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BOCHOLTZ - Voorverkoop 
kaarten: Bakkerij Dreessen, 
Wilhelminastraat 27 / Sigaren-
magazijn Laval, Dr Nolensstaat 
25 / Cafe de Auw Leemkoel, Dr 
Nolensstraat 12 / Of bestellen 
via www.toneel-bocholtz.nl
Indien er nog kaarten beschik-
baar zijn, zijn deze ook verkrijg-
baar aan de avondkassa.
Speeldata 14, 15, 21 en 22 
maart. De uitvoeringen vinden 
plaats in de Harmoniezaal, Dr. 
Nolensstraat 7 te Bocholtz. Be-
gin voorstelling 20.00 uur.

Korte inhoud
Dokter Frings is een dokter op 
leeftijd die nogal vergeetach-
tig en verstrooid is. Hij wil dan 
ook graag met pensioen, maar 
er moet eerst nog een opvolger 
gevonden worden. Via het uit-
zendbureau komt Joep Douven 
binnen. Gelukkig is Joep niet 
vies van werken, Samen met 
hoofdzuster Joke en verpleeg-
ster Annie pakt hij echt alles 
aan. Ook met Netje Gerards en 
de directeur van het ziekenhuis 
weet Joep wel raad. Als dan op-
eens Wim Steenbergen en la-
ter de heer Terpstra ten tonele 

Dialectklucht ‘Sjandaal in ut sjpetaal’ gespeeld door TOG Bocholtz

Achter: Wil Theunissen, Danny van Gelder, Monique Degens, Jos Brauwers, 
Manon Bost, Patrick Senden, Baukje Prickarts, Mathieu Frijns en Lenie Meens. 
Voor: Nadine Schwochow (Inspiciënt), Pattie Senden (souffleuse), Wiel van Loo (decor)

verschijnen raakt Joep toch in 
een benarde situatie. Hoe hij 
zich hieruit redt, kunt uit zien 
tijdens een van onze voorstel-
lingen.

Iedereen is van harte welkom op 
Open Dag bij Centre Beauté 
Beleef schoonheid bij Centre Beauté op zaterdag 14 maart 
van 10.00 – 16.00 uur in Berg en Terblijt

BERG EN TERBLIJT - Op za-
terdag 14 maart 2015 is Open 
Dag bij schoonheidsinstituut 
Centre Beauté waar iedereen 
van harte welkom is om ken-
nis te maken met de nieuwe 
behandelingen en laatste trends 
in huidverzorging. U kunt 
kennismaken met permanent 
make-up, de Amerikaanse PCA 
skin behandeling gebaseerd op 
peelings en serums, definitief 
ontharen met laser, trendy Gel-
Color bij OPI en nog veel meer. 

Speciaal tijdens deze Open Dag 
vertelt Esther Crombag, schrijf-
ster van het boek ‘Blind Ver-
trouwen’, wat schoonheid voor 
haar betekent. Esther is vanaf 
haar elfde jaar blind. Ze is ruim 
15 jaar trouwe klant van Centre 
Beauté en vertrouwt blind op 
haar schoonheidsspecialisten. 
U kunt de persoonlijke passie 
van Esther Crombag en Centre 
Beauté beleven tijdens de Open 
Dag op 14 maart a.s. Van 12.00 
uur tot 13.00 uur is Esther in 

de salon om te vertellen over 
schoonheid.

Centre Beauté, gevestigd in Berg 
en Terblijt, is sinds 35 jaar spe-
cialist in huidverbetering voor 

gezicht en lichaam. De deskun-
dige schoonheidsspecialistes 
Anny en Charlotte Maenen van 
schoonheidsinstituut Centre 
Beauté staan met hun gediplo-

Lees verder op pagina 4 >
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 Huisarts/apotheek
BOCHOLTZ

Artsen: dr. Mom, dr. Hazelaar en 
dr. Pleunis
Kommerstraat 51
Telefoon: 045 - 544 12 13
Spoedlijn: 045 - 544 12 08
Receptenlijn: 045 - 544 12 13
Open: ma. t/m vr. 8.30-18.00
Apotheek
Kommerstraat 51a
Telefoon: 045 - 544 40 94
ma.-vr. 8.30-12.30 / 13.30-17.30

SIMPELVELD
Artsen: dr. Crützen, dr. Schiffeler 
en dr. Emonts
Kloosterstraat 59
Telefoon: 045 - 544 03 33
Spoedlijn: 045 - 544 03 25
Receptenlijn: 045 - 544 03 33
ma.-vr. 8.00-13.00 en 14.00-17.00
Apotheek
Kloosterstraat 61
Telefoon: 045 - 544 11 00
ma. t/m vr. 8.30-18.00
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De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

K le in t jes

Gezocht 
Nette poetshulp voor  

1x per 2 weken à 3/4 uurtjes
Info 06 - 25 505 707

De Bergbloem Banholt 
043 - 457 22 59

Aanleg en onderhoud,
bestratingen, graszoden, 

kunstgras leggen en leveren

Gezocht
Restaurant in Vaals zoekt  

nieuwe medewerkers. Op zoek 
naar een leuke bijbaan?

Kom dan ons gezellige team 
versterken!

Tel: 043 - 8521123 v.a. 16:30u

Vaals best presterende 
Limburgse gemeente op 
de woningmarkt!
57% van de woningen in Vaals 
door WijzerWonen verkocht

 
VAALS - Vorige week publiceer-
de de website woningmarkt-
cijfers.nl de best presterende 
gemeenten van 2014. In de lan-
delijke lijst staat gemeente Vaals 
op plek 10. Volgens het rapport 
van deze website heeft de wo-
ningmarkt een prima jaar ach-
ter de rug in vergelijking met 
2013. Vooral de toename van 
het aantal transacties(+39,4%) 
is opmerkelijk. In Vaals wer-
den vorige jaar 97 woningen 
verkocht, 23 meer dan in 2013. 
Daarnaast ging in Vaals de ge-

middelde koopsom fors om-
hoog(+15%), maar nam het 
woningaanbod flink af. De 
verkooptijd in Vaals is met 11 
maanden tot 13 maanden, veel 
gunstiger dan het landelijke ge-
middelde van 19 maanden.
Samen met de woningeigena-
ren, verkocht WijzerWonen 
Makelaardij in het vorige jaar 
76 woningen, waarvan er 55 in 
Gemeente Vaals . Dit is maar 
liefst 23% meer woningen dan 
in 2013(59). De makelaars van 
WijzerWonen waren verant-
woordelijk voor 57% van de 
woningtransacties in Gemeente 
Vaals. Met een gemiddelde ver-
kooptijd van 7,6 maanden, kan 
dus ook weer in 2014 gesteld 
worden dat WijzerWonen de 
succesvolste makelaar van Vaals 
is! WijzerWonen Makelaardij 
heeft momenteel nog meer dan 
270 woningzoekenden die op 
korte termijn een woning wil-
len kopen. Dus overweegt u om 
uw woning aan te bieden op de 
woningmarkt en wilt u deze 
ook echt verkopen in 2015, dan 
neemt u contact op met Wij-
zerWonen Makelaardij - 043-
3064789.

Nieuwe website 
heemkunde Nijswiller
NIJSWILLER - De Heemkun-
devereniging Nijswiller heeft 
tijdens de quiz- en filmavond 
van 28 februari jl. een nieuwe 
website gelanceerd. De oude 
website werd steeds moeilijker 
te bewerken en dat leverde re-
gelmatig problemen op voor de 
webmasters. De nieuwe website 

is te vinden onder: 
www.heemkundenijswiller.nl 
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meerde en enthousiaste team 
voor persoonlijke aandacht en 
professionele huidbehandelin-
gen met het beste resultaat voor 
jong en oud. In 1979 richtte 
moeder Anny Maenen (70) het 
instituut voor huidverbetering 
op. 
Anny: ‘Persoonlijke aandacht 
voor de cliënt heeft in onze 
schoonheidssalon altijd hoog in 
het vaandel gestaan. Om een op-
timale behandeling te kunnen 
samenstellen is het van belang 

om te luisteren naar 
de verwachting en 
behoefte van de cli-
ent. We zoeken altijd 
naar de juiste oplos-
sing om het beste uit 
de huid van de cliënt 
te halen. Om mooi 
te willen zijn speelt 
leeftijd geen rol. Bij 
een jeugdige klant 
kan dat een acnebe-
handeling zijn en bij 
een veertigplusser is 
dat een anti-aging 
gezichtsbehande-
ling. We hebben een 
grote diversiteit en 
bieden een compleet 
beauty assortiment: 
van ontspannende 

verwenbehandelingen met ge-
zichtsmassage, milkpeeling, 
permanent make-up, verwij-
deren pigment vlekken, litte-
kenbehandeling, camouflage 
therapie tot definitief ontharen. 
En hierbij hoort een uitvoerige 
uitleg bij al onze behandelingen 
en producten.’ 
In 2005 kwam dochter Char-
lotte (36) in het bedrijf en vanaf 
die tijd is innovatie een steeds 
meer prominente rol gaan spe-
len. Charlotte: ‘Met vakkennis, 
persoonlijke aandacht voor 

de klanten én innovatie is het 
team in staat geweest de meest 
uiteenlopende huidproblemen 
succesvol te behandelen. We 
hebben geïnvesteerd in appa-
ratuur volgens de allerlaatste 
trends. Zoals Lipofreeze, voor 
plaatselijke vetverwijdering, of 
intensieve peelingen waarmee 
verbluffende resultaten worden 
behaald. Naast geavanceerde 
en professionele apparatuur 
werken we met zorgvuldig ge-
selecteerde producten, zoals 
Babor, Lancome, Dermaceutic, 
PCA, OPI. Alle producten die 
gebruikt worden tijdens de be-
handelingen zijn voor thuisge-
bruik verkrijgbaar in onze win-
kel. Ons schoonheidsinstituut is 
aangesloten bij branchevereni-
ging Anbos en werkt samen met 
tal zorgverzekeraars. Wekelijks 
is een ervaren cosmetisch arts 
in onze salon om specialistische 
behandelingen te verrichten. 
Middels het gebruik van injec-
tables (tijdelijke fillers en botox) 
kunnen rimpels en plooien be-
handeld worden, met als doel 
de cliënt een goed gevoel en fris 
uiterlijk te geven. Zo biedt oms 
tweede generatie schoonheids-
instituut een compleet aanbod 
voor huidverbetering en huid-
verzorging.’

Tijdens de Open Dag op zater-
dag 14 maart 2015 van 10.00 
uur tot 16.00 uur kunt u op uw 
gemak zien wat Centre Beau-
té allemaal in huis heeft. De 
schoonheidsspecialisten staan 
klaar om u te verwelkomen met 
een drankje en vervolgens uitleg 
te geven over huidverbetering. 

Vervolg van pag 1: ‘Open Dag’

Michel Schellekens 
nieuwe voorzitter 
Stichting ZLSM
SIMPELVELD - Per 1 januari 
2015 heeft Ton Baaten aangege-
ven zijn voorzitterschap van de 
ZLSM neer te willen leggen en 
na intern overleg is besloten dat 
Michel Schellekens zijn rol zal 
overnemen. 

In de jaren van zijn voorzitter-
schap heeft Ton een enorme bij-
drage geleverd aan de redding 
van de Miljoenenlijn. Hij laat 
een sterke organisatie achter die 
langzamerhand er weer financi-
eel bovenop krabbelt.
Ton’s opvolger Michel Schel-
lekens is geen onbekende bij 
de ZLSM. Vanaf 1996 tot 2012 
is Schellekens Bestuurslid en 
Directeur Exploitatie geweest 
waarna hij begin 2014 terug-
keerde in de rol van Coördi-
nator Commercie. In de tus-
sentijd is hij voorzitter bij RTV 
Roermond geweest en heeft hij 
de ZLSM nog regelmatig als ad-
viseur bijgestaan. Schellekens 
is 49 jaar oud, woont in Roer-
mond en is in het dagelijks le-
ven Director Business Develop-
ment bij Ingram Micro Supply 
Chain Solutions.

Een van de eerste uitdagingen 
is het uitvoeren van het Meerja-
renplan en het verstevigen van 
de Bestuurs- en Management-
laag.
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4 Maart Open Huis 
Heemkundevereniging 
Mechelen
Mechelen en de Mijnen (2)
Woensdag 4 maart a.s. houden 
wij weer OPEN HUIS. Het hele 
jaar 2015 gaan we aandacht 
besteden aan de mijnbouw in 
Limburg en in het bijzonder 
aan het leven en werken van de 
mijnwerkers uit Mechelen. In 
maart laten we u het 2e deel van 
de 6-delige serie ‘Zwarte Ogen – 
vertellingen uit de mijnstreek’ 
zien. Een onderdeel van deze 
aflevering is het onderwijs aan 

de toekomstige mijnwerkers 
op de OVS de Ondergrondse 
Vakschool, en de TVS de Tech-
nische Vakschool. Verschillende 
Mechelse jongens hebben deze 
opleiding gevolgd en hebben 
zelfs nog hun werkboeken en 
schoolschriften!

U bent van harte welkom van 
10.00 uur tot 11.30 uur op de 
Vitalishof. De Vitalishof ligt 
achter het Medisch Centrum 
Heerenhofweg; ingang rechter-
deur op de binnenplaats. Voor 
diegenen die slecht ter been 
zijn, is er een lift aanwezig.
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Aanbiedingen

5 Krentenbollen voor 1.50
2 Broden naar keuze voor 4.00 
Strooisel pudding voor 7.95 
Bienestich kersen voor 10.00 

Kloosterplein 26a, Simpelveld, tel. 045-5443435
Maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur, zaterdag van 8.30-17.00 uur

PARTIJ - De klucht ‘Little Sister 
- In ’t Belang van de Gemingde’ 
staat weer garant voor humor 
van de bovenste plank.
Het voorjaar komt er stilaan 
weer aan en dan krijgt het ac-
teerbloed bij de Toneelvrien-
den van Partij-Wittem extra 
zuurstof. De amateurtoneel-
vereniging uit Partij-Wittem is 
weer druk in de weer met de 
voorbereidingen voor de to-
neelvoorstellingen 2015. De uit-
voeringen zullen plaatsvinden 
op: vrijdag 13, zaterdag 14, vrij-
dag 20, en zaterdag 21 maart. 
Voorverkoop: Bakkerij Meessen 
te Partij. The crew van dit jaar 
heeft de hele winter gerepeteerd 
en zet de komende weken de 
puntjes op de i om wederom 
met een spektakelstuk te kun-
nen vlammen. 
De klucht van dit jaar ‘Little 
Sister - In ’t Belang van de Ge-
mingde’ is een vertaling in het 
Nederlands door An van Kessel 
en door de Toneelvrienden zelf 
in Heuvelland dialect omgezet. 
De bekende schrijver Wolfgang 
Bräutigam staat garant voor 
prachtige toneelcreaties. De re-
gie is in de vertrouwde handen 
van Margriet Delamboy uit Vij-
len.

De cast van 2015: Torsten 
Hounjet (burgemeester Van 
Houten), Loek Lemmens (Jean 
Willems), Annet van der Voort-
Nix (Mevr. Boom), Wim van 
Wersch (Vincent Smeets), Wil-
ma Slangen-Lumey (Hilary van 
Houten), Nicole de Groot-Bost 
(Elsbeth Willems), Michelle 
Rompen (Puk Reewinkel), Rick 
Simon (Ricardo Jacobi), Wiel 
Kohl (opa), Mariandel Canisi-
us-Simons (Fatima).
Korte inhoud: Op het menu 
van deze klucht staat een burge-
meester, die ‘het belang van zijn 
gemeente’ hoog in het vaandel 
heeft staan. Als voorgerecht 
zorgt hij ervoor, dat zijn huisge-
noten uit huis zijn en ook een 
tijdje wegblijven. 
Bij het hoofdgerecht stelt hij 
zijn huis ter beschikking aan 
het televisie programma: Little 
Sister. De camera’s zullen een 
groep mensen volgen, die zich 
hiervoor opgaven in de hoop 
een prachtige prijs te winnen. 
Zoals gebruikelijk bij een ver-
rassingsmenu wordt er een sca-
la van binnen- en buitenlandse 
smaakmakers toegevoegd. Het 
geheel wordt afgesloten met een 
toetje, dat verrassend zal sma-
ken. 

31e Voorstelling Toneelvrienden Wittem 
dreigt weer een kassucces te worden

Gezocht:  
nieuwe leden voor  
onze showdansgroep!
SIMPELVELD - Een nieuw sei-
zoen gaat weer van start voor de 
kleintjes, jeugd en damesgroep 
van Dans en Showgroep Accele-
rando! Alle groepen gaan weer 
beginnen met nieuwe dansen. 
In alle groepen zijn er nog en-
kele plaatsen vrij voor nieuwe 
leden! Lijkt dansen jou leuk en 
wil je onze groep komen ver-
sterken? Kom dan eens vrij-
blijvend kijken op 1 van onze 

trainingen! De eerste maand is 
gratis!
Als je al een van de leden kent 
ben je uiteraard ook welkom 
om eens mee te komen!
De damesgroep traint op 
woensdagavond vanaf 18.00u. 
De jeugdgroep op donderdag-
avond van 17.45 t/m 19.30 uur 
bij café Oud Zumpelveld. 
De kleinste groep op maandag-
avond van 16.30u tot 17.30u bij 
café Oud Zumpelveld.
Wil je meer info? Bel met Trees 
Kicken 045-5444413 of stuur 
een mailtje naar 
info@accelerando-simpelveld.nl
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SIMPELVELD - Op 7 maart 
vindt de opening plaats van de 
nieuwe Klimboom aan de Dr. 
Ottenstraat 46 te Simpelveld.

Om 15.00 uur vindt de interne 
opening plaats. Deze wordt ver-
richt door de heer P. Diederen, 
directeur van het Huis voor de 
Kunsten in Limburg en door de 
heer J. Evers, directeur van de 
Woningstichting Simpelveld.
Vervolgens vindt om 20.00 uur 
het openingsconcert plaats met 
de bekende artiest Jack Vinders, 
voor dit concert zijn nog een 
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. (Graag vooraf reserveren 
via 0655954525 of via info@
puurweijersenweijers.nl)
Het gebouw is eigendom van 
de Woningstichting en wordt 
beheerd door de Stichting Cul-
turele Evenementen , bestaande 
uit de dames Orjana Ploemen, 
Lilian van Moerkerk en de he-
ren René Heltzel, Hub Mul-
leneers, Karel Broekmans en 
Arno Baumann.
De afgelopen maanden is er 
veel werk verzet om de vroegere 
gymzaal om te bouwen tot een 
volwaardig kunst en cultuur-
huis. Men is er in geslaagd om 
het gebouw om te vormen van 

de oorspronkelijke sportfunctie 
naar de culturele functie. Hier-
door is er ruimte gemaakt voor 
een ruime theaterzaal en voor 
een viertal ateliers voor kunste-
naars. Het is deze mix van thea-
ter en ateliers die de Klimboom 
zo uniek voor Limburg maakt. 
Door de hoge kosten die een en 
ander met zich meebrengt, zult 
u bij een bezoek merken, dat 
het cultuurcentrum voorlopig 
nog in ontwikkeling is en daar-
bij is elke eventuele bijdrage van 
uw kant van harte welkom. Een 
mailtje naar info@cultureel-
simpelveld.nl is voldoende, dan 
ontvangt u nadere informatie 
over deze financiële actie.
Het bestuur van de Stichting 
nodigt u graag uit om tijdens 
een van de voorstellingen in 
maart het theater te komen be-
zoeken:
Op 7 maart : Jack Vinders, op 15 
maart: Die Moselsänger, op 22 
maart: Ruud Verhoeven en op 
25 maart een kindervoorstelling 
met poppentheater Fatsnerran
Samen met de Stichting Cul-
turele Evenementen zijn velen 
blij met het feit, dat het cultu-
rele hart van Simpelveld op een 
nieuwe plek kan blijven klop-
pen. U bent van harte welkom.

Opening Cultuurcentrum De Klimboom

Markt 13 • Simpelveld • 045-5441857
Wij zijn 7 dagen per week geopend:

van 12.00 uur t/m 24.00 uur

Woensdag  aanbieding:

Donderdag  aanbieding:

Scholfilet Schotel
met frites, ravigottesaus en appelmoes

Nu voor € 5,95
Deze aanbieding is geldig op woensdag 4 en 11 maart a.s.

Kapsalon Taco
Frites met tacovlees en kaas overbakken

sla, chilisaus en yoghurtdressing 
Nu voor € 6,00

Deze aanbieding is geldig op donderdag 5 en 12 maart a.s.

CV de Össkes is op zoek 
naar een nieuw prinsen-
paar voor 2015-2016
EYS - Carnaval is nog maar net 
voorbij en het was een mooi 
en geweldig seizoen voor onze 
Prins Milan, Prinses Evi, minis-
ter Daniek, Hofnar Ties, Dans-
marietje Zoë en de raad van 11. 
Omdat wij onze voorbereidin-
gen moeten treffen voor vol-
gend jaar zijn wij op zoek naar 
een jeugd prins en/of prinses!!! 

Lijkt het je leuk om voor een 
keer met carnaval jeugd heerser 
of heerserin te zijn over het Os-
seriek en voor te gaan in de Po-
lonaise geef je dan snel op!
Deze oproep geldt voor alle 
kinderen die nu in groep 6 zit-
ten, in Eys wonen en na de zo-
mervakantie naar groep 7 gaan. 
Ouders kunnen hun kinderen 
telefonisch opgeven bij Leon 
Grooten 06-10831323. Graag 
opgeven voor 1 april. Dus wees 
op tijd want na deze datum is 
opgave niet meer mogelijk.

Solistenconcours 
Gemeente Gulpen-Wittem
EYS - Elk jaar organiseert een 
van de korpsen uit de gemeente 
Gulpen-Wittem een solisten-
concours voor alle jeugdleden 
van de harmonieën en fanfares 
uit de gemeente. Dit jaar is de 
organisatie in handen van Har-
monie St. Agatha uit Eys. Op 
zaterdag starten wij om 13.00 
en is het laatste optreden om ca 
17.45. Zondag gaan we verder 
om 13.00 uur, de prijsuitreiking 
staat gepland om ongeveer 18.15 
uur. U bent van harte welkom 
in het Wielderhoes, Van Wach-
tendonckplein 26 in Wijlre. Er is 
geen entree, enkel een vrije gave.

Spreekuur 
politieke partij 
Leefbaar Simpelveld
 
SIMPELVELD - Donderdag 5 
maart 2015 houdt de politieke 
partij Leefbaar Simpelveld van 
18.00 tot 19.00 uur spreekuur 
in de hal van het gemeentehuis.
U kunt daar terecht met vragen 
over onderwerpen die betrek-
king hebben op de gemeente 
Simpelveld en haar diensten. 
Tijdens dit spreekuur is een 
raadslid en een fractieassistent 
aanwezig om uw vragen te be-
antwoorden of om u te advise-
ren hoe te handelen.
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www.scholtissehof.nl
Heiweg 1, Bocholtz

045-5445260

Groente, Fruit, 
aardappelen en zuivel

Open:
dinsdag t/m zaterdag

10.00 - 18.00 uur

Verrassende aanbiedingen  
in de winkel!

Horeca en  
decoratie winkel

Open:
dinsdag t/m zondag

10.00 - 18.00 uur
 

 Ook groepsreserveringen 
 en workshops

Proeven , Genieten en Beleven

Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz
Telefoon 045 - 544 14 38   Fax 045 - 544 33 34

info@vaessen-partyservice.nl     www. vaessen-partyservice.nl

VERS VLEES
Runderpoulet 500 gr. € 4.65
Runderlappen 500 gr. € 4.65
Mager soepvlees 500 gr. € 4.65
Varkensfilet 500 gr. € 6.50
Varkenshaas 500 gr. € 8.15
VLEESWAREN
Gevulde rollade 100 gr. € 1.29
Rauwe ham 100 gr. € 1.98
Gegrilde ham 100 gr. € 1.98

Onze 
aanbiedingen: 

van din. 3 mrt. 

t/m zat. 7 mrt.

Kant & klaar

Kip pilaf
500 gr. € 5.75

Kipsaté
500 gr. € 5.75

donderdag / vrijdag / zaterdag aanbieding 

dinsdag / woensdag aanbieding 

Bami
500 gr. € 2.95

Speklappen
500 gr. € 3.25

Hals karbonade
500 gr. € 3.75

Proef en beleef het echte ambacht

Wilhelminastraat 27    Bocholtz   tel: 045-5441298   bakkerij.dreessen@planet.nl

Chiabattawit  van 2,15 voor   1.75

Italiaanse 
broodjes 5 halen = 3 betalen
Schwarzwalderkirchvlaai
kersen middel  van 10.95 voor  8.95

Chocolade-
puddingsoezen  4 stuks voor 5.20

Aanbiedingen week 10:

Moddersjproach-
express
ZUMPELVELD - De ZLSM en 
de dialektvereins va Óche, Kir-
chroa, Kirchroa Wes en Bóches/
Zumpelveld gunt tsezame dia-
lektritte organisere.
Onger ’t vare vertseld gidderin-

ge in zieng moddersjproach ege 
gedichte of verhoale.
Op d’r tsweide mei vertrekt va-
naaf ‘t station va Zumpelveld de 
iesjte Sjienebus um 9.30 oer en 
de tsweide rit is um 13.30 oer.
Vuur kaate kint d’r tsereët bei 
’t Annie Cremers, Klooster-
plein 20 i Zumpelveld. Tel: 045-
5441222.

Der pries van de kaate is vuur 
volwassene € 14,00 en Kinger 
va 3-12 Joar € 7,00.

Dabei is ing tas kaffie of theë i 
begrèfe.
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15e Eyser  
Indoor Kampioenschap 
Jeu de Boules
EYS - Op zondag 15 maart 
aanstaande organiseert d’r 
Huuppe Kloep alweer het 15e 
Eyser indoor kampioenschap 
Jeu de Boules. In de zaal van 
Café Sport in Eys worden weer 
vier jeu de boules banen aan-

gelegd waarop de wedstrijden 
gespeeld zullen worden. De op-
brengst van dit jaarlijks terug-
kerend evenement komt zoals 
elk jaar geheel ten goede aan de 
jeugd van Eys. Elk jaar worden 
er enkele jeugdverenigingen of 
verenigingen met een jeugd af-
deling geselecteerd die dat jaar 
de opbrengst krijgen overhan-
digd door d’r Huuppe Kloep. 
Er wordt gestreden in een toer-

nooi voor kinderen tot en met 
14 jaar en in een toernooi voor 
kinderen ouder dan 14 jaar en 
volwassenen. Het toernooi be-
gint om 14:00 uur en er kan ook 
ingeschreven worden tot 14:00 
uur. In het jeugdtoernooi wordt 
gestreden voor eremetaal en bij 
de volwassenen zijn er geldprij-
zen te winnen. De derde plaats 
€ 25,- , de tweede plaats € 50,- 
en de winnaar krijgt  € 100,- en 

een wisselbeker. De inschrijf-
kosten voor het jeugdtoernooi 
is € 2,50 per koppel en voor 
het volwassenentoernooi is € 
10,- per koppel. Iedereen is wel-
kom om mee te strijden voor de 
prijzen en D’r Huuppe Kloep 
nodigt U dan ook hartelijk uit 
om er samen met ons een gezel-
lige en sportieve middag van te 
maken.
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Kom feestvieren op zaterdag 7 maart!!! 
Omdat wij al 25 jaar voor kindervoetjes zorgen…

• Ballonnen-artiest (11.00-14.00)
• Verse popcorn
• Kleurwedstrijd
• Iets lekkers te drinken
• Nieuwe collectie!!!
• Cadeautje uitzoeken bij het weggaan
• Playstation aanwezig

Het grootste assortiment kinderschoenen met extra smalle en 
extra brede leesten (wijdte 2 t/m 6) en van maat 18 t/m 43. 
Kindervoeten worden bij ons àltijd deskundig opgemeten.
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Lokaal Limburg

Lijst 11

DichtbijBetrokkenDaadkrachtig

Lokaal-Limburg is de lijst van lokale partijen in Limburg

‘Geen gedwongen herindeling ‘
‘Aandacht voor de menselijke maat’

‘Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld’

REGIONALE KANDIDATEN
Raimond Franssen, Klimmen, lijsttrekker                                          

Jean Paul Kompier, Vaals, wethouder
Suzanne Lipsch, Voerendaal, wethouder
Jan Meijers, Simpelveld, (vm) raadslid
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Passio in duplo
Concert in de kerk  
van Wahlwiller
WAHLWILLER - Na de succes-
volle passieconcerten van de af-
gelopen twee jaar pakken de ko-
ren Schola Cantorum en Vocaal 
Ensemble Donna Voce groots 
uit in het jubileumjaar 800 jaar 
Wahlwiller. De naam van het 
concert is Passio in Duplo en 
betekent dubbel lijden. Voor de 
middeleeuwse kerk van Wahl-
willer is dit wel van toepassing 
en zelfs iets uit het recente ver-
leden. De rel over het schilder-
werk en de kruiswegstaties van 
Aad de Haas is alom bekend. 
De expressionistische kruisweg-
staties en de ingetogen devote 
vormgeving bevatten echter een 
schat aan symboliek en beelden 
de lijdensweg van Jezus tref-
fend uit. Een verhaal dat vele 
bezoekers diep ontroerd. Toch 
is hieraan nóg een lijdensver-
haal verbonden. De afbeeldin-
gen van de kruiswegstaties werd 
ook een persoonlijke lijdensweg 
van Aad de Haas. Er ontstond 
een ongekende strijd over de 
schilderingen in Wahlwiller met 
als hoogtepunt de verbanning 
van de kruiswegstaties op goede 
vrijdag 1949. Zelfs de hoogste 
katholieke autoriteiten in Rome 
keurden het werk van Aad de 
Haas in Wahlwiller af. Dit trok 
een enorme wissel op zijn per-
soon en werk. 

Het verhaal, tijdens het concert, 
geeft de paralellen aan tussen 
het lijdensverhaal van Jezus en 
de lijdensweg van Aad de Haas 
in de kerk van Wahlwiller. Er 
ligt een tijdsspanne van 2000 
jaar tussen beide passieverha-
len, maar de overeenkomsten 
zijn verbluffend. 
Deze unieke voorstelling met 
lichtbeelden, acteurs en zang 
kunt u meebeleven op vrijdag 
29 en zaterdag 30 mei aanvang 
19.00 uur en zondag 31 mei 
aanvang 15.00 uur in de H. 
Cunibertuskerk te Wahlwiller. 
Entree bedraagt € 15,-. Kaarten 
kunt u bestellenbestellen via: 
cultureleactiviteitwahlwiller@

gmail.com of bij Sonja Knub-
ben 043 451 2221
Wegens grote belangstelling en 

het beperkt aantal plaatsen is 
het raadzaam tijdig te reserve-
ren!

Nieuwe uitzending 
Omroep Krijtland
GULPEN - De uitzending van 
Omroep Krijtland begint deze 
week met het Regiojournaal. 
Hierin dit keer aandacht voor 
de huldiging van de turnkampi-
oenen in Gulpen en een work-
shop bonbons maken in Vijlen. 
Daarna volgt een nieuwe afle-
vering van Koetsche durch ’t 
Krijtland. Hierin staat het werk 
van kunstschilder Pierre Delnoy 
centraal.
Deze tv-uitzending van Om-
roep Krijtland start donderdag 
5 maart  en is een week lang da-
gelijks op de gebruikelijke tijd-
stippen (3, 7, 11, 15, 19, 21 en 23 
uur) zowel analoog als digitaal 
(Ziggo-kanaal 46) op tv te bekij-
ken. Ook zijn de programma’s 
terug te zien op de Facebookpa-
gina en de website van Omroep 
Krijtland (omroepkrijtland.nl).
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Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag 
(woensdag rustdag - behalve Beautysalon!)

Puntelstraat 1j • Simpelveld • 045 - 544 43 44
Kijk ook eens op: www.marjo-irene.nl

Kapsalon Marjo: 
Op alle tassen krijgt u in de maand maart 

25% korting en bij aankoop van 2 goldwell 
volume producten 10% korting 

Beautysalon Irene:
De nieuwe voorjaar/zomer make-up is binnen!

Nu bij aankoop van 2 producten 
uit de nieuwe lijn 10% korting

Deze aanbiedingen gelden alleen in maart! 

afdeling Simpelveld

Zij-Actief in de ‘the Picture’
Dinsdag 10 maart om 19.30 
uur in de Rode beuk klooster-
straat Simpelveld. Olga Vijgen 
geeft dan een presentatie van 
haar werk als Goudsmid. In het 
kader van de collegetour, zal 
dhr. burgemeester De Boer ons 
als gast deze avond bezoeken. 
Graag willen wij alle leden met 
vriendinnen en bekenden uit-
nodigen, voor deze intersante 

avond. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Graag tot ziens!

afdeling Mechelen

Op 6 maart organiseert de kring 
Heuvelland de Wereldgebeds-
dag in de toeristenkerk in Gul-
pen. Het is een viering samen-
gesteld door vrouwen uit de 
Bahama’s. Het thema is: Begrijp 
je mijn liefde. Aanvang zal om 
15.00 uur zijn. Vooraf aanmel-
den is niet nodig, iedereen is 
welkom!
Op woensdag 11 maart om 
20.00 uur wordt in de Geulhof 
een lezing gegeven door nota-
riskantoor Metis. Zaken die aan 
bod komen zijn o.a. het opstel-

len van een testament en de 
mogelijkheden hiervan en hoe 
zit het met het geven van schen-
kingen. Lijkt U deze lezing in-
teressant en bent U geen lid? U 
betaald € 3,- en bent van harte 
welkom. Leden mogen deze le-
den gratis bijwonen.
Op vrijdag 20 maart van 14.00 
uur tot 17.00 uur organiseert 
Zij Actief Mechelen een High 
Tea voor de bewoners van dr. 
Ackenshuis in Gulpen in het ka-
der van NL Doet!
De dag voor alleengaanden 
wordt dit jaar gehouden op 22 
april in café “De Heerlijkheid 
Breusj”in Eijsen.
Meer info volgt!
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k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n
EYS

Parochie St. Agatha
Zaterdag 7 maart
19.00 uur: Jaardienst ouders 
Crutzen-Heuts. Jaardienst Bertha 
Coenen-van Wersch. Gest. jrd. 
ouders Degens-Schijen. Bertha 
Ploum Hendriks (collecte)

Zondag 8 maart
9.45 uur: Gest. jrd. Wiel Huynen

Maandag 9 maart
19.00 uur: Gezinsmis – Thema: 
A van Aandacht. Jaardienst 
ouders Hendriks-Haambeukers
Ouders Debie-Pelzer en Frans en 
Willem Pelzer. André Kösters

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus 
Zondag 8 maart
11.00 uur: Voor de overledenen 
van de familie van Loo en 
kinderen
I.v.m. restauratie is er woensdag 
11 maart is er geen H. mis

Misintenties
Kerkbestuursleden of via e-mail: 
kerkbestuur.wahlwiller@gmail.
com of telefoon: 06 46 16 56 61
Info: www.kerk-wahlwiller.nl 

Kerkbijdrage
NL75INGB0001056843 of
NL92RABO0132204452 
t.n.v. parochie H. Cunibertus

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius 
Zaterdag 7 maart
19:00 uur: H. Mis. Met 
medewerking van organist Harry 
Weijenberg. Jaardienst voor 
ouders Hub Schmeets en Sophia 
Schmeets-Stalman; tevens voor 
schoondochter Eugenie. Voor 
Jeanne Vaessen-Broers; tevens 
voor overleden familieleden.
 

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

Kerkbijdrage

NL18RABO0132292599
Misintenties
Kerkbestuursleden of 
st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl

HEUVELLAND
Protestante Gemeente
Op woensdag 4 maart om 
14:30 uur is er een Gesprek op 
de woensdagmiddag. We gaan 
met elkaar in gesprek over de 
veertigdagentijd. Iedereen is 
van harte welkom in de Oude 
Pastorie van Vaals (Kerkstraat 
41).
Iedere eerste vrijdag in maart 
gaat op Wereldgebedsdag het 
gebed de wereld rond, elk jaar 
opnieuw, al bijna 100 jaar lang. 
Steeds bereidt een andere groep 
christenen de viering voor. Dit 
jaar nodigen vrouwen van de 
Bahama’s ons uit. Zij maakten de 
liturgie met als thema: ‘Begrijp 
je mijn liefde?’ . De viering van 
Wereldgebedsdag 2015 wordt 
in het Heuvelland gehouden 
op vrijdag 6 maart. In Gulpen 
bent u om 15.00 uur van harte 
welkom in de Toeristenkerk, 
Rosstraat 5. De organisatie 
en uitvoering is in handen 
van gemeenteleden van de 
Protestantse Gemeente Maas-
Heuvelland, kern Vaals-Gulpen, 
en de Afdeling van Zij-actief 
Zuid-Limburg. Na afloop is er 
koffie/thee met wat lekkers en 
gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en na te praten over de viering.
Op zondag 8 maart, 3e zondag 
in de 40-dagen voor Pasen, is 
er om 10.00 uur een viering in 
de Hervormde Kerk van Vaals 
(Kerkstraat 47). Voorganger is ds. 
Harrie de Reus. Het orgel wordt 
bespeeld door Christine Moraal. 
Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. 
Voor de allerkleinsten is er 
ruimte om onder begeleiding 
van een ouder te spelen.

Meer informatie: www.
maasheuvelland.nl of ds. Harrie 
de Reus, tel. 043-8525225, 
dsdereus@ziggo.nl, www.
facebook.com/DsHarrieDeReus

=
Moedig tot het laatste moment, maar door ziekte verzwakt, 

is op 79-jarige leeftijd van ons heengegaan

Godfried ‘Frits’ Amkreutz
echtgenoot van

M.M. Teernstra

Partij: mevrouw M.M. Amkreutz-Teernstra

Simpelveld: Ralf
 Björn

Partij: Leo

Vaals, 19 februari 2015

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de medewerkers van 
zorgcentrum Langedael te Vaals voor hun liefdevolle verzorging.

Belangenbehartiging 
Ouderen en Gehandicap-
ten van Gulpen-Wittem 

PARTIJ - Zoals u wellicht ge-
hoord zult hebben, brengen 
de Toneelvrienden Wittem, in 
maart een ‘klucht’ in het ge-
meenschapshuis ‘Age Wienhoes’ 
in Partij. Wij hebben voor de 
ouderen in Gulpen-Wittem een 
aantal gratis kaarten gereser-
veerd, en wel voor zaterdag 21 

maart. Aanvang 20.00 uur.
Zie voor inhoud van deze kluckt 
elders in dit blad.
Bent u nieuwsgierig en wilt u 
gratis naar dit stuk gaan kijken? 
Meld u dan zo spoedig mogelijk 
aan bij een van onderstaande 
telefoonnummers;
Maria Hagelstein: tel. 043-
4501195 of bij Mieke van Hars-
kamp: tel. 043-4552541.
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Weduwe 78 jaar zoekt spontane, leuke vriendin  
om samen te kletsen, winkelen, terrasje pikken, 

dagtocht maken etc. (geen bijbedoelingen).
Liefst Simpelveld/Wittem en omstreken. 

Brieven onder nummer wk10 van dit blad aan:
E-mail: info@weekbladtroebadoer.nl

of per post: TMdesign, Postbus 21016, 6369 ZG Simpelveld

 sv Zwart-Wit’19

Zwart - Wit ‘19 - KVC Oranje
Voor Zwart-Wit telt maar één 
ding: drie punten. Niet meer 
en niet minder. Thuiswedstrij-
den moeten in deze fase van de 
competitie punten opleveren. 
Het is dus een cruciaal duel op 
weg naar handhaving. Zelden 
stond het water bij Zwart-Wit 
zo hoog. Kunnen ze het nog 
wegpompen? Ondanks het nog 
steeds heersende blessureleed 
zullen de fitte Zwart-Witters 
zich vol overgave naar een over-
winning proberen te spelen. 
Zowel de spelers als supporters 
zijn zich bewust dat er strijd ge-
leverd moet worden

Programma 
Zaterdag 7 maart:
Zw.-W. MF1/2 - Voerendaal  09:00
Zw.-W. F1 - RKVVM/Sibbe  09:30
Zw.-W. E2G - Geusselt E1 09:30
Zw.-W. E1 - Jekerdal E1  10:30
Zw.-W. D1G - Jekerdal D2 11:30 
RKMVC/Partij - G./Zw.-W. C1 11:15
EHC/Heuts B1 - Zw.-W. /G. B1 13:00
Langeb./Limb. - Zw.-W. /G. A1 14:30
Limbricht - Zw.-W. vet 17:00
Zondag 8 maart:
Zw.-W. 1 - KVC Oranje 1 14:30
Zw.-W. 3 - RKMVC 4 11:00

Uitslagen
VV Hellas - Zw.-W.’19 F1 0-1
Scharn E4 - Zw.-W.’19 E2G 1-1
SVB/V’daal - Zw.-W.’19 D1G 3-1
Gul./Zw.-W.’19 C1 - Eijsden 7-1
Zw.-W.’19 vet - Wijlre 2-4
Sportclub’25 1 - Zw.-W.’19 1 2-0
Sportclub’25 4 - Zw.-W.’19 3 1-4

Blessure voorkomt succes 
voor Judoka van JV Banzai
Op zondag 22 februari j.l. heeft 
Brandon Vluggen van judover-
eniging Banzai deelgenomen 
aan de Limburgse Kampioen-
schappen judo tot 15 jaar in 
Roermond. Na een goede start 
met 2 gewonnen wedstrijden, 
verloor hij in zijn derde partij 
tegen de latere Limburgs Kam-
pioen. Tijdens dit gevecht kreeg 
hij een flinke tik op zijn knie, 
waardoor hij in de volgende 
wedstrijd helaas moest opgeven. 
Wil jij ook eens op de judomat 
van JV Banzai? kom dan gerust 
eens kijken op de trainingen 
op maandag en dinsdag in de 
gymzaal van de brede school De 
Klimpaal in Simpelveld. Info: 
www.judo-banzai.nl

Limburgse Windbuks  
Schutters Bond: 1 maart
Revanche-2 - Willem Tell-1 773-841
G.Westerbeek 200 / M.Raven/J.Ramakers 213 208
Hubertus/vijlen - SVK’79-1 807-805
A.Vleugels 212 / M.Biermans/F.Smeets 204 210
Paardestal-1 - Expeditus-1 834-841
C.Thewissen 212 / K.Weber 213
Paulus-1 - Revanche- 1     uitg.
Oranje-1 : vrij
Hoofdklasse: 1. Expeditus-1 12326, 2. 
Willem Tell-1 11766, 3. Paardestal-1 
11558, 4. Paulus-1 10771, 5. Revan-
che-1 10551
1ste Klas: 1. Revanche-2 11826, 2. 
Hubertus/vijlen-1 11252, 3. Oranje-1 
11186, 4. SVK’79-1 11130

afdeling Eys

Op maandagavond 9 maart a.s. 
zal Marlies Lambermont uit 
Mechelen een lezing houden 
over Iconografie op de maande-
lijkse ledenavond van ZijActief 
Eys. Mw. Lambermont zal in 
deze lezing ingaan op de ont-
staansgeschiedenis van iconen 
met uitleg over hoe wij iconen 
kunnen “lezen”, hoe en met wel-
ke materialen ze gemaakt wor-
den en de spiritualiteit ervan 
door het liturgisch jaar heen.
De avond wordt gehouden in 
Cafe Sport, Grachtstraat 1a in 
Eys en begint om 20.00 uur. 
Toegang voor leden is gratis, in-
troducees betalen 2,50.

Reünie voetbal dames/ 
meisjes sv nijswiller
NIJSWILLER - SV Nijswiller is 
in samenwerking met de plaat-
selijke Heemkundevereniging 
bezig om in het najaar een re-
unie te organiseren voor oud-
dames/meisjesleden en hun 
trainers en begeleiders. Heb jij 
zelf bij deze teams gevoetbald, 
begeleid of ben je hun trai-
ner geweest en ben je nog niet 
persoonlijk benaderd, geef dan 
even door hoe we je kunnen be-
reiken. Ook al zou je geen inte-
resse hebben laat dan toch even 
iets weten. Zo weten wij of we 
iedereen hebben kunnen berei-
ken. Stuur je reactie naar mdor-
mans@ziggo.nl of 06-51621120.
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VAALS - In het weekend van 
5 t/m 7 juni wordt in Vaals de 
ASICS Xtrails Nederland 2015 
georganiseerd. De organisatie 
van de jaarlijkse Vaalserberg 
Challenge is hierbij een part-
nership aangegaan met het 
Belgische Sportevent, dat deze 
trailrun-series sinds enkele ja-
ren in België organiseert.
Start en finishplaats is wederom 
Landal Hoog Vaals. Van hieruit 
wordt het startschot gegeven 

voor diverse onderdelen. Over 
het hele weekend gezien vindt 
een wedstrijd plaats voor de 
competetief ingestelde trailrun-
ners. Deze bestaat uit een ‘pro-
loog’ van 7 km, de zogenaamde 
‘Kamikaze-loop’, die als opwar-
mertje dient voor de andere  
drie langere trails. Bij deze pro-
log moetern 298 hoogtemeters 
overwonnen worden. Sporte-
vent zegt hierover: “Met start 
aan de voet van de Wilhelmi-

ASICS Xtrails Nederland 2015  
komt naar Vaals !

natoren en aankomst helemaal 
bovenop hebben we een van de 
mooiste locaties van Nederland 
gevonden. De finish bovenop de 
beroemde Skywalk zullen onze 
lopers nooit vergeten”. 
’s Zaterdags wordt de 2de etap-
pe gelopen met een afstand van 
25 km en 537 hoogtemeters. 
’s Avonds vindt een spectacu-
laire ‘Nighttrail’ plaats over 
een afstand van 15 km en 246 
hoogtemeters. Hierbij is een 
hoofdlamp verplicht. Dankzij 
Scarabee – Trailrunshop – kun-
nen alle deelnemers een Petzl 
Hoofdlamp met 25% korting 
aankopen en er bovenop een 
gratis Petzl Buff ontvangen. De 
bestellingen worden steeds op 
vrijdag doorgegeven aan Scara-
bee, die de Petzl’s zullen opstu-
ren ten laatste 14 dagen na ont-
vangst betaling. Levering van 
de MYO is vanaf eind januari 
direct bij introductie, dus deze 
klanten zijn de eerste die deze 
lamp ontvangen in Europa! 
Ook aan de kinderen is gedacht 
want zaterdagmiddag wordt 
een Kidstrail georganiseerd op 
Landal Hoog Vaals.
‘s Zondags is dan de Vaalserberg 
Trail. Dit is enerzijds de laatste 

etappe voor de competitieve 
trailrunners, maar staat ook 
open voor de recreanten. Op 
de website van ASICS Xtrails 
Endurance Series (www.xtrails.
eu/vaalserbergtrail/) wordt deze 
dag als volgt aangekondigd: met 
enig trots presenteren we de 
eerste editie van de Vaalserberg-
trail op 7 juni krijgen de lopers 
keuze uit vier afstanden: 11 - 20 
- 30 en 53 km. De Vaalserberg-
trail heeft alles om een echte 
trail klassieker te worden. Veel 
hoogtemeters, prachtige bossen 
en velden en een prachtig tra-
ject dat door drie verschillende 
landen loopt : Nederland, België 
en Duitsland. Volgens onze be-
scheiden mening is dit DE trail 
om in 2015 te lopen !
Het belooft een groots evene-
ment te worden, waarbij Vaals 
zeer zeker in de picture zal ko-
men te staan. Tot nog toe zijn 
er reeds 60 inschrijvingen van 
competetieve trailrunners voor 
de ‘Stage-race’ (de etappe-
wedstrijd), 173 inschrijvingen 
van recreanten voor de diverse 
afstanden op zondag en 70 in-
schrijvingen voor de Nighttrail 
op zaterdag.  
Info: www.xtrails.eu
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Alzheimercafe
Parkstad Heerlen
HEERLEN - Dinsdag 10 maart 
2015 bent u weer vanaf 19.00 
uur van harte welkom in 
het Alzheimercafe Parkstad 
Heerlen.

Deze avond heeft als thema: 
Communicatie bij mensen met 
dementie. 
Familieleden, mantelzorgers 
en zorgverleners vragen zich 
dikwijls af hoe ze moeten com-
municeren met een persoon 
met dementie. Contact maken 
met mensen met dementie be-
tekent meer dan alleen maar 
praten. Langs welke andere ka-
nalen kunnen we meer te weten 
komen over hoe mensen met 
dementie zich voelen of wat zij 
denken? 
Tijdens deze bijeenkomst be-
spreken Paul Hermans, psycho-
loog bij Cicero Zorggroep, en 
Hanne Bollen, logopediste bij 
Cicero Zorggroep, achtergron-
den rondom communicatie bij 
mensen met dementie.
De cafeavonden worden gehou-
den in de grote recreatiezaal 
van Zorgcentrum Tobias, Piet 
Malherbestraat 2 te Heerlen ( 
postcode 6417ZA). De zaal is 
open vanaf 19.00 uur, het pro-
gramma start om 19.30 uur en 
eindigt om ca. 21.30 uur.
Zoals altijd zijn de entrée, de 
koffie en de thee gratis en is het 
niet nodig om u van tevoren 
aan te melden.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Thijs 
Peeters, tel. 045-5416248.

Nieuws van  
Kadampa Meditatie 
Centrum Nederland
 
SCHIN OP GEUL - Het pad 
naar vrede: Lezingen en me-
ditatie over Boeddha’s tijdloze 
wijsheid. 4 maart: onderlinge 
verbondenheid / 18 maart: Wat 
we het meest nodig hebben / 25 
maart: Onze spirituele motor
Tevens zijn er 2 halve dagcur-
sussen op 1 maart en 29 maart 
en het Nederlands Nationaal 
Festival in het weekeinde van 
13-15 maart met een extra le-
zing van Genla Kelsang Koens-
ang op 11 maart.
Voor verdere informatie, onkos-
ten en boeking: zie www.kmc-
nederland.nl Tel:043-4592458

Algemene 
ledenvergadering 
Noabere va Viele
VIJLEN - Het bestuur van de 
Noabere va Viele nodigt alle le-
den uit om naar de algemene le-
denvergadering 2015 te komen. 
De vergadering wordt gehou-
den in Café-restaurant Berg-
zicht aan de Vijlenberg 55-57 op 
zaterdag 7 maart 2015 van 13.00 
uur tot 17.00 uur.
Aansluitend aan deze vergade-
ring wordt er vanaf 15.00 uur 
het Vielender Dictee afgeno-
men door de leden van de di-
alectwerkgroep. Daarnaast is 
er een tentoonstelling rondom 
boekdrukkunst. Dit dictee en 

de tentoonstelling is ook voor 
niet-leden toegankelijk.
Tenslotte merken we op dat 
zowel het eerste als het tweede 
jaarboek ‘d’r Noaber, nujts va 

vreuger en noe’ nog te koop is. 
Zowel op deze middag als door-
gaans bij Buurtwinkel Schins in 
Vijlen en the Readshop in Vaals 
(alleen het tweede jaarboek).
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KSV Helios bereikt 
finale Oberliga!
SIMPELVELD - Op zaterdag 
21 februari jl. vond de vierde 
en laatste reguliere competitie-
wedstrijd gewichtheffen van de 
Oberliga Nordrhein-Westfalen 
plaats. De atleten uit Simpel-
veld verschenen in Wuppertal 
aan het plankier met als doel de 
finale-wedstrijd van de Oberli-
ga  te bereiken. Daarvoor moest 
wel die dag de tweede plaats be-
reikt worden.
Na een goed begin bleven de 
verdere resultaten bij het trek-
ken achter door de vele mis-
lukte beurten. Halverwege de 
wedstrijd stond men wel al op 
de tweede plek maar de voor-
sprong op nummer drie, SV 
Westerholt bedroeg maar 15 ki-
lopunten. 
Echte tevreden was niemand 
maar de korte pauze bleek won-
deren verricht te hebben. Zo 
stroef als ervoor, zo soepel liep 
het na de pauze. Persoonlijke 
records werden aan elkaar ge-
regen en uiteindelijke werd de 
tweede plek met ruim verschil 
veilig gesteld. 
De wedstrijd werd gewonnen 
door KG Wuppertal met 804 ki-
lopunten, tweede werd Heliois 
met 743 kilopunten. SV Wester-
holt kwam met 671 kilopunten 
op de derde plaats.
Daarmee staat vast dat volg-
dende verenigingen de finale 
bereikte hebben: AC Keulen, KG 
Wuppertal en KSV Helios.
Deze wedstrijd zal op 14 maart 
in Simpelveld plaats vinden en 
wel om 18.00 uur bij partycen-
trum Oud Zumpelveld.
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Oud Vijlen:
Prachtig uitzicht  

over het Heuvelland

Speeltuin om de hoek  

Gratis parkeren 

Lunch

Prachtige feestzaal voor 
verjaardagen, communie 

en andere feesten

Reserveer nu ons 
Paasbuffet 18,95 p.p.              

www.oudvijlen.nl
043-8525700

Vijlerhof:
Iedere dag ontbijtbuffet  

van 8 tot 10 uur                  
Zondags van 8 tot 12 uur

Elke zondag brunchbuffet 
van 12 tot 14 uur

Prachtig uitzicht  
vanuit ons restaurant,

heerlijk terras

Lunch en Diner                     
van 12.30 tot 21 uur  

Reserveer nu voor 
ons Paasbuffet,

Paasbrunch of Paasdiner

www.vijlerhof.nl                   
043-3061710         

Halfvasten Carnavals-
bal voor goede doel
VIJLEN - In Vijlen wordt za-
terdag 14 maart een Halfvasten 
Carnavalsbal gehouden voor 
het goede doel. Zowel de en-
treegelden als een groot deel 
van de consumptieprijs gaan 
namelijk naar het project Glo-
bal Exploration.
Carlo Lennarts (15) uit Wahl-
willer en Jim Bulles (16) uit 
Bocholtz gaan deze zomer in 
het kader van dit project naar 
China. Ze doen dit samen met 
enkele tientallen leeftijdsgeno-
ten van scholengemeenschap 
Sophianum en Beroepscollege 
Parkstad Limburg.
Tijdens deze interculturele stage 
maken zij niet alleen kennis met 
jongeren aan de andere kant 
van de wereld, maar worden 
op het arme platteland ook de 
handen uit de mouwen gesto-
ken om scholen en schoolplei-
nen op te knappen. Om dit al-
lemaal te realiseren verzamelen 
de deelnemers sponsorgelden. 
Vandaar dat samen met de ou-
ders een benefietavond wordt 
georganiseerd.
In zaal Oud Vijlen treden za-
terdagavond 14 maart diverse 
artiesten belangeloos op en 
vanwege halfvasten is voor een 
carnavaleske insteek gekozen.
Op het programma staan de 
Sinseltaler HeXen, Femke Falde-

raa, buutteredner Hub Schwa-
nen, Limbo Express, Patrick 
Pesch, de Herringbiessere en 
Clara Zoerbier. De presentatie 

is in handen van Piet Meesters. 
De entree bedraagt 7,50 euro en 
het programma gaat om 20.00 
uur van start.
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Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 14 045 | www.simpelveld.nl
 

Wachtdienst openbare werken  
(spoed buiten kantooruren) tel: 06‐53503129

2015
week 10

Informatie

gemeenteberichten Simpelveld nr. 10 | dinsdag 3 maart 2015

Op donderdag 5 maart 2015 zal om 19.00 uur onder voorzitterschap 
van raadsvoorzitter mr. R. de Boer een openbare vergadering van de 
raad worden gehouden in het gemeentehuis te Simpelveld.

Agenda:
 I. Opening.
 II. Mededelingen.
 III. Vragenuur raad (art. 40 RvO).

 IV. Vaststelling definitieve agenda (art. 11 RvO).
 V. Vaststelling notulen raadsvergaderingen d.d. 29 januari 2015.
 VI. Ingekomen stukken
 VII. Voorstellen
  11  Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 

Bocholtzerweg Actualisatie 2014’
 VIII. Moties
 IX. Sluiting. 

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Simpelveld

E  Openingstijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 
Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 
Tijdens de openingstijden kunt u vrij 
binnenlopen. Maakt u liever van tevoren een 
afspraak? Dat kan tijdens openingstijden. Maar 
als het beter past in uw agenda, kunt u ook in de 
middaguren op afspraak bij ons terecht. Bel voor 
een afspraak 14 045.

E  Wmo‐zorgloket 
Voor alle (aan)vragen over de Wmo kunt 
u tijdens openingstijden terecht in ons 
klantcontactcentrum in het gemeentehuis in 
Simpelveld. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen via telefoonnummer 14 045.

E  Belastingloket 
Al uw persoonlijke belastingzaken regelt u via 
het digitale loket www.BsGW.nl. Telefonisch 

bereikt u BsGW op werkdagen tussen 08.30 
uur en 17.00 uur via het nummer 088-8420420 
(lokaal tarief).

E  Klachten en meldingen 
Voor klachten over een bestuurder of 
medewerker of voor meldingen over openbare 
ruimte kunt u bellen: 14 045.

Algemene informatie over de veranderingen 
op het gebied van werk, inkomen en zorg 
kunt u vinden op de website van de gemeen‐
te: www.simpelveld.nl, rubriek “Veranderin‐
gen in Jeugd, Zorg en Werk” of op de lande‐
lijke website www.dezorgverandertmee.nl. 

Wmo en Participatiewet
Heeft u ondersteuning nodig bij het zelfstan‐
dig thuis blijven of bij het meedoen in de 

samenleving? Heeft u ondersteuning nodig 
bij het vinden van werk of heeft u moeite om 
financieel rond te komen? In deze situaties 
kunt u de gemeente om ondersteuning vra‐
gen. Daarvoor kunt u contact opnemen met 
de gemeente Simpelveld, tel: 14045. 
We bekijken dan samen met u wat u zelf nog 
kunt of kunt regelen en waarvoor u extra 
ondersteuning nodig heeft.

Jeugdzorg
Spelen er problemen in uw gezin? Heeft u 
behoefte aan opvoedkundige hulp of extra 
ondersteuning voor uw kinderen? Dan kunt u 
vanaf 1 januari terecht bij het toegangsteam 
Jeugd van de gemeente. Dit team bestaat 
uit ervaren jeugdhulpprofessionals. Het 
toegangsteam Jeugd kunt u bereiken via Cen‐
trum Jeugd & Gezin (CJG) tel: 045-544 01 85. 

De zorg verandert mee. 
Waar kunt u in 2015 met uw vragen terecht?

E  Kennisgeving beschikking, wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht, uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij in het kader van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn de volgende vergunning te 
verlenen:

E Voor: aanleg talud 
 Locatie:  Hulsbergweg (achterzijde  

Verzetstraat) te Simpelveld

 Verzenddatum: 3 maart 2015
 Dossiernummer: 41171

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 

Officiële bekendmakingen en mededelingen
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E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht, reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
vergunning hebben verleend:

E Voor: aanleggen amfibieenpoel
  Locatie:  Wijnstraat 21 te  

6369 GJ Simpelveld
 Verzenddatum: 24 februari 2015
 Dossiernummer: 42705

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van verzending 
daarvan bezwaar maken, door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel‐
veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg 
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐
mond. Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden getroffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt 

door de griffie van de rechtbank geïnfor‐
meerd over de hoogte van het griffierecht en 
de wijze van betaling.

gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Een ieder kan op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum 
van verzending van het besluit tegen dit be‐
sluit zienswijze indienen. De zienswijze moet 
worden ondertekend en bevat tenminste 

naam en adres van de indiener, de dagteke‐
ning, een omschrijving van het besluit waar‐
tegen het bezwaar zich richt en de gronden 
van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college van burge‐
meester en wethouders, Postbus 21000, 
6369 ZG Simpelveld. 

E Spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester mr. de Boer: op afspraak.
Wethouders Schleijpen, Gulpen en Hodinius: op 
afspraak. Tel. 14 045.

E Portefeuilleverdeling
Burgemeester mr. R. de Boer:  
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veilig‐
heid, Rampenbestrijding, Handhaving Milieu en 
Bouw- en Woningtoezicht, Economie, Financiën, 
Dienstverlening, Informaterisering en Automati‐
sering, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Com‐
municatie, Intergemeentelijke Samenwerking, 
Euregionale zaken, Personeel en Organisatie.

Wethouder W.J.H. Schleijpen
Mobiliteit, Sport, Milieu, Wonen en Ruimtelijke 
kwaliteit

Wethouder M.J.J.M. Gulpen
Werk en Inkomen (Sociale Zaken), Volksgezond‐
heid, Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderen‐
zorg, Toerisme

Wethouder J.W.H. Hodinius
Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs, 
Cultuur

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht, reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
vergunning hebben geweigerd:

E Voor: realiseren opslag ruwvoer
  Locatie:  Koolhoverweg 28a  

te 6351 JD Bocholtz
 Verzenddatum: 24 februari 2015
 Dossiernummer: 39762

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐

horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na de datum van verzending van het 
besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend 
en bevat tenminste naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar. Het be‐

zwaarschrift dient te worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
De beschikking wordt na afloop van de be‐
zwaartermijn van kracht tenzij gedurende die 
termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek 
om voorlopige voorziening is gedaan. De 
beschikking wordt niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank 
Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 
Voor meer informatie over de procedure en 
de eventuele bijkomende kosten verwijzen 
wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/be‐
stuursrecht.

E  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de basisregistratie 
personen (BRP)

Ten aanzien van de onderstaande personen 
gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over 
tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van 
de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van 
de afdeling Dienstverlening is gebleken dat 

genoemde personen niet hebben voldaan 
aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van 
de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger 
die naar redelijke verwachting gedurende 
een jaar ten minste twee derde van de tijd 
buiten Nederland zal verblijven verplicht is 
om binnen vijf dagen voor vertrek naar het 
buitenland hiervan schriftelijk aangifte te 
doen bij het college van burgemeester en 

wethouders van de woongemeente. Artikel 
3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuurs‐
recht geeft de gemeente de mogelijkheid 
om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ 
te publiceren als de bekendmaking niet kan 
geschieden door toezending aan belangheb‐
benden.

Burgemeester en wethouders van Simpel‐
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veld hebben besloten de volgende personen 
per de hieronder aangegeven datum uit te 
schrijven uit de basisregistratie personen 
(BRP) en zijn vanaf die datum dus niet meer 
actueel ingeschreven in Nederland. De datum 
van uitschrijving is de datum van verzending 
van het voornemen van de uitschrijving uit 
de BRP.
 
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na de datum van verzending van het 
besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend 

	 Naam	 geb.	datum	 datum	uitschrijving
* E.M.E. De Bruijn 05-05-1982 21-01-2015
* I.M.L. Goijen 22-12-1974 21-01-2015

en bevat tenminste naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar. Het be‐
zwaarschrift dient te worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
De beschikking wordt na afloop van de be‐
zwaartermijn van kracht tenzij gedurende die 
termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek 

om voorlopige voorziening is gedaan. De 
beschikking wordt niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank 
Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 
Voor meer informatie over de procedure en 
de eventuele bijkomende kosten verwijzen 
wij u naar 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Bezoek ook onze website www.simpelveld.nl
Volg ons op 
Twitter en 
Facebook

uit de regio!s p o r t n i e u w s

 rkvv WDZ
Familie- vrijwilligersavond
Op vrijdag 27 maart houdt 
WDZ in stijl van een tradi-
tievereniging een heuse gala-
avond voor al haar leden en 
aanhang en met name voor de 
vele vrijwilligers van de club. 
Het feest begint om 20.00 uur 
in het clubgebouw. De dressco-
de is vanzelfsprekend smoking 
en galajurk of iets wat er veel 
op lijkt. Op de rode loper zullen 
foto’s van de bezoekers worden 
gemaakt als herinnering aan 
deze memorabele avond. De or-

ganisatoren hebben Limburgs 
buuttekampioen Huub Stassen 
als speciale gast weten te strik-
ken. Gaarne vóór 16 maart op-
geven via activiteiten@vvwdz.
nl. De entree bedraagt vijf euro, 
vrijwilligers hebben gratis toe-
gang.

Programma
Zondag 8 maart
1e: WDZ - Weltania  14.30
2e: WDZ - vv SCM  11.30
3e: Abdissenbosch 2 - WDZ 11.00
4e: Sportclub’25 3 - WDZ  10.00
5e: WDZ - VV Hellas 4 11.00
VR1: Eijsden - WDZ  13.00

Uitslagen
1e: Vaesrade - WDZ  0-1
2e: Bunde - WDZ  4-2
4e: WDZ - Partij 2 0-2

 sv Simpelveld
Programma 
Zaterdag 7 maart:
12:30 Leonidas - W A2 - S’veld A1
14:00 S’veld B1G - Groene Ster B2
14:00 S’veld C1G - Scharn C3
11:30 Leonidas - W D1 - S’veld D1
11:30 S’veld D2G - Bekkerveld D6M
11:30 S’veld E1 - Bunde E1
09:30 S’veld E2G - RKVVL/SCM E3
11:00 I.B.C.’03/RKVCL - S’veld E3G
09:30 S’veld F1 - Scharn F2
09:15 Walram F2G - S’veld F2
09:30 S’veld F3 - SCG F2
Zondag 8 maart:
14:30 SVN/Vossenberg 1 - S’veld 1
11:00 SVN/Vossenberg 2 - S’veld 2
10:30 S’veld 3 - DBSV 3
11:00 S’veld VR1 - VV Hellas VR1

 WDZ/Sportcl.’25 jeugd
Programma
Zaterdag 7 maart
A1: SHH - WDZ/Sp.’25  16.00
B1: WDZ/Sp.’25 - Walram  15.00
C1G: WDZ/Sp.’25 - UOW ‘02  14.00
C2: WDZ/Sp.’25 - De Heeg C1 13.00
C3: WDZ/Sp.’25 - Scharn C5 12.00
D1: WDZ/Sp.’25 - Wil./RKASV 11.30
D2: RVU D1 - WDZ/Sp.’25 09.30
E1: Scharn E2 - WDZ/Sp.’25  10.00
E2: RKVVL/SCM - WDZ/Sp. 10.30
E3g: WDZ/Sp. - Minor/Wijn 10.00
F1: RKVVM/Sibbe - WDZ/Sp. 10.00
F2G: WDZ/Sp.’25 - Bunde F3 10.00
F3: WDZ/Sp.’25 - Schaesberg 09.30
F4: WDZ/Sp.’25 - UOW ‘02  09.30

Uitslagen
Zaterdag 28 februari
C1G: RKVVL/SCM - WDZ/Sp. 2-1
C3: WDZ/Sp.’25 - V’daal/SVB 0-2

E1: Meerssen E2 - WDZ/Sp.’25 2-6
E2: WDZ/Sp.’25 - Walram E3G 2-1
E3G: Scharn E8 - WDZ/Sp.’25 9-2
F1: Meerssen - WDZ/Sp.’25 1-0
F2G: Leonidas - W - WDZ/Sp. 5-4
F3: EHC/Heuts F4 - WDZ/Sp. 2-5
F4: Chevremont F3 - WDZ/Sp. 2-9
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 Sportclub’25
Jeugd bezoekt Roda JC
Op zondag 8 maart speelt Roda 
JC om 14:30 uur thuis tegen 
de Graafschap en de pupillen 
WDZ en Sportclub‘25 kunnen 
die dag profiteren van onze sa-
menwerking met Roda JC. Alle 
pupillen (dus D en jonger) ont-
vangen deze week een voucher 
waarmee ze een gratis kaartje 
voor de wedstrijd kunnen be-
machtigen. Voor eventuele be-
geleiders hanteert Roda JC een 
vriendelijk tarief van 10 euro 
per begeleider. Kijk alvast in de 
agenda en reserveer die middag 
voor een bezoek aan het Park-
stad Limburg Stadion. Naast 
deze actie blijven natuurlijk ook 
de 2 seizoenkaarten van Sport-
club’25 geldig. Dus wilt u graag 
een wedstrijd van Roda JC be-
zoeken stuur dan een mailtje 
naar activiteiten@sportclub25.
nl en reserveer 2 kaarten op de 
Zuid tribune.

8ste finale Sportclub’25 1
Sportclub’25 1 zal op donder-
dag 12 maart om 19.30u tegen 
Groene Ster aantreden voor 
de 8ste finale van de beker. De 
8ste finale is op het terrein van 
Groene Ster. Zet deze wedstrijd 
dus alvast in uw agenda! Wint 
Sportclub’25 1 deze wedstrijd 
ook dan zal men tegen de win-
naar van sv Meerssen-LHC spe-
len. Kijk op www.sportclub25.
nl voor de gehele loting van het 
bekervoetbal in Zuid 2. 

Sportclub‘25 4  
is opzoek naar jou!
Heb jij ook zin om een balletje 
te trappen op zondagmorgen? 
Kom dan gerust eens een kijkje 
nemen op de training van het 
4de elftal. Op donderdagavond 
wordt om 20:00 uur begonnen 
met een lekker potje trainen 
waarna nog een gezellige avond 
in de kantine volgt. Op zondag-
morgen wordt deze teamspirit 
gebruikt op het veld. Ondanks 
dat de resultaten op dit mo-
ment minder zijn, blijft het een 
gezellig groep met jong en oud. 

Dus twijfel niet langer en kom 
op donderdag avond een kijkje 
nemen of neem contact op met 
dermeul@telfort.nl!

Programma:
Zaterdag 7 maart:
G1: Sp.cl.’25 - EHC/Heuts 12.30
Vet: Haanrade- Sp.cl.’25 17.00
Zondag 8 maart:
1e: Heksenberg -Sp.cl.’25 14.30
2e: Sp.cl.’25 – LHC 12.00 
3e: Sp.cl.’25 - WDZ 10.00
4e: Wijlre -Sp.cl.’25 12.00
VR: Sp.cl.’25- Sp. Heerlen 11.00

Uitslagen
1e: Sp.cl.’25 - Zwart Wit’19 2-0 
2e: Haanrade - Sp.cl.’25  0-5
3e: BMR- Sp.cl.’25 1-0
4e: Sp.cl.’25 - Zwart Wit’19 1-4
VR: Struchter Boys- Sp.cl.’25 6-1

Sportclub’25 1  
pakt 2de periode!
Op zondag 1 maart stond 
de wedstrijd Sportclub’25 1- 
Zwart-Wit’19 op het program-
ma. Deze wedstrijd leek op 
papier een wedstrijd zoals elke 
speelronde. Echter naar afloop 
van de wedstrijd werd duide-
lijk dat Kerkrade West met 2-2 
gelijk gespeeld had waardoor 
Sportclub’25 met een 2-0 over-
winning op de mannen uit Eys 
verzekerd was van de 2de pe-
riode titel. De eerste prijs van 
dit seizoen is dan ook binnen, 
namelijk nacompetitie voor 
promotie. Sportclub’25 1 wil 
natuurlijk op deze voet verder 
gaan en zo hoog mogelijk ein-
digen in zowel de competitie als 
in de beker. 

 BBC’77
BBC’77 zoekt jou! 
Heb je je altijd afgevraagd of 
badminton misschien wel iets 
voor jou is of wil je je gebruikte 
sportschoenen weer uit de kast 
halen? Op woensdag- en vrij-
dagavond en donderdagmor-
gen ben je van harte welkom 
om vrijblijvend een kijkje te 
komen nemen bij onze leuke 
club! Wellicht heb je interesse 

om onze gezellige en gevarieer-
de recreantengroep te komen 
versterken! Wij zorgen voor be-
geleiding en (beginners)lessen 
indien gewenst. Twijfel niet en 
trek je (oude) sportschoenen 
aan! Voor meer informatie zie 
onze site www.bbc77.nl of mail 
naar eveline103@hotmail.com.

Carlton Cup
Op vrijdag 20 februari speelde 
BBC 2 thuis in Bocholtz de 
tweede poulewedstrijd van de 
Carlton Cup. De eerste wed-
strijd werd met 3-2 verloren 
van BC Trilan 4. Om nog kans 
te maken om door te gaan naar 
de volgende ronde moest er te-
gen BC Weert 1 zo dik mogelijk 
gewonnen worden. 
Milco en Robert begonnen de 
herendubbel wat stroefjes, maar 
in de tweede set bleken zij dui-
delijk het sterkere duo te zijn. 
Relinde en Kelly gingen juist als 
een sneltrein van start, verloren 
de tweede set vrij dik en won-
nen de derde set weer ruim.
Relinde speelde daarna een so-
lide enkel en sleepte daarmee al 
het derde punt binnen. Milco 
speelde een echte thriller. Hij 
won de eerste set in de verlen-
ging, verloor de tweede set met 
21-19 en won de derde set weer 
in de verlenging.
Robert en Kelly speelden een 
spannende eerste set in de mix 
en bewezen in de tweede set dat 
zij dat laatste punt ook nog ver-
dienden door vrij ruim te win-
nen.
BBC 2 won dus met 5-0! In 
hun poule heeft nu elk team 
één wedstrijd gewonnen en 
één wedstrijd verloren. Dat be-
tekent dat in principe nog alle 
vier de teams door kunnen naar 
de volgende ronde. 
Op woensdag 4 maart worden 
de laatste twee wedstrijden ge-
speeld. BBC 2 speelt dan thuis te-
gen BC Olympia 1 om 19.15 uur. 
De BBC’ers verdienen wel wat 
extra support en aanmoediging!

 hv Olympia
Programma 
Zaterdag 7 maart
11:50: Born D2 - Olympia D1
12:15: Vlug en Lenig DB2 -  

Olympia DB2
12:40: Born DC2 - Olympia DC1
16:30: Swift 2000 DB1# -  

Olympia/Juliana DB1#
Zondag 8 maart
16:30: ESC’90 DS3 - Olympia DS1

Uitslagen 
Olympia D1 - Vlug & Lenig D3 4-13
Olympia/Juliana DB1# -  

Wijnandia DB1# 12-11
Olympia DS1 -  

Wijnandia DS1  21-19

 WNK Simpelveld
Goede prestaties  
turnsters
Tijdens de halve finale voor het 
Limburgs Kampioenschap heb-
ben in Horn de turnsters van 
Werk Naar Krachten goed ge-
presteerd.
Sanne Lenssen behaalde een 3e 
plaats in de categorie Jeugd 1 
D3. Isis Leclaire turnde in de-
zelfde categorie en plaatste zich 
ook voor de finale: ze behaalde 
een 5e plaats.
In de categorie Pupil 1 D3 be-
haalde Emma Lauterfeld een 3e 
plaats en plaatste zich hierdoor 
voor de finale. Maud Vleugels 
turnde in dezelfde categorie, 
maar haalde helaas de finale 
niet: zij werd 16e.
In de jongste categorie: Instap 
D2 turnden Jisse Jehne en Jitte 
Leclaire. Ondanks goede oefe-
ningen kwamen beide tekort 
om zich te plaatsen voor de fi-
nale. Jisse werd 12e en Jitte 27e.
De finale zal worden gehouden 
in het weekend van 28/29 maart 
in Panningen.
Van harte proficiat aan alle 
turnsters en hun trainsters: Fie-
ny van der Weerden, Jacqueline 
Hoek en Esther Meijers.


