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SIMPELVELD - De Zumpelvelder 
Revue van Harmonie St. Caecilia 
en de Naatsbrackeleare op zater-
dag 3 maart is volledig uitver-
kocht. Voor zondag 4 maart zijn 
bij het ter perse gaan van deze 
Troebadoer wel nog plaatsen 
beschikbaar. 
De Revue 2018 heeft als thema 
‘Ving iech leuk’. Tegenwoordig 
zit iedereen op Facebook, loopt 
met zijn neus in de smartphone 
en samen appen, swipen en klik-

ken we ons een ongeluk. Deze 
onderwerpen lopen dan ook als 
een rode draad door de muziek 
en de sketches. De harmonie 
zorgt er weer voor dat alle mu-
ziek van de Revue live gespeeld 
wordt. De Brackeleare en zo’n 
andere 15 zangers en zangeressen 
zullen daarbij voor de zang zor-
gen. Muziek van Hollandse, Lim-
burgse en Duitse bodem vormt 
de hoofdmoot van het program-
ma, al dan niet met een speciale  

tekst voor deze Revue. Maar ook 
muziek uit andere landen wordt 
niet geschuwd, Engelstalig of 
zelfs Russisch… Hoewel de mu-
ziek in de Revue natuurlijk de 
hoofdrol speelt, zijn er ook weer 
allerlei grappige sketches van de 
Brackeleare en andere humo-
risten. Al met al belooft het dus 
twee gezellige, grappige en gran-
dioze voorstellingen te worden. 
Als u er nog bij wilt zijn kunt u 
terecht bij Juwelier Kicken, Par-

Laatste plaatsen beschikbaar voor Zumpelvelder Revue

Burgemeester van 
Loo opteert niet voor 
derde ambtstermijn

VAALS - De tweede ambstermijn 
van burgemeester Reg van Loo 
van Vaals loopt medio decem-
ber 2018 af. Zeer onlangs heeft 
burgemeester van Loo gou-
verneur Bovens medegedeeld, 
dat hij geen gebruik zal maken 
van de optie om aan een derde 
termijn te beginnen (tot de 70e 
verjaardag).
In het gesprek met de gouver-
neur is ook gesproken over 
het tijdstip waarop gestart zal 
worden met de benoemings-
procedure die moet leiden tot 
een opvolger.
Tussen het formele einde van 
de ambstermijn van burge-
meester van Loo en de formele 
start van de nieuwe burge-
meester zal gedurende een 
beperkte tijd sprake kunnen 
zijn van een waarnemerschap.
Burgemeester van Loo heeft de 
gouverneur laten weten voor 
dat waarnemerschap beschik-
baar te zijn.

PARTIJ/WITTEM - Enthousiast is 
de hele winter gerepeteerd. De 
Toneelvrienden Partij-Wittem 
zijn nog steeds druk in de weer 
met het schaven aan de nieuw 
toneeluitvoering, getiteld: “ Dis 
vrouw…is dienge maan”. U be-
grijpt het al, het is wederom een 
klucht omgezet in het dialect van 
de streek. Het betreft een vrolijk, 
humoristisch toneelstuk in 4 be-
drijven, geschreven door Jan Tol. 
De regie is net als vorig jaar in 
de ervaren handen van Trijntje 
Rompen. Aanvang: telkens om 
20.00 uur. Entree: 7,50 euro.

Korte inhoud:
Janet Friengs, heeft jarenlang al-
leen samen met haar dochter ge-
woond. Maar de situatie is sinds 
kort veranderd. Ze is hals-over-
kop verliefd geworden op een ze-
kere Pierre Janssen. Zij heeft hem 
ontmoet tijdens haar vakantie 
op camping Valkenburg. Al heel 
gauw trekt Pierre bij moeder 

en dochter in. Dochter Fleurtje 
wil echter niets van hem weten. 
Ze vindt hem, zacht uitgedrukt, 
een kwal, geen partij voor haar 
moeder, enzovoort. En…er zijn 
nog meer problemen. De soci-
ale dienst mag beslist niet weten 
dat Pierre bij hun inwoont, want 
dan komen de uitkeringen van 
beide dames in gevaar. Dus…
moet “Pierre” doodgezwegen 
worden. Maar of dat lukt met 
Miep als buurvrouw?   U kunt 
uit deze korte samenvatting al 
gemakkelijk concluderen dat er 
tal van komische situaties op het 
podium “A ge Wienhoes” zullen 
plaatsvinden. Laat u verrassen!

Cast: Janet Friengs – Nicole de 
Groot-Bost / Fleurtje Friengs – 
Romy Senden (debutant) / Pierre 
Janssen – Bas Eijssen (gastspeler) 
/ Henriëtte Janssen – Annet van 
de Voort-Nix / Bèr Zoerbier – 
Loek Lemmens / Miep Zoerbier 
– Wilma Slangen-Lumey / Jean-

DE TONEELVRIENDEN PARTIJ-WITTEM HUNKEREN WEER NAAR HET PODIUM

“Dis vrouw… is dienge maan!”
Claude Hoepermans – Wiel Kohl 
/ Finie Hoepermans – Margriet 
Hermens-Vrancken.

Reserveren!
De toneelvoorstellingen van De 
toneelvrienden Partij-Wittem 
worden elk jaar druk bezocht. 
Daar is de organisatie natuur-
lijk maar wat trots op en blij 
mee, máár het is dan ook goed te 
weten dat u zo snel als mogelijk 
uw kaartjes dient te bestellen/ af 
te halen, want, helaas, op = op! 
U kunt als volgt reserveren:  bij 
bakkerij Meessen, Partijerweg 2, 
Partij.  Telefoon: 043 - 4501357. 
U kunt kiezen uit de volgende 
speeldagen: vrijdag 16 en 23 
maart, en de zaterdagen: 17 en 
24 maart. De uitvoeringen vin-
den plaats in gemeenschapshuis 
“A ge Wienhoes” te Partij en De 
Toneelvrienden spelen nog altijd 
voor het Goede Doel: Stichting 
Zusters Maria Goretti.

tycentrum Oud Zumpelveld, 
www.harmoniesimpelveld.nl 
voor het kopen van kaartjes. Op 
beide dagen wordt de zaal exact 
één uur voor begin van de voor-
stelling geopend. 
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VISHANDEL
F. ERKENS

e 180
 per stuk

3 stuks voor e 500

Zalmfilet
e 2000

Hollandse
nieuwe

zonder huid

per kilo e 1900
op de huid

per kilo

Kibbelingen
met saus

per bakje e 350

Weekblad d’r Troebadoer is 
een huis-aan-huis blad en 
wordt iedere dinsdag gratis 
aangeboden in een oplage van 
14.000 stuks door uitgeverij 
TMdesign aan alle bewoners 
van Bocholtz, Epen, Eys, Lemiers, 
Mechelen, Nijswiller, Partij, 
Simpelveld, Ubachsberg, Vaals, 
Vijlen, Wahlwiller en Wittem.

Advertentie/redactie-adres
-  TMdesign 

Theo Meijer 
Irmstraat 7  
Simpelveld 
06 - 19 86 88 16 
 info@weekbladtroebadoer.nl 
of info@tmdesign.nl

Aanlevertijd tot vrijdag 18.00 
uur. Of na telefonische 
afspraak. Voor info zie ook:
www.weekbladtroebadoer.nl  

Klachtenlijn bezorging

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30
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Kleintjes

Kleintje plaatsen?
Stuur uw tekst naar

info@weekbladtroebadoer.nl
Plaatsing kan al v.a. e 10,-

Zondag 4 maart
Baby-kinderkleding/

speelgoedbeurs in Vaals
Van 9:00/12:30 uur.

Prins-Willem-Alexanderplein 1
Grais entree

Hulp nodig
bij uw belasingaangite?

Neem vrijblijvend contact op  
met Wim Huppertz 

06-53408058.

Hulp nodig
bij uw administraie en/of 

jaarstukken?
Neem vrijblijvend contact op 

met Wim Huppertz 
06-53408058.

Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag 
(woensdag rustdag)

Puntelstraat 1j • Simpelveld • 045 - 544 43 44

Kijk ook eens op: www.marjo-irene.nl

Kapsalon Marjo: 
Bij aankoop van een product 

van de stylesign lijn, 

krijgt u het 2e product voor de halve prijs

Deze aanbiedingen gelden alleen in maart! 

Beautysalon Irene:
Ontspannende voetrelex massage  

incl. voedende paraine handpakking  
nu samen voor € 39,95

Lezing over de 
vroedmeester- en 
geelbuikvuurpad 
 
HEUVELLAND - Limburg en dan 
met name het Heuvelland is be-
kend van het voorkomen van de 
meest bedreigde amfibieën van 
Nederland. Dan hebben we het 
hier over de vroedmeesterpad 
en geelbuikvuurpad die in het 
gebied van Mechelen, Crapoel, 
Heijenrath en Overgeul nog ver-
spreid voorkomen. De levens-
wijze van de dieren maakt dat 
de soort zich maar moeilijk kan 
aanpassen aan de veranderde in-
richting en beheer van het land-
schap en is daarom in geheel 
Noordwest-Europa bedreigd.
IKL nodigt mensen uit om deel 

te nemen aan een lezing waarin 
de levenswijze en de verspreiding 
van de vroedmeesterpad en geel-
buikvuurpad aan de hand van 
beeldmateriaal wordt toegelicht. 
Bij de verspreiding zal de focus 
liggen op de omgeving van de 
locatie waar de presentatie ge-
houden wordt. Hierbij wordt 
nadrukkelijk een beroep gedaan 
op de waarnemingen en gebieds-
kennis van de deelnemers.
De tweede bijeenkomst bestaat 
uit een excursie waar tijdens 
een wandeling het leefgebied 
de soorten worden bekeken. De 
derde bijeenkomst zal in de loop 
van 2018 plaatsvinden en bestaat 
uit een werkdag waar we het be-
heer van een waterbiotoop gaan 
uitvoeren of een biotoopmuur 
gaan aanleggen, om het leefge-
bied te verbeteren. De locatie 

hiervoor proberen we zoveel 
mogelijk samen te bepalen.
De eerste bijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 6 maart, om 
19.30 uur bij Hotel Appartemen-
ten De Oude Hamer (Bommeri-
gerweg 28, 6281 BS Mechelen). 
De zaal is open om 19.00 uur.
Aanmelden is verplicht via www.

buitenkrachtlimburg.nl of mail 
naar w.niessen@ikl-limburg.nl.
De vervolgdagen worden vervol-
gens in overleg met de deelne-
mers gepland.
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Poort van het 
Mergellandtocht

BOCHOLTZ - Op zondag 4 maart 
a.s. organiseert Wsv NOAD van-
uit Simpelveld een geheel nieuwe 
wandeltocht: de Poort van het 
Mergellandtocht. Startplaats is 
Brasserie De Driesprong aan de 
Kruinweg bij het bungalowpark 
in Simpelveld. De parkoersbou-
wers hebben gezorgd voor afwis-
selende wandelroutes door het 
Nederlands-Duitse grensgebied.
Vanaf de start gaan alle afstan-
den richting de “Oude Molen”en 
Bulkemsbroek. De wandelaars 
op de 5 km gaan via rustige veld-
wegen richting Baneheide en 
vervolgens terug naar Simpel-
veld. De 5 km route heeft, gelet 
op de korte afstand, geen rust 
onderweg. De 10, 15 en 20 km 

wandelen door het dal van de 
Eyserbeek richting Overeys. Men 
heeft hier nog een mooi uitzicht 
op de achterkant van kasteel 
Goedenraad. Nu gaat het bergop 
richting Wahlwiller. Op de top 
van de berg is de splitsing van de 
10 en 15 km met de 20 km. De 10 
en 15 km wandelen bergafwaarts 
naar de rust in Wahlwiller terwijl 
de 20 km nog een lus richting 
Eyserlinde maakt alvorens op de 
rust in Wahlwiller te komen. In 
de rustplaats “Wildertref” ver-
zorgen NOAD-leden voor een 
natje en droogje. De 15 en 20 km 
maken van hieruit nog een om-
metje richting het Geuldal waar-
bij Mechelen en Party worden 
aangedaan alvorens weer terug 
te keren op de rust in Wahlwiller.
Gezamenlijk wandelen de 10, 15 
en 20 km van hieruit via Nyswil-
ler en Baneheide weer terug naar 

Simpelveld.
Startplaats: De Driesprong, 
Kruinweg 3, Simpelveld. Volg de 
richtingaanwijzers Natuurtrans-
ferium en Bungalowpark
Startijd: 20 km van 08:00 – 12:00 
uur / 15 km van 08:00 – 13:00 
uur / 5 en 10 km van 08:00 – 
14:00 uur. Het startbureau sluit 
om 17:00 uur.
Inschrijfgeld: € 2,50. Leden aan-

gesloten bij de KNWB ontvan-
gen op vertoon van de lidmaat-
schapskaart € 1,-- korting. Er is 
een sticker te koop voor € 0,25. 
IVV: IVV stempel is aanwezig.
Inlichtingen: Han Pirovano, tel. 
045-5250190 of 06-12534731
e-mail: info@wsv-noad.nl
website: wsv-noad.nl
De wandeltocht gaat onder alle 
weeromstandigheden door. 
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Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

geldig t/m a.s. zaterdag

Franse peperbiefstuk 
met gratis truffelsaus 100 gr. € 2.25

Gem. kipfilet  4 stuks voor € 5.75
Uienworstjes  4 halen 3 betalen

Speklappen  4 halen 3 betalen

Ribkarbonade  4 halen 3 betalen

Biefreepjes in champignontruffelsaus  100 gr. € 1.75
Varkenshaas in peperroomsaus  100 gr. € 1.50
Spitskoolsalade  100 gr. € 1.45
Tonijnsalade  100 gr. € 1.25
600 gr. Zuurkoolstamppot  

met 2 braadworstjes en jus  voor € 6.98

Woensdag gehaktdag:

500 gr. gehakt & 500 gr. braadworst € 6.35
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100 gr. grillworst
100 gr. grillham 
100 gr. grillspek                    samen e 4.98

Grillpakket

Aanbiedingen

Waldlander meergranen  van 2.75
voor  2.15

5 Kampioentjes van 2.75
voor  1.50

Mont Blanc speciaal
met kersen van 16.00

voor  11.95
Like ons op facebook @harrydewarmebakker

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

CDA Simpelveld-Bocholtz 
plaatst vraagtekens bij  
Culturele Agenda
Afgelopen donderdag werd in 
de raadscommissie de Culturele 
Agenda besproken en de CDA-
fractie stelde daarbij de nodige 
vragen over het hoe en wat van 
de keuzes die door het college van 
B&W worden gemaakt.  Keuzes 
gebaseerd op een rapport dat € 

10.000,- heeft gekost, opgesteld 
door een extern bureau  en dat 
maar voor een deel is overgeno-
men door het college. 
Vier verenigingen kwamen in de 
vergadering inspreken en lieten 
blijken slechts telefonisch te zijn 
benaderd door het bureau. Tot 
echte inhoudelijke gesprekken 
kwam het niet en bij insprekers 
bleef het onduidelijk waar het 
nu echt om draaide. Draagvlak 
voor de inhoud van de Cultu-
rele Agenda was bij hen maar 
beperkt aanwezig. En draagvlak 
is toch echt de voorwaarde om de 
Agenda tot een succes te maken, 
zo vindt het CDA.
Het CDA stelde veel vragen, maar 
kreeg soms slechts halve of hele-
maal geen antwoorden. Van een 
muziekproject genaamd ‘Klin-
kend Perspectief ’ leek het college 
niet eens te weten dat er al jaren 
problemen zijn met de uitvoering 
aan de kant van de Muziekschool. 
“Onbegrijpelijk, want hoe kun 
je nu pleiten voor een voorzet-

Simpelveld
Bocholtz

ting van een project, maar niet 
weten of het wel of niet succesvol 
is?”, aldus een verbaasde Marjo 
Brouns-Vaessen. 
“Het CDA zou graag in de agen-
da terug zien dat er ook ruimte 
is voor een muzikaal evenement 
voor jongeren met bandjes of DJ’s. 
Dat zullen we dan ook concreet 
voorstellen wanneer het stuk 
opnieuw wordt besproken”, vertelt 
Jill Jongen.
De drie lokale partijen in het 
huidige gemeentebestuur bliezen 
loftrompet en hadden slechts een 
enkele vraag. “Ongekend”, besluit 
Marjo. “Dan neem je de vereni-
gingen die hebben ingesproken 
niet serieus”. 
Omdat er géén meerderheid 
in de commissie was voor het 

Amnesty Simpelveld komt op 
voor inheemsen Colombia
Op maandag 5 februari as. komt 
Amnesty Simpelveld bijeen om 
het op te nemen voor bedreigde 
inheemsen in Columbia. Parami-
litairen vermoordden recent in 
het noordwesten van Colombia 
(Chocó) twee leiders van afro-
Colombiaanse gemeenschappen. 
De inheemse gemeenschappen 
zijn al jaren verwikkeld in een 
strijd over landrechten. Ze zijn 
echter geen partij bij het conflict. 
In de jaren negentig vluchtten 

doorleiden van de Agenda naar 
de raadsvergadering,  is het stuk 
doorgeschoven naar de com-
missievergadering in april. Het 
college doet er verstandig aan met 

culturele verenigingen aan tafel te 
gaan om écht een goed stuk met 
draagvlak op te stellen. Wordt 
vervolgd!

veel inwoners uit het gebied in 
Chocó vanwege het gewapende 
conflict. In 2006 werd de eerste 
van in totaal 13 humanitaire zo-
nes in het gebied opgericht. Dit 
betekent dat de gemeenschappen 
die er wonen geen deel willen 
uitmaken van het conflict. De 
inwoners van de zones proberen 
nu gezamenlijk hun landrechten 
terug te krijgen. Ondanks rech-
terlijke uitspraken heeft de over-
heid hun land nog steeds niet te-
ruggegeven. De moord op leiders 
Mario Castaño Bravo en Hernán 
Bedoya in november en decem-
ber is een duidelijke poging om 
dit proces dwars te bomen. Sinds 
2015 rukken de paramilitairen 
weer op naar het gebied. De in-

woners worden bedreigd en een 
aantal is al vermoord. De twee 
onlangs vermoorde leiders kre-
gen bescherming van de over-
heid. Ze kregen een kogelvrij vest 
en een mobiele telefoon. Hun 
moord laat zien dat de bescher-
ming bij lange na niet voldoende 
is. De Simpelveldse schrijfgroep 
gaat brieven schrijven aan de 
Columbiaanse autoriteiten en 
hen oproepen de inwoners van 
de humanitaire zones in Chocó 
te beschermen. De schrijfgroep 
sluit zich aan bij een wereldwijde 
schrijfactie voor deze inheemsen. 
Hebt u zin mee te schrijven? Wel-
kom op maandag 5 februari om 
19.30 uur bij ‘Interart’, Nieuwe 
Gaasstraat 2 in Simpelveld. 
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Alle carnavalskostuums liggen weer gewassen en gestreken 

in de kast, de schmink is weer opgeborgen. Toch willen wij op 

deze manier alle mensen die de carnaval in Eys op de een of 

andere manier een warm hart hebben toegedragen ontzettend 

bedanken. Wij “Prins Leon II, Prinses Maria, Prins Dané, 

Jonkvrouw Tara en Boer Didi”, hebben ontzettend genoten 

van Carnaval in Eys. Mede dankzij jullie was de carnaval in Eys 

weer super geslaagd. “Waar een klein dorp groot in is”.

Voor de laatste keer:”

Jubileumprins Leon II en Prinses Maria Alaaf

Dreigestirn Alaaf

Carnaval in Eys Alaaf

VAALS - In het VW van 2-2 staat 
een verslag van een gesprek dat 
Dhr. Bonten had met Dhr. Jae-
gers, sinds medio 2017 voorzitter 
van het CDA Vaals. Hij is door 
de leden gevraagd om het CDA 
Vaals weer op te tuigen en er een 
kwalitatieve afdeling van te ma-
ken. Over de huidige coalitie is hij 
duidelijk: ’Binnen de huidige coa-
litie zijn de posten zwak en onder-
bezet’. ‘De gemeenteraad heeft de 
wethouders benoemd. Als achteraf 
blijkt dat een wethouder dat niet 
waar kan maken zou hij daaruit 
conclusies moeten trekken’.  
Dhr. Jaegers roept de partijen op 
om betere mensen voor te dragen 
en te kiezen voor  ‘gekwalificeerde 
wethouders die hun taken volledig 
aan kunnen’. Hij noemt het slechte 
imago van de Vaalser politiek als 
belangrijkste reden dat goede en 
geschikte mensen niet instap-
pen of al vroeg afhaken. Voor het 
imago zou het volgens hem goed 
zijn als partijen weer met elkaar 
in gesprek gaan. Ook zouden zij 
hun rol en verantwoordelijkheden 
weer serieus moeten gaan nemen. 
De belangrijkste vraag blijft echter 
onbeantwoord.
Hoe kan de kiezer ervoor zorgen 
dat Vaals weer een goed bestuur 
krijgt ? In 2014 kregen de zittend 
wethouders en lijstrekkers van 
V&O en de PVDA de steun van de 
kiezer. De coalitie met LOKAAL 
koos er echter, na de verkiezin-
gen, voor hen te vervangen door 
2 leden zonder relevante kennis, 
ervaring en steun van de keizers. 

Lijst

5

Duidelijk is dat zij zich daarbij 
hebben laten leiden door indivi-
duele belangen ten koste van het 
algemeen belang van de inwoners 
van Vaals. Deze coalitie heeft het 
beeld bevestigd dat politici alleen 
maar met zichzelf bezig zijn. 
HET ALTERNATIEF weet ook 
niet hoe deze vorm van bedrog te 
voorkomen is. Als de raad is geko-
zen doen de raadsleden wat ze wil-
len, daar kan niemand meer wat 
aan doen. De kiezer niet en ook de 
politieke partijen niet. V&O en de 
PVDA zijn leeggelopen maar de 
raadsleden en wethouders hou-
den stevig vast aan hun stoeltje. 
HET ALTERNATIEF ziet maar 
één manier om het vertrouwen in 
de politiek te herstellen en dat is 
aanscherping van de gedragsregels 
zodat de het nieuwe gemeentebe-

stuur vooraf precies weet wat wel 
en niet kan.  
HET ALTERNATIEF wil dat de 
gedragscode wordt aangescherpt 
op de punten belangenverstrenge-
ling, vriendjespolitiek en seksueel 
ongepast gedrag. Ook wil HET 
ALTERNATIEF dat het bestuur 
stopt met dure feestjes op koste 
van de inwoners, geen opdrachten 
meer verstrekt aan bedrijven waar 

familieleden werken en zich niet 
meer bemoeit met zaken waar ei-
gen financiële belangen spelen. Als 
het gemeentebestuur zich nu eens 
een paar jaar netjes gedraagt dan 
komt misschien het vertrouwen 
ook weer terug.

RJE Verbeek, voorzitter van  
HET ALTERNATIEF !

Start verbouwing woningen 
Haembuckersstraat

Woningsiching Simpelveld start in de week van 5 maart 
2018 met de verbouwing van de 35 eengezinswoningen 
aan de Haembuckersstraat te Simpelveld. Het gaat 
om onderhoud en energeische verbeteringen aan de 
woningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
de aannemers: Dakdekkersbedrijf Peter Ummels BV uit 
Brunssum en Boterweck bv uit Kerkrade.

Uiteraard doen de aannemers hun best om de 
overlast voor de omwonende te beperken, maar is het 
onvermijdelijk dat er overlast zal plaatsvinden, onder 
meer van extra (vracht)verkeer. De bouwaciviteiten 
duren tot ca. juli 2018. Indien u vragen heet en/of 
opmerkingen ijdens de bouwwerkzaamheden, 
kunt u zich wenden tot Woningsiching Simpelveld 
tel. 045-5441727
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Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz
Telefoon 045 - 544 14 38   Fax 045 - 544 33 34

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

do. / vr. / za. aanbieding 

VLEESWAREN

Preskop 100 gr. € 1.19
Rauwe ham 100 gr. € 1.99
Berliner 100 gr. € 0.99
Peperhamworst 100 gr. € 1.09

VERS VLEES

Pepersteaks 100 gr. € 2.35
Runderpoulet 500 gr. € 5.75
Runderbraadstuk 500 gr. € 7.95
Varkensfricandeau 500 gr. € 5.45
Kipilet 500 gr. € 4.50

donderdag: pizzadag 

diverse Pizza’s per stuk € 5.95

Onze 

aanbiedingen: 

t/m

zaterdag a.s.

di. / wo. aanb.

kant & klaar 

Gehakt en/of
braadworst  

kilo € 5.75
Magere

speklappen  

500 gr. € 3.75

Kippilav  

500 gr. € 6.25
Goulash  

500 gr. € 6.25
Spaghetti  

500 gr. € 3.75
In gesprek met 
wethouder Thijs Gulpen

Veel burgers zijn zielsgelukkig met 
hun huisdier en beleven er veel 
plezier aan. Een aantal van deze 
mensen bezitten een of meerdere 
honden en moeten deze daardoor 
dagelijks uitlaten om zijn / hun 
behoefte te laten doen.
Het uitlaten van de hond levert 
vaak voor de hondenbezitter ook 
nog leuke nieuwe sociale con-
tacten en een uitbreiding van de 
sociale omgeving op. Dit wordt 
door de hondenbezitter als leuk 
en prettig ervaren.
Echter, wordt het hondenbezit 
lang niet altijd door iedereen als 
leuk en prettig ervaren.
Immers, door het uitlaten van de 
honden ontstaat er ook overlast. 
Hondenpoep. De grootste ergernis 

in de samenleving . Nog steeds 
zijn er hondenbezitters die wel 
de geneugten maar niet de lasten 
van de hond willen dragen. 
De samenleving zegt hierover: 
“Waarom worden de gelden die 
geïnd worden uit de honden-
belasting hier niet voor ingezet, 
bijvoorbeeld in de vorm van meer 
handhaving.” De hondenbezitter 
wil juist van die hondenbelasting 
af. De hondenbezitter vindt het 
onterecht dat zij als enige bezitter 
van een huisdier belasting moeten 
betalen.
Leefbaar Simpelveld zal in ieder 
geval in de komende raadsperi-
ode zorgvuldig gaan kijken, en 
onderzoeken, op welke wijze deze 
heffing een andere invulling zou 
kunnen krijgen.
Tevens blijven wij een dringend 
beroep doen op de hondenbezit-
ters, om zorgvuldig om te gaan 
met de hondenpoep, “wie die 
schoen past, trekt hem aan”.

Tot de volgende rubriek
Thijs Gulpen.

Nieuws van  
Bocholtz Promotion

BOCHOLTZ - Bocholtz kent een 
rijke historie qua wielerwed-
strijden met grote namen in het 
verleden. Afgelopen jaren is er 
door Bocholtz Promotion een 
aantal keren een wedstrijd geor-
ganiseerd. Bocholtz Promotion 
houdt op te bestaan, zij gaan op 
in de ondernemersvereniging 
Booches Bie een. De laatste 4 ja-
ren hebben ondertekenden met 
succes een cyclo cross en moun-
tainbike wedstrijd georganiseerd 
in de wintermaanden. 

Wij willen echter meer als we een 
aantal mensen vinden die samen 
met ons een nieuw comité willen 
oprichten. Als er animo is willen 
we op zondag 15 juli een wed-
strijd voor de jeugdcategorieën 
van de KNWU organiseren. Kij-
kend naar de financiële haalbaar-
heid dan is dit geen probleem, de 
begroting voor deze jeugdwed-
strijd is dankzij bijdrage Lim-
burg Cycling en gemeente voor 
het grootste gedeelte gedekt. We 
willen daarom met jullie van ge-
dachten wisselen op donderdag 8 
maart om 20.00 uur in Café Oud 
Bocholtz. Leo Deswijzen / Marian-
ne Alleleijn / Albert van der Leeuw
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ZijActief Eys is in januari van 
start gegaan met Kienen voor de 
leden en op 19 februari jl. had-
den wij onze Jaarvergadering 
waarin het bestuur verantwoor-
ding aflegt over 2017 en waar wij 
ook het nieuwe jaarprogramma 

afdeling Eys

met de leden bespreken.
• Maandag 12 maart zal Marga 
Janssens uit Maastricht voor ons 
een workshop verzorgen over 
wol vervilten. Na een korte uitleg 
over vilten gaan we een corsage 
maken.
• Maandag 9 april komt Joshua 
van Wersch uit Mechelen ver-
tellen over zijn Varkenshoede-
rij. Na de pauze is er een kleine 

proeverij.
• Maandag 14 mei is er een lezing 
van Remedica uit Eindhoven en 
op maandag 11 juni vindt onze 
jaarlijkse Afternoon Tea plaats, 
met hapjes gemaakt door onze 
eigen leden.

Al onze avonden worden gehou-
den in Cafe Sport, Grachtstraat 
1a in Eys en beginnen om 20.00 

uur, met uitzondering van de Af-
ternoon Tea die begint om 19.00 
uur. Toegang voor leden is gratis 
(soms wordt een kleine bijdrage 
gevraagd), niet-leden betalen 
een bijdrage in de kosten.

Informatie en aanmelden kan 
bij de secretaris, Lisette Langens, 
email: zijactief.eys@gmail.com.
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Dorpsstraat 19

6277 NC Slenaken

T 043-4573201

WWW.GASTERIJBERGENDAL.NL

Voorjaarsthema  
‘Nieuw Zeelandse Lamsgerechten’

Van ma t/m vrij 20% korting 
op de hoofdgerechten van deze kaart

3-gangen lunchmenu € 14,95
3-gangen wandelkeuzemenu € 23,95

Elke dag open voor koie en vlaai vanaf 09.00u
Keuken open voor lunch en diner vanaf 12.00u

Elke woensdag onbeperkt spareribs € 13,95
Elke donderdag onbeperkt slibtong € 15,95

0 4 5  -  5 4 4 0 8 7 3
Stampstraat 26b

6369 BD  Simpelveld

hugo@meurers.nl

www.meurers.nl

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese

•  volledige gebitsprothese  

op implantaten

•  reparaties en passend maken  

van bestaande prothese

• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

Met een sociaal hart 
en gezond verstand!
 
VAALS - Met dit programma zet 
de PvdA Vaals haar sociaal de-
mocratische koers uit voor de 
aankomende raadsperiode. Het 
is een programma waarin we 
voortborduren op acht jaren in-
tensief en succesvol besturen van 
onze gemeente, voor de mensen 
en met de mensen. Een program-
ma waarin wij de goede dingen 
die we hebben bereikt behouden, 
en waarin we zaken die meer 
aandacht vragen scherp neerzet-
ten. En vooral een programma 
dat de gemeente Vaals ziet als 
een gemeenschap van mensen 
waarin wij keuzes maken die er 
echt toe doen. Samengevat zijn 
er een aantal punten die nader 
uitgewerkt zijn in het volledige 
programma. Wij richten onze 
aandacht op:

Arbeid
We heten niet voor niets Partij van 
de Arbeid. We blijven ons inspan-
nen voor werkgelegenheid voor 
onze inwoners. Werken over de 
landsgrens heen moet makkelijker 
worden. Ook moet de gemeente 
werkervarings- en stageplekken 
bieden. We gaan stimulerings-
maatregelen opzetten om makke-
lijker een eigen onderneming op te 

starten. Wij ondersteunen starten-
de Zelfstandigen Zonder Personeel 
(ZZP-ers).

Achterstanden bestrijden
Gebrek of achterstand komt zelden 
alleen. Armoede, schulden, slech-
tere gezondheid, laaggeleerdheid, 
korter onderwijs vind je vaak bij 
dezelfde gezinnen. Zwakte is geen 
eigenschap maar een positie. Wij 
willen de beschikbare budget-
ten vanuit het Rijk inzetten voor 
bijzondere bijstand aan gepensi-
oneerden met onvolledige AOW. 
Wij gaan ons inzetten voor een 
regeling “tegemoetkoming chro-
nisch zieken en gehandicapten.” 
Wij gaan ons richten op jonge 
mensen met schulden zodat zij 
snel weer aan een toekomst voor 
zichzelf kunnen werken. We gaan 
investeren in een “Masterplan 
Laaggeletterdheid” waarmee we 

het aantal laaggeletterden in onze 
gemeente structureel proberen te 
verminderen. Wij willen dat het 
Taalcafé behouden blijft en uit-
gebreid wordt. Taallessen moeten 
ook in Vaals gegeven worden en 
niet alleen bij de grote onderwijs-
instellingen in Maastricht of in 
Heerlen. De openbare bibliotheek 
moet als sociaal maatschappelijke 
ontmoetingsplek, met al haar spe-
cifieke functies, blijven.

Toegankelijkheid voor 
iedereen
Een van de kernwaarden van de 
PvdA is, dat iedereen moet mee 
kunnen doen. Dat is ook het uit-
gangspunt van een inclusieve 
samenleving. Een voor iedereen 
toegankelijke gemeente. Niet al-
leen gebouwen, maar ook onder-
wijs, informatie, sport en cultuur 
moet voor iedereen toegankelijk 
zijn. Als mensen de voorzieningen 
niet bereiken, moeten de voor-
zieningen de mensen bereiken. 
Maatwerk en voorlichting, goede 
scholingen en kennis van buurta-
len, een flexibele subsidieverorde-
ning, moderne accommodaties en 
goede openbare verbindingen zijn 
belangrijke randvoorwaarden.

Bouwen en wonen
We willen dat inwoners in een 
vroeg stadium betrokken worden 
bij hun woonomgeving. Zo bie-
den we hen keuzemogelijkheden 
en medeverantwoordelijkheid. De 
huidige twee locaties voor Studen-
tenhuisvestiging zijn voldoende 
om ook op middellange termijn 
in de behoefte te voorzien. De uit-
gangspunten in de lokale woon-
visie zijn onze leidraad voor het 
behouden van, en het aantrekken 
van een gevarieerde bevolkings-
opbouw. We willen te weten ko-
men (onderzoek) welke wensen 
en ideeën vooral jongeren hebben 
over wonen en verblijven. Om 
als oudere zelfstandig te kunnen 
blijven wonen moet er kwalitatief 
en voldoende aanbod in geschik-
te woningen zijn. Bescherming 
van beeldbepalende panden: wij 
gaan werken aan een functione-
rend en herkenbaar gemeentelijk 
Monumentenbeleid, dat breed 
gedragen wordt. Wij zullen de 

mogelijkheden onderzoeken voor 
een subsidieregeling voor energie-
maatregelen voor deze panden. Zij 
behoren tot de identiteit en aan-
trekkingskracht van de gemeente 
Vaals. Trottoirs en wegen blijven 
we verbeteren en daar waar nodig 
vernieuwen. Ons motto is hierbij: 
‘s morgens gemeld, ‘s middags her-
steld. Meer groen: wij gaan aan de 
slag met een “Herinneringsbos”. 
Ook willen wij de leegstaande 
plekken in onze kernen duurzaam 
benutten. Hierbij denken wij aan 
het planten van fruitbomen of het 
inrichten van en door kinderen 
van moestuinen.

Vaals zelfstandig  
maar niet solistisch
Wij kijken over gemeentelijke-, 
provinciale- en landsgrenzen heen 
waar dat ook voor onze bewoners 
kansen biedt. Dus samenwerken 
waar het kan, zelfstandig waar 
het moet. De reeds ingezette sa-
menwerking tussen de gemeenten 
Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-
Margraten (De Lijn50 samenwer-
king) is hier een goed en aanspre-
kend voorbeeld van.
De komende weken, tot aan de 
verkiezingen toe, zullen wij weke-
lijks op de diverse speerpunten van 
ons programma dieper inzoomen. 
Bent u nu al geïnteresseerd in het 
volledige programma, stuur dan 
een mail aan jnp.winkens@home.
nl en u ontvangt het PvdA pro-
gramma in uw mailbox. Ons vol-
ledig verkiezingsprogramma vindt 
u ook op: http://vaals.pvda.nl
PvdA Vaals
Jo Winkens - Lijsttrekker

Wandelen in  
St Geertruid 

Op zondag 4 maart is er een 
nieuwe wandeling te St Geer-
truid. De wandeling begint om 
12.00 uur bij de parkeerplaats 
van de kerk. De wandeling gaat 
voor een groot deel door het 
Savelsbos. Iedereen is welkom. 
Bijdrage slechts een euro. In-
lichtingen over de wandeling bij 
Norbert Maussen tel nummer 
043 4504673 of 06 43582754
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Markt 1, 6369 AH Simpelveld

Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 045 544 83 83 | www.simpelveld.nl

 

Wachtdienst openbare werken  

(spoed buiten kantooruren) tel: 06-53503129
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E  Openingsijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 

Tijdens de openingsijden kunt u vrij binnenlopen.  
Maakt u liever van tevoren een afspraak? Dat kan ijdens openingsijden.  
Bel voor een afspraak 045 544 83 83.

E  Wmo-zorgloket 
Voor alle (aan)vragen over de Wmo kunt u ijdens openingsijden terecht 
in ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Simpelveld.  
U kunt ook 's morgens telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 
045 544 83 83.

E  Belasingloket 
Al uw persoonlijke belasingzaken 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  Jeugd en Gezin Simpelveld-Bocholtz 

Ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar: telefoon 045 544 83 83 of 
jeugdengezin@simpelveld.nl

E  Klachten en meldingen 
 Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen 
over openbare ruimte kunt u bellen: 045 544 83 83.

E Afspraak maken B&W
  Heet u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan 

vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers. 
 

 Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.
  Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen 

met het bestuurssecretariaat.
 

 Dat kan telefonisch via 045 544 83 01 of via e-mail: bestuur@simpelveld.nl

 -  u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te 
geven;

 -  om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste 
instanie de deskundige ambtenaar contact met u op;

 -  na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.
 

 Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.

Het zonnepanelenproject Parkstad is een 

groot succes. Onze gemeente was met het 

aantal deelnemers procentueel gezien koplo-

per in Parkstad. Familie Wite uit Simpelveld 
was een van de eerste deelnemers. Inmiddels 

liggen de zonnepanelen een half jaar op hun 

dak. Wethouder Wiel Schleijpen ging langs 

om Henk Wite naar zijn ervaring te vragen. 
Meneer Wite: “Mijn schoonbroer woont in 
Landgraaf waar het zonnepanelenproject ooit 

is gestart. Hij was heel enthousiast. Dus toen 

het hier in Simpelveld werd uitgerold, heb ik 

me meteen aangemeld voor de informaiebij-
eenkomst. 

Henk Wite ging niet over één nacht ijs: “Via 
DUW Parkstad kon je grais een energiecoach 
laten komen. Daar hebben we gebruik van 

gemaakt. Die begeleiding miste ik bij Volta. 
Ik heb ook een vergelijkende oferte aange-

vraagd bij een andere leverancier. Die was 

per saldo goedkoper, maar het rendement 

lag lager. De zekerheid en betrouwbaarheid 

die de gemeente biedt en het feit dat je vol-

ledig wordt ontzorgd, waren voor mij toch 

reden om in te stappen in het zonnepanelen-

project Parkstad.” 

Na het uitbrengen van de oferte heet Volta 

Elk zonnepaneel pure winst
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een schouw gedaan in het huis 

van familie Wite. “Alles werd in 
orde bevonden. Maar toen de 

monteurs op de dag van plaat-

sing het dak op gingen, consta-

teerden ze dat de dakpannen 

te slecht waren voor montage. 

Gelukkig konden ze na het ver-

vangen van derig pannen toch 
aan de slag. Verder is alles keurig 
afgewerkt. Ook toen vrij snel 

bleek dat twee omvormers stuk 

waren, heet Volta dat meteen 
verholpen. De nazorg is uitste-

kend.”

Voor veel deelnemers aan het 
zonnepanelenproject is het i-

nanciële plaatje doorslaggevend. 

Wethouder Wiel Schleijpen vindt 

het begrijpelijk dat inwoners 

naar hun portemonnee kijken: 

“Daarom is dit een succesvol 
project. De eerste 15 jaar is de 

besparing hoger dan de alossing 
van de lening. De resterende 10 

jaar proiteren deelnemers van 
het volle rendement. En onder-

tussen leveren we allemaal onze 

bijdrage aan het milieu.”

Meneer Wite heet nog een 
ip voor belangstellenden: “Als 
je gaat googelen op de term 

‘zonnepanelen’ krijg je heel 

veel informaie. Maar als je niet 
technisch onderlegd bent, is 

het Chinees. Laat je dus goed 

informeren en reken voor jezelf 

uit of het zich loont. Ik had een 

aanbieder die goedkoper was. 

Maar verdeeld over 15 jaar, krijg 

ik er bij het zonnepanelenpro-

ject Parkstad wel veel meer voor 

terug.” Wethouder Schleijpen 

voegt daar aan toe: “Uiteraard 
willen we zoveel mogelijk men-

sen enthousiast maken voor dit project maar 

Het Zonnepanelenproject Parkstad is in 

Simpelveld een groot succes. Op dit moment 

staat de teller op ruim 180 deelnemers. Om 

ervoor te zorgen dat voldoende budget be-

schikbaar blijt, heet de raad eind vorig jaar 
wederom ruim 1 miljoen euro vrijgemaakt 

voor nieuwe kredietaanvragen. U kunt dus 

nog alijd aan het project deelnemen.

Wie kan meedoen?

Alle pariculiere woningeigenaren (ook met 
een smalle beurs), maar ook bedrijven en 

verenigingen met een kleinverbruikersaan-

sluiing van maximaal 3×80 ampère kunnen 
meedoen.

Meer weten?

Op dinsdag 13 maart 2018 is er weer een 

informaieavond.
Locaie: raadszaal gemeentehuis Simpelveld, 
Markt 1 in Simpelveld.

Inloop tussen 19:00 en 19:30 uur en einde 

rond 21:00 uur.

U bent van harte uitgenodigd de informaie-

avond bij te wonen.

Aanmelden

Vanwege de organisaie moet u zich van 
tevoren aanmelden. Dit kan door een e-mail 

te sturen naar  

zonnepanelenproject@simpelveld.nl,  

onder vermelding van het aantal deelnemers.

Meer informaie vindt u op de website www.
zonnepanelenprojectparkstad.nl  

Informaieavond Zonnepanelenproject Parkstad

ook als mensen de zonnepanelen bij een an-

dere leverancier afnemen, is dat prima. Het 

gaat ons om het klimaat. Elk zonnepaneel is 

pure winst voor het milieu.” 
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van familie Wite. “Alles werd in 

vangen van derig pannen toch 
aan de slag. Verder is alles keurig 

waren, heet Volta dat meteen 

Voor veel deelnemers aan het 
zonnepanelenproject is het i

“Daarom is dit een succesvol 

besparing hoger dan de alossing 

jaar proiteren deelnemers van 

Meneer Wite heet nog een 
ip voor belangstellenden: “Als 

veel informaie. Maar als je niet 

voegt daar aan toe: “Uiteraard 

schikbaar blijt, heet de raad eind vorig jaar 

nog alijd aan het project deelnemen.

Alle pariculiere woningeigenaren (ook met 

sluiing van maximaal 3×80 ampère kunnen 

informaieavond.
Locaie: raadszaal gemeentehuis Simpelveld, 

U bent van harte uitgenodigd de informaie

Vanwege de organisaie moet u zich van 

Meer informaie vindt u op de website www.

Informaieavond Zonnepanelenproject Parkstad
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Oiciële bekendmakingen en mededelingen
E  Laad- en loszone met blokijden 

in Vroenhofstraat ter hoogte van 
huisnummer 5

In verband met het coninueren van de 
bedrijfsvoering van de ondernemers in de 

Vroenhofstraat in Simpelveld hebben burge-

meester en wethouders besloten tot: 

* Het instellen van een laad- en loszone (2 
parkeervakken) met blokijden van maan-

dag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur in de 
Vroenhofstraat ter hoogte van huisnummer 
5 te Simpelveld. 
In de laad- en loszone geldt een maximale 
laad- en losijd van 30 minuten.
Buiten de blokijden kunnen bewoners/be-

zoekers ook gebruik maken van deze beide 

parkeervakken (met inachtneming van de 

blauwe zone ijden).

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd 

door middel van het aanbrengen van het 

bord E07 (laad- en loszone), het onderbord 

OB504, het onderbord “maandag t/m vrijdag 
van 8.30 – 17.00 uur” en het onderbord 

“max. 30 min”.
 

Het oiciële verkeersbesluit is terug te 
vinden op de website van de Staatscourant 

via www.oicielebekendmakingen.nl. Het 
verkeersbesluit is op 28 februari 2018 gepu-

bliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

bezwaar maken, binnen zes weken na de dag 

van publicaie in de Staatscourant daarvan, 
door het indienen van een bezwaarschrit bij 
het college van Burgemeester en Wethou-

ders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Het bezwaarschrit moet op grond van arikel 
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 bezwaarschrit rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 

voorlopige voorziening verzoeken bij de voor-

zieningenrechter van de rechtbank Limburg, 

Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer 
informaie over de procedure en de eventu-

ele bijkomende kosten verwijzen wij u naar 

htp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Algemene gehandicaptenparkeerplaats Kerk-

straat nabij de hellingbaan kerk

Burgemeester en Wethouders hebben met 

betrekking tot verkeersbesluiten besloten 

tot:

* Het instellen van een algemene gehandi-
captenparkeerplaats in de Kerkstraat nabij 
de hellingbaan van de kerk te Bocholtz

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd 

door middel van het plaatsen van het bord 

E6 (algemene gehandicaptenparkeerplaats). 

Daarnaast zal hiervoor één nieuw parkeervak 
worden gerealiseerd met belijning.

De realisaie van dit besluit vindt plaats in het 
voorjaar/zomer 2018.

Het oiciële verkeersbesluit is terug te 
vinden op de website van de Staatscourant 

via www.oicielebekendmakingen.nl. Het 
verkeersbesluit is op 28 februari 2018 gepu-

bliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

bezwaar maken, binnen zes weken na de dag 

van publicaie in de Staatscourant daarvan, 
door het indienen van een bezwaarschrit bij 
het college van Burgemeester en Wethou-

ders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Het bezwaarschrit moet op grond van arikel 
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 bezwaarschrit rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 

voorlopige voorziening verzoeken bij de voor-

zieningenrechter van de rechtbank Limburg, 

Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer 

Vanwege de voorspelling dat de nachtem-

peratuur deze week ver onder nul zal dalen 

en de temperatuur ook overdag niet boven 

het vriespunt zal uitkomen, is besloten dat de 

GFT-containers in de week 

van maandag 26 februari t/m 
vrijdag 2 maart 2018 niet 

worden geledigd. 

Doordat het afval vastvriest 

in de GFT-container kunnen 

slechts weinig containers 

goed worden leeggemaakt. 

Daarnaast gaan bevroren 

containers snel kapot door 

het leegkloppen in de wagen. 

Omdat ook restafval kan 

vastvriezen is het raadzaam 

om, voordat u de container 

aanbiedt, te controleren of 

het afval los in de container 

zit en eventueel het afval 

met een schep los te steken. 

GFT-emmers worden wel geledigd 
De kleine GFT-emmers worden wél geledigd. 
Omdat de meeste GFT-emmers op het balkon 

of binnen in de woning staan, verwachten we 

hierbij minder problemen. We vragen u wel 

om deze emmers pas in de ochtend aan de 

straat te zeten en niet al de avond ervoor. 
De inzameling van de emmers start daarom 

vanaf 09.00 uur in plaats van 

08.00 uur. 

Wanneer wordt de GFT-

container wel weer gele-

digd? 
Zodra de temperatuur overdag 

weer boven het vriespunt uit-

komt starten we opnieuw met 

de inzameling van GFT-afval. 

Voor de meest actuele infor-
maie raadpleeg www.rd4.nl. 
Als u vragen heet kunt u bel-
len met het Rd4-servicepunt 

(045) 543 71 00 of mailen naar 

info@rd4.nl.

Rd4 stopt ijdelijk met ledigen GFT-containers 
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Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twiter, Facebook
en Instagram

E  Kennisgeving verlenging beslis-
termijn, wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

maken bekend dat zij in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht heb-

ben besloten voor de volgende aanvraag de 

beslistermijn te verlengen met een termijn 

van maximaal 6 weken:

Voor:  het bouwen van een weegbrug, het 

ijdelijk creëren van een opslagruimte 
en het plaatsen van een ijdelijke kan-

toorcontainer

Locaie:  Bocholtzerweg 18 te  

6369 TG Simpelveld

Dossiernummer: 91314

De beslistermijn wordt verlengd in verband 

met het opvragen van aanvullende gegevens. 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslis-

datum 6 april 2018.

E Portefeuilleverdeling

Burgemeester mr. R. de Boer: 

Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding, Hand-

having Milieu en Bouw- en Woningtoezicht, Economie, Financiën, Dienstver-

lening, Informaisering en Automaisering, Communicaie, Intergemeentelijke 
Samenwerking, Euregionale zaken, Personeel en Organisaie.

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 

Mobiliteit, Sport, Milieu, Wonen en Ruimtelijke kwaliteit

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 

Werk en Inkomen (Sociale Zaken), Volksgezondheid, Maatschappelijke Onder-
steuning, Ouderenzorg, Toerisme

Wethouder J.W.H. Hodinius

Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs, Cultuur

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht, 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: het realiseren van een woonhuis

  Locaie:  Vlengendaal 91 te  
6351 HC Bocholtz

 Verzenddatum: 16 februari 2018

 Dossiernummer: 88578

E Voor:  het verbouwen van het woonhuis 

met schuur tot een nieuw woon-

huis

  Locaie:  Wijnstraat 12 te  

6369 GJ Simpelveld

 Verzenddatum: 22 februari 2018

 Dossiernummer: 91371

E Voor:  het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde van de woning

  Locaie:  Puntelstraat 38 te  

6369 TC Simpelveld

 Verzenddatum: 22 februari 2018

 Dossiernummer: 90290

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 ijdens de openings-

ijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de dag van verzending 

daarvan bezwaar maken, door het indienen 

van een bezwaarschrit bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel-

veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Het bezwaarschrit moet op grond van arikel 
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 bezwaarschrit 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 getrofen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Van de verzoeker van een voorlopige voorzie-

ning wordt een griierecht geheven. U wordt 
door de griie van de rechtbank geïnfor-
meerd over de hoogte van het griierecht en 
de wijze van betaling.

E  Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

maken bekend dat zij de volgende aanvragen 

voor een omgevingsvergunning, waarbij de 

reguliere voorbereidingsprocedure van toe-

passing is, hebben ontvangen:

E Voor:  Aanbrengen reclamedoek in  

aluminium frame

  Locaie:  Marktstraat 1  

6369 AG Simpelveld

 Datum ontvangst: 17-02-2018

 Dossiernummer: 93305

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 

vergunningen kunt u in dit stadium geen 

bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 

mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 

het college van burgemeester en wethouders 

een beslissing op de vergunningaanvraag 

heet genomen.
Voor informaie over deze aanvragen kunt u 
ons bellen, telefoon 045 544 83 83.

informaie over de procedure en de eventu-

ele bijkomende kosten verwijzen wij u naar 

htp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
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Vijlerhof:

Iedere dag ontbijtbufet 

van 8 tot 10 uur                  

Zondags van 8 tot 12 uur

Elke zondag brunchbufet 

van 12 tot 14 uur

Prachig uitzicht vanuit 

ons restaurant,

Heerlijk terras.

Lunch en Diner                     

van 12.30 tot 21 uur 

Reserveer 

ijdig uw 
Paas 

Ontbijt

Brunch 

of Diner 

www.vijlerhof.nl                   

043-3061710

Mededelingen: 
• Vrijdag 2 maart viering we-
reldgebedsdag te Gulpen om 
15.00 uur in de Toeristenkerk te 
Gulpen. Vocaal Group Together 
verleent medewerking aan de 
viering en zorgt voor de zang. 
Na afloop is er een gezellige nazit 
met koffie/thee en gebak.
• Zaterdag 3 maart 2e limburg-
se Vrouwendag te Roermond. 
De middag staat gepland vanaf 
12.30 uur tot 16.30 uur in za-
lencentrum het Forum in Roer-
mond. Je kunt 2 workshops 
volgen rond de thema’s ‘Asserti-
viteit voorkomt stress’, ‘weet wat 
je uitstraalt’ en ‘zelfbeschikking’. 
Vooraanmelding kan via 
zijactief@zijactieflimburg.nl
Voor meer informatie omtrent 
aanmelding, kosten en program-

afdeling Bocholtz

ma zie onze site www.zijactieflimburg.nl/ 
bocholtz onder “nieuws”.
• Maandag 19 maart workshop Paasstuk ma-
ken. Om in de paassfeer te komen maken we 
ieder een mooi paasstuk. Gezellig om dit sa-
men te doen. Aanvang 19.00 uur in café “oud 
Bocholtz”. Je dient zelf je spullen mee te ne-
men en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Hulp is altijd aanwezig. Wel aanmelden voor 
maandag 12 maart bij Jeanne Dautzenberg 
tel. 045-5444761 of via email jeanne.dautzen-
berg@tele2.nl.
• Dinsdag 20 maart Dag van de alleengaande 
in Auberge de Rousch te Heerlen. Deze dag 
wordt georganiseerd door Zijactief Limburg. 
De vluchtelingennetwerk Limburg infor-
meert ons over de vluchtelingen die in onze 
dorpen en steden zijn komen wonen.. Heb 
je interesse dan aanmelden vóór 2 maart a.s. 
Voor meer informatie omtrent aanmelding, 
kosten en programma zie programmaboekje 
en onze site www.zijactieflimburg.nl/bocholtz 
onder “nieuws”.

Bezorg(st)er gezocht!!!
Voor een route in Bocholtz en Vaals 

zoeken we nog een sporieve bezorger 
voor weekblad d’r Troebadoer.
info@weekbladtroebadoer.nl
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‘Verschillen tussen 
mannen en vrouwen’

VAALS - Humoristische lezing 
Léon Pouls. Donderdag 8 maart 
14.30u, in het kader van Interna-

tionale Vrouwendag. Bibliotheek 
Vaals – Gratis entree.
Na deze lezing kijkt u voorgoed 
met andere ogen naar uw part-
ner! Een boeiende en humoreske 
lezing met een ferme knipoog 
naar al die dingen die ons als 

mannen en vrouwen zo verschil-
lend maken. Léon Pouls, psycho-
sociaal therapeut Centrum voor 
Coaching, legt in zijn lezing met 
de nodige humor die verschil-
len tussen mannen en vrouwen 
haarfijn bloot. U gaat niet alleen 

samen naar huis met een glim-
lach, maar ook met de nodige 
tips om uw relatie nog beter te 
maken. www.leonpoulsspreker.nl
Aanmelden via: 
vaals@heuvellandbibliotheken.nl 
of 043-3080110
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Dagelijks geopend
lunch van 12.00 - 17.00 uur

à la carte van 12.00 - 20.00 uur
 

LUNCHTIP
3-gangen keuze lunchmenu

e 14,95
 

FORELLENWEKEN 
SPECIALE FORELGERECHTEN

van maandag t/m vrijdag  
bieden wij alle  

forelhoofdgerechten  
met 20% koring!

Bourgondisch Genieten

Euverem 30
6271 PK  Euverem (Gulpen)

tel.: 043 - 450 3715
info@gasthofeuverem.nl
www.gasthofeuverem.nl

MOTIE LUIERS
Het CDA heeft tijdens de afgelopen raadsver-
gadering gepoogd om een regeling te treffen 
om jonge gezinnen die vanwege gezinsuitbrei-
ding dagelijks te maken hebben met baby-
luiers, gebruik te laten maken van een reeds 
bestaande regeling in gemeente Vaals. Het is 
goed om te weten (voor hen die het aangaat) 
dat in voorgaande raadsperioden een regeling 
is ontstaan om mensen die door een handicap 
of chronische ziekte te maken krijgen met 
extra medisch afval (o.a. incontinentiemate-
riaal) gebruik kunnen laten maken van een 
compensatieregeling t.a.v. afvalstoffenhef-
fing. Het CDA is van mening dat ook jonge 
gezinnen via de afvalstoffenheffing gecom-
penseerd zouden moeten worden. Wij willen 
met z’n allen dat Vaals een aantrekkelijke 
vestigingsplaats wordt voor jonge gezinnen 
en wij denken dat dergelijke regelingen daar 
een positieve rol bij spelen. De andere partijen 
konden zich echter niet vinden in ons voorstel, 
waardoor het niet aangenomen 
werd. Desalniettemin hebben wij 
bij deze de bestaande regeling 
nogmaals onder de aandacht 
gebracht. Wilt u dat ook jonge 
gezinnen met kinderen onder de 
3 jaar een vermindering op de 

afvalstoffenheffing 
krijgen, stem dan 21 
maart op CDA.

MOTIE STARTERS 
WONINGMARKT
Tijdens deze zelfde 
vergadering heeft 
het CDA gepoogd het College de 
opdracht te geven om onderzoek 
te doen naar mogelijkheden om 
voor jonge inwoners en star-
ters een betere vertrekpositie te 
creëren. CDA VAALS had al 
vaker aangegeven dat jongeren en 
starters vaak moeilijk een woning 
naar behoefte kunnen verwer-
ven, omdat de financiële positie 
daarvoor bij aanvang van hun 
maatschappelijke carrière vaak 
onvoldoende is. Dit resulteert 
er geregeld in, dat starters Vaals 

noodgedwongen verlaten omdat 
er voor hun geen passende en 
betaalbare huisvesting is. Via de 
Motie zou o.a. de mogelijkheid 
voor goedkope Starterswonin-
gen worden onderzocht en zou 
onderzocht kunnen worden of het 
realiseren van een eigen woning 
op gemeentelijke grond haalbaar 
is. Helaas besloot een meerder-
heid van de raad dat dit niet 
noodzakelijk was. Misschien nog 
een reden om 21 maart op het 
CDA te stemmen.

UITNODIGING
Op donderdag 1 maart organi-
seert CDA VAALS een inloopcafé 
in Lemiers, waar inwoners op een 
laagdrempelige manier in gesprek 
kunnen gaan met de kandidaten 
van CDA VAALS. U kunt dan 
uw ideeën vertellen, opmerkingen 
maken en vragen stellen. Deze 
worden zo mogelijk als bijlage 
meegenomen in het Verkiezings-
programma van CDA VAALS. 
Uw stem telt bij het CDA, dus 
zorg dat u erbij bent! Waar: 
Donderdag 1 maart tussen 19.00 
– 21.00 uur in Café Oud Lemiers. 
Kunt u dan niet? Bezoek dan onze 
inloopcafés in Vijlen (donderdag 
8 maart 2018, 19.00 – 21.00 in 
Oud Vijlen) en/of Vaals (donder-
dag 15 maart 2018, 19.00 -21.00 
uur in de Suisse). Kijk voor meer 
informatie op: www.cdavaals.nl. 

Hartelijk uitnodigend, John Coe-
nen – Lijsttrekker CDA VAALS.

leo’s haarstudio 
kloosterstraat 4 - simpelveld

045-5442321

jolandakers@kpnmail.nl

www.leoshaarstudio.nl

Kapper, mode & accessoires  
Openingtijden 

dinsdag t/m vrijdag: 9 tot 17 uur

zaterdag: 8 tot 15 uur

Bezorg(st)er gezocht
Voor een route in Mechelen 
zoeken we nog een sporieve 
bezorger voor d’r Troebadoer.
info@weekbladtroebadoer.nl
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Lijst 5 Simpelveld/Bocholtz

Veiligheid
•  Buurtplan opzetten in samenspraak met bewoners voor 

gezamenlijke doelstellingen veiligheid en leefbaarheid.

•  Meer aandacht voor de probleemjeugd door uitbreiding  

taken jongerenwerker.

•  Steunen van organisaties die aansturen op 

sluiting van Tihange en inzetten op een 

goede informatie voorziening 

richting de burgers.

Zondag 1 april

Wij serveren weer een Paasbuffet tussen 11.00 en 14.00 uur
Uiterste aankomst 12.00 uur!
Voor e 16,50 p.p. en kinderen t/m 11 jaar e 13,50 p.p.

Om 10.00 uur starten wij met Paaseieren zoek in het bos.
Verzamelen voor het restaurant op het terras. 
Gratis deelname.

Ons Paasbuffet bestaat uit:
div. broodjes, diverse vleeswaren, kaas, zoetigheid,
kippenragout, konijnstoofpotje, koude vismix, paaseieren, 
div. salades. Koffie, thee, sinaasappelsap en melk.

Camping-restaurant Rozenhof, Camerig 12, 6294 NB Vijlen
Reserveren via de mail of telefonisch

www.campingrozenhof.nl   info@campingrozenhof.nl   043-4551611



13weekblad d’r Troebadoer nr. 9 | dinsdag 27 februari 2018 

ACTIVE ANIMALS
Kooien
Voeders
Hondensportarikelen 

Industrieterrein Bocholtzerweg (naast gemeentewerf)

Bocholtzerweg 14b
6369 TG Simpelveld
045 -  544 11 44
www.aciveanimals.nl

Geopend
Dinsdag t/m vrijdag  9-18 uur
Zaterdag 9-17 uur

diverse soorten hondenvoer!

 rkvv WDZ

Kienen
We gaan weer kienen om de 
jeugdkampen voor pupillen en 
junioren een financiële steun in 
de rug te geven. Vorig jaar waren 
de drie avonden een groot succes 
en kon een heel mooi bedrag aan 
de organisatoren van de kampen 
overhandigd worden.
De kienavonden zijn op de dins-
dagen 20 maart, 17 april en 15 
mei. Noteer de data maar alvast 
in de agenda. Voor een lekker 
stuk taart bij de koffie wordt 
gezorgd. 

Speurtocht verplaatst
De speurtocht is van 2 maart 
verplaatst naar vrijdag 23 maart. 
Vertrokken wordt in groepen 
vanaf 19.00 uur uit het clubge-
bouw. De tocht is geschikt voor 
jong en oud en voert door en om 
Bocholtz. Ongeveer halverwege 
is een pauzeplek. Waar? Ja, dat 
gaan we natuurlijk niet vertellen. 
Aanmelden kan tot maandag 19 
maart via activiteiten@vvwdz.nl. 
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 
euro p.p. Denk aan goed schoei-
sel, een zaklamp en een pen.

Doe-dag
Op zaterdag 10 maart gaan we in 

het kader van NL-doet van negen 
tot drie aan de slag met een groep 
vrijwilligers om ons complex 
op te knappen. Met Karel Wet-
zels gaat een groep het tegelpad 
rondom het hoofdveld vernieu-
wen, een tweede groep gaat met 
Wim Lauvenberg schilderen in 
de kleedlokalen en de kantine en 
de derde groep gaat o.l.v. Ralph 
en Huub Hounjet bloembakken 
maken, die als afscheiding van 
het terras gaan dienen. Vrijwilli-
gers zijn van harte welkom, voor 
de lunch zorgen de dames van de 
koffiehoek.  

Programma
Zaterdag 3 maart
JO19-1: WDZ - Weltania Bekk. 15.00u.
JO17-1: ZW’19-SVS - WDZ  11.00u.
JO15-1G: WDZ - Born  13.00u.
JO15-2: Schaesberg 3 - WDZ 13.00u.
JO13-1: Weltania Bekk. - WDZ  10.00u.
JO13-2G: WDZ - VV Hellas 1 11.30u.
JO11-1G: Weltania Bekk. - WDZ 10.15u.
JO11-2G: WDZ - Haanrade 1G 12.00u.
JO10-1G: WDZ - Groene Ster 10.00u.
JO9-1G: WDZ - Sp. Heerlen  09.30u.
JO9-2G: ZW’19-SVS - WDZ  11.00u.
JO7-1: WDZ - Weltania Bekk. 09.00u.
Zondag 4 maart
1e: KVC Oranje - WDZ  14.30u.
2e: Laura/Hopel Comb - WDZ  11.45u.
3e: WDZ - SNC’14 2 10.30u.
4e: WDZ - KVC Oranje  10.00u.
VR1: WDZ - Geusselt Sport  12.00u.
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Lezing over de 
vroedmeester- en 
geelbuikvuurpad 
 
HEUVELLAND - Limburg en dan 
met name het Heuvelland is be-
kend van het voorkomen van de 
meest bedreigde amfibieën van 
Nederland. Dan hebben we het 
hier over de vroedmeesterpad 
en geelbuikvuurpad die in het 
gebied van Mechelen, Crapoel, 
Heijenrath en Overgeul nog ver-
spreid voorkomen. De levens-
wijze van de dieren maakt dat 
de soort zich maar moeilijk kan 
aanpassen aan de veranderde in-
richting en beheer van het land-
schap en is daarom in geheel 
Noordwest-Europa bedreigd.
IKL nodigt mensen uit om deel 
te nemen aan een lezing waarin 
de levenswijze en de verspreiding 
van de vroedmeesterpad en geel-
buikvuurpad aan de hand van 
beeldmateriaal wordt toegelicht. 
Bij de verspreiding zal de focus 
liggen op de omgeving van de 
locatie waar de presentatie ge-
houden wordt. Hierbij wordt 
nadrukkelijk een beroep gedaan 
op de waarnemingen en gebieds-
kennis van de deelnemers.
De tweede bijeenkomst bestaat 

uit een excursie waar tijdens 
een wandeling het leefgebied 
de soorten worden bekeken. De 
derde bijeenkomst zal in de loop 
van 2018 plaatsvinden en bestaat 
uit een werkdag waar we het be-
heer van een waterbiotoop gaan 
uitvoeren of een biotoopmuur 

gaan aanleggen, om het leefge-
bied te verbeteren. De locatie 
hiervoor proberen we zoveel 
mogelijk samen te bepalen.
De eerste bijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 6 maart, om 
19.30 uur bij Hotel Appartemen-
ten De Oude Hamer (Bommeri-

gerweg 28, 6281 BS Mechelen). 
De zaal is open om 19.00 uur.
Aanmelden is verplicht via www.
buitenkrachtlimburg.nl of mail 
naar w.niessen@ikl-limburg.nl.
De vervolgdagen worden vervol-
gens in overleg met de deelne-
mers gepland.
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Zumba bij  
GV Wilhelmina

BOCHOLT - Wil je 2018 sportief be-
ginnen? Kom dan eens een kijken 
nemen bij onze Zumba fitness! 
Voor jong en oud, is dit een pri-
ma manier om alle energie eruit 

te dansen! 
Zumba fitness draait voor-
namelijk om het verstevigen 
van de buik, de benen en je 
uithoudingsvermogen.
We zien je graag op maandag-
avond van 20-21 uur bij G.V 
Wilhelmina in Bocholtz! Paul van Loo solo in 

De Klimboom

SIMPELVELD - Een genoeglijke 
avond vol luisterliedjes en ander 
werk uit het uitgebreide song-
book van Paul van Loo op zater-
dagavond 3 maart om 20.00 uur 

in het knusse Theater De Klim-
boom aan de Dr. Ottenstraat 
46 te Simpelveld. Gevoelige en 
inspirerende songs en heerlijke 
verhaaltjes tussendoor om van te 
smullen. U bent van harte wel-
kom. Entree € 10,- U kunt aan-
melden via 0655954525 of via 
info@puurweijersenweijers.nl 

Tijdelijke WOONRUIMTE te huur

In een vakaniepark in Simpelveld verhuren wij voor  
ijdelijke bewoning woningen voor max. 4 pers.

Heet u ijdelijk onderdak nodig, mail voor meer info 
naar b.brouwer@xmsnet.nl of bel: 06-34275800.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die 
wij van hem mochten ontvangen, hebben wij met veel 
verdriet afscheid moeten nemen van onze lieve vader, 

schoonvader, broer, schoonbroer en oom

Zef Zegers
* 22-11-1938        = 25-2-2018

weduwnaar van

Toos van Dinther

Heerlen: Ingrid en Mark

Bocholtz: Carla en Remco

Bocholtz: Chris en Melissa

 Familie Zegers
 Familie Van Dinther

Persoonstraat 19
6351 EL Bocholtz

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 
3 maart om 11.00 uur in de parochiekerk van de 
H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz, gevolgd door de  
begrafenis op het kerkhof aldaar.

Vrijdag 2 maart om 19.00 uur zal mede ter intentie van  
Zef de avondmis worden opgedragen in voornoemde kerk.
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