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D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein 

 

“1971-2015 : 4x11 joar behekst“ 

 
 

 

De carnavalsvereniging D’r Heksenbergse Vastelaovends Verein viert dit jaar haar 4x11- jarig bestaansfeest, in 

carnavalskringen een echt jubileum. 

Al in een vroeg stadium werd er een jubileumcomité samengesteld met als doel van dit festijn een spetterend 

gebeuren te maken. Onder het jubileummotto 4x11 joar behekst werd voortvarend gestart met de organisatie 

van diverse carnavalistische activiteiten, die uiteindelijk worden afgesloten met een gala-avond en een 

jubileumreceptie in november 2015. 

Al tijdens de eerste bijeenkomsten werd het plan opgevat om ook in de zomerperiode iets te organiseren. In 

eerste instantie werd er gedacht aan een wijkfeest in een feesttent. Enkele sponsoren en de wijkraad omarmden 

het plan en zodoende werd het mogelijk van een wijkfeest een Summer Party te maken, waarin de wijk niet 

alleen aan haar trekken komt, maar ook getrakteerd wordt. Maar niet alleen de wijk, ook de verre omgeving kan 

mee profiteren van een groots driedaags feest, waarin ook verbindingen worden gelegd met Serious Request en 

Het Jaar van de Mijnen.  

Dankzij D’r Vastelaovends Verein, haar sponsoren en de wijkraad wordt Heksenberg (weer!) op de kaart gezet. 

  

                                                                                                                               

Op vrijdag 3 juli wordt het spits afgebeten met een grootse “Meet en Greet” i.s.m. en t.b.v. Serious 

Request, die met hun Glazen Huis-actie (in december in Heerlen) gelden willen verwerven t.b.v 

kinderen in  oorlogsgebieden. Aanvang 16.00 u, deuren open om 15. 44 u. 

           ‘s Avonds vanaf 21.00 u. zal de tent daveren onder de klanken van Anderkovver. 

 

Zaterdag 4 juli is de dag van de wijk. Vanaf 12.00 u zijn er al activiteiten voor de jeugd in ’t 

Heksenpretje. (Gratis dankzij de medewerking van ’t Heksenpretje). Ook de gemeente Heerlen draagt 

haar steentje bij en zorgt voor gezonde traktaties in het kader van “Elk kind op gewicht” ( in de strijd 

tegen Obesitas). Ook is er een springkussen aanwezig. 

Vanaf 13.00 u vertrekken 3 muziekkorpsen vanuit verschillende punten in de wijk richting feestlocatie: 

Harmonie St Gerardus vanaf de Eekhoornstraat, Edelweiss vanaf de Vrijheerenberg en Fanfare St. Jozef 

vanaf het Corneliusplein. Om 14.00 u zal Lift Off de aftrap verzorgen in het feestpaviljoen, waarna een 

aantal verenigingen zich presenteert middels demonstraties of via stands.. ’s Avonds dan weer knallen 

met De Coronas en Wim Frijns. 

 

Zondag om 10.00 u een koempelmis i.h.k.v. het Jaar van de Mijnen. Enkele oud-koempels zullen mede 

zorg dragen voor de invulling van de dienst, het lied “Glück Auf” zal ongetwijfeld klinken, Koor Coda 

verzorgt de gezangen. Na de mis wordt er een gratis ontbijt aangeboden aan alle kerkgangers en 

wijkbewoners! Als de inwendige mens verzorgd is zal “Mit de Moel d’r Aa” (met o.a. Rob Rijnders en 

Robert Geensen) het frühschoppen  verzorgen. Om 16.00 u afsluiting met Kaiser Max en Wim Frijns. 

Die middag speelt Heksenberg 1 tegen de “Oud-koempels” van Roda JC .  

 

De organisatie zal de buurtbewoners van de HeiGrindelweg benaderen om begrip te vragen i.v.m. de 

overlast. Deze buurtbewoners hebben overigens al een schrijven gehad, maar worden nog persoonlijk 

benaderd.  Het feest wordt in de wijk breed gedragen, want er is veel hulp door verenigingen en 

particulieren. Wel kan er nog hulp gebruikt worden bij opzetten en afbreken van paviljoen.                                                         
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