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Creatieve Zorg
BINGELRADE – Naar schatting 500 kunstliefhebbers  
bezochten zondagmiddag de bijzondere expositie in het 
atelier van Guido Ancion en Joyce Ooyen. Bijzonder, om-
dat onder de bijna veertig exposanten ook twee deelne-
mers vanuit de dagbesteding Creatieve Zorg Bingelrade 
trots hun werkstukken lieten zien. 

Joyce Ooyen startte deze creatieve dagopvang, voor 
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, in 
januari van dit jaar. Arno en Johanna hebben de afge-
lopen maanden niet alleen veel geleerd op gebied van 
kleien, mozaïeken en schilderen, maar ook hoe je plan-
ten kweekt en kippen verzorgt. Zondag staken zij de 
handen flink uit de mouwen: ze voorzagen de bezoekers 
van een hapje en drankje en hielden door het plakken 
van rode stickers goed bij welke van hun werkjes ver-
kocht werden.

Dat de tentoonstelling goed werd bezocht was ook bui-
ten de poorten van het atelier en beeldentuin te merken. 
In het centrum van Bengelder was na twee uur nauwelijks 
nog een parkeerplaatsje te vinden.

Tekst en foto: Katja Waltmans

Doorstart Schutterij St. Eligius-Juliana
SCHINVELD - Op zondag 18 juni 2017 maakt schutterij St-Eligius-
Juliana een doorstart met oude en nieuwe leden. De schutterij wil 
opnieuw opbloeien tot een gezonde vereniging in het Schinveldse 
verenigingsleven.
  
Op 18 juni vindt rond 11.45 uur een processie plaatsen waarna de nieu-
we uniformen worden ingezegend in de kerk door pastoor Adema. Na 
de processie en inzegening presenteert de schutterij zich in het dorp, 
waarna ze zich zal begeven naar het schutterslokaal aan de Echterbaan, 
voor het Koningsvogelschieten. Dit is zowel voor genodigden als voor 
de burgerij toegankelijk (geldige legitimatie is verplicht). 

Schutterij St. Eligius-Juliana heet iedereen van harte welkom en nodigt 
leden uit te komen schieten op de koningsvogel en overige geïnteres-
seerden om op een vogel voor de burgers te schieten, tegen betaling 
van €3,-. Tijdens deze dag zal mogelijk een nieuwe koning komen, en 
misschien zelfs een nieuwe keizer. 

Belangrijke informatie aanrijroutes  
tijdens Kinjer-OLS
ONDERBANKEN – Tijdens het Kinjer-OLS op 27 juni en het OLS op 2 juli 
zullen de bewoners van de aanrijroutes naar het feestterrein aan de 
Haagstraat te Merkelbeek, komende vanuit Brunssum, Sittard en Heer-
len via beneden Merkelbeek, Bingelrade, Oirsbeek en Doenrade reke-
ning moeten houden met de bijzondere verkeersmaatregelen. 
Tijdens beide evenementen wordt er veel verkeer verwacht dat door 
de vele aanwezige verkeersregelaars goed zal worden aangestuurd. 
Er zullen bijzondere verkeersmaatregelen worden getroffen, zo-
als  wegafsluitingen en parkeerverboden. Er zijn in Merkelbeek en in 
de directe omgeving parkeerplaatsen geregeld voor auto’s, bussen, 
minder-validen en fietsers. De verkeersmaatregelen worden goed 
aangegeven op borden en zijn tevens terug te vinden op de website  
www.ols2017.eu. Hier zijn ook antwoorden te vinden op veelgestelde 
vragen en staat uitgebreide informatie over het OLS programma en al-
les wat er mee te maken heeft.

Voor het geval er persoonlijke omstandigheden meespelen en men 
vragen heeft waarop de antwoorden via bovengenoemde opties niet 
te vinden zijn, worden er twee inloop-spreekuren georganiseerd. Deze 
vinden plaats op maandag 19 juni tussen 13.00 en 17.00 uur en op don-
derdag 22 juni tussen 18.00 en 21.30 uur. Beide vinden plaats bij het 
OLS kantoor, achterom firma Bakker, Mgr. Mannensstraat 51 te Merkel-
beek. Hein Timmermans en Peter Jetten zijn aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden. 
Ook per mail of telefonische kunnen vragen wordengesteld:   
info@ols2017.eu en 06 36 40 34 49 (tussen 10.00 en 14.00 uur op  
werkdagen). De organisatie hoopt er samen met de bezoekers een 
mooi OLS van te maken. 

Processie op kermiszondag in Schinveld
SCHINVELD – Op kermiszondag, 18 juni, trekt de processie door de 
straten van Schinveld. De sacramentsprocessie vertrekt rond 10.15 uur, 
na de mis van 9.30 uur. De route verloopt als volgt: Wilhelminaplein, 
Merkelbekerstraat, rustaltaar bij familie Veltrop, Grote Gats, Ter Hallen, 
Eindstraat, rustaltaar op de hoek Einderstraat, Broekstraat, rustaltaar bij 
familie Vaessen, Pres. Rooseveltstraat, Beekstraat, Wilhelminaplein.
In de kerk zal de pastoor de laatste gebeden uitspreken waarna er 
wordt uitgekeken naar een mooie dag voor de gemeenschap.


