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EYS - Beiden geboren en getogen 
in Mechelen: Kikki Vanhautem 
en Evy Cratsborn treden op in 
de aanstaande Muziekdagen 
Eys. Op zondag 17 juni verzorgt 
Kikki met haar Brecht Trio het 
jaarlijkse Wandelconcert. Evy 
Cratsborn en Jean Notermans 
treden op vrijdagavond 22 juni 
om 19.00 uur op tijdens het 
Eyserhofconcert gevolgd door 
een optreden van The Cooder 
Connection. 

Muziekdagen Eys zet dit jaar 
weer in op een veelzijdig pro-
gramma: internationaal cory-
fee trompettist Eric Vloeimans 
brengt met Calefax een eigentijd-
se Dido & Aeneazz in het fraaie 
barokkerkje van Eys op dinsdag 

19 juni. En Barbara Haveman is 
door Eys weer gestrikt voor de 
afsluitende Krönungsmesse van 
Mozart op zondag 24 juni.
Het Brecht Trio vertolkt in het 
Wandelconcert verhalen uit 
Duitsland en Frankrijk die we 
kennen van Gisela May en Édith 
Piaf. Het Duits-Franse program-
ma omvat muziek uit de eerste 
helft van de 20ste eeuw met wer-
ken van Kurt Weill, Hanns Eisler, 
Marguerite Monnot en Yvette 
Guilbert. Kikki Vanhautem be-
haalde in Tilburg cum laude haar 
Bachelor-diploma voor klassiek 
muziektheater en studeert daar 
nu af voor haar Master of Music. 
Recent heeft ze haar eigen voor-
stelling Eva Braun gemaakt, over 
het leven van Eva Braun tijdens 

Talenten uit Mechelen in Muziekdagen Eys

Kikki Vanhautem Evy Cratsborn
de Tweede Wereldoorlog. Kikki 
maakt daarnaast deel uit van 
Fontys Jazz Choir, dat vorig jaar 
het Eyserhofconcert gaf.
Saxofonist en componist Raaf 
Hekkema schreef een gloed-
nieuwe bewerking van Purcells 
barokopera Dido and Aeneas. 
Deze bewerking schreef hij voor 
de vijf virtuoze blazers van Cale-
fax samen met het verleidelijke 
en wendbare trompetgeluid van 
trompettist Eric Vloeimans. 
Dido and Aeneas wordt als één 
van Purcells meesterwerken be-
schouwd en vertelt het verhaal 
over de liefde tussen Dido, de 
koningin van Carthago, en de 
Trojaanse held Aeneas, en over 
Dido’s wanhoop wanneer Aeneas 
haar verlaat.
Het voorgramma van het Eyser-
hofconcert wordt gegeven door 
Playing Acoustic met Evy Crats-
born en Jean Notermans met 
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e 180
 per stuk

3 stuks voor e 500

Kibbelingen
met saus

per bakje e 350

Kabeljauwhaas
per kilo e 1990

Hollandse
nieuwe

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
06 - 19 86 88 16

Van de redactie
Aan de inhoud van weekblad  
d’r Troebadoer wordt de grootste 
zorg besteed. Toch zijn fouten 
nooit helemaal te voorkomen. 
Daarom neemt de uitgever 
geen verantwoordelijkheid 
voor onvoorziene gevolgen, 
veroorzaakt door fouten in de 
gegevens die door derden 
zijn aangeleverd. Ingezonden 
stukken kunnen ingekort of 
geweigerd worden. Plaatsing wil 
niet zeggen dat de redactie het 
eens is met de inhoud. 

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30
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VADERDAG    VADERDAG    VADERDAG    VADERDAG
Regelmatig stellen de marktkooplieden van de weekmarkt Simpelveld een kruiwagen met producten van de markt gratis ter 

beschikking aan een bezoeker van de markt. Het enige dat u hiervoor moet doen is aanwezig zijn op de markt.  
In verband met vaderdag op 17 juni a.s. worden er deze week 3 kruiwagens ter beschikking gesteld.
Bent u de persoon op de foto, dan kunt u de prijs op vrijdag 15 juni a.s. in ontvangst komen nemen.  

Vooraf dient even contact te worden opgenomen met de marktmeester 045-5448330.

Kleintjes

Kleintje plaatsen?
Stuur uw tekst naar

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

Verloren
Bloedkorale keing  
met kleine kraaltjes

Beloning bij teruggave!
tel. 045 - 544 0400.

Verloren
Fietscomputer Giant.

Verloren maandagavond 4 juni 
ergens in Bocholtz.

tel. 045-5442510 / 06-27106654

Vadderdaag

Vadderdaag,
ins ’t joar d’r Pap iere
en mit Hem tsezame
Vadderdaag viere.
Danke vuur wat Heë
vuur ós had jedoa,
vanaaf kling kink wie
vier nog jinne sjrit
zelver koeëte joa.

D’r Pap verwaad
jing jroeëse zaache,
’t kómme noa Hem
deet Hem al laache.
Heë is al tsevreië mit
 e mülsje en ing hank,
en jeweun de wöad
“PAP BEDANKT.”

Frans Stollman
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akoestische popsongs en coun-
trymuziek. The Cooder Connec-
tion is ontstaan uit pure liefde 
voor de muziek van Ry Cooder. 
Meestergitarist Pieter Vermeulen 
is de Heerlense frontman van de 
band. Samen met Ron Bormans 
op zang, Angelo Bombrini op ac-
cordeon, Geert Roelofs op drums 
en zijn basspelende broer Simon 
speelt The Cooder Connection 

Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

geldig t/m a.s. zaterdag

4 Gepaneerde Schnitzels  
met gratis zigeunersaus  voor € 6.75

3 Malse Franse biefstuk 
met gratis peperroomsaus  voor € 7.98

Souvlakilapjes  4 halen 3 betalen
Italiaanse Filetrollade  

met truffelsaus 100 gr. € 1.45
Heerlijke Zalmwraps  per stuk € 4.25
Varkenshaas  

in champignonroomsaus  100 gr. € 1.55
Kipsaté met gratis nasi 500 gr. € 6.25
Walldorfsalade  100 gr. € 1.15
Tonijnsalade  100 gr. € 1.35
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100 gr. grillspek & 100 gr. grillham &
100 gr. grillhamworst               samen e 3.98

Vaderdag:

Heerlijke vaderdag bbq-pakket voor € 19.98
of ouderwets hampunt cadeau

Woensdag gehaktdag:

500 gr. gehakt & 500 gr. braadworst € 6.45

de muziek doorleefd en intens.
De traditie van de jaarlijkse uit-
voering van de Krönungsmesse 
in Eys (sinds 1962) wordt dit jaar 
voortgezet met dirigent Edouard 
Rasquin in de bezetting van Bar-
bara Haveman (sopraan), Lien 
Haegeman (alt), Pascal Pittie (te-
nor) en Sef Thissen (bas).
Lees meer over de Muziekdagen 
Eys op www.muziekdageneys.nl 
van 17 juni tot en met 24 juni.

Aanbiedingen

Vikornbrood  van 2.65
voor  2.00

Abrikozenvlaai  van 10.95
voor  8.25

Speltbroodjes  4+1 grais
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

Vervolg van pag. 1: Muziekdagen Eys

Speel je mee ?

HULS - Was je bij onze stand op 
de vrijmarkt of heb je gewoon 
interesse om eens op een bugel, 
trompet, saxofoon of tuba te bla-
zen of durf je je kunsten op een 
trom of bas laten zien?
Kom dan zaterdag 
16 juni van 14:00-
16:00 naar de 
speeltuin Hulsveld 
aan de Norber-
tijnenstraat. Hier 
mag je je uitleven 
op de aanwezige 
instrumenten. 
Mocht je dan zin 
hebben om een 
instrument te le-
ren bespelen, biedt 
fanfare Eendracht 
je 15 gratis lessen 
aan, zodat je kunt 

uitproberen of het spelen van 
een instrument iets voor je is. 
Onze jeugdfanfare zal ook wat 
muziek spelen zodat je al een 
kleine indruk krijgt wat na enke-
le lessen al mogelijk is. Dus, speel 
dan mee aanstaande zaterdag in 
de Speeltuin Hulsveld. 

Wie helpt mee!! 
Werkzaamheden in de 
speeltuin Hulsveld

SIMPELVELD - Op zaterdag 7 juli 
2018, aanvang van de zomerva-
kantie, willen wij in de speeltuin 
Hulsveld een aantal werkzaam-
heden uitvoeren. 
Waar kunt u dan aan denken? 
Verven - en onderhoud van 
speeltoestellen, opruimen van 

het terrein. In ieder geval werk-
zaamheden die iedereen kan 
uitvoeren. Gelieve opgeven bij 
Frans Prumpeler; 06-15343013, 
zodat hij een werkplanning kan 
maken. Natuurlijk kunt u ook 
onaangemeld komen. 
Samen staan wij sterk, samen 
werken is gezellig, vele handen 
maken licht werk.
Tot zaterdag 7 juli van 09:00 - 
13:00 uur. Alvast bedankt.
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Nostalgiedag bij 
de Miljoenenlijn op 
zondag 17 juni 2018
 
SIMPELVELD - De oorlog is voor-
bij en het dagelijks leven komt 
weer langzaam op gang. Le-
vensmiddelen zijn nog schaars 
en op station Simpelveld wordt 
zichtbaar en onzichtbaar een le-
vendige handel gedreven in deze 
goederen. 
In samenwerking met diverse 
re-enactment groepen laat de 
Miljoenenlijn, tijdens deze nos-
talgiedag op zondag 17 juni zien, 
hoe het leven na de Tweede we-
reldoorlog weer werd opgepakt 
en hoe het station het middel-
punt was van de smokkelhandel 
tussen Nederland en Duitsland 
(boter, kofie, sigaretten enz.). 

Rondom het station en in de 
treinen lopen verschillende re-
enactors rond om een thema-
tisch beeld te schetsen van deze 
periode in onze geschiedenis. 
De stoomtrein staat te wachten 

op haar reizigers, smokkelaars 
haasten zich de trein in , kof-
fers worden in- en uitgeladen. 
Kortom, Simpelveld bruist van 
nostalgie.
Geniet onder andere van muziek 

uit de jaren veertig en live mu-
ziek door Miss Ella Brown. 
Bezoek voor meer informatie 
over de dienstregeling, prijzen en 
het reserveren van je tickets de 
website www.miljoenenlijn.nl.

Oplossing puzzel 24 / pagina 2
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Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz   Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

Pizzadag: € 5.95 per stuk

do. / vr. / za. aanbieding 

VLEESWAREN

Linea cervelaat 100 gr. € 1.99
Preskop 100 gr. € 1.19
Breydelham 100 gr. € 1.99
Parmaham 100 gr. € 1.99
VERS VLEES

Varkensilet 500 gr. € 6.25
Kogelbiefstuk 100 gr. € 2.35
Runderpoulet 500 gr. € 5.75
Div. gem. kipilet 500 gr. € 4.50
Barbecue worst 100 gr. € 0.90
Div. spiezen per stuk € 1.50

Onze 

aanbiedingen: 

t/m

zaterdag a.s.

di. / wo. aanb.

kant & klaar 

Steelkarbonade  

500 gr. € 4.50

Menu van de week 

Zuurvlees,
aardappelen en rode kool

per portie € 6.50

donderdag: 

Tartaartje  

per stuk € 1.10

Goulash  

500 gr. € 6.50

Zuurvlees  

500 gr. € 6.50

Lasagne  

500 gr. € 5.25

SWOBS blijft 
reislustig

SIMPELVELD - Na de zeer geslaagde 
lentetochten vanuit Bocholtz en 
Simpelveld in april en een prach-
tige dagtocht naar Bad Mün-
stereifel eind mei, organiseert de 
Werkgroep Reizen van SWOBS/
Impuls andermaal een gezel-
lige dagtocht voor senioren uit 
Simpelveld/Bocholtz.
Op dinsdag 3 juli a.s. vertrekt er 
een touringcar vanuit Simpel-
veld/Bocholtz naar Roermond. 
Doel is een gezellige “shopping-
dag” te hebben in deze mooie 
stad. De animo voor de SWOBS 
dagtochten is steeds erg groot, 
toch zijn er nog enkele plekken 

beschikbaar. Mocht u de infor-
matie over dit uitstapje gemist 
hebben, maar toch nog willen 
deelnemen, dan is het raadzaam 
u snel te melden.
Voor Bocholtz kunt u dit doen 
bij Mw. Gerda Habets-Bardoul 
(045-5445392) of Mw. Paula 
Vincken (045-5444006). Voor 
Simpelveld kunt u (op woens-
dag- en vrijdagochtend) terecht 
in de Rode Beuk bij Mw. Lies 
Baggen en Mw. Miets Starmans.
Genoemde dames verstrekken u 
ook alle verdere informatie. Bus-
kosten bedragen € 10,- pp
Volgorde van aanmelding is voor 
de laatst beschikbare plaatsen 
bepalend of u nog mee kunt, 
want: vol=vol. 

Clara Fey herleeft met 
musical in Theater de 
Klimboom Simpelveld

SIMPELVELD - Zuster Clara Fey 
werd op 5 mei 2018 zalig ver-
klaard in de Dom van Aken. 
Een bijzondere en onvergetelijke 
feestdag voor de Zusters van het 
Arme Kind Jezus, die tot 2012 in 
het Zusterklooster te Simpelveld 
verbleven en zeer veel goeds voor 
de Simpelveldse gemeenschap 
hebben gedaan. Clara Fey was 
de oprichtster van deze congre-
gatie. Het was Clara’s Droom om 
zich in te zetten voor de arm-
lastige gezinnen en om vooral 
de noodlijdende kinderen op te 
voeden. De Domsingschule uit 
Aken verzorgt als unieke opvoe-

ring in Nederland de musical 
Clara’s Droom in 10 scenes in 
de Duitse taal ( in Hochdeutsch 
en in Ocher plat ). De teksten 
zijn van Irma en Martin Wüller 
en de muziek is gecomponeerd 
door Angelo Scholly. Een gezel-
schap van meer dan 60 kinderen 
laat de Zalige Clara Fey weer tot 
leven komen. Een niet te missen 
musical. Na aloop is er gelegen-
heid om in gezellige sfeer met de 
aanwezige zusters van gedachte 
te wisselen. (Een hernieuwde be-
groeting voor velen)
De theatervoorstelling begint op 
zondagmiddag 17 juni om 15.00 
uur. U vindt Theater De Klim-
boom in de Dr. Ottenstraat 46 te 
Simpelveld. De entree bedraagt 
€ 7,50 en voor basisschooljeugd 
€ 2,50

Op dinsdag 19 juni is ons jaar-
lijkse uitstapje, we vertrekken 
om 13.15 bij de Rode Beuk rich-
ting Eysden. Daar krijgen we een 
rondleiding door een gids, in de 

afdeling Simpelveld

oude stad en het kasteel. Om 
16.00 uur worden we verwacht 
bij Oan ‘t Bat, waar we een hapje 
kunnen eten. Aanmelden bij Lea 
Lennartz t/m 16 juni.
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Dorpsstraat 19

6277 NC Slenaken

T 043-4573201

WWW.GASTERIJBERGENDAL.NL

ARGENTIJNSE STEAK WEKEN

DIVERSE ‘LA PAMPA’ STEAKS  
GEBAKKEN OF GEGRILD UIT DE HOUTSKOOLOVEN

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG 20% KORTING 

OP ALLE STEAKS

TOT 21 JUNI OOK MET ASPERGES!

Elke dag open vanaf 09.00u voor koie en vlaai
Keuken open vanaf 12.00u   /   Diverse menu’s

Meisjes BS de 
Meridiaan bereiken 
de landelijke finale

SIMPELVELD - Op woensdag 6 juni 
j.l. heeft het meisjesteam van BS 
de Meridiaan een unieke pres-
tatie geleverd door de landelijke 
inale van het schoolvoetbaltoer-
nooi in Zeist te bereiken. Deze 
vindt volgende week woensdag 
(20 juni) plaats.
Nadat de meisjes de vorige twee 
rondes heel overtuigend wa-
ren doorgekomen, reisden zij 
vol vertrouwen af naar Tegelen 
waar de districtsinale van het 
district Zuid II plaatsvond. Daar 
speelden zij tegen de vijf andere 
regiokampioenen om de titel 
“beste van Limburg en het oos-
telijk deel van Noord-Brabant”. 
Het vertrouwen van de vorige 
twee rondes betaalde zich hier 
ook uit, want de meiden behaal-
den 13 punten uit 5 wedstrijden 
met een doelsaldo van 17 voor en 
2 tegen. Een prima resultaat dus, 
waardoor er met veel vertrouwen 
naar Zeist wordt gegaan. De mei-
den zijn zich er wel terdege van 
bewust dat de tegenstand enorm 
zal zijn, want zij zullen het moe-
ten opnemen tegen de andere 
beste vijf scholen van het land. 
In ieder geval is het bereiken van 
deze landelijke inale al een enor-
me prestatie. Wij kijken er erg 
naar uit en hopen op een succes-
volle, maar vooral sportieve dag. 
De volgende meiden zullen op 20 
juni de eer van BS de Meridiaan 
gaan verdedigen: dit zijn Renske 

Godschalk, Maxe Crutzen, Jisse 
Jehne, Chalisa Schoonbrood, 
Naomi Bogers, Beau Kremers, 
Sophie Bonten, Fee Crutzen, 
Froukje Wiggerman en Jasmijn 
Meijwaard. 
Wij wensen hen enorm veel suc-
ces, maar vooral een zeer spor-
tieve en onvergetelijke dag toe.

Turnster WNK 9e  
in districtsfinale
Afgelopen zaterdag mocht Fré-
derique Schmitz naar Breda af-
reizen om daar deel te nemen 
aan de laatste wedstrijd van dit 
turnseizoen. Zij had zich als 
enige turnster van Werk Naar 
Krachten geplaatst voor de 
Districtsinale. Samen met de 
trainsters Jacqueline en Esther 
moest zij vroeg uit de veren om 
hier om 8.30u. de wedstrijdvloer 
te mogen betreden.
Fréderique turnde een hele 
mooie en goede wedstrijd en be-
haalde daarmee een geweldige 9e 
plaats van de 28 beste turnsters 
van Zuid-Nederland, uitkomend 
in het niveau D2 instap.
Van harte gefeliciteerd met deze 
prestatie en ook aan de leiding !!!

 WNK Simpelveld

• Zaterdag 23 juni jubilarissen-
dag. Feestlocatie Hoeve Scholtis-
senhof. Voor meer informatie zie 
de uitnodiging. Alle leden heb-
ben een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen voor deze ´high tea´. 
Aanvang 14.00 uur met kofie/
thee en gebak. Aanmelden voor 
deze activiteit is wel noodzake-
lijk. De jubilarissen zijn:
25 jaar lid: mevr. M. Conjaerts-
Bardoul en mevr. M. Schoon-
brood-Habets. 40 jaar lid: mevr. 
M. Boltong-Juneman en mevr. 
G. Van der Linden-Jongen. 
60 jaar lid: mevr. B. Huppertz 
-Weijenberg. 65 jaar: lid mevr. T. 
Waelen-Höppener
• Rabobank Clubkascampagne
Zaterdag 26 mei hebben wij de 
uitslag van de Rabobank Club-
kascampagne gekregen. Voor ons 

afdeling Bocholtz

als Zij-actief Bocholtz een abso-
luut super resultaat. Wij moch-
ten een cheque met maar liefst € 

886,60 in ontvangst nemen. Wij 
danken natuurlijk de Rabobank 
maar ook al degenen die ons 
met hun stem hebben gesteund. 
Super.
• Vakantie t/m woensdag 29 
augustus. Wij starten weer op 
donderdag 30 augustus met een 
wandeling. Meer info hierover 
volgt t.z.t.
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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

2018
week 24
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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 8 420 420 (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  Meldpunt overlast
  Heet u problemen met bijvoorbeeld geluidsoverlast, jongeren die 

overlast veroorzaken of maakt u zich zorgen over de veiligheid in uw 
buurt? Bel 045 544 83 83. 

  Wat doet de gemeente met uw melding?
  Onze telefoniste registreert uw melding en leidt deze door naar de 

benodigde professionele instanie(s). Deze professionals zorgen voor de 
ahandeling van de overlastsituaie.

  Spoed? Bel 112
  Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas 

op de eerstvolgende werkdag gezien. In geval van spoed moet u dit op 
de gebruikelijke manier melden, bijvoorbeeld 112 (voor inzet van poliie, 
brandweer of ambulance).

Op woensdag 4 juli vindt een 

uniek sport- en spelevenement 

in Bocholtz plaats: De Koem-

pelcup. De koempelcup is een 

sportolympiade voor jong en 

oud. een dag ... vol beweging en 

plezier voor iedereen uit Simpel-

veld en Bocholtz.

Voor jong en oud
Aan de sportolympiade kun-

nen teams meedoen, die tegen 

elkaar strijden ijdens verschil-
lende sporten en spelletjes. 

Daarmee worden punten ver-

diend. Het team met de meeste 

punten wint natuurlijk. Dat 

wordt spannend.

Zet je in voor jouw wijk
Bij de koempelcup draait het 

niet alleen om sporieve presta-

ies maar ook om samen iets te 
doen voor jouw buurt of dorp. 

De teams kunnen in de weken 

vóór de Koempelcup punten verdienen door 

het uitvoeren van klusjes. Ze kunnen hun 

handen uit de mouwen steken in hun wijk. 

Door bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen, 

te helpen met boodschappen inpakken en 

dragen, een spellenmiddag organiseren voor 

ouderen of de speeltuin op te 

knappen. Daar proiteert de 
hele buurt van mee.

Meedoen
Iedereen tussen 6 en 96 jaar 

mag meedoen en een team 

samenstellen. Een team moet 

tussen de 4 en 7 deelnemers 

hebben en het liefst een mix van 

jongens en meisjes, jong en oud. 

Alles mag, als het team maar 

samenwerkt en iets bijdraagt 

aan de buurt.

Elk team zorgt zelf voor een 

teamleider die minimaal 18 jaar 

is.

Aanmelden? Ga naar htps://
www.rodajcmiddenindemaat 

schappij.nl/koempelcup/

De sportolympiade wordt geor-

ganiseerd door Roda JC Midden 

in de Maatschappij samen met 

veel verenigingen, BAS samen acief, Impuls 
en gemeente Simpelveld. 

Koempelcup, dé sportolympiade voor jong en oud 

bestormen, zoeken we eerst een ijn plekje 

te vinden dan voorheen. Frans geet aan 

speeltuin is. In het begin heet hij veel hulp 

prachig gelegen tuin. Frans kent dagen van 

hij link mee. De speeltuin is “zijn Kindje” en 

hem goed doet: ”kinderen moeten kunnen 

spelen”, dat hoort bij de opvoeding en het is 

iets verbiedt er alijd uitleg aan 
hen gegeven moet worden:” 
ik vertel hen met rusige stem 

toe heet dat steeds zijn vruchten 
afgeworpen”.

tuin heet weten te leggen. De tuin ziet er 

de toileten staan, ook deze zien er gelikt uit. 

Monique Thomas en Carietha Hochstenbach
PR-medewerkers d’r Durpswinkel

Om de prachige speeltuin in deze staat 

Voor meer informaie of mocht dit verhaal 

www.speeltuinhulsveld.nl

uiteraard kunt u ook alijd bij d’r Durps
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Wij ontmoeten beheerder Frans Prumpeler 

op ’n warme zaterdagmiddag in zijn speel-

tuin. Voordat we hem met onze vragen 

bestormen, zoeken we eerst een ijn plekje 
in de schaduw op. Meteen valt op dat zijn 

ogen gericht blijven op de omgeving; zodat 

hij alert kan regeren, mocht er iets mis gaan, 

legt Frans uit.

Frans Prumpeler, net een aantal maanden 

met pensioen, is nu nog meer in de speeltuin 

te vinden dan voorheen. Frans geet aan 
dat dit al zijn 15e jaar als beheerder van de 

speeltuin is. In het begin heet hij veel hulp 
van zijn zoon gehad en enkele bekenden die 

hem hielpen bij het bijhouden van alles dat 

nodig is op dit ruime terrein. De speeltuin is 

erg in trek, uit de verre omgeving bezoeken 

kinderen met hun ouders en grootouders de 

prachig gelegen tuin. Frans kent dagen van 
300 tot zelfs 500 bezoekers!!! Door de drukte 

en het veelvuldig gebruik van de toestellen 

moet er nog meer aandacht besteedt worden 

aan herstelwerkzaamheden. Frans redt dat 

niet meer met de huidige hulp, en daar zit 

hij link mee. De speeltuin is “zijn Kindje” en 
daar zet hij zich met alles wat in hem zit voor 

in. 

Wij vragen Frans wat deze speeltuin zo 

bijzonder voor hem maakt. Frans antwoordt 

dat vooral de blijdschap van de kinderen 

hem goed doet: ”kinderen moeten kunnen 

spelen”, dat hoort bij de opvoeding en het is 
goed voor hun ontwikkeling op tal van ter-

reinen. Hij geniet van de drukte, de spelende 

kinderen, de opa’s, oma’s en ouders die zich 

urenlang amuseren.

Bij de speeltuin hoort ook een keuken, hier 

dienen de hulpkrachten dagelijks de mensen 

van dienst te zijn. Ze verkopen warme en zoe-

te snacks en natuurlijk heerlijk ijs! Er is een 

groot terras waar je al dat lekkers kunt eten 

en ook een goed zicht hebt op de 

speeltuin, zo kun je de kinderen 

goed in de gaten houden. Niet dat 

dat nodig is, want zoals gezegd, 

Frans’ ogen zijn overal! Wat heel 

opvallend is als we Frans horen 

vertellen, dat als er een ruzietje 

ontstaat of als er niet goed wordt 

omgegaan met de toestellen, hij 

nooit met harde maatregelen 

komt of scheldt op de kinderen. 

Frans vindt dat als hij kinderen 

iets verbiedt er alijd uitleg aan 
hen gegeven moet worden:” 
ik vertel hen met rusige stem 
waarom iets niet mag en tot nu 

toe heet dat steeds zijn vruchten 
afgeworpen”.

We maken met Frans nog een om-

metje in de speeltuin, wij kijken 

en Frans vertelt!

Hij vertelt dat de speeltuin van 

april t/m september elke dag 

(behalve zondag) geopend is van 

11 uur tot (soms) wel 19 uur. De 

tuin is gesloten als er een besloten 

feest is, zoals een verjaardagfeest... jazeker, 

dat kan ook bij Frans!!!

Onze conclusie is dat wij hier te maken heb-

ben met een mens die zijn hart en ziel in deze 

tuin heet weten te leggen. De tuin ziet er 
picobello uit, je ziet geen papiertje liggen. Dit 

geldt ook voor het terras, de keuken en de 

bijgebouwen waar een feestzaal te zien is en 

de toileten staan, ook deze zien er gelikt uit. 

Wij danken Frans Prumpeler voor zijn en-

thousiasme en wensen hem voor de toe-

komst veel succes toe.

Monique Thomas en Carietha Hochstenbach
PR-medewerkers d’r Durpswinkel

Voordat wij afscheid nemen van Frans wil 

hij ons nog met nadruk vragen of wij als d’r 

Durpswinkel aandacht willen besteden aan 

het volgende:

Unieke speeltuin in Simpelveld!

Om de prachige speeltuin in deze staat 
te kunnen behouden is er veel meer 

personeel nodig. Frans kan zeker nog 10 

vrijwilligers plaatsen o.a. voor de kassa, de 

keuken en uiteraard onderhoud op vele 

gebieden. 

Voor meer informaie of mocht dit verhaal 
u geïnspireerd hebben, kunt u contact 

opnemen:

Website: www.speeltuinhulsveld.nl of kijk 

op Facebook bij Speeltuin Hulsveld en…

uiteraard kunt u ook alijd bij d’r Durps-

winkel terecht met vragen.
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Zaaknummer Gevonden voorwerp wanneer waar
97065 Fietssleutel mei  Oude Molsbergerweg

97068 Fietssleutel mei Wijnstraat thv. nummer 9

97345 2 sleutels mei Marktstraat tbv. Aldi supermarkt

97546 Diverse sleutels mei Kermisplein Bocholtz

97897 Diverse sleutels mei Bouwerweg, thv. vroegere voetbalcomplex Huls

98026 Dames regenjas mei Dorpstraat thv. Juwelier Kicken

Gevonden voorwerpen
In mei 2018 zijn de volgende voorwerpen bij 

de gemeente Simpelveld in bewaring gege-

ven of kenbaar gemaakt dat ze gevonden zijn.

Denkt u de rechtmaige eigenaar te zijn, dan 
kunt u zich ijdens openingsijden melden 
aan de balie in het gemeentehuis. 

Buurtbemiddeling is een succesvolle metho-

de om conlicten tussen buurtbewoners op 
te lossen. Onder het moto Beter een goede 
buur dan een verre vriend, brengen getrainde 

buurtbemiddelaars mensen weer met elkaar 

in gesprek! Ze helpen het onderlinge contact 

te herstellen en oplossingen voor het conlict 
te bedenken. Op die manier ontstaat er weer 

een beetje burenliefde voor elkaar.

Op zoek naar bemiddelaars
Impuls is op zoek naar enthousiaste buurtbe-

middelaars die zich op vrijwillige basis willen 

inzeten. Buurtbemiddeling is afwisselend en 
interessant werk. En het geet voldoening. 
Het kost niet veel ijd, gemiddeld 5 uur per 
bemiddeling en twee uur voor de maande-

lijkse teambijeenkomst. Het aantal bemidde-

lingen en de werkijden bepaalt u zelf. 

Wat moet een bemiddelaar kunnen?
Er zijn geen opleidingseisen voor mensen 

die buurtbemiddelaar willen worden. Het is 

belangrijk dat u enthousiast bent, goed kunt 

Buurtbemiddelaars gezocht in Simpelveld
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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: Melding brandveilig gebruik

  Locaie:  Baneheide 24,  

6353 JW Baneheide

 Datum ontvangst: 28-05-2018

 Dossiernummer: 89940

E Voor:  plaatsen vier vlaggenmasten t.b.v. 

museum

  Locaie:  Kloosterstraat 68,  

6369 AE Simpelveld

 Datum ontvangst: 30-05-2018

 Dossiernummer: 98454

E Voor: Aanleg parkeerplaats

  Locaie:  Dr. Otenstraat ongen. Simpel-
veld (naast brandweerkazerne)

 Datum ontvangst: 31-05-2018

 Dossiernummer: 98517

E Voor:  Plaatsen 2 vlaggenmasten en  

WAS paal

  Locaie:  Dr. Otenstraat 50, 6369 VP 
Simpelveld

 Datum ontvangst: 25-05-2018

 Dossiernummer: 98178

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 kan gebeld worden met de afde-

ling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

Oiciële bekendmakingen en mededelingen

E Portefeuilleverdeling
Burgemeester mr. R. de Boer: 
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding, 
Handhaving Milieu en Bouw- en Woningtoezicht, Economie, Financiën, 
Dienstverlening, Informaisering en Automaisering, Communicaie, Interge-
meentelijke Samenwerking, Euregionale zaken, Personeel en Organisaie. .

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 

Mobiliteit & Infrastructuur, Milieu & Duurzaamheid, Wonen en Ruimtelijke 
kwaliteit 

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 

Werk en Inkomen (Sociale Zaken), Volksgezondheid, Maatschappelijke 
Ondersteuning, Ouderenzorg en Sport

Wethouder J.W.H. Hodinius:

Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Toerisme

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 opne-

men 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.

luisteren en een neutrale en onparijdige 
houding heet. U benadert mensen op een 
open en posiieve manier.

Eigen training
Alle bemiddelaars krijgen een training en 

hebben elke zes weken een teambijeen-

komst. Ook mediators zijn welkom om te 

reageren.

Inzet in Kerkrade
Wilt u zich aanmelden als buurtbemiddelaar, 

maar voelt u schroom om in uw eigen dorp 

betrokken te worden bij een burenconlict? 
Dan kunnen we u desgewenst inzeten in 
Kerkrade. Omgekeerd zijn er ook vrijwilligers 

uit Kerkrade beschikbaar om in Simpelveld te 

bemiddelen.

Meer info
Heet u interesse? Neem dan contact op met 
welzijnsorganisaie Impuls, met Marco Van-

hommerig, projectleider Buurtbemiddeling 

Simpelveld voor een oriënterend gesprek, 

T 045 – 545 6351 of 

buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl 

Wie helpt ons soep koken  
op maandagochtend?
In de Rode Beuk in Simpelveld zoeken 

ze hulp voor het bereiden van soep. Elke 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur. Wilt u 

helpen? U bent van harte welkom. Meer 
informaie krijgt u in d’r Durpswinkel: 045 
- 544 28 77 of loop even bij ons binnen in 

de Rode Beuk in Simpelveld. 

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:  Vergroten bestaande loods  

(stal 10)

  Locaie:  Baneheide 28,  

6353 AL Baneheide

 Verzenddatum: 15-05-2018

 Dossiernummer: 87728

E Voor: plaatsen van kunstwerken 

  Locaie:  diverse locaies in de gemeente 

Simpelveld

 Verzenddatum: 05-06-2018 

 Dossiernummer: 94919

E Voor: Bouwen woonhuis 

  Locaie:  Oude Molsbergerweg 16,  

6369 GR Simpelveld

 Verzenddatum: 5 juni 2018 

 Dossiernummer: 88438

Zaaknummer Gevonden voorwerp wanneer waar

Denkt u de rechtmaige eigenaar te zijn, dan 
kunt u zich ijdens openingsijden melden 

de om conlicten tussen buurtbewoners op 
te lossen. Onder het moto Beter een goede 

te herstellen en oplossingen voor het conlict 

inzeten. Buurtbemiddeling is afwisselend en 
interessant werk. En het geet voldoening. 
Het kost niet veel ijd, gemiddeld 5 uur per 

lingen en de werkijden bepaalt u zelf. 
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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  Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Simpel-

veld maken bekend dat de jaarstukken 2017 

met bijbehorende stukken aan de raad zijn 

aangeboden. De raadsvergadering is op 

28 juni 2018. De jaarstukken 2017 en de 

bijbehorende stukken liggen ter inzage in het 

gemeentehuis. Wilt u zelf een exemplaar van 

de jaarstukken? Dan kunt u die grais down-

loaden van onze website (via zoekvraag: 

jaarstukken 2017). Of u haalt een papieren 

versie in het gemeentehuis. De prijs hiervoor 

bedraagt € 28,40.

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twiter, Facebook
en Instagram

s p o r t n i e u w s

 rkvv WDZ

Finale White Bazar 
Championship
Op donderdag 31 mei werd de 
inale van het WDZ darttoernooi 
gehouden. Vanaf Carnaval speel-
den de darters elke donderdag-
avond hun wedstrijden. Na zeer 
spannende halve inales een week 
tevoren plaatsten zich uiteinde-
lijk Rick en Roy Kisters en Roger 
de Jong voor de inale. Na enkele 
bloedstollende partijen trok Roy 
Kisters aan het langste eind, Ro-
ger de Jong eindigde als tweede 
en Rick Kisters moest genoegen 
nemen met de derde plaats.
De hoofdsponsor van het toer-
nooi, Gerrie Huppertz van de 
Witte Bazar in Simpelveld, reikte 
onder luid gejuich van de talrijk 
aanwezigen de prijzen uit.

WDZ O10 en O13 kampioen
Op zaterdag 2 juni haalde de O10 
met een klinkende 7-2 overwin-
ning in de kraker tegen Schin-
veld het kampioenschap binnen. 
Bij de rust stond het al 5-0 en 
na rust werd de klus deinitief 
geklaard. De kinderchampagne 

werd ontkurkt, de partypoppers 
werden de lucht in geschoten en 
de trainers werden met kleren 
aan onder de douche gezet. Een 
schitterend kampioensfeest volg-
de als afsluiting van een geweldig 
seizoen.
Op maandag 4 juni volgde het 
sidderen voor de O13 spelers. 
Er moest in Kerkrade absoluut 
gewonnen worden van Chèvre-
mont en dat gebeurde feilloos. 
Bij aanvang was er sprake van 
enige spanning, maar die was al 
gauw over, voor rust en na rust 
werd telkens vijf maal gescoord 
en met 1-10 was het kampioen-
schap zeker.
Ter plekke werd al samen met de 
talrijk meegereisde ouders, kin-
deren en supporters gefeest met 
champagne en confetti en kregen 
de trainers een waterdoop op het 
veld. In de kantine ging het feest 
nog een uurtje door met hapjes 
en een leuke traktatie verzorgd 
door de ouders.

Seizoensafsluiting
Op zaterdag 2 juni sloot WDZ 
het seizoen af met een spellen-
middag en –avond voor jong en 
oud. Spellen waarbij het inzicht, 
behendigheid en doorzettings-
vermogen van de deelnemers 
zwaar op de proef werd gesteld. 
Met een enorme inzet en veel 
plezier vervulden de spelers alle 
opdrachten met meer of minder 
succes, maar niemand maalde 

erom, het plezier stond voorop.
Tussendoor kon de inwendige 
mens versterkt worden met lek-
kere hapjes van de barbecue.
Nicolle Ortmans en Wim Lau-
venberg hebben het hele gebeu-
ren in prachtige foto‘s vastgelegd. 
Kijk hiervoor op www.vvwdz.nl

Programma
O19-1: Scharn 2 – WDZ 15.00u.

Uitslagen
Maandag 4 juni
O17-1: WDZ - SJO Heuvelland  0-0
O13-1: WDZ - Chèvremont 10-1
Woensdag 6 juni
O17-1: RKASV/Geusselt - WDZ 1-2
O15-2: Laura/Hopel Comb - WDZ 4-2
O13-2: Laura/Hopel Comb - WDZ  1-1
Zondag 10 juni
2e: WDZ - DESM 2 (nacompetitie)
3e: RKASV 4 - WDZ  3-0
4e: WDZ - S’veld/Zwart-Wit 5-2

Scootmobielen; er valt gelukkig 
iets te kiezen in Simpelveld!
Tijdens de afgelopen raadsver-
gaderingen heeft het CDA aan 
het college vragen gesteld van 
bezorgde burgers over de nieuwe 
leverancier van scootmobielen en 
de veranderingen die dit met zich 
meebrengt. Er valt zeker iets te 
kiezen bij de WMO van gemeente 
Simpelveld! En zelfs uit twee 
scootmobielen! Er is een scootmo-
biel woonomgeving (3A) en een 
scootmobiel buitengebruik (3B) 
beschikbaar. 
3A met een actieradius van 
minimaal 20 km en maximale 
snelheid van 10 km per uur,
3B met een actieradius van 
minimaal 40 km en maximale 
snelheid van 15 km per uur. 
Voor eventuele deelname aan de 
scootmobieltochten is een scoot-
mobiel 3B dus wel van belang! 
Scootmobieltochten zijn een en-
thousiast bezochte activiteit van 
d’r Durpswinkel welke het CDA 

Simpelveld 
Bocholtz

een heel warm hart toedraagt. 
Bij een goed keukentafelgesprek 
zal de WMO u helemaal op de 
hoogte brengen welke hulpmid-
delen in het algemeen en welke 
scootmobiel specifiek voor u het 
meest passende is. Maar kiezen 
mag u echt zelf en daar is het 
CDA erg blij om. We vinden het 
namelijk erg belangrijk dat ook 
wanneer u fysiek minder mobiel 
bent, u middels een scootmobiel 
niet zo aan huis gekluisterd bent 
en mocht u behoefte hebben aan 
meer informatie of hulp bij het 
voorbereiden voor deze keukenta-
felgesprekken dan horen wij dat 
als CDA natuurlijk graag. Ook 
wanneer er andere zaken zijn die 
met de gemeente te maken heb-
ben, kunt u ons om raad vragen.
Wij zijn via alle moderne media 
te bereiken, maar ook nog lekker 
ouderwets te bellen voor vragen 
en meer informatie. 

Fractie CDA Simpelveld – Bocholtz
Tel: 06-23796855
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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  

nu voor 

Vaderdag!

Ontbijtbufet,

brunchbufet

of een 

heerlijk diner

www.vijlerhof.nl                   

043-3061710

Internet: www.carxpert-joostvancan.nl
E-mail: info@joostvancan.nl

Joost van Can

Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld

v a n  p e r s o n e n a u t o ’ s ,  b e d r i j f s w a g e n  &  c a m p e r s
V e r v a n g e n d  v e r v o e r .

Onder houd

Repara t ies

APK -keur ing

A i r coser v ice

Maak zelf een afspraak!
Maak direct online (www.carxpert-joostvancan.nl)

een afspraak wanneer het u uitkomt!

Telefoon: 045-5444355
Fax: 045-5440175

TE HUUR in Nijswiller vanaf 15-07-2018
Zeer ruime woning met 2-laags grote aanbouw, groot overdekt balkon, 4 slaapkamers, geheel 

onderkeldert, grote garage/magazijnruimte, ruime inrit met voldoende eigen parkeer mogelijkheden 

en grote onderhoudsvriendelijke tuin met veel privacy!

Zeer geschikt voor eigen kantoor, prakijk en/of bedrijf aan huis (volgens bestemmingsplan).
Eventueel (momenteel) gestofeerd en gedeeltelijk gemeubileerd te huur (+ overname kosten).
Geen huursubsidie mogelijk.

TEL: 06 - 54 75 15 57

TRINTELEN – De reacties, die Har-
monie St. Agatha uit Eys ont-
vangt bij de bekendmaking, dat 
het volgende Zomerconcert op 
dinsdag 3 juli uitwaaiert naar 
een der gehuchten en die avond 
op Trintelen gehouden wordt, 
getuigen vooral op Trintelen en 
Eyserheide van dankbaarheid 
en enthousiasme. Vooral de ge-
meenschap van het fraai gelegen 
Trintelen blijkt in haar nopjes 
met deze uitverkiezing! Maar 
ook inwoners van Eys of de regio 
zijn welkom op dit populaire en 
gratis Platzconcert.
De respons op het initiatief van 
vooral de leden en het bestuur 
om dit populaire, fris en fruitige 
en aangenaam beluisterbare Zo-
merconcert vanuit de gymzaal 
in Eys naar een der gehuchten, 
in dit geval naar Zorgboerderij 
Trintelen (van de familie Muij-
rers), aan de Eyserweg 23 vlakbij 
de Bernardushoeve op Mingers-
borg, te verplaatsen, blijkt in 
goede aarde te vallen. 

Licht verteerbaar 
muziekprogramma
Het licht verteerbare muziekpro-
gramma ziet er als volgt uit: 
Van 18.30 tot 19.00 uur presen-

Aanmelding voor aansluitende barbecue is mogelijk tot 19 juni:

Buurtschap Trintelen verguld met gratis Zomerconcert op locatie  
door Harmonie St. Agatha uit Eys

teert de Saxofoongroep Eys en-
kele verrassende werken. 
Daarna meldt zich Harmonie 
St. Agatha onder leiding van 
dirigent Paul Oligschläger met 
zes schwungvolle, goed in het 
gehoor liggende stukken: o.a. 
met Lyric Waltz, Menuet uit de 
L’Arlésienne Suite van Bizet, 
The Second Walz van Shostako-
vich (bekend geworden door 
het André Rieu Johann Strauss-
orkest, Im weissen Rösll van 
Ralf Benatzky-Robert Stolz, de 
potpourri 80’er Kult met Nena-
hits, Bert Kaempfert Classics en 
tenslotte nog de bekende mars 
Auf der Pingstwiese van Bruna 
Delweg.

Openlucht barbecue
Aansluitend volgt omstreeks 
19.45 uur een openlucht-bar-
becue, die verzorgd wordt door 
top-traiteur Marc Ritzen uit Eys, 
de vroegere kok van kasteel Wit-
tem. Alleen hiervoor moet men 
voorag (tot 19 juni) reserveren. 
Deelname hieraan kost slechts 8 
euro per persoon, kinderen tot 
12 jaar mogen gratis mee-eten, 
maar dienen door ouders of ver-
zorgers wél vooraf i.v.m. de in-
koop, te worden aangemeld.

Hiervoor kan men zich tot 19 
juni opgeven (en betalen) bij: 
Hub van Neerven, Hamerstraat 
1 of bij Peter Stegeman, Vrou-
wenheide 6. Voor meer informa-
tie kan men bellen met tel. 06-
43194985 (Peter Stegeman).
Harmonie St. Agatha hoopt bij 
dit eerste Zomerconcert-Nieu-
we-Stijl op locatie op veel pu-
blieke belangstelling te mogen 
rekenen. Hartelijk welkom, in 
ieder geval!

Midweektocht  
20 juni 2018 gulpen

GULPEN - Op woensdag 20 juni 
2018 wordt weer een Midweek-
tocht in Gulpen georganiseerd. 
Startplaats: Café Paddock, 
Dorpsstraat 13 te Gulpen
Starttijd: 5 km v.a. 9.00 tot 14.00 
uur / 10 km v.a. 8.00 tot 14.00 
uur / 15 km v.a. 08.00 tot 13.00 
uur. Sluitingstijd om 17.00 uur
Inschrijfgeld: Conform de richt-
lijnen van de regio Limburg van 
de KWBN. IVV-stempel is aan-
wezig. Informatie:
www.veldlopersgulpen.nl
info@veldlopersgulpen.nl

elke werkdag in te zien ijdens de openings
ijden

van een bezwaarschrit bij het college van 

Het bezwaarschrit moet op grond van arikel 

de gronden waarop het bezwaarschrit rust. 

worden getrofen indien onverwijlde spoed, 

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

de jaarstukken? Dan kunt u die grais down

Twiter, Facebook
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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 15,95
 

SATÉ WEKEN
van maandag t/m vrijdag 

20% koring
op gegrilde saté van de avondkaart

Bourgondisch Genieten

Euverem 30
6271 PK  Euverem (Gulpen)

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

Firma Helwig schoonmaak 
is op zoek naar een 

 

enthousiaste en gemotiveerde

Interieurverzorgster
 

voor het schoonmaken van

een lokatie te Mechelen en wel 

“ zorghotel de Heerehof “ 
 

De werkdag is zaterdag

v.a. 08.00 uur tot gemiddeld 14.00 uur 

Spreekt dit je aan, neem dan contact 

op met onderstaand adres : 
 

administratie@helwigschoonmaak.nl

of 046 - 474 66 82 

of 06 - 1950 7100 

Openingstijden:

Ma. t/m do. 12.00-23.00

vr.�za. 12.00-02.30 / zo. 12.00-23.00

Oranjeplein 1a, Simpelveld

Friture Oranje Plein
2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

Tel.: 045 - 5446624

Koppel
menu: e 5,-

Lei’s schilderwerken
voor:  binnen / buitenwerk en onderhoud

Tel.  045-5440548 / 06-55168447

E-mail: info@lei-schilderwerken.nl

Internet: www.lei-schilderwerken.nl Quelle 24
6351 AW
BocholtzProiteer nu t/m 1 april 2018 van  

140 jarig Jubileum  
Harmonie St. Martinus Vijlen

VIJLEN - Tijdens het weekeinde van 15, 16 en 
17 juni vieren wij ons jubileumfeest. Vrij-
dagavond starten we met een barbecue voor 
onze leden en hun aanhang op de bijzondere 
en gastvrije locatie van Wijngaarde St. Marti-
nus. Vanaf zaterdagochtend kunt u in de Koel 
de Carhii wedstrijd “Muziek maar dan effe 
anders” bezoeken om vervolgens om 19.30 
uur plaats te nemen bij Restaurant Bergzicht 
voor ons jubileumconcert. Drumband en 
korps zullen, samen met verschillende solis-
ten, een bijzonder concert brengen. Zo zullen 
accordeonist Carlo Plaum en zangeres Lien 
Haegeman er onder andere voorzorgen dat 

dit geen gebruikelijk harmonieconcert zal 
worden. Met veelal Spaanse invloeden zal er 
een groots concert klinken met veel bekende 
melodieën. De entree zal zoals gebruikelijk 
een vrije gave zijn.
Zondag vieren we vervolgens het 140 jarig 
jubileum van onze vereniging, het zestig 

jarig bestaan van de drumband én het ju-
bileum van negen leden. Na het bijwonen 
van de Heilige Mis om 10.00 uur in de St. 
Martinuskerk zullen we onder begeleiding 
van Schutterij St. Joseph opnieuw naar Res-
taurant Bergzicht gaan waar na de lunch de 
interne huldiging plaats vindt. Van 14.00 uur 
tot 15.00 uur is er vervolgens de gelegenheid 
om onze jubilarissen te feliciteren. Hierna is 
er nog alle ruimte voor een gezellig samen-
zijn onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

Jubilarissen:
60 jaar lid: Simon Frederix en Leo Niesten
40 jaar lid: Hub Loo, Joop Hamers, Theo 
Winkens en Juan Heyenrath
25 jaar lid: Jac Nix, Lieke Jaminon en Kelly 
Hamers Schlenter
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17 juni schapenscheren 
bij de Paradijsvogels 
in Cottessen 

VIJLEN - Op zaterdag 17 juni wor-
den de schapen geschoren van de 
kudde van de Paradijsvogels. Dat 
zal gebeuren door de scheerder 
tussen 8 uur en 15 uur bij de Pa-
radijsvogels in Cottessen. ( loca-
tie Hoeve ten Bosch).
De lammetjes dartelen nog heer-
lijk bij hun moeder en de Border 
Collie Abby en is er ook. De her-
der laat tussendoor en aan het 
einde ook even zien wat scha-
pendrijven betekend. En op het 
mooie terras van de Paradijsvo-
gels kunt u een kopje kofie en 
een stuk vlaai of appeltaart ge-
nieten. Entree 5,- incl kofie en 
vlaai. Cottessen 12 Vijlen. Inlich-
tingen: info@paradijsvogels.nl 
en tel 06-46432582.

Orgelconcert tijdens 
weekmarkt met 
Marie Minárová 

Dinsdag 19 juni, 12-12.30 uur
De Kopermolen, von Cler-
montplein 11, Vaals

VAALS - Op dinsdag 19 juni vindt 
er weer een marktconcert in 
de Kopermolen te Vaals plaats. 
Uitvoerende is de jonge Tsjechi-
sche organiste Marie Minárová. 
Na haar studie aan het conser-
vatorium in Pardubice zette 
zij haar studies in Praag voort. 
Een Erasmus-beurs bracht haar 
naar het Conservatorium van 

Maastricht. Naast verschillende 
masterclasses bij internationaal 
bekende grootheden als Michel 
Bouvard en Martin Schmeding 
heeft zij al een behoorlijke con-
certpraktijk opgebouwd. In de 
zomermaanden is het orgel elke 
1e en 3e dinsdag van de maand 
in een kort informeel concert te 
beluisteren.
Entree vrije gave.
www.dekopermolenvaals.nl

• 20 juni a.s Lezing “Positieve 
Gezondheid”; Restaurant Berg-
zicht, aanvang 20 uur
• 25 juli a.s Steengrillen en bow-
len in Schin op Geul; aanvang 
18.30 uur; kosten € 16,50. Ver-
trek met eigen vervoer om 18 uur 
vanaf restaurant Bergzicht. Aan-
melden vóór 15 juli a.s bij Fieny 
Hendricks. Tel. 043-3062478;
betalen op rek.nr. NL85RABO 
0155602918 ten name van ZijAc-
tief afdeling Vijlen

afdeling Vijlen

Wandelingen

Donderdag 14 juni wandeling 
in Eijsden. Vertrek om 12 uur bij 
het kasteel. Lengte ± 12 km
Donderdag 14 juni wandeling  
in Wittem begint ook om 12 uur 
bij het parkeerterrein van het 
klooster. 
Zondag 17 juni wandeling in 
Puth. Vertrek om 12 uur bij de 
kerk Iedereen is welkom. Uw 
gids is Yvonne. Bijdrage 1 euro.
Info: tel 0434504673
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Caraudio wedstrijd: 
“Muziek, maar dan 
effe anders”

VIJLEN - Op zaterdag 16 juni 
wordt in Vijlen in “de Koel” in 
het kader van 140 jaar Harmo-
nie St Martinus Vijlen een Car-
Audio wedstrijd georganiseerd. 
Deze wedstrijd wordt onder-
steund door de internationale 
organisatie EMMA – European 
Mobile Media Ascociation. Er 

worden deelnemers uit verschil-
lende landen verwacht die hun 
audio-installatie in de auto laten 
beoordelen door gekwaliiceerde 
juryleden. Er zijn diverse klasses 
en categorieën waarin deelgeno-
men kan worden:
Bij Sound Quality (SQ) wordt de 
installatie beoordeeld op kwali-
teit van de afgespeelde muziek 
Bij ESPL wordt de geluidsdruk in 
de auto gemeten Bij MultiMedia 
(MM) is geluid en beeld een ju-
ryonderdeel en bij ESQL gaat het 

met name om kwaliteit muziek 
buiten de auto. Bij alle onder-
delen wordt tevens de veiligheid 
van de inbouw gecontroleerd.
De geluidsbeoordelingen gebeu-
ren op basis van de EMMA-Cd 
die door de juryleden ter be-
schikking wordt gesteld.
Iedereen kan deelnemen aan de 
wedstrijden. Ook als je nog nooit 
hebt meegedaan. Enige vereiste 
is, dat er een CD/USB kan wor-
den afgespeeld in de auto. Kom 
voorbij en ervaar de gezelligheid 

en tips en trucs hoe de 
installatie in je auto 
wellicht net ietsjes be-

ter kan gaan klinken. Deelname 
kost per klasse € 5,-- bij voorin-
schrijving en € 7,50 op de dag 
zelf. Voorinschrijving kan op 
www.emma-benelux.eu en info 
via emmabenelux.backoffice@
gmail.com
Vanaf half 9 is het evenemen-
tenterrein de Koel aan de Pasto-
rijweg te Vijlen geopend en kun 
je registreren. Vanaf 10.00 uur 
beginnen de wedstrijden. Toe-
schouwers zijn uiteraard ook van 
harte welkom en kunnen kosten-
loos het terrein betreden. Om 
17.00 uur is de prijsuitreiking. 
Tot 16 juni!!

Dankbetuiging

Graag willen wij langs deze weg 
iedereen bedanken die meegeholpen 
heeft aan de versiering van ons huis, 
de vele kaarten, kado’s en bloemen 
bij de gelegenheid van ons  
60-jarig huwelijk. Het was 
overweldigend, maar wat  
hebben wij genoten.
Bedankt het was een  
onvergelijke dag!

Finie & Stefan Hassert-Senden
kinderen en kleinkinderen

60
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Gezocht voor de zaterdag en de zondag  
van circa 17.00 tot 19.00 uur een hulp voor 

keukenwerkzaamheden.
Ben je een jonge man vanaf 15 jaar,  

bel ons dan of kom even binnenlopen.
Tel. 045 - 544 14 20

Chinees Indisch restaurant Rose Garden
Heiweg 200, 6351 HZ Bocholtz

verkoop lederwaren | ambachtelijke schoenreparaties | orthopedische schoencorrecties | diverse leerreparaties (jassen, tassen etc.) | sleutelservice

Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 18:00 uur
zaterdag 9:00 - 16:00 uur

Dorpstraat 18 | Simpelveld | T 0683301800

www.schoenmakerijschijns.nl

Wegens vakantie gesloten van di. 19 juni tot di. 3 juli.

K L O O S T E R S T R A A T  2  • •  6 3 6 9  A D  S I M P E L V E L D
0 4 5 - 5 4 4 0 5 3 7  • •  W W W. M O O N E N O P T I E K . N L

Espr i t  zonnebr i l  inc l .  g lazen op sterkte  voor  €  99.-  !

 Keuze uit 

d iverse 

k leuren.

Mult i focaal  of  extra  dun 
tegen meerpr i js  mogel i jk , 

vraag naar  de voorwaarden.

Koningsvogelschieten 
Schutterij St.Paulus 

EPEN - Zondag 24 juni a.s. zal de schutterij 
voor de 388e keer het Koningsvogelschieten 
organiseren. Om 14.00 uur zal de Schutterij 
en Harmonie Inter Nos vertrekken vanuit 
schutters lokaal voor het afhalen van het 
huidige Koningspaar Koning Jef Schijns, Ko-
ningin Kelly Bessems, Keizerspaar Michel en 
Bebbie Blezer aan huis. Onder begeleiding 
van Harmonie Inter Nos zal de schutterij 
in zijn volle pracht de schuttersweide In d’r 
Witseborn betreden. Hierna zal de voorzitter 
de heer Ivo Allelijn iedereen van harte wel-
kom heten.
Om 15.00 uur zal er een gebed plaats vin-
den voor het voorkomen van ongelukken en 
de openingschoten door koning, keizer, be-
schermheer, en genodigde verricht worden. 
Om 15.15 u zal zich onder de ”vogelsjtang“ 
weer een heftige strijd afspelen om de hoog-
ste eer te behalen. Vast staat wel dat de hui-
dige Koning Jef Schijns er alles aan zal doen 
om de titel te verdedigen. Deelnemen aan 
het koningsvogelschieten kan hij of zij die de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en lid van de 
schutterij is of als begunstiger lid is van de 
schutterij en inwoner van Epen. 
De strijd om de titel Burgerkoning mag ie-
dereen boven de 18 jaar deelnemen. 
Eveneens zal de strijd om de titel van Jeugd-
koning losbarsten. Voor zowel Burgerkoning 
en jeugdkoning kunnen de kandidaten zich 
onder de “vogelsjtang” aanmelden bij de 
penningmeester.
Voor iedereen die wilt deelnemen aan het 
schieten op de vogel wordt verzocht om hun 
legitimatiebewijs mee te brengen. Wij als 
schutterij zijn vanaf 2016 wettelijk verplicht 

om dit te noteren. Zodra de koningen bekend 
zijn, zullen deze in vol ornaat geïnstalleerd 
worden. Vervolgens zal naar de residentie 
van de schutterskoning worden gemarcheerd 
alwaar de koningsden zal worden geplant. 
Hierna zal de schutterij met alle koningen 

naar het schutterslokaal afmarcheren, om 
nog tot in de late uurtjes na te praten.
Feestterrein: Schuttersweide “De leag Huls“ 
in der Witseborn alwaar een mooi terras 
drank en eetbuffet aanwezig zal zijn en ver-
zorgd wordt door CV d’r Vooseschtoets. 

Tiroler Muziek - 
Buurdorp Orsbach

Wanneer: vrijdag 6 juli 2018.
Waar: Sjutse Tent Orsbach.
Tijdstip: vanaf 20.00 uur.
Programma: we starten met een 
optreden van de Keidorf Musi-
kanten Oes Booches. Aanslui-
tend gaan de remmen los met 
Wir Sind Spitze
Vervoer; ?? uiteraard is er Vice 
Versa busvervoer, Bocholtz - cen-
trum Orsbach - Sjutse Tent.
Kosten; voorverkoop e 8 / kassa 
e 10 Voorverkoop: Aretsbosweg 
5 te Bocholtzerheide. Dinsdag - 
woensdag vanaf 18.00 uur.
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MODEHUIS VAN DEN BERG
Klompstraat 49  |  Heerlen  |  045 - 571 32 76

‘s maandags gesloten - geen koopavond - parkeerplaats voor de deur
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- FORESTI - BRAUN - EUGEN KLEIN - MAX FABER - Muzikale jeugd treedt 
op bij de Geulhof!

MECHELEN - Donderdag 28 juni 
smaakt een drankje op het ter-
ras van De Geulhof nog lekker-
der dan gewoonlijk. Vanaf 19.00 
uur kan iedereen genieten van 
de muziek van vele jonge mu-
zikanten van vier verenigingen. 
Jeugdleden en blokluiters van 
schutterij Sint Sebastianus, fan-
fare Kunst en Vriendschap, har-
monie Excelsior en harmonie 
Sint Cecilia zullen laten horen 
wat ze kunnen. De optredens 
zijn afwisselend alleen, in kleine 
groepjes en met het jeugdorkest. 

Deze voorspeelavond wordt voor 
het eerst samen georganiseerd: 
Samen muziek maken is super-
leuk! We hopen dat er heel veel 
publiek komt genieten van al dit 
moois.

Overigens hebben de jeugdleden 
en blokluiters van Sint Cecila 
en de Schutterij al een heel leuk 
gezamenlijk optreden achter de 
rug. Op vrijdag 11 mei hebben 
zij opgetreden in de Efteling. 
Vroeg in de ochtend vertrok de 
bus vanuit Mechelen en gedu-
rende de dag werd er twee keer 
gedurende een half uur een mooi 
concertje gegeven in de muziek-
tent. De rest van de dag hadden 
de deelnemers de tijd om de at-
tracties in het park te bezoeken. 
Het was een hele leuke en gezel-
lige dag!
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We hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd 

niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar 
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid 

moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgroot oma

Greetje Conraads-Gulpen
* 29-8-1935        = 4-6-2018

echtgenote van

Wiel Conraads

Wiel Conraads

kinderen, klein- en  
achterkleinkinderen

Kommerstraat 49 B
6351 ES Bocholtz

De crematie heeft reeds plaats gevonden.

Een speciaal woord van dank aan de huisartsenpraktijk 
Bocholtz en de Meander Thuiszorg voor de goede 
begeleiding en zorg.

Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht  
van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid

Lambert Vanhommerig

Sinds 1948 (!) was Lambert lid van ons koor 
en wát voor een lid! Bij de tenoren had hij een 
echte voortrekkersrol en toen hij zo’n vijf-
tiental jaren geleden noodgedwongen moest 
stoppen, werd hij node gemist. Gregoriaans 
had zijn voorkeur en ook heeft hij 11 jaren 
met verve een bestuursfunctie bekleed. Hij 
was zeer kritisch en echt niet bang om zijn 
standpunten te verdedigen. ‘D’r Lange Lam-
beët’, zoals hij werd genoemd om hem te onderscheiden van een 
naamgenoot in het koor, was altijd voor een grapje te vinden en 
na de repetitie zat hij als eerste aan de kaarttafel om samen met 
zijn vrienden fanatiek te rikken (kaarten).
Toen hij niet meer kon komen zingen belde hij regelmatig om de 
groeten over te brengen aan iedereen. Op de een of andere wijze 
was hij steeds op de hoogte van het wel en wee van het koor. 
“Zingt mich nit die Roessisje mis, went ich bejrave weeët”, was 
zijn wens en hij bedoelde daarmee de Missa Festiva van Chret-
chaninoff, die hij honderden malen zelf mee gezongen heeft in 
zijn actieve loopbaan. Deze wens hebben wij hem natuurlijk in-
gewilligd. Voor zijn vele werk voor het koor kreeg hij tijdens zijn 
actieve loopbaan, de gouden speld van verdiensten aangeboden, 
welke hij met trots droeg.
Lambert, nogmaals dank voor alles wat je voor het koor gedaan 
hebt.
Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte 
en troost toe in deze droevige tijd.

Bestuur, leden, dirigent en Sympathisanten 
van Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

Jaardienst

Wij missen je stem, je lieve lach.

Wij missen alles van elke mooie dag.

Wij missen het simpele even samen zijn.

Wij missen je gewoon.

En missen, dat doet pijn.

Op 22 juni is het een jaar geleden dat wij afscheid  

hebben moeten nemen van mijn lieve vrouw,  

onze (schoon)moeder en oma

Keie Eijmael-Houtermans

Wij gedenken haar op 24 juni ijdens de eerste jaardienst  
om 10.00 uur in de parochiekerk H. Marinus te Vijlen.

Vijlen, juni 2018     Familie Eijmael

Dankbetuiging

Een warme handdruk, even een arm om je heen, 

kaarten, brieven, bloemen, veel mooie toespraken,  

liefde en steun. Dit was voor ons allen  

een enorme troost na het overlijden van

Wiel Dackus

Met veel warmte kijken wij terug op de wijze waarop  

wij allemaal samen afscheid hebben genomen van Wiel.  

Het is voor ons een fijne gedachten dat Wiel in zijn 

leven voor velen zo veel heeft betekend.

Hartelijk dank voor uw medeleven.

Maria Dackus

kinderen en kleinkinderen

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus 
Zondag 17 juni
11.00 uur: Jaardienst voor Coen 
van de Waarsenburg. Gezangen: 
Donna Voce

Woensdag 20 juni
9.00 uur: Voor de parochie

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius 
Zaterdag 16 juni
19:00 uur: H.Mis. Voor Joep 
Debije. Voor ouders Delnoij-
Franck. Voor Pierre Schmeets. 
(Off). Jaardienst voor Tina 
Janssen-Lukassen; (vanwege 
familie en familie Jongkamp).
Jaardienst voor Diana Beckers-
Hounjet; tevens voor Hub 
Hounjet.

EYS
Parochie H. Agatha
Vr. 15 jun.
19.00 uur: H. Vormsel door 
pastoor T.Storcken

Za. 16 jun.
19.00 uur: Gest. Jrd. Hub en 
Netta Huynen-Canisius

Zo. 17 jun.
9.45 uur: Jaardienst ouders 
Sieben-Haambeukers

Ma. 18 jun.
19.00 uur: Jos Huppertz-Vaessen. 
Wiel Gulpen. Wim Lemmens 
(collecte)

HEUVELLAND
Protestante Gemeente
Op zondag 17 juni is er om 
10:00 uur een viering in de Ned.
Herv. Kerk te Vaals. (Kerkstraat) 

k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n
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