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Gulpener Bierfeesten aan vooravond van 29e editie
GULPENER - De bekende
Gulpener Bierfeesten zijn dit
jaar op 15, 16 en 17 augustus,
inmiddels de 29e editie. Na
maanden van voorbereidingen
heeft het bestuur wederom
een geweldig programma kunnen samenstellen.
Een feest, zonder entree prijs,
waar duizenden mensen uit Nederland, Duitsland en België tezamen komen en waar het ambachtelijk gebrouwen Gulpener
bier uit Gulpen nog steeds in
glazen wordt getapt.
De Gulpener Bierfeesten worden dit jaar opnieuw weer mo-

gelijk gemaakt door bijna 100
sponsoren, die de organisatie
een warm hart toedragen en er
mede voor zorgen dat de Gulpener Bierfeesten nog steeds 3
dagen gratis toegankelijk zijn.
Daar komen jaarlijks enkele
tienduizenden (volgens schattingen van de politie
20.000 tot 25.000)
bezoekers op af,
die met z’n allen
telkens weer een
feest
neerzetten zonder enkele opstootjes
of andere problemen. Mede

daardoor vormen de Gulpener
Bierfeesten met trots een van de
laatste evenementen (zo niet het
laatste) van deze omvang waar
nog met glas gewerkt wordt op
de buitenbuffetten!
Het evenement kent naast de
vele artiesten en bands een
aantal vaste programmaonderdelen.
Spectaculaire
opening met podiumvuurwerk, De
k i n d e r ke r m i s ,
De Rabobankseniorenmiddag
en de openlucht
brunch zijn daar
enkele
voor-

beelden van. Ook dit jaar zijn
er verschillende speciaalbieren
van de Gulpener Bierbrouwerij te verkrijgen, zoals Chateau
Neubourg, Gerardus Dubbel,
Korenwolf witbier, Korenwolf
Rosé en Biologische Ur-weizen.
Nieuw dit jaar is het Euregionale kampioenschap Windsurfen op zondag. U kunt zich
opgeven via facebook en leuke
prijzen winnen.
Voor het volledige programma
kijkt u op
www.gulpenerbierfeesten.nl
Lees verder op pagina 4 >
Zie ook advertentie op de achterpagina

Zaterdag a.s. 40 jaar KVW Bocholtz Rijvereniging Bocholtz organiseert
met de coverband Network
LK dressuur en springen!
BOCHOLTZ - De afgelopen
onze spijt, mogelijk oud teamdagen is gebleken, dat bij het
versturen van de persoonlijke uitnodigingen naar oud
deelnemers, oud teamleden
en oud werkgroep leden, gebruik is gemaakt van een vrij
oud adressenbestand.
Omdat het KVW al 40 jaar bestaat is het merendeel van de
adressen nooit digitaal geregistreerd. Dat betekent dat, tot

en werkgroep leden, maar ook
veel oud-deelnemers niet persoonlijk zijn benaderd.
Langs deze weg onze excuses
hiervoor, maar ook meteen
een oproep aan iedereen om
op de ouderwetse manier van
mond op mond reclame, het
feest op zaterdag 16 augustus
onder ieders aandacht te brengen.
Lees verder op pagina 3 >

BOCHOLTZ - Op 16 en 17
augustus 2014 organiseert
Ponyclub en Landelijke Rijvereniging de Sportvrienden
uit Bocholtz de Limburgse
kampioenschappen dressuur
en springen voor pony’s en
paarden op de Bronckweg in
Maastricht.
De Bocholtze paardensportvereniging is opgericht in 1932 en
de ponyclub in 1971. Zij orga-

niseert elk jaar verschillende
concoursen. In 2013 organiseerde de vereniging een succesvol Limburgs Kampioenschap
Springen. Dit jaar organiseert
de LRV uit Bocholtz de Limburgse
Kampioenschappen
dressuur én springen. Uiteraard
kan dit niet zonder de hulp van
officials, vrijwilligers en sponsoren.
De vereniging is met 140 actieLees verder op pagina 5 >

2

weekblad d’r Troebadoer nr. 33 | dinsdag 12 augustus 2014

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

Zomer bbq
voor jong en oud
SIMPELVELD - Mededeling!
De bbq incl. bakwedstrijd op 14
augustus in sportcafé Bocholtz
Wijngracht 9 Bocholtz gaat niet
door i.v.m. te weinig aanmeldingen!
De georganiseerde bbq en bakwedstrijd op 15 augustus ‘Rode
Beuk’, Kloosterstraat 57 Simpelveld gaat wel door!

Programma:

Van 11:00-13:00 inleveren van
de taarten op locatie. Als deelnemer mag U gratis deelnemen
aan de workshop ‘cakepops maken’! Om 13:00 worden de taarten beoordeeld door een jury en
worden de winnaars bekend gemaakt! Van 13:00-16:00 kan er
heerlijk gebarbecued worden.

Open basiscursus
‘Insecten van Limburg’
WIJLRE - Ziet u
wel eens insecten
waarover u meer
zou willen weten?
Over de beestjes
zelf, maar ook wat
ze vertellen over
het gebied waar ze
voorkomen?

Sudokupuzzel**** / week 33

Doe dan mee met de basiscursus
‘Insecten van Zuid-Limburg’
die ARK Natuurontwikkeling
op zaterdagen in augustus en
september organiseert. De cursus is interessant voor mensen
zonder én met basiskennis. U
leert diverse soortgroepen in-

secten herkennen en op naam
brengen, maar ook ze zodanig te
documenteren dat ze bruikbaar
zijn als officiële waarneming.
Mocht uw enthousiasme door
de cursus verder groeien, dan
kunt u ARK aansluitend op de
cursus helpen met het inventariseren van Zuid-Limburgse
natuurgebieden op insecten.
De cursus vindt plaats op
zaterdag 23 augustus, 30 augustus, 6 september en 20
september. Eén tot twee uur
theorie wordt gevolgd door een
praktijkles. Het veld is immers
de beste plek om het geleerde
direct in praktijk te brengen. U
leert insectengroepen herkennen en we gaan we in op het
vaststellen van soorten met behulp van literatuur, het doorgeven en opslaan van waarnemingen, het vangen van insecten en
natuurlijk op de levenswijze van
deze dieren. Na het afronden
van deze cursus kunt u de verschillende soortgroepen insecten herkennen, op naam brengen en gedegen documenteren.
Bent u geïnteresseerd in deze
cursus of wilt u meer informatie? Meldt u dan bij ellen.
luijks@ark.eu.
Van deelnemers wordt verwacht
dat ze alle theorie-avonden
en excursies aanwezig zijn. De
theorielessen vinden plaats in
het Wielderhoes, Van Wachtendonckplein 26 in Wijlre. De
veldlocaties worden later bekend gemaakt. Kosten voor de
cursus bedragen € 15,-. Mensen
die aangeven in onze gebieden
frequent te gaan inventariseren,
kunnen gratis meedoen.

Voetbaldagen
bij SV Simpelveld
SIMPELVELD - Na een succesvolle 1e editie, organiseert
SV Simpelveld van maandag
18 t/m vrijdag 22 augustus a.s.
wederom de VSN voetbaldagen voor jeugdspelers.
De VSN voetbaldagen staan bekend om een gezonde mix van
voetbaleducatie en plezier. Maar
liefst 65 jeugdspelers uit o.a. Simpelveld en omgeving gaan onder
deskundige leiding een trainingsprogramma van vijf dagen
afwerken met als hoogtepunt
de afsluiting op vrijdagmiddag,
als de getrainde vaardigheden
aan ouders en belangstellenden
worden getoond. Middels een
gevarieerd programma zal o.a.
getraind worden op balvaardigheid en positiespel, maar
ook techniek en aparte keeperclinics zijn onderdeel van het
programma. Naast inspanning
hoort ontspanning, de trainingen worden dan ook regelmatig
onderbroken voor drinkpauzes
en een keurig verzorgde gezamenlijke lunch. Daarnaast staan
voor de deelnemers gezonde tussendoortjes klaar. Kortom, aan
alles is gedacht en de organisatie
zal er ook dit jaar weer alles aan
doen om het de deelnemers zo
veel als mogelijk naar hun zin
te maken. Last minute inschrijven voor deze voetbaldagen kan
helaas niet meer, maar iedereen
(jong en oud) is welkom om
een kijkje te komen nemen bij
de voetbaldagen en onder genot
van een kopje koffie de juiste
voetbalsfeer te proeven.
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ZATERDAG 16 AUGUSTUS

Coverband Network
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
KVW haar 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. Aanstaande 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 school- vrienden/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 Bocholtz.
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.

Cursus tekenen
en schilderen
SIMPELVELD - Tekenen en
schilderen, een inspirerende
hobby, maar soms weet je niet
precies hoe je de verschillende
technieken moet aanpakken.
Wilt u een cursus volgen?
Op 25 augustus a.s. start Ans
Westdorp met een nieuw seizoen tekenen en schilderen in
Simpelveld. Aan de cursussen
kunnen zowel beginners als gevorderden deelnemen.
De lessen vinden plaats op
maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 09.00-12.00
uur en op maandag- en dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur
in het atelier van Ans in Kunsten Cultuurhuis “De Klimboom”,
Kloosterstraat 66 in Simpelveld.
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In de cursus komen de diverse
teken- en schildertechnieken
aan bod, van potlood en pen
tot pastel, aquarel en acrylverf.
Wie nog nooit heeft getekend
start met de eerste beginselen.
Degenen die al vaker hebben
getekend en geschilderd bekijken in overleg met Ans hoe zij
zich verder kunnen ontwikkelen. Soms wordt er volgens opdracht gewerkt maar u kunt ook
vrij werken. Het belangrijkste
is echter dat u in een gezellige,
ontspannen sfeer een (nieuwe)
hobby kunt ontdekken en ontwikkelen.
Mocht u willen deelnemen aan
de cursussen, of wilt u meer informatie, neem dan contact op
met Ans Westdorp. Dit kan telefonisch: 06 – 120 39 112 of per
mail: info@ans-westdorp.nl
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Programma
Gulpener Bierfeesten
GULPEN - Van 15 tot en met
17 augustus worden voor de
29e keer de Gulpener Bierfeesten gehouden. Drie dagen
lang, live en gratis toegankelijke bands en artiesten op
twee podia. O.a. treden op:
Sixty1Bars, Network, Blizzert,
Erwin, Crombacher Muzikanten, Courage, DJ Sjolson, Big
Benny en vele anderen! Daarnaast is er 3 dagen een speciale
kinderkermis.
Op vrijdag wordt er gestart
met de spectaculaire opening
met podiumvuurwerk. Voor de
laatste keer zal directeur John
Halmans namens de Gulpener
Bierbrouwerij de Gulpener Bierfeesten voor geopend verklaren.
Uiteraard in gezelschap van Burgemeester en de voorzitter van
de Stichting Gulpener Bierfeesten. Vanaf volgend jaar (vanaf de
30e (jubileum) editie) zal JanPaul Rutten deze (openings)taak
op zich nemen.
Zaterdagmiddag vindt de tradi-
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Vrisje Proemmevlaam

Joeliemond - Proemmetsiet Baktsiet
inne sjpróch va vruier...

Dag vrauw Snacke
had dier jebakke,
joa Vrauw Nieste
wilt dier ins biese,
nee Vrauw Snacke
van dat vrisje jebakke
kóm iech aan ‘t kakke.
Frans Stollman

tionele Rabobank Seniorenmiddag plaats, met o.a. (poging tot)
openlucht kienen. Presentatie
door de beroemde Knöppele,
dus onduidelijk hoe dit af zal
lopen.... Verdere artiesten zijn
oa. Claudia Ansel en La Bamba.
Zaterdagavond is er plek voor
back to the roots met Duitstalige
muziek van Crombacher Muzikanten (podium Dorpsstraat) en
moderner werk via Blizzert XXL
(de hit van verleden jaar) en de
eigen “Afro Jack” DJ Sjolson (podium Markt).
Op zondag volgt na de traditionele openlucht brunch met mu-

ziek van de kapel van Harmonie
St. Petrus, het Eerste Euregionale
Kampioenschap Windsurfen! Of
dit surfen op de Gulp is, of in een
andere vorm, houden we nog
even geheim.... ‘s Middags is het
Bühne Frei voor euregionale artiesten! O.a. Domm en dööl, echt
lekker en Erwin laten de Dorpsstraat sjoenkelen en polonaise
lopen! Ook Big Benny is van de
partij, dit zal zijn laatste serieuze
test voorafgaande aan zijn Ahoy
optredens zijn.

van 2.25
voor
van 13.50
voor
van 5.60
voor

Op zondagavond zal coverband
Courage de Gulpener Bierfeesten afsluiten. Na succesvol te zijn
geweest op diverse grote openluchtevenementen in de regio,
is het ons eindelijk gelukt hun
te boeken! Speciaal is het feit dat
de Epense zangeres Dyanne Sleijpen haar laatste optreden met
Courage zal geven. Na de Gulpener Bierfeesten gaat zij andere
muzikale paden bewandelen.

weekblad d’r Troebadoer nr. 33 | dinsdag 12 augustus 2014

5

Vervolg van pag. 1: ‘LRV Bocholtz’

ve leden dé grootste hippische
sportvereniging van Limburg.
De leden komen uit verschillende hoeken van de regio zoals
Parkstad, Heuvelland en Maastricht. Het enthousiasme van
onze leden heeft ervoor gezorgd
dat wij ons kandidaat hebben
gesteld om de Limburgse Kampioenschappen dressuur en
springen dit jaar te organiseren.
Een evenement met meer dan
1200 deelnemers, en naar verwachting meer dan 5000 toeschouwers.
Verschillende leden van de Bocholtze rijvereniging zullen zelf
ook aan de start verschijnen bij
de dressuur of het springen.
Jaarlijks levert de rijvereniging
van Bocholtz kampioenen of
reserve kampioenen. De beste
ruiters selecteren zich voor de
Nederlandse Kampioenschappen. Tijdens het NK strijden de
beste ruiters uit alle provincies
om de Nationale titels. Verschillende leden van LRV Bocholtz
schreven deze titel reeds op hun
naam. Uiteraard zijn we trots op
iedere Limburger die een titel
behaalt tijdens een NK.
De
regiokampioenschappen
worden voor het eerst sinds 25
jaar weer in Zuid-Limburg georganiseerd. De beste dressuuren springruiters uit Limburg
gaan op zaterdag 16 en zondag
17 augustus vanaf 9.00 uur
strijden om de kampioenstitels
op de terreinen van Manege ‘t
Vroendael te Maastricht. Dit
LK geldt tevens als voorselectie
voor Jumping Indoor Maastricht (JIM) dat van 14 t/m 16
November 2014 in het MECC
plaatsvindt. Bij de paarden zijn
bij het springen in de klasse Z
17 startbewijzen te behalen, in
de klasse ZZ 11 en van de klasse
Z2 dressuur mogen de beste 8
combinaties tijdens JIM aan de
start verschijnen. Bij de pony’s
zijn bij het springen in de klasse
DL 18 startbewijzen en in de

klasse DM 10 startbewijzen te
behalen. Tijdens het 2-daags LK
is voor de kids een springkussen
en de mogelijkheid tot ponyrijden aanwezig. Het hoogtepunt
van de dag is het huldigen van

de kampioenen 2014! Voor het
volledige programma en start-

lijsten zie www.regiokampioenschap2014.eu

Phil speelt tijdens
Graduiertenfest Aken

zullen zijn. Voor iedere faculteit wordt een eigen muzikale
“welkomstune”, zoals Star Trek
Theme, Theme of the magnificent 7, Pirates of the Caribbean:
The Curse of the Black Pearl,
Theme from Star Wars, Indiana
Jones, Theme from Mission Impossible, Also sprach Zarathustra, Theme from The A-team en
Pomp and Circumstances. Ook
worden er een aantal stukken
gespreeld, samen met ensemble
“Vocal Chord”.
Helaas is er geen ruimte voor
ons eigen publiek. Maar het is
een hele eer voor de Phil om dit
evenement, vanaf een speciaal
gebouwd podium, te mogen
opluisteren.

BOCHOLTZ - De Phil is
uitgenodigd om op zaterdagmiddag 6 september een grote
muzikale bijdrage te leveren
aan het eerste Graduiertenfest
van de RWTH Aachen, in het
dressuurstadion van Aken.
Tijdens deze feestelijke happening worden ruim 1300 afgestudeerden van de RWTH van
het afgelopen jaar in het zonnetje gezet. Het is een besloten
feest waarbij, de afgestudeerden
meegeteld, zo’n 5.000 (!) mensen in het stadion aanwezig
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Herrezietsong, 23 november
SIMPELVELD - Nu de meesten van jullie
genieten van een welverdiende vakantie,
gaan wij ons langzamerhand weer opmaken
voor één van onze hoogtepunten op carnavalistisch gebied. Zoals bekend, vindt op 23
november onze traditionele Herrezietsong
plaats. Net als voorgaande jaren, hebben
wij weer ons uiterste best gedaan om jullie
een sprankelend programma te presenteren. Wij zullen dit programma tijdens de
komende weken dan ook officieel bekend
maken (via Facebook, Twitter en onze vernieuwde website www.prinse-road.nl). Ook
zal er net als de voorgaande jaren weer een
voorverkoopavond worden georganiseerd.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 3 oktober in PC Oud Zumpelveld, aanvang 19.33
uur. Noteer deze datum dus alvast in jullie
agenda! Wij gaan ervan uit dat wij net als de
voorgaande edities weer een bomvol Partycentrum Oud Zumpelveld zullen krijgen.
Maak dus zeker gebruik van de gelegenheid
om je kaartjes tijdens deze voorverkoopavond te bemachtigen. Want naast de kans
op één van de mooie prijzen die worden
verloot, ben je hiermee ook zeker van een
kaartje.

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.

Werkgroep
Toegankelijkheid
SIMPELVELD - Wij van de
Werkgroep Toegankelijkheid
nodigen iedereen uit om met
ons samen te werken aan een
toegankelijk Simpelveld/Bocholtz.
Ons dorp dient toegankelijk en
bereikbaar te 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 problemen die u op uw weg tegenkomt. Wij denken hier bijvoor-

beeld aan verlaagde stoepen ten
behoeve van gebruikers van
rollator, rolstoel, scootmobiel
of kinderwagens. Tevens vinden wij dat openbare trappen
goed zichtbaar moeten zijn
voor slechtzienden. Meld uw
opmerkingen of problemen per
telefoon of op onderstaand emailadres. Wij zullen ter plaatse
poolshoogte gaan nemen en
trachten indien mogelijk een

oplossing te vinden.
J. Leisten-Braun, Buysroggestraat 9, 6369EE simpelveld. Tel.
045 5442241. E-mail:
jozeleistenbraun@hetnet.nl
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15e Literaire
Zomer Bibliotheek
VAALS/VALKENBURG - De
Heuvellandbibliotheken Vaals
en Valkenburg nemen dit jaar
deel aan het Duits-Nederlands
literatuurfestival “Literarischer Sommer / Literaire
Zomer 2014”. Naast Vaals zijn
nu ook de steden Kerkrade en
Valkenburg van de partij.
Woensdag 23 juli presenteerde
bibliotheek Vaals Sabine kray
met het boek ‘Diamanten Eddie’. Dit was een zeer geslaagde
avond met ruim 25 bezoekers.
Donderdag 28 augustus presenteert bibliotheek Valkenburg
Anila Wilms. Zij leest voor uit
haar nieuwste werk ‘Das albanische Öl oder Mord auf der
Strasse des Nordens’. Aanvang
20.15u.
Twee jonge Amerikanen worden
aan het begin van de jaren twintig op een brug in de noordelijke, lastig toegankelijke Albaanse
bergen vermoord. Drie herders
zijn getuigen, een Duitse ingenieur brengt de twee doden en
hun ernstig verwonde Albaanse
chauffeur met zijn vrachtwagen
naar Tirana.
Daar breekt een panische activiteit uit: de Amerikaanse ambassadeur vermoedt een aanslag
van concurrerende geheime
diensten uit Engeland of Italië
op Amerikaanse oliebelangen
en laat een marineschip aanrukken. Het hoofd van de politie laat de vermeende daders
executeren en hun lijken op de
markt in Tirana tentoonstellen
en de rouwdienst om de dode
Amerikanen mondt uit in een
éclat tussen de Albaanse minister van defensie en de bisschop.
Anila Wilms werd in 1971 geboren in Tirana. Haar moeder
stamt uit een gegoede familie
van politiek invloedrijke beys,
die na 1945 als de ‘natuurlijke’
vijanden van het communistische regimes werden onteigend en uit de macht ontzet.
Van 1989 tot 1993 studeerde
ze geschiedenis en filologie in
Tirana. Met een DAAD-beurs
kwam ze in 1994 naar Berlijn,
waar ze sindsdien als auteur en
freelance schrijfster woont. Ze
schreef deze roman in het Albaans en Duits.
Beide lezingen kosten 5 euro
inclusief 1 consumptie. Reserveren gewenst. Tel. 043-6012063
Meer info via
www.literarischer-sommer.eu
www.heuvellandbibliotheken.nl

Aves-trio
speelt in de kapel
LEMIERS - In de Catharinakapel van Oud Lemiers zal door
de eeuwen heen oneindig veel
Latijn zijn verkondigd maar of
hier ooit het woord “aves” is gevallen? Het betekent vogels en
op de natuur-lijke tonen, die ze
iedere morgen ook in de stilte
van Oud Lemiers laten klinken, vindt Jos Janssen inspiratie om zijn trio van oorspronkelijke muziek te voorzien. Jos
met klarinet, Janneke Giesberts
met haar piccolo en Susanne
Willems die dwarsfluit speelt,

vormen samen het Aves-Trio.
Alle drie afgestudeerd op het
concer-vatorium en spelen bij
de Koninklijke Harmonie van
Thorn.
Waren het vorige
week vooral snaren van tokkelinstrumenten nu
zijn de blazers aan
de beurt. Eigen
composities zijn
net als vruchten
uit eigen tuin, die
smaken het beste.
Dus zaterdag 2
aug. speelt de eredivisie in de uitzonderlijke akoes-

tiek van de kapel. Aftrap 15.00
u. Let wel, geen sanitaire voorzieningen.
Duur ca. 1 uur, vrije gave.
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Groots feestweekend in Vaals
VAALS - In het weekend van
vrijdag 22 t/m zondag 24
augustus zal het centrum
van Vaals in het teken staan
van diverse festiviteiten naar
aanleiding van de officiële
heropening van de geherstructureerde Maastrichterlaan.
De organisatie is in handen
van de Stichting Ondernemers
Vaals. Zij worden hierbij ondersteund door de Gemeente Vaals
en door de kasteleins van Vaals
die het Willem Alexanderplein
als horecaplein zullen invullen.

Officiële opening

Gestart wordt op vrijdag 22 september met de officiële heropening van de Maastrichterlaan.
Hierbij wordt gebruik gemaakt
van enkele oldtimers, waaronder een klassieke vrachtwagen.
Op het Willem Alexanderplein
zullen enkele speeches volgen,
waarna het feestweekend wordt
ingeluid met de Bridge Big
Band uit Kerkrade.

Brazilian Night

Hierna wordt het centrum van
Vaals ondergedompeld in Braziliaanse sferen: sambabands
spelen op diverse locaties en komen op het Willem Alexanderplein bijelkaar voor een ‘Battle
of drums’. Op het podium aldaar volgt een sambashow met
natuurlijk bloedmooie Braziliaans getinte dames. Waarna een
DJ de Braziliaanse sfeer er in zal
houden.

Zaterdag 23 augustus

Vanaf 11.00 uur vinden er diverse activiteiten plaats in de
winkelstraten van Vaals: Maastrichterlaan - Tyrellsestraat Prins Willem Alexanderplein
- Koperstraat - Kerkstraat Tentstraat.
Zo trekt er een streetparadeorkest rond, is op diverse lo-

caties een breakdance-show te
bewonderen, staan er ‘Living
Statues’ (ook kinderen worden
opgeroepen aan de wedstrijd
om als ‘levend standbeeld’ mee
te doen), is er een oldtimershow waarbij het publiek zijn
favoriet kan kiezen en kan het
winkelpubliek meedoen aan
een foto-prijsvraag door het
winkelcentrum.
Voor de kinderen is er een speciaal activiteitenplein achter de
kerk bij het voormalige gebouw
van basisschool De Kleine Wereld. Daar gaat onder begeleiding van muziek Creactief Vaals
aan de slag met de kinderen:
schminken, (objecten) beschilderen, knutselen. Daar ontstaat
ook een groot 3-dimensionaal
straatschilderij, uniek om dit te
zien ontstaan!
Op het Willem-Alexanderplein
gaan de eet- en drankbuffetten
vanaf 14.00 uur open.
’s Avonds vanaf 20.00 uur zullen drie Vaalser bands optreden
op het Willem-Alexanderplein:
Drinks Only, Full Circle en
Freeway. Zij zullen gegarandeerd zorgen voor een uitgelaten sfeer.

Zondag 24 augustus

Vanaf 11.30 uur gaat er een grote openlucht-brunche plaatsvinden op het Willem-Alexanderplein. Hiervoor kunnen
vouchers gekocht worden ter
waarde van € 9,00 voor slechts
€ 4,50. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Vaalser ondernemers.
De brunch wordt gevolgd door
een frühschoppen. De muzikale ondersteuning bij dit alles
wordt verzorgd door sjpasskapel Sjlappe Kroam en de Doeemjroave.
Vanaf 11.00 uur zijn er wederom diverse activiteiten in het
winkelcentrum: wederom kan
het winkelpubliek deelnemen

aan de foto-prijsvraag, zijn er
op diverse locaties breakdancedemonstraties, staat de Kids
Zomertour op het Wilhelminaplein, is Creactief Vaals wederom aanwezig voor de kinderen
op het plein achter de kerk en is
er muziek in de straten (draaiorgel en optredens van Guido
Staps).
Vanaf 16.00 uur gaan drie Vaalser DJ’s het feestweekend met
een daverende gezamenlijke
show afsluiten.

Oldtimer-bezitters gevraagd

Tijdens het feestweekend ter gelegenheid van de officiële opening van de geherstructureerde
Maastrichterlaan, zal op zaterdag 23 augustus aandacht zijn
voor oldtimers en hun bezitters.
Zij worden in de gelegenheid
gesteld hun auto’s te tonen aan
het winkelpubliek, maken een
rit door de regio en zullen vervolgens op het Wilhelminaplein
geposteerd worden ten behoeve
van een ‘concours d’elegance’
waarbij het winkelpubliek de
mooiste oldtimer mag kiezen.
Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de IVAC, een
club van oldtimer-bezitters.
Wij willen daarnaast echter nadrukkelijk mensen uit de gemeente Vaals oproepen om met
hun oldtimer (minimaal 40 jaar
oud) deel te nemen (deelname
is gratis).
Dus bent u in het bezit van een
oldtimer en wilt u meedoen,
laat het de organisatie dan even
per e-mail weten: rene.vrehen@
outlook.com

‘Levend standbeeld’wedstrijd voor
kinderen

Tijdens het feestweekend ter gelegenheid van de officiele opening van de
geherstructureerde
Maastrichterlaan,
zullen er op zaterdag 23 augustus zogenaamde ‘Living
Statues’
(levende
standbeelden) in het
winkelcentrum van
Vaals te aanschouwen zijn.
Daarnaast doen wij
ook een oproep aan
kinderen om mee
te doen aan de wedstrijd om het ‘mooiste standbeeld van
Vaals’. Kinderen en

jeugd tot 18 jaar kunnen hieraan deelnemen.
Dus creëer zelf je standbeeld, alleen of met een groep, en kom
er mee voor de dag op zaterdag
23 augustus vanaf 11.00 uur.
Graag van te voren aanmelden
via: contact@shoppeninvaals.
nl).
Het winkelpubliek zal de mooie
creaties natuurlijk willen belonen, dus neem je spaarpot, hoed
of kistje mee!
De mooiste ‘standbeelden’ in
de twee categorieën (tot 13
jaar en 13 t/m 18 jaar) krijgen
een schitterende prijs, die ter
beschikking worden gesteld
door de Stichting Ondernemers
Vaals.

Open-air Brunch

Tijdens het feestweekend ter gelegenheid van de officiële opening van de geherstructureerde
Maastrichterlaan, wordt op
zondag 24 augustus op het Willem Alexanderplein een ‘openair brunch’ georganiseerd door
de ondernemers van Vaals. Deze
brunch (inclusief één kop koffie) ter waarde van € 9,00 wordt
u dankzij hen aangeboden voor
slechts € 4,50.
De betreffende vouchers hiervoor zijn verkrijgbaar bij: Slagerij Dumont, slagerij Vandeberg,
bakkerij Nobis en bakkerij Kickartz (zie ook advertentie elders
in dit blad).
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Oud Vijlen:
Limburgs ambachtelijk IJs
Prachtig uitzicht over het
heuvelland
Speeltuin om de hoek
gratis parkeren
lunch

Verenigingsdag
schutterij St. George
SIMPELVELD - Op zaterdag
6 september houdt schutterij
St. George voor de 2e keer een
verenigingsdag. Graag willen
we de verenigingen die willen
meeschieten eraan herinneren
dat de uiterste inschrijfdatum 1
september is. De opgave dient
uitsluitend te gebeuren bij het
secretariaat van de vereniging.
Het adres is als volgt: secretari-

aat@schutterijstgeorge.nl. Zoals
bekend op de poster die op diverse plaatsen hangen wordt dit
jaar de muzikale begeleiding verzorgd door niemand minder dan
DJ Flügel. Dit belooft weer een
gezellige dag te worden waarbij
eenieder de schietsport maar ook
het schuttersgevoel van dichtbij
kan beleven.

Lotty’s
grensstreektochten
WIJNANDSRADE - Op zondag
17 augustus organiseert Lotty
Reintjens een wandeling. Iedereen is welkom: echtparen zowel
als alleengaanden. Vertrekplaats
bij Kasteel Wijnandsrade, Opfergeldstr. 3, 6363 BW Wijnandsrade. Aanvangstijd 10.00 uur.
Afstand ongeveer 13 km. Prijs
€ 5,--. Info: 043-4081252 of
06-5150 1725, lottysgrensstreek
tochten.nl

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

afd. Vijlen
• 20 augustus: Lezing ‘Hypnotherapie en ayurveda massage’.
Deze lezing wordt verzorgd door
Noortje Voncken, Kringvoorzitter van de kring Heuvelland.
Noortje zal voor de pauze iets
vertellen over hypnotherapie
en na de pauze over ayuverda
een gezondheidswetenschap uit
India. De lezing vindt plaats in
Restaurant Bergzicht, Vijlen.
Aanvang 20.00 uur.
• 17 september: Najaarsvergadering met kienen in Restaurant
Bergzicht. Aanvang 20.00 uur.
• 19 november: Bezoek kerstmarkt in Oberhausen. De buskosten voor dit bezoek bedragen plusminus € 15,00 per pers.
Voor deelname kunt u zich opgeven bij Fieny Hendricks, telefoon 043-3062478.
Zijn na 17 september nog plaatsen vrij dan kunnen ook nietleden mee tegen betaling van €
17,50 per pers.

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
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Quirinuswandelingen
van en naar Wahlwiller
WAHLWILLER - Op zaterdag 13 september a.s., tijdens het Quirinusoctaaf,
organiseert de parochie van Wahlwiller
twee pelgrimswandelingen.
Voor de stevige wandelaars is er een 30 km.
lange tocht vanuit het Eifeldorpje Rott, vanwaar ruim honderd jaar geleden de Quirinus-verering naar Wahlwiller is gekomen;
tegelijkertijd is er voor de andere wandelliefhebbers een rondwandeling van 12 km
vanuit Wahlwiller naar het pelgrimskerkje
van Holset.
De wandeling van Rott (bij Roetgen, ten
zuiden van Aken), naar Wahlwiller begint
in het Quirinuskerkje aldaar om 09.00 uur
met een korte openingsviering. De landschappelijk fraaie ‘drielandentocht’ gaat o.a.
via Lichtenbusch (B), de bron van de Geul,
het Aachener Wald, het Drielandenpunt en
het pelgrimsplaatsje Holset. Daar worden
de pelgrims opgewacht door andere belangstellenden die de kortere rond-wandeling vanuit Wahlwiller maken.
Deze alternatieve wandeling van 12 km.
begint om 12.30 uur aan het kerkje van
Wahlwiller en gaat via Oud-Lemiers naar
Holset, waar de pelgrims uit Rott worden
opgewacht.
Na een gezamenlijke pauze en een gebed
en lied in het Genovevakerkje leggen beide groepen samen de laatste 6 km. af naar
Wahlwiller. Daar wordt rond 17.00 uur de

dubbele pelgrimage afgesloten met een
korte bezinning en zegening met de relikwie van de H. Quirinus. Daarna staat een
heerlijke pelgrimssoep met brood voor u
klaar. Deelname aan beide tochten (incl.
soep en brood) is gratis. Graag aanmelden
vóór dinsdag 9 september!!
De wandelaars voor de lange wandeling
worden om 8.00 uur vanuit Wahlwiller
per auto weggebracht naar Rott. Wandelaars én chauffeurs kunnen zich daarvoor aanmelden bij dhr. Marcel Ploemen,

bij wie ook meer informatie over deze
pelgrimstocht(en) is te krijgen:
menmploemen@home.nl of 043-4512060.

gasthof euverem
geniet van de Bourgondische gastvrijheid.
heerlijk lunchen en dineren.

- LUNCHTIP (TUSSEN 12.00 - 17.00 UUR)

3-gangen
Keuze lunChMenu
e

14,95
•

lunchtijden
van 12.00 - 17.00 uur

•

dinertijden
van 12.00 - 20.00 uur

Euverem 30
6271 PK Euverem (Gulpen)
tel.: 043 - 450 3715
info@gasthofeuverem.nl
www.gasthofeuverem.nl
facebook.com/gasthof.euverem
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Muzikale zomeravond
door Con Affetto
WITTEM - Samen met de
bekende organist André van
Vliet geboren te Benschop, zal
Thomas van der Luit uit Epen
op donderdag 14 augustus
2014 in de Kloosterkerk te
Wittem een concert verzorgen
met koorwerken én orgel/
piano instrumentaal. Aanvang
20.00 uur! Entree: vrije gave.
Con Affetto brengt werken ten
gehore uit een brede traditie
van Händel tot Lovland. Door
hun kwaliteit staan ze garant
voor een top avond o.l.v. André
van Vliet welke ook als meesterspreker het programma op toegankelijke wijze zal toelichten.

André van Vliet begeleidde
reeds op 9 jarige leeftijd de
kerkdiensten in zijn woonplaats. Hij volgde orgellessen bij
de bekende organist Herman
van Vliet, die hem onder meer
de liefde voor de Franse romantiek bijbracht. Op het Utrechtse
Conservatorium studeerde André bij Nico v.d. Hooven, Jan
Welmers en Jan Raas en behaalde hier in 1991 zijn diploma. Hij reist wekelijks het land
door als begeleider van koren
of als solist. André van Vliet
concerteerde in veel belangrijke
orgelsessies, zowel in eigen- als
buitenland. Hij is tevens bekend
van optredens voor radio& televisie.
Thomas van der Luit uit Epen
is ook geen onbekende in orgelland, werkt als organist in het

Zomerprogrammering
Omroep Krijtland

11

GULPEN - In een nieuwe aflevering van het evenementenprogramma ’t Affiche kijken
we deze week terug op de 49e
Luikse Markt in Wahlwiller.
Daarna volgt, in verband met
de zomerprogrammering, een
herhaling van het program-

ma Koetsje durch ’t Krijtland.
Hierin wordt aandacht besteedt
dan de ambachtelijke wijze van
stroop maken.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start donderdag
14 augustus en is een week lang
dagelijks op de gebruikelijke
tijdstippen (3, 7, 11, 15, 19, 21
en 23 uur) zowel analoog als digitaal (Ziggo-kanaal 46) op tv te
bekijken.

Zuid Limburgse, maar geeft ook
(orgel)concerten en treed geregeld als begeleider van koren op
ook in het buitenland. Thomas
is als organist verbonden aan
het Klooster in Wittem. De beginselen van het orgelspel werd
Thomas door Arno Kerkhof bijgebracht. Daarna studeerde hij

bij Rob van Wilgenburg in Wijlre en later bij Jan Bonefaas en
André de Jager. Thomas volgt
momenteel nog onderricht bij
Arjan Versluis waarbij moderne
improvisaties en de muziek van
Messiaen centraal staat.
Uiteraard bent u allen van harte
welkom! Entree is vrij.
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58 mei-i-vaare:
een feest voor iedereen
BOCHOLTZ - 23 en 24 augustus is het dan weer zover, het
mei-i-vaare staat op het punt
om te beginnen! Na een flinke
uitbreiding van de activiteiten
is het Bôchezer oogstdankfeest
een feest voor iedereen.
Onze feestavond vindt plaats op
zaterdag 23 augustus aanstaande. DJ SLUTERZ staat dan voor

ons klaar. Dit opkomend talent
heeft in Belgische streken al heel
wat naamsbekendheid geboekt,
en zal ervoor zorgen dat ‘de
zaternacht’ een overweldigend
feest word voor jong en oud.
Zondag 24 augustus zal in het
teken staan van meerdere eeuwenoude tradities. Om 09.45
beginnen met de oogst dank-

mis, aansluitend de rondtocht
door Bocholtz met de antieke
oogstwagen. Rond 12.00 uur
zullen we arriveren bij de hoeve van familie van der Linden.
Daar aangekomen wordt de
meitak aan de gevel bevestigd
waarmee we aangegeven dat de
oogst wederom veilig en wel van
het land is gehaald. Rond 14.00
uur begint dan onze familie-

middag; oud Hollandse spellen,
een springkussen en schminken
zal ervoor zorgen dat uw kroost
rijkelijk geëntertaind word. U
kunt zorgeloos genieten van
onze barbecue en een drankje.
Kortom het ideale zondagmiddag uitstapje voor uw familie.
Wij hopen óók u te mogen begroeten. Tot ziens op het mei-ivaare.
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Fa m i li e b e r i cht e n

Parochie Nijswiller:
St. Dionysius
Zaterdag 16 augustus
19:00 uur H. Mis. (Maria
Tenhemelopneming).
Tijdens de Eucharistieviering
zegening van “Kroetwusch”.
Het kerkelijk zangkoor St.
Cecillia zal deze Eucharistieviering muzikaal opluisteren.
Voor Hub Hendriks. (Buurt
Vossenstraat / Op D’r Welsch).
Voor Guus Huynen (Off). Jrd.
Guillaume Janssen (Stg). Jrd.
Anna Pricken (Stg). Jrd. ouders
Delnoij-Franck. Jrd. Gerard
Kremer; tevens voor Gerda
Kremer-Pricken.

Parochie Wahlwiller:
H. Cunibertus
Zondag 17 augustus
11.00 uur: misintentie: voor de
familie Vandenbooren
Woensdag 20 augustus
is er geen H. mis

Parochie Heilige Johannes
de Doper Mechelen
Donderdag 14 augustus
19.00 uur. H. Mis voor het
welzijn van onze parochie.
Zaterdag 16 augustus
18.00 uur. Viering Maria ten
Hemelopneming – zegening
kruiden. H. Mis als jrd. voor
ouders Deguelle-Vluggen (st.);
jrd. Lucie Delnoij-Bex; Lies

Schröder-Hambeukers; broeder
Anton van Loon (off.); Maria
Wetzels-Crutzen (off.); Margriet
Graaf-Blezer (off.); Finy
Blezer-L’Homme (off.); Jozef en
Mieneke Wetzels-Ernes en zoon
Jo (off.).
Zondag 17 augustus
9.15 uur. Viering Maria ten
Hemelopneming – zegening
kruiden. Schola Cantorum. H.
Mis als jrd. voor Johan Boltong
en Mia Boltong-Grond (st.);
jrd. Hub Schwanen en Gerda
Schwanen-van Wersch; Jo en
Celly Peltzer-Vluggen en zoon
Noël (off.); Huub Loo vw.
verjaardag; René Delnoij (buurt);
Finy Blezer-L’Homme (buurt Dr.
Janssenplein).
Maandag 18 augustus
19.00 uur. Gebedsavond in
het Van der Looy-zaaltje met
rozenkrans en dagafsluiting.

Parochie Eys St. Agatha
Zaterdag 16 augustus
19.00 uur: Maria Tenhemelopneming – zegening “kroetwusj”. Jrd. Jef van der Krogt.
Jrd. Jup Smeets. Willy SchmetzHeinen (col.). Jean Vaessen en
ouders Vaessen-Aarts en ouders
van de Berg-Hensgens en zonen
Zondag 17 augustus
9.45 uur: Maria Tenhemelopneming – zegening “kroetwusj”. Gest. h. mis Guillaume en

Bertha Xhonneux
Maandag 18 augustus
19.00 uur: Geen h. mis

Protestantse Gemeente
Maas-Heuvelland
Zondag 17 augustus

13
10:00 uur: Viering in de
Toeristenkerk, Gulpen
(Rosstraat 5). Voorganger: mw.
ds. I. Clement uit Velserbroek.
Organiste: Chr. Moraal. Tijdens
de dienst is er kindernevendienst
voor kinderen van de basisschool
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De Marktstraat en het
Kloosterplein in het vizier
Rokend, winkelend, pauzerend.
Uitgezogen, oranjekleurige
sigaretten die peuken worden
en jou een moment de verheerlijking gaven, kun je aan de
straatstenen kwijt.
Herkent u zich?
Witte kassabonnen van betaalde boodschappen waaien
stuurloos in het rond en
vinden bij nat weer een alternatief: de straatstenen. Voor
de thuisadministratie zijn ze
afgeschreven.
Herkent u zich?
Snel even pinnen bij de bank.
Ronkende motoren, protesterende trottoirstenen en
uitlaatgassen worden door de
seniorbewoners op hun balkon
opgevangen en verpesten het
genieten van de buitenlucht.
Bestuurder is (en blijft) binnen en neemt nog even de tijd
om te bellen, te sms’en of te
internetten.
Herkent u zich?
Na openstelling van de Marktstraat liggen twee drempeltjes
er niet al te uitdagend bij en
worden regelmatig met hoge
snelheid genegeerd. Wie verandert het rijgedrag van deze
mensen?
Vogels hebben het inmiddels
laten afweten en mijden de
omgeving.
Herkent u zich?
Sierlijke afvalbakken met
hun mooi gevormde en te
grote openingen nodigen uit
tot oneigenlijk gebruik. Geen
zwerfafval, maar huishoudafval, papier, karton, plastic enz.
worden er dagelijks zo onopvallend mogelijk ingepropt.
Vindingrijke mensen hebben
een nieuwe vorm van besparing ontdekt. Zijn dezen nu zo
slim of anderen zo dom?
Herkent u zich?
Voornoemde gedragingen
wijzen op een nonchalante
mentaliteit onder het motto:
ik woon, leef en werk niet in
deze straat.
Herkent u zich in deze vorm
van gemakzucht en egoïsme?
Bent u degene die wij aan het
nadenken zetten om samen
met ons de straat, de trottoirs, de parkeerplaatsen en
de directe omgeving schoon en
leefbaar te houden?
Zo ja, dan hebben wij veel bereikt en gaat ook u het verschil
maken.
Bent u degene die zich altijd
gedraagt zoals het hoort?
Zo ja. Dan bent u een voorbeeld en zijn wij u grote dank
en respect verschuldigd.
U kunt zelf kiezen
Een groep bewoners
van het Kloosterplein.

Kunstenaars gezocht
voor kunstmarkt
HEUVELLAND - Op 1 augustus is ZomerKunst van start
gegaan, een grensoverschrijdend kunstproject in het Heuvelland en de Voerstreek.
Op zondag 31 augustus zal er in
het kader van ZomerKunst een
speciaal evenement plaatsvinden in VCCV-“De Voerpoort”,
Dorpsstraat 36, Moelingen Voeren (B). De organisatie daarvan is in handen van Kunstpodium Voeren. Onder het genot
van diverse streek-producten en
muzikale omlijsting zullen kun-

stenaars hun kunst presenteren.
Tevens zijn er 2 kunst-taxateurs
van naam en faam in het kader
van “Is het Kunst of Kitsch”
aanwezig waar bezoekers hun
kunstbezit naar waarde kunnen laten schatten. Kunstenaars
krijgen de mogelijkheid om
voor de hele dag van 10.00 tot
18.00 een tafel te huren à € 25.
De tafel is ca 2,5 meter lang.
(plat werk kan op de tafel liggen
of de deelnemer improviseert
zelf een ophangmogelijkheid).
Er is nog een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar, we zien
aanmelding dus graag zsm tegemoet! Zie ook www.zomerkunstheuvelland.nl of www.
zomerkunstvoerstreek.be . Aan-

melden kan door een berichtje
te sturen aan zomerkunst@
gmail.com . Voor verdere inlichtingen kunt u ook contact
opnemen met Fridy Maurer via
tel: 0032- (0) 4 381 03 75.
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Bakke
“Wat heesjt hei bakke,”
zaat de Vrauw Sjnacke,
“Dat is jet vuur drin tse biese,”
zaat doe de Vrauw Nieste,
“Doa legk iech miech vinger en doem,”
zaat doa dróp de Vrauw Ploem.
“Is dat allenäu zelver jemaad?”
vroaget doe de Vrauw Sjtaat,
woaóp de Vrauw Sjnacke werm zaad,
“Wat hauwst doe diech dan jedaad,
zoeëjet jóds is bij d’r Bekker Vieje
ion d’r kroam nit tse krieje!”
Frans Stollman

Bevolkingsonderzoek
borstkanker
SIMPELVELD - Op maandag 1
september 2014 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het
bevolkingsonderzoek borstkanker in Simpelveld. Tot nu
toe kan gesproken worden van
een succesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Simpelveld.
De opkomst bedroeg tijdens
de vorige ronde 81,9%. Dit is
ruim boven het landelijk vereiste minimum van 70%.

Waarom deelnemen?

Ieder jaar wordt in Nederland
bij ongeveer 1 op de 8 vrouwen
borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest
voorkomende vorm van kanker
in Nederland. De kans op genezing wordt met name bepaald
door het stadium van de ziekte
op het moment van ontdekking. De grote verdienste van
het bevolkingsonderzoek is dat
borstkanker in zo’n vroeg stadium kan worden ontdekt dat
een knobbeltje vaak nog niet

vc Tornado Vijlen
Trainingen

Het is alweer zover, de vakantie
zit er bijna op. We starten met
de trainingen op:
Dinsdag 20 augustus Dames 2
van 20.30 t/m 22.45 uur,
Woensdag 21 augustus Dames
1 van 19.00 t/m 20.45 uur,
Vrijdag 22 augustus Heren 1
van 19.00 t/m 20.45 uur,
Vrijdag 22 augustus Dames 1 /
Dames 2 van 20.45 t/m 22.30
uur,
Maandag 25 augustus Meisjes

voelbaar is. Dit verhoogt de
kans op genezing. Bovendien is
vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Het borstonderzoek

Het borstonderzoek bestaat uit
het maken van digitale röntgenfoto’s van de borsten. Omdat
met moderne apparatuur wordt
gewerkt, is de stralingsbelasting
minimaal. Binnen 2 weken ontvangt de vrouw een schriftelijke
uitslag van het onderzoek.
Het onderzoek is gratis en
wordt uitgevoerd door speciaal
hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten.

Voor wie?

Eenmaal per 2 jaar worden de
vrouwen uitgenodigd voor het
onderzoek als ze tussen de 50
en 75 jaar oud zijn. Conform de
landelijke richtlijnen, zijn dat in
2014 de vrouwen geboren in de
jaren 1939 t/m 1964. Vrouwen
uit Simpelveld met de postcodes 6353 en 6369 worden voor
deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

B Jeugd van 19.00 t/m 20.30
uur,
Maandag 25 augustus Recreanten gemengd van 20.30 t/m
22.15 uur,
Woensdag 27 augustus Recreantengroep gemengd
competitie/spelers van 20.45
t/m 22.30 uur.
Gymzaal, Vijlenberg 139, Vijlen
Zijn er meisjes/dames of heren,
die graag volleybal willen spelen, zijn van harte welkom op
een van onze trainingsavonden.
Info: www.vctornado.nl/

plaats in een verplaatsbaar onderzoekscentrum. Het onderzoekscentrum staat tot medio
september 2014 op de parkeerplaats achter het gemeentehuis
in Simpelveld.

Resultaten vorige ronde

Tijdens de vorige ronde was de
opkomst in de gemeente Simpelveld 81,9%. Dit betekent dat
856 vrouwen uit de doelgroep
hebben deelgenomen aan het
onderzoek. Hiervan zijn 14
vrouwen doorverwezen voor
nader onderzoek.

Onderzoekscentrum
Het

borstonderzoek

vindt

Meer informatie

Voor vragen over het bevolkingsonderzoek
borstkanker
of voor het verzetten van de
afspraak, bel de informatielijn
bevolkingsonderzoek
borstkanker. De informatielijn is op
werkdagen tussen 9.00 uur en
13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 00 01 388.
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl
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Informatie
Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld
Telefoon: 14 045 | www.simpelveld.nl
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Wachtdienst openbare werken
(spoed buiten kantooruren) tel: 06‐53503129

week 33

Draaiboek ‘Dag van de Hulpverlening’

Ter ere van het 5 jarig bestaan organiseert
Reanimatienetwerk Simpelveld De Dag van
de Hulpverlening op zaterdag 6 september
as.
Doelstelling:
1. De inwoners van de Gemeente Simpel‐
veld kennis laten maken met verschillen‐
de vormen van (vrijwillige) hulpverlening
binnen de Gemeente.
2. Wij bieden iedere aanwezige hulporga‐

nisatie de kans om zichzelf in de kijker te
zetten en mede vrijwilligers te werven.
3. Inzichtelijk maken dat er bij een hulp‐
vraag samengewerkt wordt door diverse
hulporganisaties.
Aanwezige hulporganisaties:
- Vrijwillige Brandweer Bocholtz en
Simpelveld
‐ Ambulancedienst
- Politie

- Nederlandse Rode Kruis afdeling Bocholtz/
Simpelveld/Vaals
‐ EHBO vereniging Simpelveld
‐ Meandergroep
‐ L.O.T.U.S.
‐ Ruggesteun
‐ Steunpunt Mantelzorgers
- Slachtofferhulp
‐ D’r Durpswinkel
‐ Hartslag Nu
‐ Vivon
- Stichting Wensambulance
Locatie: Vroenhofstraat en Pastoriestraat
Simpelveld
Opening: 12.00 uur doorlopend tot 17.00 uur

Traditiekamer Oud Mariniers verhuist naar MFC Op de Boor
Op 29 juli 2014 heeft een vertegenwoordi‐
ging van de Oud Mariniers en burgemeester
Richard de Boer in het gemeentehuis de
bruikleenovereenkomst ondertekend voor
ingebruikneming van de zolderruimte in het
Multifunctioneel Centrum Op de Boor in
Bocholtz als Traditiekamer Oud Mariniers.
Tot voor kort was dit bijzondere ‘museum’
gevestigd op de eerste verdieping van het
klooster Damiaan. De Traditiekamer is letter‐
lijk een kamer gevuld met traditie. Allemaal
spullen van Oud Mariniers die doorgaans
ergens in een hoek van een zolder verdwij‐
nen. In de traditiekamer liggen al die spullen

mooi uitgestald voor publiek. Uniformen,
fotoboeken, onderscheidingen, wapens en
allerlei snuisterijen die de mariniers uit verre
oorden meebrachten. Achter al die spullen
zit een verhaal waar de Oud Mariniers uit de
Mijnstreek graag over vertellen.
Vanaf september kunnen mensen die de Tra‐
ditiekamer willen bezoeken terecht in MFC
Op de Boor, Wilhelminastraat 19 in Bocholtz.
De Traditiekamer is elke tweede en vierde
zondag van de maand geopend van 12.00 tot
17.00 uur.
De Traditiekamer is een initiatief van Contact
Oud Mariniers Mijnstreek e.o. Het is een ver‐

Nieuwsbrief over toerisme in Simpelveld
Speciaal voor onze (toeristische) onderne‐
mers, maar ook voor iedereen die daarin
geïnteresseerd is, brengt gemeente Sim‐
pelveld een digitale nieuwsbrief uit. In deze
nieuwsbrief leest u alles over de toeristische
ontwikkelingen in onze prachtige gemeente.
De nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit,
met de wisseling van de seizoenen.
Wilt u ook op de hoogte blijven van toeris‐

tisch recreatieve ontwikkelingen in Simpel‐
veld?
Ga dan naar www.toeristischsimpelveld.nl en
meld u aan voor de nieuwsbrief. De eerste
twee edities vindt u in ons archief.
Heeft u ideeën voor een volgende uitgave
van de nieuwsbrief? Ook die zijn van harte
welkom. Neem contact op met Roger Sche‐
ren: r.scheren@simpelveld.nl

eniging, waarvan de leden allemaal gediend
hebben bij het Korps Mariniers van de Neder‐
landse krijgsmacht. Meer hierover leest u op
hun website: www.com-mijnstreek.nl
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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Officiële bekendmakingen en mededelingen
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 : het verbouwen van het woonhuis
Locatie: St. Remigiusstraat 28,

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:
E

Voor : verhogen dak
Locatie: Persoonstraat 35 te
6351 EL Bocholtz
Verzenddatum: 18 juli 2014
Dossiernummer: 31640

E

Voor : kappen drie bomen
Locatie: Grispenplein 1 te
6369 EP Simpelveld
Verzenddatum: 29 juli 2014
Dossiernummer: 33667

6369 EM Simpelveld
Datum ontvangst: 22 juli 2014
Dossiernummer: 34924
E

Voor: het kappen van een boom
Locatie: plantsoen achter Crocusstraat
28 te Bocholtz
Datum ontvangst: 25 juli 2014
Dossiernummer: 35044

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de
verzenddatum gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de
beschikking en de bijbehorende stukken zijn
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending
daarvan bezwaar maken, door het indienen
van een bezwaarschrift bij het college van
burgemeester en wethouders van Simpel‐
veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐
mond. Een voorlopige voorziening kan door
de voorzieningenrechter van de rechtbank
worden getroffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt
door de griffie van de rechtbank geïnfor‐
meerd over de hoogte van het griffierecht en
de wijze van betaling.

E Evenementenvergunningen

E

E

Voor : kappen boom
Locatie: Kloosterstraat 68 te
6369 AE Simpelveld
Verzenddatum: 1 augustus 2014
Dossiernummer: 34180

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

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

De burgemeester en wethouders van Sim‐
pelveld maken bekend dat voor het volgende
evenement vergunning is verleend voor:
Weekend at War. Het evenement vindt
plaats op het terrein van de ZLSM, op 23 en
24 augustus 2014. Tijdens het evenement
zullen de volgende verkeersmaatregelen van
kracht zijn:
- Stationstraat, vanaf de kruising met
Nieuw Gaasstraat tot aan de krui‐
sing met St. Nicolaasbergweg, wordt
eenrichtingsverkeer komende vanaf de
Nieuw Gaasstraat.
‐ St. Nicolaasbergweg niet toegankelijk
vanaf de kruising met St. Nicolaasstraat
(m.u.v. bestemmingsverkeer).
Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om
de toe‐ en afstroom van bezoekers in goede
orde te regelen.
Verzenddatum: 29 juli 2014

E

Dag van de Hulpverlening. Het evene‐
ment vindt plaats op zaterdag 6 september
2014. De dag van de Hulpverlening vindt
plaats in de Vroenhofstraat en Pastoriestraat
te Simpelveld. Vanaf 09.00 uur tot en met
19.00 uur zijn de straten afgesloten voor
verkeer, behalve voor voetgangers.
Verzenddatum: 30 juli 2014
Kleine Kermis en hardloopwedstrijd.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 6
september en zondag 7 september 2014.
De kleine Kermis wordt opgebouwd op de
parkeerplaats achter de kerk (Kerkstraat). De
hardloopwedstrijd vindt plaats op zondag
7 september vanaf 14.00 uur tot en met
18.00 uur. Het parcours is als volgt: Wilhel‐
minastraat – Beatrixstraat (trappen omhoog
richting kerk) Pastoor Neujeanstraat – Dr.
Nolenstraat – Wilhelminastraat. Tijdens de
uren van de hardloopwedstrijd zijn de straten
afgesloten voor verkeer. Er zullen verkeersre‐
gelaars aanwezig zijn om de toe‐ en afstroom
van bezoekers in goede orde te regelen.
Verzenddatum: 28 juli 2014

E
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Processie um d’r Paum. De processie
vindt plaats op zondag 7 september 2014.
Tijdens het evenement zijn de volgende
straten afgesloten voor verkeer, behalve voor
voetgangers: ‘Overhuizerstraat, Paumstraat
en Emmastraat te Bocholtz’ van 06.00 uur tot
13.00 uur.
Verzenddatum: 23 juli 2014

E

Politie honden dressuur wedstrijd.
Het evenement vindt plaats op zondag 14
september 2014 op het terrein van P.H.V. de
Speurder te Bocholtzerheide.
Verzenddatum: 23 juli 2014

E

Beachparty. Het evenement vindt plaats
op zaterdag 16 augustus 2014 bij horecainrichting ‘Im Weissen Rössl’.
Verzenddatum: 28 juli 2014

E

Wielerweekend Bocholtz. Het evene‐
ment vindt plaats op vrijdag 26 septem‐
ber, zaterdag 27 september en zondag 28
september 2014 in de kern van Bocholtz. De
parcours zien er als volgt uit:
‐ Vrijdag 26 september 2014 van 19.30
uur tot 21.00 uur

E

Parcours: Wilhelminastraat – Juliana‐
straat – Persoonstraat – Kommerstraat
– Schoolstraat - Pastoor Neujeanstraat
– Dr. Nolensstraat
‐ Zaterdag 27 september 2014 van 17.00
uur tot 22.30 uur
Parcours: Wilhelminastraat – Juliana‐
straat – Pastoor neujeanstraat – Dr.
Nolensstraat
- Zondag 28 september van 10.30 uur tot
19.30 uur
Parcours: Wilhelminastraat – Juliana‐
straat – Persoonstraat – Kommerstraat
– Schoolstraat - Pastoor Neujeanstraat
– Dr. Nolensstraat
Tijdens de uren van de wielerwedstrijd zijn
de straten afgesloten voor verkeer. Er zullen
verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe‐
en afstroom van bezoekers in goede orde te
regelen.
Verzenddatum: 28 juli 2014
De stukken liggen ter inzage bij de afdeling
Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter
inzage.
Tegen deze besluiten kunnen belangheb‐
benden binnen zes weken na verzenddatum

Volg ons op
Twitter en
Facebook

sv Simpelveld
Voorbereidingen

De zomerstop zit er voor de
voetbalverenigingen weer op
en de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen zijn gestart. Onder leiding van het nieuwe trainersduo Bart Meulenberg en
Rico Goffin is Simpelveld1 zondag 27 juli het nieuwe seizoen
begonnen met een fors uitgebreide selectie doordat Robin
Hennen, Mike Hennen, Kenny
Hennen, Patrick Vandeberg,
Gino De Lang, Job Loozen, Kay
Schiffelers, Lars Schiffelers terugkeerden naar het oude nest.
Roy Königstein, de uitbater van
cafetaria het Pastorieke, is de
enige ‘vreemde’ versterking. Komend weekend (15 t/m 17 aug.)
worden de eerste puntjes op de
i gezet door een heus trainingsweekend in de Ardennen.

Seizoensopening

De opening van het nieuwe seizoen vindt op zaterdag 23 augustus plaats. De veteranen nemen het om 16.30 uur op tegen
RKHBS waarna het 1e elftal om
18.00 uur de bekercompetitie
zal openen tegen RKMVC. Tijdens deze bekerwedstrijd wordt
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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 bevatten: 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
een uitgebreide BBQ georganiseerd. De kosten voor deelname
aan deze BBQ bedragen € 10,voor volwassen en € 3,- voor
kinderen. Aanmelden kan door
een e-mail te sturen naar rob.
voncken@home.nl.
Aansluitend is er een gezellige
avond in de kantine welke opgeluisterd zal worden door de
beats van DJ Flugel. Iedereen is
van harte welkom om te proosten op een succesvol seizoen.
We hopen weer op een geweldige opkomst!

Afscheidswedstrijd

Op zondag 24 augustus om
14.30 uur is er de afscheidswedstrijd voor Gino Triches en Rico
Goffin die hun actieve voetbalcarrière dan definitief gaan beeindigen. Meer hierover in de
volgende uitgave.

Programma
Donderdag 14 augustus
RKTSV 3 – S’veld 3

19.30

Uitslagen
Dinsdag 5 augustus
FC Gulpen 1 – S’veld 1
Zondag 10 augustus
DVO 1 – S’veld 1

2-2
?

Vrouwen & Meisjes
bij SV Simpelveld

De vrouwentak is binnen onze
club de laatste jaren sterk gegroeid. De goede resultaten van
het Nederlands elftal zowel bij
de mannen maar zeker ook bij
de dames en meiden bevorderen dit natuurlijk. Wekelijks
spelen er momenteel steeds
meer vrouwen en meisjes bij SV
Simpelveld en daarmee is de SV
Simpelveld groeiende naar de
grootste vrouwen voetbal afdeling in de regio. Niet dat wij
de omvang heel belangrijk vinden, gezelligheid en sportiviteit
zorgen ervoor dat wij blijven
groeien. Voetballen op niveau
met andere talentvolle meiden?
Dat kan bij ons! Voetballen om
de gezelligheid met nog andere
meiden in een team? Dat kan bij
ons! voetballen bij jongens in
een team? Ook dat kan bij ons!
Zowel op de zaterdag als op de
zondag hebben wij de mogelijkheid om lekker iedere week een
wedstrijd te spelen. Dit zorgt
er allemaal voor dat veel speelsters naar onze club blijven komen. Per week staan velen klaar
om onze vrouwen & meisjes te
ondersteunen en daarmee bieden ze veel plezier aan al deze

leden. Uiteraard is deze groei
niet vanzelf tot stand gekomen. Een aantal pioniers hebben zich hiervoor ingespannen
en zij verdienen dan ook alle
lof. Door de steeds beter worden resultaten groei het aantal
speelsters. Dit heeft tot gevolg
dat we met ingang van komend
seizoen met een meisjes B team
van start gaan.
Indien je interesse hebt om mee
te spelen bij SV Simpelveld of
een keer mee te trainen of heb
je gewoon een vraag, stuur een
mail naar Piet Seroo : svsimpelveld@telfort.nl of Rico Zieltjes
loesje.z@home.nl

Sportclub’25
BeachParty

Het is weer tijd voor een knallend feestje bij Sportclub’25. Op
zaterdag 30 augustus staat er een
beachparty op het programma.
Om de zomer goed af te sluiten
zullen we ons clubhuis de Sjans
omtoveren zodat u zich weer op
vakantie waant. DJ Flugel zal de
muzikale omlijsting verzorgen.
Zoals we al vaker ervaren hebben zorgt hij steeds voor een top
sfeer in de kantine.
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