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De komende twee weken verschijnt geen Troebadoers, ook wij gaan op vakantie!
Na de vakantie verschijnen we weer op dinsdag 12 augustus.
Aanleveren van persberichten en/of advertenties kan t/m vrijdag 8 augustus. De redactie.

Vijlerhoffeest: woensdag 30 juli met Anderkovver
VIJLEN - Woensdagavond
30 juli 2014 zal het jaarlijkse Vijlerhoffeest wederom
plaatsvinden op het feestterrein tegenover Hotel Vijlerhof
te Vijlen.
Vanaf 20.00 uur zal er een nonstop programma worden geboden met hapjes en drankjes
waaronder een barbecue.
Voor de muzikale invulling is
dit jaar gekozen voor ANDERKOVVER, muzikaliteit met een
vleugje humor en een toefje
chaos zijn de ingrediënten van
Anderkovver. De bandleden
van Anderkovver staan met
ongelooflijk veel plezier op het
podium en stralen dit ook uit.
Als u deze band undercover ziet
optreden, komt u al snel tot de
ontdekking dat zij covers anders
benadert, dan anderen covers
benaderen. Muziek uit alle stijlen en windstreken, op niveau
vertolkt en met de juiste sound
voor elke gelegenheid.
De variatie in speelstijlen, in
combinatie met een stuk spontaniteit in de optredens, draagt
ertoe bij er een geslaagd feest

van te maken.
Voor diegenen die het iets rustiger aan willen doen: ANDERKOVVER is ook perfect te zien
en te beluisteren op de aangren-

zende terrassen.
Het feestterrein zal voor deze
gelegenheid geheel worden
overdekt, zodat de weersomstandigheden geen roet in het

eten kunnen gooien.
U vindt Hotel-Restaurant Vijlerhof aan de Hilleshagerweg 2
te Vijlen.
De toegang is geheel gratis.
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Nordic
walking
BOCHOLTZ Onder leiding van
instructeur Jo Ernes wordt
er dinsdag 29 juli een Nordic
Walking tocht georganiseerd
door de KBO SimpelveldBocholtz. Vertrek is 14.00 uur
vanuit cafe Oud Bocholtz,
Pastoor Neujeanstr. 11 in
Bocholtz. De wandeling
duurt zo’n 1,5 uur.
Tevens is er iedere vrijdagmorgen een Nordic Walking
tocht, vertrek 9.15 uur.
De wandeling duurt 1,5 uur.
Vertrek op
verschillende
locaties.
Jo Ernes,
tel 0623796855

Kleintjes
Te huur:
Ruime eengezinswoning in
buitengebied Wolfhaag, Vaals.
Recent gerenoveerde
badkamer, keuken en toilet.
Huurprijs € 1095,- p/m excl.
Meer info en foto’s:
www.facebook.com/
VerhuurWolfhaagVaals
verhuurwolfhaag@gmail.com
06-10679905
(tussen 19.00 en 22.00 uur)

Te huur:

Sudokupuzzel**** / week 30

Stallingsplaatsen te huur voor
caravan of camper in Vaals
Tel. 06-25290798.

Ensemble
Misto Originale
LEMIERS - Bestaat uit drie
puike muzikanten, gitaar: Theo
Collaert, klarinet Jos Janssen
en dwarsfluit Willem Tonnaer.
Deze laatste hebben wij al eens
mogen ontmoeten in de monumentale Catharinakapel in Oud
Lemiers waarbij de toehoorders
behoorlijk onder de indruk
waren. De kapel leent zich bij
voorkeur voor kleine ensembles.
Misto Originale heeft een voorkeur voor klassieke muziek maar
schuwt zeker andere genres niet.
Zij spelen zowel als trio, duo en
solo. In het kader van de Kunstmaand Vaals treden zij zondag
27 juli om 15.00 uur op in de
kapel te Oud Lemiers. Houdt u
er wel rekening mee dat er geen
sanitaire voorzieningen zijn.

Duo Boon & Beumers
in Lemiers
LEMIERS - Daniëlle Boon &
Mark Beumers vormen een ingespeeld duo met zang en gitaar. Mark trad al vaker solo op
tussen de eeuwenoude muren
van de Catharinakapel in Oud
Lemiers. Daniëlle, geboren in
1972 te Bussum, zingt hier voor
het eerst en straalt puurheid
en verwondering uit met haar
overwegend Nederlandse liederen. Op zaterdag 26 juli om
15.00 uur kunt u genieten van
dit uitstekend duo en van de
unieke akoestiek in de kapel. In
het kader van de Kunstmaand
Vaals kunt u uw bewondering
uit-drukken in een vrije gave.
Denkt u er wel aan dat de kapel
geen toilet rijk is.

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30
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49ste Luikse Marktfeesten Wahlwiller
WAHLWILLER, een van
de parels van de gemeente
Gulpen-Wittem, beleeft op zaterdag 2 en zondag 3 augustus
de 49ste editie van de enige
door de Provincie en Stad
Luik erkende Luikse Markt in
Nederland.
Belangrijkste onderdeel vormt
de omvangrijke tweedaagse
jaarmarkt met vooral antiek,
waaronder een bijzondere collectie eeuwenoude kluizen van
“Cassa Forte”, brocante, curiosa
en tweedehands goederen, maar
ook vele verkoopstands met bijzondere producten van meest
uiteenlopende aard.
Daarnaast nemen de stands van
caritatieve, culturele, kerkelijke
en sociale instellingen als vanouds een prominente plaats in.
Dit jaar geven o.a. Floortje voor
Moortje, Heemkunde Wahlwiller, Hobbyclub Partij, Jongerenpastoraat Born, Mijncomplex
Blegny, Oudervereniging Basisschool De Driesprong, Patris
Klimmen, Schoolfonds voor
aidsweeskinderen in Kenia, Stad
Luik, Vrouwengroep Kampala
Uganda en De Zonnebloem afdeling Wijlre, akte de présence.

Ook zijn toeristische infostalletjes present, zoals van de VVV
van de Provincie Luik en het
mijncomplex van Blegny, die
speciale streekproducten uit
de Waalse regio presenteren en
demonstraties verzorgen van
Luikse ambachten.
In combinatie met de markt
vindt er een gezellige kermis
plaats met o.m. een nostalgische draaimolen, bungee trampoline, lijntrek- en bussenport,
springkussen, notenbar, pindapopcorn, suikerspin, snoepgoed, softijs, wafels, poffertjes,
diverse snackbars en andere eetgelegenheden.
Voor de kinderen zijn doorlopende voorstellingen van een
kindertheater en zijn er permanent ballonnen- grimeer- en
tattoo-clowns in de weer.
Als speciale attracties kunnen de
bezoekers dit jaar genieten van
o.a. demonstraties show glasblazen door de kustenaars Katinka Waelbers en Robert Gall,
een prachtige tentoonstelling
over “Luik in het Stripverhaal”
door Bibliothèque Ulysse Capitaine, een exclusieve expositie
over de Indiëgangers, ingericht
door Heemkunde Wahlwiller,

de miniatuurkermis
van Mario Pigarella
en voor het eerst de
open
euregionale
supersjoelkampioenschappen. Liefhebbers van verschillende genres muziek
komen royaal aan
hun trekken dankzij het alweer derde
“Upto50”
festival,
met doorlopende live-optredens op het openluchtpodium
van Gasterij I Gen Durp, waar
ook op zaterdag om 11:00 uur
de officiële opening plaatsvindt,
die traditiegetrouw muzikaal
wordt opgeluisterd door Harmonie Excelsior uit Nijswiller.
De mark gaat dagelijks om

Lezing: Heimans’
landschap in beeld
EPEN - Eli Heimans, natuurpromotor van het eerste uur,
prees het landschap rond Epen.
Natuurfotograaf Bob Luijks

10.00 uur van start en duurt tot
18:00 uur. Het muziekfestival
“Upto50” loopt op zaterdag en
zondag door tot 23:00 uur.
Bij het ter perse gaan van dit
nummer was het volledige programma nog niet bekend.
Voor meer info zie www.luiksemarkt.nl
neemt je mee op een fotografische verkenning in deze prachtige omgeving en koppelt dit
aan de tijd van Heimans. Deze
boeiende lezing is op dinsdag
22 juli en begint om 19.30 uur
in de aula van Basisschool À
Hermkes in Epen.
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Denis Roosen concerteert in Mechelen
MECHELEN - Op maandag 28
juli a.s. vindt in Mechelen het
jaarlijkse zomer-orgelconcert
plaats op het historische
Binvignat/Müller-orgel van
1851. Het concert maakt deel
uit van het Limburgs Orgelfestival 2014. Solist is deze keer
Denis Roosen uit het
Belgische Diest.
Opvallend in het programma van Roosen
is het naast elkaar
plaatsen van oude
en nieuwe werken,
waarbij naar voren

weekblad d’r Troebadoer nr. 30 | dinsdag 22 juli 2014

komt dat nieuwe werken altijd
voortbouwen op een traditie en
daarmee toch bekend kunnen
klinken.
Andreas Willscher (*1955)
schreef muziek met veel humor,
en richt zich ondermeer op een
jong publiek. Zijn suite “Promenades en Périgord” (wandelingen in de Périgord) bestaat
uit een serie impressies van
duidelijk herkenbare beelden
en situaties, zoals Het
Vertrek, De Bron, De
Jacht. Zijn generatiegenoot Peter Pieters
(*1957) is organist
van de St. Romboutskathedraal in Mechelen (België!). Hij koos
voor de “3 Pieces” de-

zelfde titels als grootheid Maurice Duruflé voor hem deed. Een
moment staan we stil tijdens dit
concert bij de “vader” van alle
componisten, Johann Sebastian
Bach, wiens sterfdag samenvalt
met de dag van dit concert. Van
Bach klinkt het koraal dat hij op

zijn sterfbed zou hebben gedicteerd, “Vor deinen Thron tret’
ich hiermit”. Het concert duur
ca 1 uur. De toegang is gratis,
maar een vrije gave wordt zeer
op prijs gesteld. Mechelen, H.
Johannes de Doperkerk, maandag 28 juli 20:15u.
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3e Upto50 festival tijdens
Luikse Marktfeesten Wahlwiller
WAHLWILLER - Na twee succesvol verlopen edities van het
Upto50 muziekfestival tijdens
de Luikse Marktfeesten in
Wahlwiller kunnen de organisatoren Roy Scheffers en Rob
Wassenberg ook dit jaar een
veelbelovend “voor elk wat
wils” programma presenteren.
Zaterdag 2 augustus zal eerst de

Muzikaal Straattheater in Slenaken
SLENAKEN - In het schilderachtige dorpje Slenaken
worden op 2 augustus 2 gratis
toegankelijke straattheatervoorstellingen gegeven.
De voorstellingen vinden plaats
op het plein tegenover de fanfarezaal in het centrum (Dorpsstraat, Slenaken). Het betreft
muzikale voorstellingen met
veel muziek en humor. Ze vinden plaats om 19.30 uur en om
21.30 uur. U kunt dan genieten van Die Blech Harmoniker,
een klassiek/komisch muziektheater uit Duitsland. Via een
gevarieerd repertoire van klassieke muziek, maar ook jazz en
filmmuziek maakt u kennis met
hun komische capriolen. Het
zijn stuk voor stuk zeer goede
muzikanten.
Dit koperkwintet steelt de show
door de klassieke sfeer af te wisselen met komische momenten.
In de pauze en na afloop kunt u
zich amuseren met de klanken
van gezellige achtergrondmuziek. De voorstellingen vinden
zeer zeker doorgang: bij mooi
weer buiten op het plein, bij
slecht weer binnen in de fanfarezaal van fanfare Berg en Dal.

muzikale spits worden afgebeten door Harmonie Excelsior
uit Nijswiller, die al sinds 1965
onafgebroken haar medewerking verleent aan de openingsceremonie, waarna het festival
kan starten.
Dit jaar wederom met een groot
aantal muzikanten die “gelinkt” zijn aan Wilder. Zo zullen op veler verzoek nogmaals
Beslist de moeite waard om zo’n
gezellige zomeravond in het
heuvelland mee te maken.
Voor de organisatie tekent Puur
Weijers & Weijers, bedenkers
van unieke momenten, in samenwerking met Gemeente
Gulpen-Wittem en Fanfare
Berg en Dal Slenaken.

het podium betreden, vader en
zoon Rob en Mike Jeukens, die
onder de naam Blues & Zo een
muzikale reis door de bluesgeschiedenis maken en zullen
vervolgens moeder en dochter
Christine en Monique Timmermans, beter bekend onder
“Christine” en “Moon Spark” en
waarvan de laatste o.a grote bekendheid geniet door haar succesvolle deelname in de Voice of
Holland, garant staan voor een
groots optreden.
Verschillende succesvolle deelnemers uit de eerste editie keren
terug op de bühne, zoals Gwen
Ummels met haar uitstekende
rockband Hunting Robin en
Rene van der Heijden, die met
Sixpack o.a. de echte Stones
doet vergeten. Als waardig uitsmijter zal Raymond Hensgens
met zijn popformatie Loedder
de zaterdagavond besluiten, dit
alles nog aangevuld met zangers Renée Vaessen, die na vele
jaren van live-optredens met
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haar band inmiddels haar solo
sporen in de muziekwereld dik
heeft verdiend.
Zondag 3 augustus staat muzikaal in het teken van de Belgische verbroedering. Garant
daarvoor staan optredens van
de 40-koppige D.M.A. Band
Belgique uit Wallonië en Johan
Veugelers van de Sunsets uit
Vlaanderen, o.a. bekend van
zijn laatste hit Vlaamse Nachten. De zondag wordt afgesloten
door een spectaculair optreden
van de alom bekende amusementsband Just4fun.
De muzikale activiteiten vinden
beide dagen plaats op het podium bij Gasterij I Gen Durp,
op zaterdag van 11:00 tot 23:00
uur en op zondag van 13:00 tot
23:00 uur.
De openingstijden van de
markt zijn dagelijks van 10:00
tot 18:00 uur.
Nadere inlichtingen over het
festival of de markt via: info@
luiksemarkt.nl
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RODA IJS TIJDENS KOELMARKT
2014 EN OPEN DAG RODA !!

Vijlense Koelmarktfeest op 23 juli!

Lucky ( Pierre ) scheot ijs

VIJLEN - De dag begint traditiegetrouw al vroeg met de
drukbezochte braderie, waar
een kleine honderd standhouders hun waar aanbieden. Ook
Taverne IJscafé Oud Vijlen is dit
jaar van de partij in de koel. Het
team van de Taverne zal het inmiddels bekende Roda-ijs serveren: heerlijk sinaasappelroomijs

met pure chocolade. Uiteraard
zal ook Lucky, de mascotte van
Roda JC aanwezig zijn en kunnen de kids samen met hem op
de foto. En omdat de spelers
van Roda JC ook fan zijn van
het unieke Roda-ijs bestaat de
mogelijkheid dat ook een paar
nieuwe spelers de weg naar het
Koelmarktfeest vinden!
’s Avonds gaat het feest helemaal los. Dan speelt de coverband 10FeetUp op het grote
podium in de Koel. Het avond-

programma is geheel gratis. Als
klap op de vuurpijl is er ook
dit jaar weer een spectaculaire
vuurwerkshow.
Na het Koelmarktfeest volgt het
Vijlerhoffeest op 30 juli. Dit jaar
met de band Anderkover. Entree is gratis.
Taverne IJscafé Oud Vijlen zal
ook tegenwoordig zijn met onder andere hun bekende Rodaijs op zondag 27 juli op de Open
dag van Roda in Kerkrade. Al
met al dus een druk programma.
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Goede Doelen Winkel
Habbekrats
Daarvoor vragen we u alle gebruikte artikelen
die u over heeft om nog een tweede kans
te geven. Wij gaan doneren aan o.a.
Voedselbank, KIKA, dierenbescherming, etc.
Alles is welkom.

Inleverpunt Simpelveld

tel. 06 25232497
(telefonisch bereikbaar van 10.00 - 20.00u)
De Goede Doelen Winkel
Nusterweg 88 c - Sittard
Openingstijden: Maandag 12.00 –17.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag 11.00 –17.00 uur.

16 augustus:
40 jaar KVW Bocholtz
BOCHOLTZ - Zoals je wellicht
al hebt gehoord, is het dit jaar
40 jaar geleden dat het Kindervakantiewerk Bocholtz voor het
eerst een kampweek organiseerde. Gestart is het KVW zelfs nog
eerder, maar uit de archieven
blijkt dat in 1974 de eerste vergunning voor een kampweek bij
de gemeente is aangevraagd.
Bijna alle kinderen uit Bocholtz
hebben wel eens deelgenomen
aan het KVW. Sommigen zijn
het KVW nog jarenlang trouw
gebleven als leider, als deelnemer aan een werkgroep, de
kookgroep of zelfs als teamlid.
Sinds enkele jaren heeft het

K V W
h a a r
vaste stek op het sportcomplex
Bocholtzerheide en wel op het
terrein van PHV De Speurder
en op het Sportcomplex van
Sportclub’25. Het 40 jarig jubileum willen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Op zaterdag
16 augustus, de zaterdag voorafgaande aan de start van het
kindervakantiewerk 2014 houden we een feestavond in ons
feestpaviljoen op de KVW locatie. De muzikale invulling van
deze avond is in handen van de
coverband Network.
Wij hopen dat we velen van

jullie mogen begroeten, om oude
herinneringen op te
halen en om oude
schoolvrienden/vriendinnen te ontmoeten. Veertig jaar
is een lange tijd en velen hebben elkaar wellicht al even zovele jaren niet meer gezien. Nu
creëren wij dus dé gelegenheid
hiervoor! Hebben we jouw interesse gewekt en wil je dit feest
niet missen?
Voorverkoopadressen
PLUS
Bocholtz en Aowe Kino Bo-

choltz.We hanteren voor deze
kaartjes een zeer populaire prijs
van € 4,00 in de voorverkoop
en € 5,00 aan de kassa. Zelfs de
consumptieprijs zal die avond
in het teken staan van het KVW
jubileum en dus van een niveau
zijn, zoals u dat van ons al 40
jaar gewend bent.

Vakans
Vare mit d’r waan
mit of oane sjleefhut
de hoofzaach is
dat dier ins droes jut.
Vakans mit d’r vliejer
of tse vos wieë sjtrekke,
me kriet jeweun d’r kriebel
ins dróp oes tse trekke.
Vakans jans ejaal
wie wied dat me jeet,
me hoft óp jód weer
en dat de zon aldaag
aan d’r himmel sjteet.
Deet me dan dervan jenisse
lieët me dat de familieë wisse,
nit wie vruier mit ing kaat
mit “sociaal media” daag en naat.
Frans Stollman.
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Natuurfietstocht
tussen Epen en Vaals
EPEN - Op zaterdag 26 juli
organiseert ARK Natuurontwikkeling een natuurfietstocht
in het Drielandenpark tussen
Epen en Vaals.
Onderweg passeert u verschillende gidsen die u iets vertellen
over hazelmuizen, geelbuikvuurpadden en grote grazers in
het bijzonder en over de bijzondere natuur in het algemeen.
Ook aan een versnapering is gedacht. U kunt zelf bepalen wanneer u op de fiets stapt. Vertrekken kan vanaf de basisschool
À Hermkes, Schoolstraat 16 in
Epen, tussen 10 en 14 uur om
het half uur. U ontvangt daar
een routebeschrijving van deze
tocht van ongeveer 25 kilometer. Neem wél zelf een fiets mee.
De bossen rond Vijlen en Vaals
zijn de enige plekken in Nederland waar hazelmuizen voorkomen. Eén van de geheimen
daarachter is begrazing. In de
Zuid-Limburgse natuurgebieden van ARK grazen het hele
jaar door Schotse hooglanders.
Hun gegraas levert een zeer gevarieerd en rijk landschap op.
Van bloemrijke graslanden en
ruigtes tot struwelen en rijke
bosranden. Ook bronbeekjes
zijn onderdeel van het landschap. In deze beekjes heeft
ARK een jaar geleden de geelbuikvuurpad teruggebracht die
hier van oorsprong thuis hoort.
De gidsen staan op uw route en
laten locaties zien waar hazelmuizen en geelbuikvuurpadden
zich thuis voelen en vertellen u
alles over de Schotse hooglanders. U fietst door het uitgestrekte Vijlenerbosch, maar ook
langs idyllische dorpjes en verrassende uitzichten.
Deze fietstocht is onderdeel van
het activiteitenprogramma van
de Heimansherdenkingsweek.

Eli Heimans, natuuronderzoeker, prees het landschap rond
Epen. Hij schreef in 1911 het
bekende boekje “Uit ons krijtland”. Daarvoor verkende hij
het Geuldal uitgebreid. Hij was
lovend over deze omgeving en

niet voor niets. Vooral op geologisch en floristisch gebied
heeft Heimans bijgedragen aan
de bekendheid van de streek.
Voor het volledige programma
van de feestweek, kijk op www.
eliheimans.nl.

Wilt u ook mee met deze bijzondere excursie? De deelname
is gratis. Starten kan om het half
uur tussen 10 en 14 uur. Locatie: Basisschool À Hermkes,
Schoolstraat 16, Epen
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Sportclub’25
Afscheidswedstrijd Jeroen
Maenen en Dave Vaessen

Op 9 augustus wordt er op initiatief van de selectiespelers
van sportclub’25 een afscheidswedstrijd gespeeld voor Jeroen
Maenen en Dave Vaessen. De
gehele dag staat in het teken
van het afscheid. In de ochtend
wordt er om 10:30 uur gestart
ment een ochtendtraining met
aansluitend lunch. Om 13:30
uur starten de middag activiteiten. Voorafgaand aan de afscheidswedstrijd, aanvang 18:00
uur zal er nog een wedstrijd
gespeeld worden Sportclub’25
-Sibbe1. En dan eindelijk de
afscheidswedstrijd deze start
om 19:00 uur. Zoals bijna altijd
gebruikelijk bij sportclub’25
zal om 20:00 uur de BBQ weer
worden opgewarmd.

elftal. Er kwamen vragen vanuit
de geledingen van dames om
toch weer te starten met een dames elftal. Aan dit verzoek heeft
Sportclub’25 graag gehoor gegeven.

Dames elftal

G-elftal

Het is ons weer gelukt om dit
jaar te starten met een dames

Oud Vijlen:
Limburgs ambachtelijk IJs
Prachtig uitzicht over het
Heuvelland
Speeltuin om de hoek

Nog meer goed nieuws. Ons Gelftal heeft kunnen uitbreiden

met 1 extra team dat is toch super. Het volgend voetbal seizoen
kan men starten met 2 elftallen.

Start Training Selectie

De trainingen voor het 1ste en
2de elftal starten op vrijdag 1
augustus, aanvang 18.45 uur.
De 2de training is op zondag 3
augustus aanvang 10:30 uur.

Gratis parkeren
Lunch
Prachtige feestzaal voor
verjaardagen, communie
en andere feesten
Iedere zondag
Streekbuffet 14,95 p.p.
www.oudvijlen.nl
043-8525700

Vijlerhof:

Iedere dag ontbijtbuffet
van 8 tot 10 uur
Zondags van 8 tot 12 uur
Elke zondag brunchbuffet
van 12 tot 14 uur
Prachtig uitzicht vanuit
ons restaurant
Heerlijk terras
Op onze Vroege Vogels
kaart van 9.30 tot 12.30
uur nu ook broodjes,
spek & ei, bloedworst
met appeltjes, Limburgse
kaas, uitsmijters
Lunch en Diner
van 12.30 tot 21 uur
www.vijlerhof.nl
043-3061710

St. ‘Stille Armoede’
Hulp:

Omdat een groot gedeelte van
de families van onze doelgroep
niet op vakantie kunnen gaan,
werken we momenteel aan twee
dagtrips die voornamelijk be-

trekking hebben op de kids van
onze doelgroep. Wij zullen u
hierover binnenkort nog meer
informatie verstrekken.
Bij: Donatie’s bank: € 8,50
€ 10,00 en € 1000,00

Hulp af: Noodhulp bij tandarts,

school, hygiene, wasmachine,
boodschappen, kinderkleding,
vloerbedekking, muurverf,
totaal € 968,62
Hulp gratis: Bankstel, kast,
electro keukenapparatuur.
Totaal geldmeterstand bank
100 %: € 5.873,72
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kerkberichten
Parochie Nijswiller:
St. Dionysius

Parochie Heilige Johannes
de Doper Mechelen

Zaterdag 26 juli
19:00 uur: H. Mis. Voor
Echtelieden Baggen-Vliegen
(Stg). Voor Guus Huijnen (Off).

Zaterdag 26 juli.
13.00 uur. H. Doopsel Reece
Vanwersch.

Parochie Eys St. Agatha
Zaterdag 26 juli
19.00 uur: Gest. jrd. ouders
Bremen-Kleuters. Gest. jrd.
Werner Schmetz en ouders
Schmetz-Roufs
Zondag 27 juli
9.45 uur: 6wd. Henriëtte
Kokkelmans-Mulders. Jaardienst
Jozef Colleije en Suze ColleijeSparreboom. Ouders BroersHouben en Hari Houben
Maandag 28 juli
19.00 uur: Hub Ortmans en
ouders Ortmans-Mobers, ouders
Haambeukers-Schijns en Jacques

18.00 uur. H. Mis als jrd. voor
ouders Giel van Proemeren en
Trautje van Proemeren-Dohmen
en zoon Peter; Gerda Schwanenvan Wersch (off.); Mayke

Vluggen-Stommen (off.); Rika
Claessens-Smeets (off.).
Zondag 27 juli.
GEEN H. MIS i.v.m. Processie
Slenaken.
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Informatie
Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld
Telefoon: 14 045 | www.simpelveld.nl

2014

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

week 30

Gemeente simpelveld bellen? Toets 14 045!
Gemeente Simpelveld is bereikbaar via het
telefoonnummer: 14 045.
Met al uw vragen, meldingen of als u een
medewerker wilt spreken, belt u dit nummer.
Het is gemakkelijk te onthouden. 14 + het
netnummer van de gemeente.
Via dit nummer is de gemeente vijf dagen per
week bereikbaar van 8.30 tot 12.30 en van
13.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmid‐
dag. Op woensdagmiddag zijn we telefonisch
bereikbaar van 13.30 tot 19.00 uur.
Bellen met 14 045 gebeurt tegen lokaal tarief
en brengt geen extra kosten met
zich mee.
We hebben sinds de invoering van 14 045
een aantal vragen van inwoners ontvangen.
De meest gestelde vragen hebben we er voor
u uitgelicht.

Volgens mij staat het telefoonnummer van
de gemeente niet goed vermeld, er moet
toch een 0 voor de 14?
Het nieuwe algemene telefoonnummer van
de gemeente is 14 045. Het nummer begint
met 14, zonder 0 ervoor, en wordt gevolgd
door het netnummer van de gemeente (045).
Het nummer 14 045 is dus correct. Het num‐
mer is kort en makkelijk te onthouden.
Als ik 14 045 kies, krijg ik gemeente Heerlen
aan de lijn, klopt dat wel?
Simpelveld heeft net als de gemeenten Heer‐
len, Brunssum, Kerkrade, Nuth, Landgraaf,
Voerendaal en Onderbanken het netnummer
045. Ook het nieuwe, korte telefoonnummer
14 045 wordt met deze gemeenten gedeeld.
Wanneer u 14 045 belt, spreekt u de ge‐
meente uit, waarmee u doorverbonden wilt
worden. Zo komt u automatisch in de juiste
gemeente terecht.

Het nummer 14 045 werkt niet
Dat kan, mogelijk heeft u een contract met
een telefoonmaatschappij die de nieuwe
reeks van 14+netnummer technisch nog niet
ondersteunt. U kunt dit doorgeven aan de
klantenservice van uw telefoonmaatschap‐
pij. Ook sommige bedrijfstelefooncentrales
moeten nog ingesteld worden op het kiezen
van het vijfcijferige telefoonnummer.
Kunt u via 14 045 geen contact krijgen met
de gemeente, of belt u vanuit het buitenland,
kies dan het oude telefoonnummer van de
gemeente 045 544 83 83.
Hebben andere gemeenten ook een nieuw
telefoonnummer?
Ja, iedere gemeente heeft uiterlijk in 2015
een algemeen nummer dat begint met 14,
gevolgd door hun netnummer.

De werkgroep toegankelijkheid vraagt uw medewerking
Wij van de Werkgroep
Toegankelijkheid
nodigen iedereen uit
om met ons samen te
werken aan een toe‐
gankelijk Simpelveld/
Bocholtz.
Ons dorp moet toe‐
gankelijk en bereikbaar
zijn voor iedereen.
Wij sporen zaken c.q. situaties op die vragen
om verbetering, verandering of vernieuwing.
We gaan op onderzoek uit en kaarten het
resultaat met foto’s en /of beschrijvingen aan
bij bevoegde instanties, ondernemers, de

Woningstichting enz.
Wij nodigen u uit om
ons op de hoogte te
brengen van proble‐
men die u op uw weg
tegenkomt. Wij denken
hier bijvoorbeeld aan
verlaagde stoepen ten
behoeve van gebrui‐
kers van rollator, rolstoel, scootmobiel of
kinderwagens. Ook vinden wij dat openbare
trappen goed zichtbaar moeten zijn voor
slechtzienden.

Meld uw opmerkingen of problemen per
telefoon of op onderstaand e‐mailadres.
Wij gaan ter plaatse poolshoogte nemen en
proberen, indien mogelijk, een oplossing te
vinden.
Met vriendelijke groet
Joze Leisten‐Braun
Voorzitter werkgroep Toegankeljikheid
Buysroggestraat 9
6369EE simpelveld
Tel. 045 5442241
E‐mail: jozeleistenbraun@hetnet.nl

Drielandenomloop
Op 9 en 10 augustus 2014 vindt de wieler‐
wedstrijd Drielandenomloop plaats in de
gemeente Simpelveld en omstreken. De

start en finish van de wedstrijden zijn in de
Wilhelminastraat te Bocholtz. Diverse straten
zijn tijdens het evenement geheel of deels

afgesloten voor verkeer. Voor een overzicht
van de parcours en meer informatie verwij‐
zen wij u naar de website van de gemeente,
www.simpelveld.nl/.
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Officiële bekendmakingen en mededelingen
E Bekendmaking nieuwe
wegsleepverordening
Op 26 juni 2014 heeft de raad de nieuwe
wegsleepverordening vastgesteld. Dit besluit
is maandag 21 juli bekend gemaakt en is
terug te vinden op: www.overheid.nl

E Intrekken verkeersbesluit
blauwe zone Pleistraat
(2 parkeervakken)
In de Pleistraat, aan de zijde van Wonings‐
tichting Simpelveld, is voor de ingang van de
Woningstichting een parkeerhaven waar vier
auto’s kunnen parkeren. De Woningstichting
heeft een verzoek ingediend voor een blauwe
zone voor haar bezoekers die, in de dagsi‐
tuatie, vaak moeten zoeken naar een vrije
parkeerplaats. Het verzoek van de wonings‐
tichting gaat over een tweetal parkeervak‐
ken direct gelegen voor de ingang van de
woningstichting.
Op 30 april 2014 heeft de gemeente Sim‐
pelveld een verkeersbesluit genomen om
een blauwe zone in te richten geldend van
‘maandag t/m vrijdag van 8.30‐17.00 uur’
voor twee parkeervakken in de Pleistraat

E Conceptaanvraag
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
maken bekend dat zij de volgende aanvraag
voor een omgevingsvergunning hebben om‐
gezet naar een conceptaanvraag:
•

Voor : realiseren carports
Locatie: Vroenhofstraat 1
te 6369 AP Simpelveld

E Kennisgeving beschikking wet

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

Voor : verplaatsen van een erfafscheiding
Locatie: Rosaliestraat 23
te 6351 LG Bocholtz
Verzenddatum: 16 juli 2014
Dossiernummer: 33308

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de

Klik onder ‘Direct naar’ (de rechterkolom) op
‘Lokale wet‐ en regelgeving’. Typ uw eigen
postcode in en klik op ‘zoeken.’ Vervolgens
kunt u in de linkerkolom uw zoekopdracht
verfijnen op ‘onderwerp’ en ‘uitgever’, in dit
geval ‘Gemeente’. U ziet dan een overzicht
van alle verordeningen van gemeente Simpel‐

veld die op dit moment gelden.

direct voor de ingang van de Woningstichting
Simpelveld met een maximale parkeerduur
van 1 uur.
Vanwege drie ontvangen bezwaren met plau‐
sibele redenen van directe bewoners hebben
Burgemeester en Wethouders besloten tot:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken, binnen zes weken na de dag
van publicatie in de Staatscourant daarvan,
door het indienen van een bezwaarschrift bij
het college van Burgemeester en Wethou‐
ders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer
informatie over de procedure en de eventu‐
ele bijkomende kosten verwijzen wij u naar
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

* Het intrekken van het verkeersbesluit d.d.
30 april 2014 (met Staatscourant nummer
stcrt‐2014‐12092) voor het instellen van
een blauwe zone voor twee bestaande par‐
keervakken in de Pleistraat in Simpelveld.
Dit betekent dat de huidige situatie gehand‐
haafd blijft.
Het officiële verkeersbesluit is terug te vin‐
den op de website van de Staatscourant via
www.officielebekendmakingen.nl. Het ver‐
keersbesluit is op 23 juli 2014 gepubliceerd.

Datum omzetting: 16 juli 2014
Dossiernummer: 32665
Tegen de hierboven vermelde conceptaan‐
vraag kunt u in dit stadium geen bezwaar
of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid
bestaat pas op het moment dat een formele
aanvraag wordt ingediend en hierop door
college van burgemeester en wethouders
een beslissing op is genomen.

verzenddatum gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de
beschikking en de bijbehorende stukken zijn
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending
daarvan bezwaar maken, door het indienen
van een bezwaarschrift bij het college van
burgemeester en wethouders van Simpel‐
veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het

Heeft u geen toegang tot internet, dan ligt de
Verordening voor u ter inzage in het gemeen‐
tehuis. U kunt terecht tijdens openingstijden.

Voor informatie over deze aanvragen kan
gebeld worden met de afdeling Dienstverle‐
ning, telefoon 045‐544 8311

E Openingstijden klantcontactcentrum

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

Spreekuur: dinsdag 13.30 tot 15.00 uur in het
zorgcentrum Bocholtz. Bel voor een afspraak
14 045.
E Belastingloket

Al uw persoonlijke belastingzaken regelt u via
het digitale loket www.BsGW.nl. Telefonisch
bereikt u BsGW op werkdagen tussen 08.30
uur en 17.00 uur via het nummer 088‐8420420
(lokaal tarief).
E Klachten en meldingen

Voor klachten over een bestuurder of
medewerker of voor meldingen over openbare
ruimte kunt u bellen: 14 045.
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besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐

E Kennisgeving activiteitenbesluit
milieubeheer

mond. Een voorlopige voorziening kan door
de voorzieningenrechter van de rechtbank
worden getroffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt

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

weg (ongenummerd) te Simpelveld
Datum melding: 18 juni 2014
Zaaknummer: 33446

de inrichting van toepassing zijn. Voor meer
informatie kunt u het E-loket raadplegen via
http://aim.vrom.nl.
De melding ligt met ingang van donderdag
24 juli gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage tijdens de openingstijden in het
gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de
Afdeling Dienstverlening.
Het is niet mogelijk om tegen de melding een
zienswijze of bezwaar in te dienen of om in
beroep te gaan.

Burgemeester en wethouders van de ge‐
meente Simpelveld maken ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de
Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende
melding hebben ontvangen:

De volgende activiteiten zijn gemeld:
- de tijdelijke opslag van 2000 m3 schone
grond en 700 m3 gefreesd asfaltgranulaat
(niet teerhoudend) in een loods.

Activiteitenbesluit
Voor: de tijdelijke opslag van 2000 m3 schone
grond en 700 m3 gefreesd asfaltgranu‐
laat (niet teerhoudend) in een loods
Locatie: Gemeente Simpelveld, Bocholtzer‐

De inrichting valt onder de werking van het
Activiteitenbesluit en de ministeriële rege‐
ling. Dit betekent dat de inrichting moet vol‐
doen aan de voorschriften uit het Activitei‐
tenbesluit en de ministeriële regeling die op

E Evenementenvergunningen

deze dag is de Vliexstraat vanaf nummer 28
afgesloten van verkeer.

De burgemeester en wethouders van Sim‐
pelveld maken bekend dat voor het volgende
evenement vergunning is verleend voor:
• Barbecue(bedrijfs)feest. Het evenement
vindt plaats op 16 augustus 2014 op de loca‐
tie van Makosoft ICT.
• Straatfeest Giezerstraat. Het evenement
vindt plaats op 16 augustus 2014 in de Gie‐
zerstraat te Simpelveld. Voor deze dag is de
Giezerstraat afgesloten van verkeer.
• Kindervakantiewerkweek + Jubileumfeest 40 jarig bestaan. Kindervakantiewerk‐
week vindt plaats van 18 augustus tot en
met 22 augustus 2014 op het terrein van de
Sportclub ‘25 en PHV de Speurders. Vanwege
het 40 jarige bestaan van Kindervakantiewerk
zal op zaterdag 16 augustus 2014 een feest‐
tent georganiseerd worden.
• Zomer straatfeest. Het evenement vindt
plaats op 23 augustus 2014 in de Persoon‐
straat te Bocholtz. Voor deze dag is de Per‐
soonstraat afgesloten van verkeer.
• Buurtfeest Vliexstraat. Het evenement
vindt plaats op 30 augustus 2014 in de Vliex‐
straat (voor nummer 28) te Bocholtz. Voor

E Kampeerontheffing
De burgemeester en wethouders van Simpel‐
veld maken bekend zij een tijdelijke kampeer‐
ontheffing hebben verleend voor:
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• Oogstdankfeest (Mei-I-Vaare). Het
evenement vindt plaats op 23 en 24 augustus
2014 bij Koolhoverweg 29 te Bocholtz. Op
24 augustus 2014 vindt tussen 10:45 uur en
14.30 uur een optocht plaats. De route is:
vanaf de kerk Bocholtz – Pastoor Neujean‐
straat – Julianastraat – Wilhelminastraat‐
Doctor Nolensstraat – Heiweg – Koolhover‐
weg.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Lim‐
burg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een
voorlopige voorziening kan door de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank worden
getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Van de
verzoeker van een voorlopige voorziening
wordt een griffierecht geheven. U wordt door
de griffie van de rechtbank geïnformeerd
over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betaling.

De stukken liggen vanaf 14 juli 2014 ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt
1 in Simpelveld, ter inzage.
Tegen deze besluiten kunnen belangheb‐
benden binnen zes weken na publicatie van
deze bekendmaking bezwaar maken, door
het indienen van een bezwaarschrift bij de
burgemeester en/of college van Simpelveld,
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het
bezwaarschrift moet op grond van artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking
van de vergunning.

• Vrijwilligersproject VOBULA. De kam‐
peerontheffing is voor de periode 25 juli
2014 tot en met 10 augustus 2014 aan de
zuidzijde van de spoorbaan ter hoogte van de
Puntelstraat.

E Spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester mr. de Boer: op afspraak.
Wethouders Schleijpen, Gulpen en Hodinius: op
afspraak. Tel. 14 045.
E Portefeuilleverdeling
Burgemeester mr. R. de Boer:
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veilig‐
heid, Rampenbestrijding, Handhaving Milieu en
Bouw‐ en Woningtoezicht, Economie, Financiën,
Dienstverlening, Informaterisering en Automati‐
sering, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Com‐
municatie, Intergemeentelijke Samenwerking,
Euregionale zaken, Personeel en Organisatie.

Wethouder W.J.H. Schleijpen
Mobiliteit, Sport, Milieu, Wonen en Ruimtelijke
kwaliteit
Wethouder M.J.J.M. Gulpen
Werk en Inkomen (Sociale Zaken), Volksgezond‐
heid, Maatschappelijke Ondersteuning, Oude‐
renzorg, Toerisme
Wethouder J.W.H. Hodinius
Jeugd‐ en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs,
Cultuur
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De stukken liggen vanaf 10 juli 2014 ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt
1 in Simpelveld, ter inzage.
Tegen deze besluiten kunnen belangheb‐
benden binnen zes weken na publicatie van
deze bekendmaking bezwaar maken, door
het indienen van een bezwaarschrift bij de
burgemeester en/of college van Simpelveld,
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het
bezwaarschrift moet op grond van artikel

Volg ons op
Twitter en
Facebook

6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking
van de vergunning.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Lim‐

burg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een
voorlopige voorziening kan door de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank worden
getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Van de
verzoeker van een voorlopige voorziening
wordt een griffierecht geheven. U wordt door
de griffie van de rechtbank geïnformeerd
over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betaling.

Bezoek ook onze website www.simpelveld.nl

Ga jij mee... tijdens de Open Monumentendag?
SIMPELVELD - Ieder jaar vindt
in Nederland de Open Monumentendag plaats. Een monument is een gebouw met een
bijzondere waarde en geschiedenis. Denk maar aan kloosters,
boerderijen, molens, waterputten en nog veel meer! Ook in
Simpelveld en Bocholtz kom je
veel monumenten tegen. Weet
jij welke dat zijn en waarom
die bijzonder zijn voor onze gemeente? Nee? Dan gaan wij jou
dat vertellen tijdens de Open

Kon. Philharmonie
Bocholtz
Uitslag trekking loterij

1e prijs
€ 200,00 nr. 1441
€ 100,00 nr. 1571
2e prijs
€ 50,00 nr. 0056
3e prijs
€ 50,00 nr. 0210
4e prijs
€ 50,00 nr. 2163
5e prijs
€ 25,00 nr. 1001
6e prijs
€ 25,00 nr. 0873
7e prijs
€ 25,00 nr. 0512
8e prijs
€ 25,00 nr. 0481
9e prijs
€ 25,00 nr. 2050
10e prijs
Prijzen afhalen bij Paul
Hodiamont, Kievit 2, Bocholtz
045-5441362

Monumentendag op zondag
14 september. Dit jaar heeft de
Open Monumentendag ook
nog een speciaal thema, namelijk: Op reis. En wat is nu leuker
dan op reis gaan? Met de auto,
met de fiets, met bus en natuurlijk met de trein; de stoomtrein! Op 14 september ontdek
je de monumenten terwijl je te
voet, met een grote bus of met
de trein langs de monumenten
reist. Verder kun je verschillende
vervoersmiddelen bekijken die
reizigers door de eeuwen heen
gebruikte, kun je meereizen in
de cabine van een treinenlocomotief en mag je een kijkje nemen in een echte ouderwetse
auto van de wegenwacht.
De reis begint om 10.00 uur bij
het gemeentehuis. Alle kinderen
worden daar opgewacht door de
wethouder meneer Gulpen en

samen reizen jullie te voet of
met de fiets naar het station.
Daar opent de wethouder het
dagprogramma en kun je alles
ontdekken over monumenten
en reizen.

Ontwerp je
eigen ansichtkaart!

Als je op reis gaat sturen je de
familie en vrienden thuis een
ansichtkaart met: Groeten uit
...! Mensen die op vakantie komen in Simpelveld doen dat ook
en wat is nu leuker dan wanneer
zij JOUW ansichtkaart opsturen
naar familie en vrienden.
Ontwerp jouw eigen ansichtkaart (maakt een kader van 14,5
cm bij 10,5 cm) en lever deze in
in het gemeentehuis. Daar worden alle ontwerpen tentoongesteld. 15 augustus kiest de
burgemeester het allermooiste

ontwerp uit en die ansichtkaart
wordt echt gedrukt. Als je dan
eind augustus weer begint op
school, krijgen alle kinderen een
exemplaar van de echte ansichtkaart die daarna op verschillende plekken wordt verkocht aan
toeristen.
Vermeldt hieronder:
je naam, leeftijd en adresgegevens. (Dan kunnen wij contact
met je opnemen, als jij het mooiste ontwerp hebt gemaakt.)
Naam:
Leeftijd:
Adres:

