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Gouverneur Theo Bovens op Limburgtour in Simpelveld 
 
Theo Bovens, de nieuwe Commissaris van de Koningin (in Limburg wordt hij Gouverneur 
genoemd), doet in het kader van zijn Limburgtour woensdag 11 januari en donderdag 12 
januari a.s. de gemeente Simpelveld aan. 
 
De Limburgtour is bedoeld om hernieuwd kennis te maken met onze provincie. In zijn 
installatierede meldde Theo Bovens dat hij voor carnaval in de 33 Limburgse gemeenten 
kennis wil maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. “Ik wil 
de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!” 
 
Na de gemeente Voerendaal is Simpelveld dit jaar de tweede gemeente waar de 
Gouverneur een bezoek brengt. Theo Bovens vervolgt zijn Limburgtour met een bezoek aan 
Kerkrade.  
 
Woensdag arriveert de heer Bovens om 18.00 uur  in het gemeentehuis in Simpelveld voor 
kennismaking en overleg met  College van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad.  
Van 19.45 uur tot 20.15 uur brengt hij een bezoek aan het Centrumplan en heeft een 
ontmoeting met ondernemers en vertegenwoordigers van Simpelveld Promotion. De tour 
wordt vervolgd naar het ZLSM-station en met de Schienenbus reist hij naar de halte in 
Bocholtz. Om 21.00 uur stapt hij uit bij de 15-eeuwse carré boerderij Scholtissenhof en 
wandelt naar de Harmoniezaal in Bocholtz om deze avond cultureel af te sluiten met een 
bezoek aan de repetities van Fanfare St.Cecilia Bocholtz 
en het Kerkelijk zangkoor St.Jozef Bocholtz in café de Auw Leemkoel. De gouverneur 
verblijft deze nacht in de monumentale vakantiehoeve Sint Gillishof. 
 
Donderdagochtend om 8.00 uur ontbijt de Gouverneur met vier mensen uit Simpelveld en 
Bocholtz namens de Heemkundevereniging Simpelveld-Bocholtz, de gezamenlijke 
Oranjecomités, Zij Actief en het toeristisch platform. Om 8.45 uur vertrekt de heer Bovens 
met een touringcar van Gillishof naar de Brede School in Bocholtz. Een bus vol verhalen, 
staat hem te wachten. Vertegenwoordigers van o.a. basisschool, peuterspeelzaal, 
verkeersbrigade, Jeugdcentrum Simpelveld, jongerenwerker Impuls, AED-netwerk, WMO-
raad, SWOBS stappen in om de nieuwe Gouverneur alledaagse anekdotes te vertellen. Om 
9.20 uur wordt de tour voortgezet richting Zorgcentrum Bocholtz om bewoners te ontmoeten 
en een spelletje jeu de boules te spelen. Om 9.45 uur vertrekt de bus richting Simpelveld, via 
het Sportcomplex, naar het Kunst & Cultuurhuis in Simpelveld. De Gouverneur brengt een 
bezoek aan de kunstenaars om een indruk te krijgen van hun werk. De Simpelveldtour 
eindigt bij het gloednieuwe multifunctioneel centrum De Rode Beuk. Naast Impuls, Meander 
zijn hier ook de huisartsen, apotheek, therapeuten gevestigd. De 30 meegereisde mensen uit 
Simpelveld en Bocholtz genieten samen met Theo Bovens van een kop koffie en een wafel 
en vertrekken om 10.45 uur richting gemeente Kerkrade, waar de Limburgtour voor de 
Gouverneur een vervolg zal krijgen. 
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