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Beste mensen, 

 

Bij dezen laten we je een derde nieuwsbrief toekomen om je te informeren over de voortgang en 

de stand van zaken van het initiatief dat met veel verenigingen van Vijlen is gestart. Inmiddels 

heeft dit initiatief de titel gekregen: “Doe Mee in Vijlen!”. 

 

In deze nieuwsbrief vragen we je om nu al aandacht te besteden aan komende activiteiten van de 

Steungroep. Het gaat dan o.a. om de geplande Workshop “Samen Vijlen” en het komend jaar 

2023. We laten je nog afzonderlijke verzoeken toekomen om de direct acties die hierop 

betrekking hebben uit te voeren. In deze Nieuwsbrief geven we dit per onderwerp aan. 

 

• Aangehaakt verenigingen 

De heemkunde ‘De Naobere va Viele’  hebben om voor hen moverende redenen besloten om niet 

meer samen te werken met ons initiatief. Oprecht jammer. Inmiddels zijn de navolgende 14 

verenigingen en stichtingen aangehaakt bij het initiatief: 

Harmonie St. Martinus   Schutterij St. Joseph          Zangkoor St. Gregorius 

CV de Schnapsnaze   Dansvereniging ‘Dans en Beweeg’     ’t Durptoneel Viele 

Ouderraad basisschool Op de Top Kindervakantiewerk          R.K.V.V. Vijlen 

Zonnebloem Vijlen   Mariacomité           Parochie Vijlen         

Evenementencommissie Vijlen  Bergdorpje Vijlen 

 

• Jaarkalender 2022 Verenigingen Vijlen 

Deze kalender is bedoeld voor de verenigingen en presenteert de geplande activiteiten van de 

aangehaakte verenigingen. Deze kalender biedt inzicht om zelf nog beter te kunnen plannen en 

biedt de mogelijkheid om afspraken te maken over samenwerking. 

Stand van zaken: De Jaarkalender 2022 is bijgesteld. 

De nieuwe versie is toegevoegd aan deze Nieuwsbrief. De activiteiten van de ‘Parochie Vijlen’ (1 

en 6 november) en van ‘Dans & Beweeg’ (9 december) zijn toegevoegd en de activiteiten van de 

‘Naobere van Viele’ zijn verwijderd. 

 

• Dorpsagenda 2022 Vijlen 

Deze agenda is bedoeld voor de inwoners van Vijlen en eventueel voor de gasten die in Vijlen 

verblijven. Deze agenda informeert hen over de activiteiten van de verenigingen die voor hen 

toegankelijk zijn. Inwoners, en eventueel gasten, kunnen dan keuzes maken en kunnen al tijdig 

plannen aan welke activiteiten ze gaan deelnemen. Ze kunnen dit in hun eigen agenda opnemen. 

Stand van zaken: De Dorpsagenda 2022 is bijgesteld. 

De bij de ‘Jaarkalender’ genoemde wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de ‘Dorpsagenda’. De 

nieuwe versie is toegevoegd aan deze Nieuwsbrief. 

 

Zowel Schutterij St. Joseph, CV de Schnapsnaze, Zangkoor St. Gregorius en de Stichting 

Bergdorpje Vijlen als ook de Gemeente hebben deze agenda op hun site opgenomen. De Gemeente 

kondigt de opgenomen activiteiten ook aan in het VW-blad. 

Verzoek: Wij vragen deze verenigingen de nieuwe versie op te nemen op hun site. 

 

Uiteraard wordt het op prijs gesteld als ook andere verenigingen deze agenda op hun eigen site 

opnemen. We vernemen dat graag. 
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• Uitnodiging activiteiten 

Met deze uitnodigingen worden inwoners en gasten aangespoord en uitgenodigd om deel te nemen 

aan de activiteiten van de verenigingen. 

We hopen dat deze uitnodigingen en de hierin verwoorde verzoeken om activiteiten te bezoeken 

en mensen mee te nemen worden opgepakt. Uiteindelijk kunnen op die manier onze doelen worden 

gerealiseerd. 

Stand van zaken: De ‘Persoonlijke Uitnodiging’ voor de activiteiten in het 4de kwartaal van 2022 

zijn rond 1 oktober bij de inwoners in de brievenbus bezorgd. Ook winkels en bedrijven die 

gasten ontvangen hebben deze uitnodigingen gekregen. 

 

Zonder voortvarende samenwerking met verenigingen was het niet gelukt deze uitnodiging tijdig 

gereed te hebben. Dank jullie voor de fijne samenwerking. 

Bijzondere dank aan Arthur Delnoy en Natascha Simons-Baars voor het maken en beschikbaar 

stellen van foto’s voor deze uitnodiging. Ook een dank-je-wel aan het toneel, het zangkoor en de 

parochie die samen met ons de uitnodigingen huis-aan-huis hebben bezorgd. 

 

Verzoek: We vragen verenigingen om ook deze ‘Persoonlijke Uitnodiging’ op te nemen op hun site. 

Hierdoor worden de activiteiten nog meer en duidelijker onder de aandacht gebracht. 

 

Inmiddels zijn ook persberichten over het initiatief “Doe Mee in Vijlen!” verzonden. Op korte 

termijn volgen berichten over de uitnodiging en de activiteiten. 

 

Als Steungroep hebben we overwogen om ook een Facebook-pagina voor ons initiatief “Doe Mee 

in Vijlen!” te starten. Op dit ogenblik wordt hieraan gewerkt en hopen we dat we deze pagina op 

korte termijn in gebruik kunnen nemen. We proberen hiermee andere doelgroepen met onze 

communicatie te bereiken. Ook wordt hiermee de mogelijkheid geboden om frequenter en 

herhalend (en goedkoper) informatie te verstrekken. 

 

Ook gaan we in gesprek met uitgevers om te verkennen of we de activiteiten van de verenigingen 

als “nieuwsbericht” kunnen opnemen in hun uitgaven. Uiteraard is het NIET onze de bedoeling om 

hiermee de advertenties te vervangen; uitgevers moeten wel hun inkomsten kunnen blijven 

verwerven. 

 

• Workshop Verenigingen 

Om de uiteindelijke doelstellingen van het initiatief kracht bij te zetten en realiseerbaar te 

maken, wordt een workshop “Samen Vijlen” voor de aangehaakte partijen georganiseerd. Doel van 

deze workshop is het samen verkennen van de huidige situatie van het verenigingsleven en de 

verenigingen in Vijlen, als ook samen te verkennen welke kansen en mogelijkheden er voor de 

toekomst zijn. Samen kunnen we dan ook verkennen welke acties uitgezet moeten worden om het 

verenigingsleven en de verenigingen toekomstbestendig en meer duurzaam te maken. 

Stand van zaken: De Gemeente Vaals is bereid om samen met ons deze workshop te organiseren. 

Het definitieve programma dient nog in detail te worden opgesteld in overleg met verenigingen 

en met de gemeente. 

 

De workshop wordt gehouden op ZATERDAG 3 DECEMBER van 10.30 tot 14.00 uur. Het 

programma krijgt een inspirerend en dynamisch karakter. 
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De uitvoering is in handen van een deskundige externe begeleider. De locatie is Bergzicht. De 

workshop wordt compleet verzorgd met koffie/thee, drankje en lunch. Aan deelnemers wordt 

GEEN bijdrage gevraagd. 

Per vereniging kunnen maximaal 4 personen deelnemen. 

Verzoek: We vragen je om de workshop en de geplande dag en tijdstip bekend te maken binnen 

het bestuur/vereniging zodat beoogde deelnemers dag en tijd kunnen reserveren voor deelname. 

 

Op korte termijn nemen we contact op om: eventuele wensen t.a.v. het programma kenbaar te 

maken, aantal en deelnemers op te geven en ons eventueel andere relevante zaken te laten weten. 

Deze gegevens hebben we tijdig nodig om het programma en onze reserveringen definitief te 

maken. 

 

• Evaluatie 2022 

We hebben afgesproken dat we 2 jaar uitvoering geven aan het initiatief om te ervaren of er 

voldoende draagvlak ontstaat voor de activiteiten en of er voldoende resultaten en toegevoegde 

waarde worden gerealiseerd. 

Onze eerste gedachten waren om een eerste evaluatie van 2022 te laten samenvallen met het 

opstellen van de planning van 2023. Gaandeweg is ons echter duidelijk geworden dat we dit beter 

kunnen oppakken als onderwerp tijdens de workshop. 

Stand van zaken: Zoals we nu denken wordt de evaluatie (beknopt) uitgevoerd tijdens de 

workshop. Wordt nog vervolgd. 

 

• Overleg met andere partijen 

Op dit ogenblik zijn er onzes inziens geen andere partijen waarmee de Steungroep overleg dient 

te hebben. Suggesties zijn echter altijd welkom. 

 

• Financiële middelen 

Zoals eerder aangegeven, hoopten we de financiën voor elkaar te krijgen door subsidie van het 

Cultuurfonds Vaals en door samenwerking en de financiële steun van de Gemeente Vaals. 

Inmiddels hebben beiden hun positieve medewerking t.a.v. het initiatief ook vertaald in een 

positief besluit t.a.v. subsidies. We zijn dan ook heel blij met de financiële steun van beide 

partijen. Het is heel erg fijn te ervaren dat deze oprechte steun is vertaald in behoorlijke 

subsidiebedragen. Een dank-jullie-wel is dan ook zeker op zijn plaats. 

 

Gaandeweg hebben we echter ontdekt dat de kosten hoger zijn dan dat we in eerste aanleg voor 

ogen hadden. Voorzien is immers om uitnodigingen per kwartaal huis-aan-huis te bezorgen in de 

periode van het initiatief (2022 en 2023). Dit zijn dus 5 edities. Bovendien verwachten we in 

2023 nog 1 of meerdere bijeenkomsten te hebben met alle verenigingen. 

Stand van zaken: Op dit ogenblik beschikken we nog niet over voldoende gelden om dit alles 

mogelijk te maken. 

We gaan dan ook nog met andere partijen in gesprek om aanvullende subsidies te ontvangen. Ook 

zullen we bezien of andere bronnen van inkomsten beschikbaar zijn. Wordt dus nog vervolgd. 

 

• Wat jullie nog meer moeten weten. 

Planning 2023: 2022 vliegt voorbij en voordat we het weten staat 2023 voor de deur. We gaan 

allen een fijne maar ook drukke tijd tegemoet. 
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In november starten we met het opstellen van de Jaarkalender 2023 en de Dorpsagenda 2023. 

En niet te vergeten de “Persoonlijke Uitnodigingen” voor het 1ste kwartaal van 2023. Deze 

uitnodigingen willen we graag voor de Kerst huis-aan-huis bezorgen. 

Vandaar dat we hopen dat verenigingen en stichtingen tijdig in 2022 beschikken over de 

planning van hun verenigingsactiviteiten in 2023. 

Verzoek: We vragen jullie tijdig (voor 1 december?) duidelijkheid te kunnen bieden over jullie 

programma van 2023. 

Wordt vervolgd! 

 

• Samenstellen Steungroep 

Om uitvoering te geven aan de activiteiten van het initiatief is een Steungroep samengesteld die 

bestaat uit: Jill Gulpen, Paul Franssen en Lambert Jaegers. 

Uiteraard staan wij open voor mensen die willen deelnemen aan de Steungroep en ons willen 

helpen de zaken voor elkaar te krijgen. Meer informatie nodig? Laat het eventjes weten. 

 

Tot slot. 

De aanpak van het initiatief heeft een ‘open karakter’. Dit wil zeggen dat gaandeweg verenigingen 

nog kunnen aanhaken en dat mensen nog kunnen deelnemen aan de Steungroep. Als Steungroep 

staan we open voor dergelijke ontwikkelingen. 

Als jullie vragen of suggesties hebben dan kunnen jullie alle leden van de Steungroep benaderen. 

We staan open voor een gezamenlijke en simpele communicatie. 

Wil je vragen of reacties schriftelijk laten toekomen mail dan naar: l.jaegers@home.nl. We zullen 

deze als Steungroep samen oppakken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jill Gulpen, Paul Franssen en Lambert Jaegers. 

mailto:l.jaegers@home.nl

