
 

 

 

 

    

Heemgidsen! Zeker iets over vroegere tijden…? Heemgidsen! Zeker iets over vroegere tijden…? Heemgidsen! Zeker iets over vroegere tijden…? Heemgidsen! Zeker iets over vroegere tijden…?     

Nee hoor, integendeel, heemkunde staat met beide 
benen in het heden! Met mensen van nú,  die actief 

en vol enthousiasme vertellen over hun “heem”, de eigen leefomgeving waarin zij zich 
thuis voelen.                                                                                                                   

Waarover vertellen zij dan? Waarover vertellen zij dan? Waarover vertellen zij dan? Waarover vertellen zij dan?                                                         
Tijdens rondleidingen vertellen ze over alles wat met Bocholtz en Simpelveld te 
maken heeft. Je kunt het zo gek niet bedenken, of ze vertellen erover. Om maar 
eens enkele voorbeelden te noemen: de plaatselijke bewoners en hun geschiedenis, 
de geologie en archeologie, de huizen en monumenten, de gebruiken, de cultuur, de 
beroepen, de flora en fauna, de beken, de spoorlijn, de kerken, de kloosters, het 
landschap en ga zo maar door.     

Hoe kan menHoe kan menHoe kan menHoe kan men meedoen aan een rondleiding? meedoen aan een rondleiding? meedoen aan een rondleiding? meedoen aan een rondleiding?                                        
Op vaste eerste woensdagmiddagen van de maand, begint er een rondleiding om 
14.00 uur bij het ZLSM Station aan de Stationsweg te Simpelveld. Deze rondleiding 
duurt ongeveer twee uren.          
Inlichtingen hierover te verkrijgen bij   Ine Scholl, Ine Scholl, Ine Scholl, Ine Scholl,     tel.tel.tel.tel.    045045045045----5445188544518854451885445188 of bij Marcel Marcel Marcel Marcel 
Langohr  Langohr  Langohr  Langohr  ttttel ;045el ;045el ;045el ;045----5446006544600654460065446006,,,,     of op de website van HKV  HKV  HKV  HKV wwwwwwwwwwww.debongard.nl.debongard.nl.debongard.nl.debongard.nl  

wij staan op  afspraak ter beschikking,om samen een mooie aangepaste 
groepswandeling te plannen door Bocholtz of Simpelveld 

Hoeveel kost het om met een heemgids op stap te gaan?Hoeveel kost het om met een heemgids op stap te gaan?Hoeveel kost het om met een heemgids op stap te gaan?Hoeveel kost het om met een heemgids op stap te gaan?  

Op afspraak voor groepen : € 50,--. 
Op afspraak voor jongerengroepen maken wij speciale tarieven. 

Kan ik voor een groepsKan ik voor een groepsKan ik voor een groepsKan ik voor een groeps----, bedrijfs, bedrijfs, bedrijfs, bedrijfs----, of verenigingsuitje ook terecht bij de , of verenigingsuitje ook terecht bij de , of verenigingsuitje ook terecht bij de , of verenigingsuitje ook terecht bij de 
Heemgidsen?Heemgidsen?Heemgidsen?Heemgidsen?    

De Heemgidsen verzorgen uw groeps, bedrijfs- of verenigingsuitje tot in de puntjes. 
De rondleiding kan naar wens gecombineerd worden met een of meerdere 
pauzeplaatsen.  

Heemgidsen 
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