 
in de competitie in de derde 
klasse.

Jaarvergadering  
verplaatst
I.v.m. vakantie van enige be-
stuursleden is de jaarvergade-
ring van WDZ verplaatst naar 
vrijdag 16 september.
De bestuursjaarvergadering 
vindt plaats op donderdag 25 
augustus. J

Programma
Zaterdag 20 augustus
B1: RVU - WDZ 12.30  
C1CO: WDZ - RKMVC 14.00
A1: WDZ - Klimmania TC 15.00 
1e: Rapid - WDZ 18.00  
Zondag 21 augustus
2e: WDZ - Neerbeek 3 11.00  
3e: WDZ - Bekkerveld 6 11.00  
4e: Wijlré - WDZ 11.00 
5e: Bekkerveld 4 - WDZ 11.00 
Da: WDZ - UOW’02 11.00 
Dinsdag 23 augustus
1e: WDZ - SVME 18.45

2. Sportclub’25 DA1 
3. V.V. Schaesberg DA1 
4. Hoensbroek DA1 
A junioren:
1. SV Hulsberg A1
2. Nyswiller SV A1
3. Schimmert A1
4. Sportclub’25 A1
Meisjes A junioren:
1. EHC/Heuts MA1
2. NEC’92 MA1
3. Sportclub’25 MA1
B junioren:
1. Sportclub’25 B1
2. Standaard B1
3. Struchter Boys B1
4. SVME B1.   

Programma:
Woensdag 17 augustus
Vergadering AB 19.30
Zaterdag 20 augustus
B1: Sp.cl.’25-Standaard  13:00
A1: Sp.cl.’25-Schimmert  14:00
MA1: NEC’92-Sp.cl.’25  14:30
1e: Sp.cl.’25-RKDFC 1  18:00
Zondag 21 augustus
2e: KVC Oranje 3-Sp.cl.’25  11:00
DA1: Sp.cl.’25-Schaesberg 11:00
Dinsdag 23 augustus
1e: RKSVB 1 - Sp.cl.’25  18:45

G-team zoekt 
(bege)leiders
Door de forse groei van het 
aantal G-voetballers zijn wij op 
zoek naar een aantal enthousi-
aste mensen (vrouwen en man-
nen) die een stuk ondersteuning 
willen bieden bij de activiteiten 
rondom het G-voetbal. 
Heb je interesse om in deze tak 
van de voetbalsport een bijdra-
ge te leveren en enkele uurtjes 
in de week tijd, neem dan con-
tact op met de coördinator G-
voetbal Chris Brauers, tel. 045-
5443215. J

SIMPELVELD - Gym-
n a s t i e k ve re n i g i n g 
Werk Naar Krachten 
Simpelveld start op 
dinsdag 23 augustus 
weer met haar trainingen. WNK 
heeft voor elke leeftijd passende 
sport te bieden. Zo kunnen 
kleuters vanaf 4 jaar evengoed 
terecht als volwassenen voor re-
creatiegymnastiek of volleybal. 
Als u ergens belangstelling voor 
heeft, kunt u vrijblijvend een 
training bijwonen en meedoen. 
Pas daarna kunt u beslissen of 
dit de sport is die u voor uzelf 
of uw kind zoekt. De trainingen 
worden gegeven onder deskun-
dige, gediplomeerde leiding in 
de gymnastiekzaal bij Brede-
school Klimpaal aan de Schee-
lenstraat 100 in Simpelveld.

Trainingstijden:
-  dinsdag 17.00-18.00 uur: 

kleuters vanaf 4 jaar tot 6 jaar
-  dinsdag 18.00-19.00 uur: 

jongensturnen vanaf 6 jaar
-  dinsdag 19.00-20.00 uur: jon-

gensturnen voor gevorderden
-  donderdag 17.00-18.00 uur: 

meisjesturnen vanaf 6 jaar
-  donderdag 18.00-19.00 uur: 

meisjesturnen vervolggroep
-  donderdag 19.00-20.00 uur: 

meisjesturnen selectie
-  donderdag 20.00-21.00 uur: 

recreatieve gymnastiek dames 
v.a. 16 jaar

-  donderdag 21.00-23.00 uur: 
recreatief volleybal gemengd 
v.a. 16 jaar

-  zaterdag 9.30-11.30 uur: 
meisjesturnen selectie

Voor nadere informatie kunt u 
kijken op onze website: www.
wnk-simpelveld.nl of opvragen 
via onze secretaris Truus Tim-
mers: t.timmers11@gmail.com
Tot ziens in de gymzaal. J
 
 

WNK Simpelveld

SIMPELVELD - Onze Stan 
Bertram uit Simpelveld was 
de grote man in de 9 etappes 
tellende Tour de Junior in 
het Gelderse Achterveld. Hij 
won niet alleen het eindklas-
sement maar ook de groene 
punten trui tijdens dit de hele 
week durende evenement. Te-
vens wist hij in twee etappes 
als eerste te eindigen.
Met een 2e, 5e, 7e, 8e, 9e en 
10e plaats in de overige etap-

Groeibriljant Stan Bertram pakt 
eindzege in 53ste internationale 

Tour de Junior Achterveld
pes, was hij iedere dag zeer 
succesvol.
Je moet niet alleen hard 
kunnen fietsen, maar ook 
beschikken over talent en 
koersinzicht om deze 6 dagen 
durende wielerwedstrijd op 
je naam te kunnen schrijven. 
Stan is in goed gezelschap, 
want grote wielrenners wis-
ten deze koers ook te winnen, 
zoals Erik Dekker, Ben Swift 
en Joost van Leijen. J
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