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EYS - Op zaterdag 6 septem-
ber zal SV Zwart-Wit ’19, 17 
jubilarissen huldigen. In de 
kantine van SV Zwart-Wit ’19, 
aan de Hoebigerweg te Eys, 
zullen de jubilaressen en hun 
partner om 17.00 ontvangen 
worden door het bestuur. 
Aansluitend zal de interne 
huldiging plaats-
vinden. Vanaf 
19.00 uur 
is iedereen 
van harte 
welkom de 
jubilarissen 
te feliciteren. 

60 jaar lid, Jaap Maasen
In 1954 is Jaap als B-speler bij 
SV Zwart-Wit ’19 begonnen. 
In die tijd was er alleen een 
B en A team. Bij de A-jeugd 
werd op hoog niveau gespeeld. 
Jaap heeft een hele periode op 
het 1e elftal gevoetbald dat in 
het seizoen ’72-’73 kampioen 
werd, waardoor het team naar 
de 3e klasse promoveerde. Het 
had het jaar erna maar weinig 
scheelt of dit team was ook naar 
de 2e klasse. Jaap heeft na zijn 
glansrijke carrière nog jaren bij 
de veteranen gespeeld en is hij 
tot op heden actief als grens-
rechter. Naast zijn voetbalcar-
rière heeft Jaap jaren deel uit 
gemaakt van het bestuur, is het 
jeugdleider geweest en is hij al 
jaren, samen met zijn echtge-
note Gertie de bezielde mensen 
die de supportersclub van SV 
Zwart-Wit ’19 bestieren. Tevens 
kent iedereen Jaap van de alle 
bouwwerken die er in de jaren 
gerealiseerd zijn. Denk hier-
bij aan de oude kantine en de 
prachtige tribune.
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SV Zwart-Wit ’19 zet 17 jubilarissen in het zonnetje

Foto Kaldenbach Simpelveld/Vaals

Wienertreffen
Oud Bocholtz
BOCHOLTZ - Op zondag 
7 september vindt in Café 
Oud Bocholtz, voor de 
tweede keer, weer een Groots 
Wienertreffen plaats. Met 
medewerking van diverse 
bekende accordeonisten 
wordt deze gezellige namid-
dag muzikaal omlijst. De 
aanvang van deze happe-
ning is om 16.30u en zal op 
traditionele wijze worden 
opgeluisterd. Komt allen om 
dit traditionele gebeuren 
weer leven in te blazen. We 
hebben kosten noch moeite 
gespaard, dus graag tot ziens 
in Cafe Oud Bocholtz. 



weekblad d’r Troebadoer nr. 36 | dinsdag 2 september 2014 2
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BOCHOLTZ - Tijdens de na-
jaarskermis Bocholtz organise-
ren wij op zondag 7 september 
een kermisrun voor de school-
gaande jeugd. Het is een leuke 
activiteit, gericht op gezondheid 
en vooral bedoeld om de jeugd 
te laten bewegen. Deelnemen 
is belangrijker dan winnen, 
het gaat echt om het bewegen. 
Uiteraard zullen de pappa’s en 
mamma’s, opa’s en oma’s, ver-
dere familieleden en bekenden 
ook hun rondje kunnen lopen. 
Laat die dag zien dat Bocholtz 
beweegt!
Mocht u vanwege een blessure 
zelf niet kunnen meelopen, kom 
de deelnemers dan aanmoedi-

gen. Dit is het programma:
14.00 uur basisschool groep 4 
14.01 uur basisschool groep 3 
14.30 uur basisschool groep 6 
14.31 uur basisschool groep 5 
15.15 uur basisschool groep 8 
15.16 uur basisschool groep 7
16.00 uur: loop voor leeftijd 

13-16 jaar 
17.00 uur: loop voor pappa’s en 

mamma’s, opa’s en oma’s en 
andere liefhebbers zoals u.

Start en finish zijn in de Wilhel-
minastraat voor ’t Fietshoes vá 
Bóches.
Zoals gezegd is er dit weekend 
ook kermis. Deze staat op de 
parkeerplaats achter de kerk. 
De kermis is open op zaterdag 
van 15.00-20.00 uur en zondag 
van 14.00-19.00 uur. Voor de 
schoolgaande jeugd zijn er 3 at-
tracties, zoals een zweefmolen 
en een circuit met elektrische 
autootjes. Ook is er een kraam 
met suikerspin, noten en snoep-
goed. Een dagkaart kost 3 euro. 
Vanaf 25 augustus zijn dagkaar-
ten in de voorverkoop verkrijg-
baar bij Plus Tossings, bakker 
Dreessen, slagerij Vaessen en ’t 
Fietshoes vá Bóches. Prijs is dan 
TWEE euro!!

Najaarskermis in Bocholtz

K le in t jes

Een kleintje plaatsen!
mail naar

info@tmdesign.nl

Stichting 
‘Stille Armoede’

Dagtrip doelgroep
Op 21 augustus waren we met 
de doelgroep naar de groeven in 
Vise bij Maastricht. Meer hier-
over vanaf 1 aug. op onze web-
site onder nieuwsbrief.

Kunstverkoop
Van woensdag 17 t/m zondag 
21 september in Kunst & Cul-
tuur Centrum de Kopermo-
len in Vaals. De kunstverkoop 
staat open voor iedereen. De 
opbrengst komt ten goede aan 
onze Stichting “Stille Armoede”. 
Meer hierover op onze website 
onder agenda.

www.stichtingstillearmoede.nl

Plastic tassen vullen 
voor € 0,50

in Bibliotheek  
Bocholtz

vanaf maandag 
8 september 

14.00 uur

Ja, u leest het goed, een volle 
plastic tas voor maar € 0,50 
ct. Er liggen veel afgeschre-
ven boeken uitgestald in de 
bibliotheek omdat we weer 
plaats moeten maken voor 
alle nieuwe boeken die bin-
nenkomen.
Hoe gaat het in zijn werk: 
U brengt een plastic zak 
mee of u koopt er een in de 
bibliotheek voor 0,25 cent 
en deze mag u helemaal 
vullen met boeken van de 
speciale tafels die midden 
in de bibliotheek geplaatst 
staan. Dat is toch bijna voor 
niets!!!!
Deze boekenuitverkoop start 
op maandag 8 september 
om 14.00 uur.
Team Bibliotheek Bocholtz
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EPEN - Op zondag 7 septem-
ber 2014 organiseert WSV A 
Hermkes Epen haar jaarlijkse 
Mergelland wandeling in en 
rondom Epen.

Men kan kiezen uit vier afstan-
den te weten 5, 10, 15 en 20 
km. Er kan gestart worden tus-
sen 07.30 en 14.00 uur vanaf 
Café Monti, Wilhelminastraat 
13 te Epen. Het eindpunt sluit 
om 17.00 uur. Deze Mergel-
land wandeling voert u door 
het vijf sterrenlandschap in en 
rondom Epen, met zijn prach-
tige panorama’s, vergezichten, 
vakwerkwoningen en bosrijke 

omgeving. Dit jaar ligt het ac-
cent vooral op het uitzicht. Al 
uitrustend op een van de vele 
banken, die zich langs de routes 
bevinden, kunt u genieten van 
de indrukken van het Epense 
Geuldal. Op de rustplaats zijn 
koffie, frisdranken, belegde 
broodjes en vlaai verkrijgbaar. 
De startplaats Café Monti is ge-
legen schuin tegenover de kerk. 
In de nabije omgeving is ruime 
parkeergelegenheid aanwezig. 
Deze tocht is voor de wandelaar 
en de natuurliefhebber zeer ze-
ker de moeite waard.
Voor verdere inlichtingen: tele-
foon 043-4552694/4551885.

Mergelland wandeling Epen e.o.

Schutterij St George 
Simpelveld

SIMPELVELD - Op zondag 31 
augustus is schutterij St Geor-
ge Simpelveld weer aanwezig 
geweest op het laatste Bonds-
schuttersfeest van dit jaar. 

Ondanks het minder goede 
weer mag de schutterij weer te-

rugkijken op een geslaagd feest. 
Na al menige prijs te hebben 
behaald op de schuttersfeesten 
van Valkenburg en Eijs is het 
de schutterij weer gelukt om 
enkele mooie prijzen mee naar 
Simpelveld te nemen. Als eerste 
wist de schutterij tijdens de Pre-
sentatie een geweldige Ere prijs 
te behalen. Daarnaast werd tij-
dens het Defile  ook een eerste 
prijs gehaald. En of het nog niet 

genoeg was wist Shania Leurs 
weer een derde prijs te halen, 
en daarbij mag gezegd worden 
dat Shania op alle schutters-
feesten in de prijzen is gevallen. 
Wat ook opmerkelijk tijdens het 
schuttersfeest in Margraten was 
dat onze schutterij weer bezit 
over drie marketensters waar de 
schutterij erg trots is. Toch blijft 
de schutterij naastig op zoek 
naar versterking van hun gele-
deren. Dus heb je interesse hebt 
om het schutterswezen eens van 

kortbij te beleven, kom dan ge-
rust eens een kijkje nemen tij-
dens een van de evenementen 
die de schutterij organiseert 
of meld je gewoon aan bij ons 
secretariaat. Tot slot wil ik na-
mens het bestuur leden van de 
schutterij van harte feliciteren 
met deze geweldige prestaties, 
maar zeker ook alle trouwe 
supporters van harte bedanken 
voor hun steun tijdens de schut-
tersfeesten van dit jaar.

Vier nieuwe leden van schutterij St George Simpelveld
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50 jaar lid, Jan Conraads
Jan is als rechtsvoetig linksbui-
ten bij jeugd van SV Zwart-Wit 
’19 gestart. Hij was aanvoerder 
van de A-jeugd. Daarna speelde 
Jan jaren bij de senioren, waar-
van 3 jaar bij het 1e elftal en tot 
heden speelt hij nog altijd bij 
de veteranen. Jan was en is een 
echte Fair-Play speler. Nooit 
een gele of rode kaart. Jan zorgt 
momenteel dat de velden netjes 
voorzien zijn van lijnen.

50 jaar lid, Hub Engelen
Hub is wel al 50 jaar lid van 
SV Zwart-Wit ’19, maar is 
nooit een echte voetballer ge-
weest. Daarom werd hij door 
Toon Duckers gevraagd om als 
scheids- of grensrechter actief te 
worden. Hub haalde zijn KNVB 
scheidsrechter brevet en heel ja-
renlang vele wedstrijden geflo-
ten. Tot vorig jaar was Hub nog 
actief als grensrechter bij het 1e 
elftal. Vaak wordt Hub nog be-
nadert om als reserve scheids-
rechter in te vallen op tal van 
velden in Limburg.

50 jaar lid, Giel Hermans
Giel is een Zwart-Witter in hart 
en nieren. Giel heeft alle jeug-
delftallen doorlopen. Daarna 
was hij vaste speler op het 3e 
of 4e elftal, maar mocht ook 
soms uithelpen bij het 2e elftal. 
Giel was geen technisch begaafd 
speler, maar moest het van zijn 
werklust en snelheid hebben. 
Als speler was hij twee keer 
onderdeel van een kampioens-
team. Giel is ook jaren jeugdlei-
der geweest binnen SV Zwart-
Wit ’19. Giel is nog steeds elke 
week op het veld te zien bij de 
trainingen en als speler van de 
veteranen.

50 jaar lid, Jack Mullenders
Jack is al 12 jarige lid gewor-
den van SV Zwart-Wit ’19. In 
zijn tijd was er alleen maar 
op niveau van de C, B en A-
jeugd teams. Daarvoor was 
het schoolvoetbal. Toen had je 
nog het veld in de Piepert en 
werd na de wedstrijd naar café 
Weerts getrokken. Jack was bij 
de senioren vooral actief op het 
3e en 2e elftal. Van dat laatste 
is hij lang aanvoerder geweest. 
Soms mocht hij zelfs uithelpen 
op het 1e elftal. Tot zijn 60 jaar 
heeft Jack nog bij de veteranen 
gespeeld. De 3e helft en de “in-
ternationale” uitstapjes met de 
veteranen vol hij geweldig. Jack 
is bij de jeugd leider, trainer en 
scheidsrechter geweest. Hij was 
jaren lang elftalleider van het 
1e en 2e elftal. Een groot aantal 
jaren heeft Jack de jeugdcarna-
valsmiddag georganiseerd. Jack 

maakte jaren deel uit van het 
bestuur en heeft diverse voor-
zitters zien komen en gaan. Er 
zijn momenten geweest dat 
Jack dacht dat hij er alleen voor 
stond. Dat was hij op 1 dag 
kantinebeheerder, elftalleider, 
scheidrechter en ontving hij als 
bestuurslid de gastverenigingen. 
De laatste jaren doet Jack het 
iets rustiger aan, maar toch is 
hij bijna elke dag op het sport-
complex te vinden. Hij blijft 
met harte en nieren betrokken 
bij zijn SV Zwart-Wit ’19.

40 jaar lid, Frenk Gulpen
Frenk heeft alle jeugdelftallen 
van SV Zwart-Wit ’19 door-
lopen. Daarna is hij op het 2e 
elftal van de senioren gesleept, 
maar zijn langste tijd heeft hij 
bij het 3e elftal gevoetbald. Met 
dit 3e elftal mocht jij twee keer 
kampioen worden. Frenk een 
groot aantal jaren jeugdleider 
en penningsmeester van het 
jeugdbestuur geweest. Tevens 
was hij actief binnen de activi-
teitencommissie en was het lid 
van de Pr- en Sponsorcommis-
sie van het 90 jarig feest. Door 
blessures heeft Frenk zijn actief 
lidmaatschap moeten beëindi-
gen. 

40 jaar lid, John Meijs
Heeft alle elftallen vanaf de pu-
pillen toto en met de A jeugd 
doorlopen. Vooral het A-team 
was een hechte vriendenclub 
die veel bereikt heeft en nog 
regelmatig bij elkaar komen. 
Door een vroege blessure heeft 
John niet lang op de senioren 
elftallen gevoetbald. Wel is hij 
jaren leider geweest van het 2e 
elftal. Tevens heeft John de or-
ganisatie van de carnavalsmid-
dag een aantal jaren voor zijn 
rekening genomen en is hij 
jaren penningmeester van het 
jeugdbestuur en trainer/leider 
van jeugdteams geweest.

40 jaar lid, Geert Schmitz
Geert begon zijn voetbal car-
rière een jaar of acht, heeft de 
jeugd doorlopen t/m de a jeugd.
Daarna begonnen als eerst re-
serve bij het 1 ste. olv. Trainer 
Wim Vrosch. Daarna wist hij 
een basisplaats te veroveren. 
Na een lange rustpauze is Geert 
weer sinds 3 jaar een vaste spe-
ler bij de veteranen.

25 jaar lid, Tom Brauwers
Tom startte zijn carrière bij de 
SV Epen. Daar doorliep hij de 
jeugd en was hij basisspeler op 
het eerste elftal. In 1987 kwam 
Tom in Eys wonen en na twee 
jaar pendelen, had Tom al zelf 
besloten om een overstap naar 

Eys te maken. Maar toch heeft 
hij het gesprek met de heren 
Neelis en Bergman afgewacht. 
Want ook hier wilde hij op het 
1e elftal spelen. In deze periode 
heeft hij het kampioenschap 
onder trainer Theo Poeth mee 
mogen maken. Een rugbles-
sure bracht roet in het eten. Hij 
heeft hier en daar nog eens uit 
geholpen bij het 2e en 3e elftal, 
maar zijn blessure nekte hem 
uiteindelijk. Tom is nog steeds 
een trouwe supporter binnen 
de club.

25 jaar lid, Jean Hommers
Jean heeft zijn voetbalcarrière 
vooral in België doorgebracht. 
Hij werd lid van SV Zwart-Wit 
’19 toen er een te korst aan 
jeugdleiders was. De jeugd is 
hij tot 1995 trouw gebleven. 
Eerst als jeugdleider en later als 
voorzitter en wedstrijdsecre-
taris. Jean was ook in de jaren 
1990 tot 2001 actief binnen de 
onderhoudsploeg en was tussen 
1992 en 2001 bestuurslid.

25 jaar lid, Joep van der Linde
Joep is al klein manneke begon-
nen bij de pupillen als voet-
baller, maar al snel bleek zijn 
keepertalent beter tot uiting te 
komen. Helaas heeft Joep de 
kampioen A-jeugd gemist, daar 
hij een overstap deed naar Sim-
pelveld en vervolgens naar Me-
chelen. Blessures en reizen naar 
Australië en verder zorgde er-
voor dat Joep weinig toe kwam 
aan voetballen. Toch pakte hij 
op 23e jarige leeftijd de sport 
weer op. Maar niet als keeper, 
maar als spits bij het tweede. 
Maar alweer waren de Go-
den hem slecht gestemd. Weer 
kwam Joep in het gips. Einde 
voetbalcarrière. Maar Joep bleef 
de club altijd trouw. Momenteel 
maakt zijn bedrijf deel uit van 
de sponsorgroep.

25 jaar lid, Ralph Kempener
Ralph is al pupil binnen SV 
Zwart-Wit ’19 gestart. Heeft 
alle elftalen doorlopen, behalve 
geen A-jeugd, omdat SV Zwart-
Wit ’19 niet voldoende jeugdige 
had om dit team op de been te 
krijgen. Ralph was een allroun-
der op het veld. Hij kon bijna op 
elke positie spelen. Ralph speelt 
nog altijd. In het verleden op 
het 2e elftal en soms op het 1e 
elftal. De laatste jaren is hij vaste 
speler van het 3e elftal. Ralph is 
het verleden ook trainer/leider 
van jeugdelftallen geweest en hij 
maakt deel uit van de accom-
modatie commissie. 

25 jaar lid, Naud Philippens
Naud begon zijn voetbalcarriè-

re tijdens het WK jaar 1974. Hij 
doorliep alle pupillen en jeug-
delftallen. Van 18983 tot 1997 
speelde hij bij de senioren en 
vooral op het 3e elftal. Daarna 
bleef hij bij de veteranen spelen. 
Naud is van 1983 tot 1987 lid ge-
weest van het jeugdbestuur. Tij-
dens het 70 jarig jubileumfeest 
maakte hij als penningmeester 
deel uit van het jubileum comi-
té. Tevens was Naud leider van 
het 3e elftal en is hij momenteel 
nog leider en wedstrijdsecreta-
ris van de veteranen.

25 jaar lid, Norman Mullender
Op 6,5 jarige leeftijd werd Nor-
man lid van SV Zwart-Wit ’19. 
Het voetballen kreeg hij met 
de paplepel ingegoten door 
zijn vader Sjaak. Hij was de 
generatie die voor het eerst in 
de jeugdcombinatieteams met 
Nijswiller en Partij voetbalde. 
Norman was al vroeg “rijp” om 
bij de senioren te voetballen. Als 
15 jarige liep hij mee op het 4e 
en 3e elftal. Norman was later 
een vaste speler op het 2e elftal, 
maar was ook regelmatig op het 
1e elftal te zien. Norman was 
ook een van de meest fanatieke 
spelers die steevast de training 
bezocht. Helaas werd Norman 
getroffen door een aantal bles-
sures, maar werd hij ook in be-
slag genomen door Sep en Tess, 
waardoor zijn voetbalcarrière 
op een laag pitje kwam te staan. 
Maar de drang om te voetballen 
is er nog steeds en hij hoop dit 
jaar weer een groot aantal wed-
strijden met het 2e elftal mee te 
mogen doen.

25 jaar lid, Dennis Wenders 
Dennis is op jonge leeftijd bij de 
pupillen van SV Zwart-Wit ’19 
gestart. Daarna doorliep hij alle 
jeugdelftallen. Bij de senioren 
heeft hij vooral op het 3e elftal 
gespeeld. Hier maakt hij nog 
steeds deel van uit. Hij koestert 
nog altijd de hoop dat hij het 
huidige team kampioen kan 
worden.
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Najaarsprogramma 
Theater de Klimboom

SIMPELVELD - Op de achter-
zijde van deze troebadoer treft 
u het complete najaarspro-
gramma aan van het knusse 
theater De Klimboom te 
Simpelveld. Het is misschien 
handig voor u om het af te 
scheuren en te bewaren op uw 
prikbord.

U kunt vanaf nu ook al reserve-
ren voor de diverse theatervoor-
stellingen. Dit kan via info@
puurweijersenweijers.nl of via 
06-55954525.
Puur Weijerse en Weijers is er in 
geslaagd om een zeer uitegberid 
en gevarieerd programma aan u 
te presenteren.
Op 6 september wordt gestart 
in het gezellige theater aan de 
Kloosterstraat 66 te Simpelveld.
Naast diverse bekende concert-
voorstellingen, denk bijv. aan 
paul van Loo en aan Bas Kok-
kelmans, deze keer ook interna-
tionale sterren zoals de Ameri-
kaanse countryzanger Stephen 
Simmons.
Een van de hoogtepunten is ook 
het optreden van de bijna on-
vergankelijke Dimtri van Toren. 
Een ander hoogtepunt wordt 
gevormd door Tabor en Reso-
nanz, gipsymuziek verzorgd 
door een bekend sinti-gezel-
schap samen met een vermaard 
vocaal ensemble.
Dan is er ook nog genoeg ruim-
te voor cabaret in de persoon 
van Raymond Clement met zijn 
oudejaarsshow en vergeet ook ’t 
jod tsimmer niet.
Als kerstconcert kunt u dit jaar 
genieten van de Moselsänger.

Tevens begroeten we in septem-
ber al de bekende musicalzan-
geres Ryan van den Akker en 
het spits wordt op 6 september 
afgebeten door niemand min-
der dan B.J. Baartmans, samen 
met Flowres and Tambourines 
met o.a. Anne Weijers.
Kortom een programma dat 
zonder meer de moeite waard is.
Het concert van Dimitri kost 
€ 15 en alle overige genoemde 
concerten slechts € 10.
Het zou fijn zijn als we in het 

mogelijke laatste seizoen in De 
Klimboom velen van u zouden 

mogen begroeten. Zie achter-
zijde van deze Troebadoer.
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Kasteel Wittem 
hervat lunchconcerten

WITTEM - Na een korte 
zomerstop begint op zondag 
7 september in de Prinsenzaal 
van Kasteel Wittem een nieu-
we serie gratis toegankelijke 
lunchconcerten (op de eerste 
zondag van de maand).

Om 12.00 treedt voor u op het 
Nano duo, bestaande uit Anna 
Agnes Nagy, cello en Constant 
Notten, piano. Het duo trad 
reeds eerder met veel succes 
op in Wittem. Zij brengen een 
licht-klassiek programma. 
Anna Agnes Nagy is geboren 
in Boedapest en begon al op 

vroege leeftijd met cellolessen. 
Ze werd toegelaten tot de Franz 
Liszt Universiteit waar zij haar 
studie afsloot met de hoogste 
cijfers in 2010. Sinds 2011 is ze 
master student bij Marc Vossen 
aan het Conservatorium Maas-
tricht.
Pianist Constant Notten (1958) 
is sinds 1985 als corepetitor ver-
bonden aan Conservatorium 

IVN wandeling  
voor iedereen

SIMPELVELD - Op Monu-
mentendag zondag 14 sep-
tember organiseert het IVN 
Bocholtz-Simpelveld een 
wandeling in de gemeente 
Simpelveld met als landelijk 
monumententhema ‘Op Reis’. 

Het IVN thema voor deze wan-
deling is “Tse Vüs de Baach aaf”. 
We wandelen langs de Eyser-
beek en komen vanzelf voorbij 
allerlei historische panden. Wij 
vertrekken carpoolend vanaf de 
Markt in Simpelveld om 9 uur. 
De wandeling start om 9.20 uur 
bij de voormalige Hoeve Over-
huizen in Bocholtz bij de bron 
van de Eyserbeek. Onderweg 
krijgt u informatie over allerlei 
monumenten. Deze wandeling 
is niet geschikt voor kinder-

wagens. Na ca 4.5 km is er een 
eerste pauze (horeca) of eigen 
proviand. Na ca 8.5 km is er een 
grote pauze bij het station van 
Simpelveld.
Hier kunt u kiezen uit de vol-
gende mogelijkheden:
- De wandeling hier beëindigen 
en eventueel deelnemen aan de 
activiteiten van de “Heemkun-
de vereniging De Bongerd”.
- De Schienenbus nemen rich-
ting Vetschau en in Bocholtz 
uitstappen.
- Na een pauze van ca 1 uur 
de IVN wandeling voortzetten 
richting ons startpunt in Bo-
choltz.
Lengte van de hele wandeling ca 
13 km. Deelname aan deze acti-
viteit, alsmede het (mee) reizen 
van en naar de startplaats is ge-
heel voor eigen risico.
Gids is Henk Ghijsen 045-
5440575.

Maastricht. Daarnaast werkt hij 
mee aan de masteropleidingen 
van de Zuid-Nederlandse Ho-
geschool voor Muziek. Hij stu-
deerde aan het Conservatorium 
Maastricht piano met als speci-

alisatie kamermuziek. In 1985 
won hij de Hustinxprijs . 
Het concert wordt georgani-
seerd in samenwerking met de 
Stichting Muziek Jong voor 
Oud.
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Samen uit,  
samen genieten!

SIMPELVELD - Gaat u ook zo 
graag naar het theater? Maar 
komt het er niet meer van 
omdat u niet graag ’s avonds 
alleen naar de bushalte loopt, 
moeite krijgt met autorijden 
in het donker, het vervelend 
vindt om alleen te moeten 
gaan of een arm nodig hebt? 
Speciaal voor u is er Vier het 
Leven! 

Vrijwilligers halen u op, gaan 
met u mee en brengen u weer 
thuis. Vier het Leven is een lan-
delijk initiatief en sinds 2012 
actief in Zuid Limburg. Vier 
het Leven biedt theaterpro-
gramma’s aan in samenwerking 

met de theaters en bioscopen 
in Parkstad. Een overzicht van 
komende voorstellingen waar u 
naar toe kunt gaan, kunt u op-
vragen bij de regiocoördinator 
of bij de plaatselijke contact-
persoon. . Samen uit! Samen 
genieten!
Wanneer u belangstelling heeft, 
belt u naar ons landelijk bureau 
en krijgt u alle informatie die u 
wilt. tel 035 035-5245156 
U kunt ook contact opnemen 
met:
•Nelleke de Kruik: regioco-

ordinator Limburg tel: 06-
38254236

•Johan Schnackers: plaatselijk
contactpersoon voor Bocholtz, 
Simpelveld en Heuvelland, tel: 
045-5441493

Stichting Vier het Leven - web-
site: www.4hetleven.nl
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IVN Heuvelland en 
Wijlrese wijn!

WIJLRE - IVN Heuvelland 
en de Heemkundevereniging 
ondersteunen gezamenlijk het 
initiatief van Wim Gloerich 
om op 13 sept. een Open Dag 
te houden op zijn “Stokhem-
mer Wingerd”. 

Beide verenigingen omarmen 
graag het idee om mensen ken-
nis te laten maken met de (on)
mogelijkheden van het verbou-
wen van druiven en het produ-

ceren van regionale wijnen.
Wim Gloerich is een gerenom-
meerd wijnmaker voor diverse 
wijngaarden in ons Limburgse 
land en beheert op eigen titel 
de Stokhemmer Wingerd. Dit is 
de hoogst gelegen wijngaard op 
de flanken van de Dodeman te 
Stokhem/Wijlre.
De komende druivenoogst 
biedt een prima moment om 
iedere bezoeker zonder kosten 
of voorwaarden te voorzien van 
informatie en er is inderdaad de 
mogelijkheid om lokale wijnen 
uit eigen wijngaard (gratis) te 
proeven. Kopen mag natuur-

lijk! Let op: het handelt 
vandaag niet om Brande-
wijn maar om Stokhem-
mer wijn hoewel het dorp 
Wijlre bekend is door 
Brand.
Op het terrein staan een 
aantal zonneschermen 
en zitbanken. Parkeren 
is slechts mogelijk voor 

8ste Grenslandprins 
voor St. Henricus

BOCHOLTZ - Op zondag 24 
aug. 2014 werd het jaarlijkse 
Grenslandkoning en Prinsen 
schieten gehouden van de inter-
nationale Bond op de schutters-
weide van Herzogenrath-Afden 
en Haanrade
‘s Morgens was het de beurt aan 
de jeugd, Sint Henricus had hier 
2 jeugdleden aanwezig en wel 
Bram Kelleter en Tom Merx van 
de in totaal 8 schutters.
Na een spannende en sportieve 
strijd was het Bram Kelleter, in 
navolging van Tom Merx, die 
de laatste resten met een welge-
mikt schot naar beneden wist te 
halen. 

Vlnr: Moeder Sandra, Grensland-prins 
Bram, en vader Albert Kelleter

Hierdoor mag hij zich Grens-
land prins 2014-2015 noemen.
‘s Middags na de optocht was 
het de beurt aan onze koning 
Nic Volders.
Maar helaas net zo als de afgelo-
pen 11 jaar hadden we het geluk 
nu niet aan onze zijde.
Jammer, goed geschoten geen 
hoofd prijs, alleen de troost 
prijs van 2de Ritter was er voor 
Nic.

Contactochtend Borst-
kanker Vereniging

HEERLEN - Op dinsdag 9 sep-
tember van 10.00 - 12.00 uur 
organiseert de Borstkanker 
Vereniging Nederland afdeling 
Parkstad een inloopochtend in 
het Toon Hermans Huis, Wil-

helminaplein 24 te Heerlen. 
Parkeren kunt u in De Klomp.
Heb jij borstkanker of borst-
kanker gehad en wil je met lot-
genoten je ervaringen delen dan 
zouden wij het fijn vinden om 
je op deze ochtend te ontmoe-
ten. De inloop is gratis.
Voor inlichtingen Kitty Vliex, 
tel. 045-5442909.

slecht ter been zijnde gasten. 
Andere bezoekers verwijzen we 
naar de P-plaats bij d’r Kwak-
kerpool. Daar ontvangen be-
zoekers tussen 12.00 en 13.30 
uur een korte of lange route 
richting wijngaard. Uiteraard 
mag ieder ook zijn of haar eigen 
route kiezen. 
Naast informatie en een wijntje 
van Wim zorgt de Heemkunde-
vereniging o.a. voor kaashapjes 
en stokbrood om niet te vroeg 
huiswaarts hoeven te keren. Ie-
dereen is van harte welkom. 
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SIMPELVELD - In september 
1944 werden Simpelveld en de 
rest van Zuid-Limburg bevrijd 
van nazi-Duitsland. Bij gele-
genheid van de 70e verjaardag 
van dit heuglijke feit organi-
seren Heemkundevereniging 
De Bongard en Harmonie 
St. Caecilia een gezamenlijk 
bevrijdingsconcert: een muzi-
kaal evenement in historisch 
perspectief. 

Heemkunde-voorzitter Luc 
Wolters vertelt een intrigerend 
verhaal over de tweede wereld-
oorlog, vanaf de opkomst van 
het nationaal-socialisme tot na 

de bevrijding van Limburg. Ui-
teraard krijgen gebeurtenissen 
die tijdens de oorlogsjaren in 
het Simpelveldse plaatsvonden 
een bijzondere plaats in dat ver-
haal. 
De harmonie ondersteunt deze 
geschiedenis met bijpassende 
muziek, die naadloos in het ver-
haal wordt ingepast. Zoals we 
inmiddels kennen van St. Caeci-
lia en dirigent Paul Oligschläger 
zijn de muziekstijlen die tijdens 
een concert worden gespeeld 
legio. Ook dit concert kan men 
weer genieten van klassieke mu-
ziek, filmmuziek en muziek die 
populair was in de voor- en na-

oorlogse periode. Ook zangeres 
Yreen uit Simpelveld zal tijdens 
dit concert optreden een beken-
de ‘bevrijdingshit’ ten gehore 
brengen met muzikale begelei-
ding van het harmonieorkest. 
Het concert vindt plaats in Par-
tycentrum Oud Zumpelveld op 
zaterdagavond 13 september. 
De aanvang van het concert is 
om 20.00 uur. Kaarten kosten € 

5 en zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Partycentrum Oud 
Zumpelveld (Irmstraat 23), 
Goudsmid-Juwelier Jos Kicken 
(Dorpstraat 8) en Armin Ha-
mers (De Baan 52, Bocholtz) en 
via de website van de harmonie 
www.harmoniesimpelveld.nl. 
Er is slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dus wees 
er snel bij, want op is op! 

De Bongard en St. Caecilia presenteren ‘Bevrijdingsconcert’
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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.

Inloopdagen voor  
mantelzorgers 

HEERLEN - Het Steunpunt 
voor Mantelzorgers organi-
seert maandelijks op 9 locaties 
in Parkstad inloopbijeen-
komsten. Mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers kunnen er 
onder het genot van een kopje 
koffie hun verhaal vertellen of 
juist de zorgen even van zich 
afzetten. 

Aan de bijeenkomsten is maan-
delijks een thema gekoppeld. 
Voor de maand september is dit 
voor alle gemeentes in Parkstad, 
behalve Klimmen en Onder-
banken:
In gesprek met elkaar. Het be-
lang van lotgenoten is herken-
ning en erkenning en het uit-
wisselen van ervaringen. Een 

gesprek kan opluchten en ge-
rust stellen.
In de maand oktober is het the-
ma In gesprek met uw gemeente 
hier wordt toelichting gegeven 
op de verandering in de zorg. 
Let hier vooral op de locatie, 
deze is op een andere plaats en/
of datum als u van ons gewend 
bent. 
Nadat het thema besproken is, 
kunnen algemene vragen met 
betrekking tot  mantelzorg ge-

steld worden, desgewenst indi-
vidueel. Zorgt u voor een zieke 
of hulpbehoevende (thuis of in 
een verzorgingshuis) dan bent u 
van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deel-
name, koffie en thee zijn gratis.
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl
Telefoonnummer: 045-2114000
Email: 
info@mantelzorgparkstad.nl
Het Steunpunt voor Mantel-
zorgers organiseert in samen-
werking met Ruggesteun en het 
Toon Hermans Huis Parkstad 
bijeenkomsten op de volgende 
locaties:

Simpelveld:
Datum: 10 september en verder 
elke tweede woens-
dag van de maand
Tijd: 10.00-12.00 
uur

Locatie: De Rode Beuk, Kloos-
terstraat 57, Simpelveld
Datum: 16 oktober
Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: De Rode Beuk, Kloos-
terstraat 57, Simpelveld

Voerendaal
Datum: 18 september en verder 
elke derde donderdag van de 
maand
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Wijksteunpunt Voe-
rendaal-Kunrade, Hogeweg 74, 
Voerendaal
Datum: 23 oktober
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Wijksteunpunt Voe-
rendaal-Kunrade, Hogeweg 74, 
Voerendaal
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WIJNWANDELINGEN: 

Ontspannend en 
informatief

WAHLWILLER - In het laatste 
weekend van september wordt 
in Wahlwiller traditioneel het 
wijnfeest gehouden.

De organisatie wil met dit eve-
nement iedereen als het ware 
op een ontspannen manier in-
formeren over de wijnbouw in 
deze regio. Op zondag 28 sep-
tember onder meer met proe-
verijen, rondleidingen door de 
wijngaarden en gezellige mu-
ziek. En op zaterdag 27 septem-
ber door het aanbieden van 2 
leuke wandelingen. Deze wijn-
wandelingen voeren de deel-
nemers over stille landwegen 
rondom het wijndorp Wahlwil-
ler. En daarbij krijgt men niet 
alleen een prachtige blik op het 
5-sterrenlandschap, maar ook 
informatie over de wijncultuur 
in de omgeving. Er is een korte 
route van 5 km en een langere 
van 11 km. Beide wandelingen 
zijn uitvoerig beschreven en 
kunnen dus op eigen houtje af-
gelegd worden. Starten kan op 
zaterdag 27 september tussen 
13.00 en 15.00 uur bij gasterij 
I gen Durp, tegenover de kerk 
in Wahlwiller. Deelname aan 
de 5 km-wandeling kost € 2,50 
(inclusief een consumptie na af-
loop) en € 5,00 voor de wande-
ling van 11 km. Bij deze langere 
tocht is een pauze gepland in een 
wijngaard in de omgeving, waar 
de deelnemers uiteraard iets te 
drinken krijgen. Beide wande-
lingen eindigen overigens in 
de feesttent van het Wahlwiller 
Wijnfeest, waar medewerkers 
van de organisatie klaar staan 
met diverse Limburgse wijnen 
(en eventueel koffie en fris). Bo-
vendien kan men er nog nage-
nieten met gezellige live muziek 
van Patricia Franken.
Meer informatie over het Wahl-
willer Wijnfeest is te vinden op 
www.wahlwillerwijnfeest.nl

Slaapmuizen  
in Mechelen actief?

MECHELEN - Op zaterdag 
6 september organiseert 
de Zoogdiervereniging de 
Nederlands-Vlaamse Slaap-
muizendag te Mechelen. 

In de ochtend is er een nes-
tenherkenning-opfris-excursie 
(onder leiding van Ruud Fop-
pen) voor alle deelnemers aan 
het Meetnet Hazelmuis. In de 

middag (13.00 uur) zijn er le-
zingen over diverse slaapmuis-
onderwerpen uit Nederland 
en Vlaanderen. Dit gedeelte is 
breder toegankelijk. Uiteraard 
komen de Hazelmuis en de 
Eikelmuis uitgebreid aan bod 
en doen diverse onderzoekers 
verslag van hun ervaringen of 
bevindingen. ARK Natuuront-
wikkeling zal eveneens haar 
plannen en activiteiten toelich-
ten. 
Zowel de Voerstreek (Goedele 
Verbeylen) als de gebieden bij 
Vaalsbroek (Bram Houben) ko-
men vandaag uitgebreid aan de 
orde maar er zijn nog diverse 

andere sprekers tussen 13.00 en 
16.15 uur. Zie ook de info op:
https://ivn.nl/afdeling/heuvel-
land. Een aantal leden van IVN 
Heuvelland zijn actief betrok-
ken bij het onderzoek naar bei-

de slappmuissoorten (aan beide 
zijdes van die streep op de kaart 
welke we “grens” noemen).
Locatie: Buitenplaats De Me-
chelerhof, Spetsesweide 5, 6281 
BV Mechelen.
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BEMELEN - Harmonie St. 
Laurentius uit Bemelen orga-
niseert op zondag 7 septem-
ber 2014, als besluit van een 
groots jubileumweekend bij 
gelegenheid van het 100-ja-
rig bestaan, de 39e Mars- en 
Showwedstrijden van de Mu-
ziekfederatie Limburg Zuid 
West.

Deze worden gehouden op het 
feestterrein van hoeve Frijns 
aan de St. Antoniusbank nr. 27 
te Bemelen. 
De leden van de deelnemende 
verenigingen kunnen parkeren 
op de “Zwarte Weg”. Voor be-
zoekers zijn parkeergelegenhe-
den voorzien op alle toegangs-
wegen naar Bemelen. Parkeren 
en toegang feestterrein zijn gra-
tis. Vaste onderdelen zijn de 
optocht met defilé en de show-
wedstrijden op locatie.
Alle deelnemers zijn uitgeno-
digd op het feestterrein een be-
wegende, muzikale show op te 
voeren met een maximale duur 
van 15 minuten.
De totale beoordeling is in han-
den van jurylid Arnold Wen-
sink. Daarnaast is er een pu-
blieksjury.
De winnaar van het evenement 
komt een jaar lang in het bezit 
van de wisselbeker, beschikbaar 
gesteld door het Gemeentebe-

stuur van Eijsden-Margraten.

Dagindeling
14.30 uur: Verzamelen deelne-
mende verenigingen bij hoek 
Zwarte Weg - St. Antoniusbank. 
15.00 uur: Optocht met defilé 
met medewerking van alle fede-
ratieverenigingen.
Optochtroute: Start vanaf 
kruispunt St. Antoniusbank / 
Zwarte Weg. Vervolgens recht-
door via St. Laurentiusstraat, 
bij waterput aan de kerk links 
Oude Akerstraat, links Kersen-
wei, links Schepenbank, links 
Sleutelweg, links De Steeg. Aan 
het einde van De Steeg ligt  
rechts vóór huisnummer 1 het 
feestterrein, waar de showwed-
strijden zullen worden gehou-
den.
Het defilé vindt plaats in de 
Oude Akerstraat ter hoogte van 
huisnummer 36.
16.15 uur: Showwedstrijden op 
feestterrein.
Achtereenvolgens treden op 
•Harmonie St. Laurentius Be-

melen
•Harmonie Diligentia Eckel-

rade
•KoninklijkeHarmonieSt.Ce-

cilia Mheer
•HarmonieAmicitiaBanholt
•FanfareSt.GertrudisSt.Geer-

truid
•Harmoniecombinatie Berg-

BIJ 100-JARIGE HARMONIE ST. LAURENTIUS IN BEMELEN

Mars- en Showwedstrijden Muziekfederatie Limburg Zuid West
galm Noorbeek en St. Cecilia 
’s-Gravenvoeren

•Fanfare St. Blasius Cadier en
Keer

18.30 uur: Gezamenlijk slotop-
treden onder leiding van diri-
gent Ron Daelemans.
Uitgevoerd worden de mars 
“Death or Glory” van Robert 
Browne Hall en het Limburgs 
Volkslied.
Na het officiële gedeelte afslui-
ting van het jubileumweekend 
middels een gezellige feest-

avond onder het genot van een 
hapje en drankje met DJ-duo 
Wipneus en Pim.
Het bestuur van de Muziekfede-
ratie Limburg Zuid West en de 
organiserende, jubilerende ver-
eniging Harmonie St. Lauren-
tius Bemelen heten U van harte 
welkom.
Meer info: jgm.jacobs@hetnet.
nl; tel. 043-4571656. 
Website: www.stlaurentiusbe-
melen.nl 
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Buitendienst werkt 
met vaste kantonniers

VAALS - De gemeente Vaals 
heeft een groot buitengebied 
met unieke stads-en dorpsge-
zichten. De verscheidenheid 
in kernen, gehuchten en ons 
landschap maken Vaals uniek. 

Kanton Vijlen
Het kanton Vijlen omvat de 
kern Vijlen, inclusief de buurt-
schappen Camerig, Cottessen, 

Harles, Melleschet en Rott.
De kantonniers voor Vijlen 
zijn de heren Rob Dodemont 
en Wiel Helwig. Zij zijn vanaf 
nu uw aanspreekpunt voor alle 
zaken, die u wilt melden of vra-
gen op het gebied van openbare 
ruimte.
Uiteraard kunt u meldingen 
ook nog steeds doorgeven via 
het algemene telefoonnummer 
043 – 3068568, via e-mail info@
vaals.nl of via de website www.
vaals.nl/E-Loket/Meldpunt 
Vaals.

Oud Vijlen:
Limburgs ambachtelijk IJs

Prachtig uitzicht over het 
Heuvelland

Speeltuin om de hoek  

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         

• 17 september: Najaarsverga-
dering met kienen in restaurant 
Bergzicht. Aanvang 20.00 uur.
•8oktober: Bezoek aan “Wijn-
gaard St Martinus” in Vijlen.
Om 14.00.uur worden we ver-
wacht in het wijncentrum waar 
een rondleiding plaats vindt. 
Daarna is er gelegenheid om 
verschillende wijnen te proeven.
De kosten bedragen € 13.50 p.p. 
Voor deelname kunt u zich op-
geven tot en met 1 oktober bij 
Fieny Hendricks telefoon 043- 
3062478.
• 19 november: Bezoek kerst-
markt in Oberhausen.
De buskosten voor dit bezoek 
bedragen plusminus € 15.00 
p.p. Voor deelname kunt u zich 
opgeven bij Fieny Hendricks te-
lefoon 043-3062478. Zijn na 17 
september nog plaatsen vrij dan 
kunnen ook niet leden mee te-
gen betaling van € 17,50

afd. Vijlen

Joy is not in things...
it’s in us

Van: Tienergroep Joy 
www.tienergroepbocholtz.nl
Waarvoor: We beginnen het 
nieuwe seizoen 2014/2015 met 
een leuke film! (welke blijft nog 
een verrassing.)
Wanneer: Vrijdag 5 september
Aanvang/einde: Start stipt om 
20 uur tot ongeveer 22 uur, in 
de bekende ruimte onder de 
kerk.
Bijdrage: Euro 1,00
Aanmelden: aanmelden@

tienergroepbocholtz.nl
Of via Ine: 5444272 of Gerwin 
5443984

Feest
Noteer alvast 27 september in je 
agenda! Op deze dag vieren wij 
ons 10 jarig bestaansfeest!
Er zijn leuke workshops, we 
eten samen een frietje en sluiten 
af met een speciale Tienermis 
met medewerking van het fami-
liekoor Young Spirit.
Natuurlijk ontvang je hiervoor, 
zoals je van ons gewend bent, 
een aparte uitnodiging met alle 
details.
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WITTEM - Op initiatief van 
het CultuurFonds Wittem 
vindt op zaterdag 13 septem-
ber in de Gerarduskapel van 
Klooster Wittem het grote 
Bevrijdingsconcert van de 
gemeenten Gulpen-Wittem en 
Vaals plaats. 

Het concert, waar in totaal zo’n 
150 mensen aan meewerken, 
begint om 19.30 uur; er is geen 
entree, maar een vrije gave is 
uiteraard welkom. Reserveren 
is noodzakelijk: dat kan via een 
telefoontje naar de receptie van 
Klooster Wittem (043-4501741) 
of naar Jef Brauers van het 
CultuurFonds (045-5491784). 
Voorafgaand aan het concert 
speelt de gecombineerde har-
monie St. Cecilia Vaals/St. Ca-
tharina Lemiers al enkele kora-
len.
Op 13 september 1944 werden 
diverse kerkdorpen van de ge-
meente Gulpen-Wittem bevrijd. 
Vaals volgde een aantal weken 
later. Het CultuurFonds Wittem 
besteedt in het project ‘Leven in 
Vrijheid’ met diverse activitei-
ten aandacht aan dit bijzondere 
historische feit. Zo werd er in de 
voorbije maanden een verha-

len/gedichtenwedstrijd gehou-
den op een aantal basisscholen 
in beide gemeenten. Naast het 
Bevrijdingsconcert wordt er la-
ter ook nog een scholenconcert 
gehouden met joodse muziek 
en een lezing over de joodse ge-
meenschap in Gulpen ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Het project ‘Leven in Vrijheid’ 
wordt nadrukkelijk financieel 
ondersteund door beide ge-
meenten, de Provincie Limburg, 
het Coöperatiefonds Rabobank, 
de stichting Frederik Edmond 
Brand, Rotaryclub Gulpen/Wit-
tem en Guldemeester Gebouw-
beheer uit Kerkrade. 
Hoofdmoot van het uitgebreide 
programma in dit project vormt 
natuurlijk het grote Bevrij-
dingsconcert op 13 september 
in Wittem. Het belooft een bij-
zondere gebeurtenis te worden. 
Het concept voor dit concert is 
afkomstig van Jef Brauers, de 
voorzitter van het CultuurFonds 
Wittem. ,,Uitgangspunt was dat 
het concert enerzijds een waar-
dig herdenken en gedenken 
moest zijn van de (slachtoffers 
van de) Tweede Wereldoorlog. 
Tegelijkertijd wilden we op dit 
concert ook ‘blij’ zijn, vanwege 

het feit dat we nu al zeventig jaar 
in relatieve vrijheid in dit ge-
deelte van Europa wonen. Van-
daar ook dat we jeugd volop de 
kans wilden geven om op muzi-
kale wijze hun eigen invulling te 
geven aan het woord vrijheid.”
Het concert omvat dan ook 
twee totaal verschillende ge-
deelten. Voor de pauze draait 
inderdaad alles om gedenken 
en herdenken. Dat betekent dat 
bij het begin van het concert een 
extra voor deze gelegenheid ge-
schreven Bevrijdingslied wordt 
gezongen, op muziek van Hans 
van Dijk en op tekst van Ruud 
Verhoeven. De harmonie Vaals/
Lemiers speelt aansluitend een 
koraal, waarna het Kamerkoor 
Maastricht de befaamde Holo-
caust Cantata van Don McCul-
lough zingt. Het is een aangrij-
pend muziekwerk van veertig 
minuten, op teksten van gevon-
den brieven en dagboeken van 
gevangen in Kamp Auschwitz.
Na de pauze komt de jongere ge-
neratie aan bod. Jongerenkoor 
Galou uit Gulpen, klezmerband 
Dance of Joy uit Vaals/Aken, 
Christian Martens and Friends, 
spelen en zingen passende mu-
ziek. Een aantal nummers, zoals 

het bekende Imagine van John 
Lennon, zijn door Christian 
Martens speciaal opnieuw gear-
rangeerd voor dit concert. Galou 
komt met een bijzondere versie 
van Avé Maria, naast songs van 
Marco Borsato en Gary Barlow. 
De klezmerband speelt drie tra-
ditionele joodse nummers.
Een opmerkelijke rol is wegge-
legd voor Huub Baggen, Myrthe 
Brouwers en Dave van den Berg, 
de drie winnaars van de verha-
len/wedstrijd. Zij zullen hun 
verhaal tijdens het tweede ge-
deelte van dit Bevrijdingscon-
cert voordragen. De winnaars 
brengen overigens binnenkort 
een bezoek aan de voorstelling 
Anne in Theater Amsterdam; 
later dit jaar gaan zij samen met 
dertien andere kinderen, die een 
eervolle vermelding kregen, naar 
Oorlogsmuseum Overloon. 
Aan de finale van het concert 
werken alle muzikanten en 
zangers mee. Uitgevoerd wordt 
dan een lied uit de compositie 
Harvest of New (Nieuwe oogst) 
van de Nederlandse componist 
Erik Peetam. Na afloop van het 
concert is er gelegenheid tot een 
feestelijke nazit in de Gerardus-
zaal van het klooster.

Bevrijdingsconcert met unieke uitvoering van Holocaust Cantata
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UBACHSBERG - De jaarlijkse 
herdenkingsbijeenkomst van de 
in Semarang / Nederlands Indië 
gesneuvelde oud-dorpsgenoot 
Juup Geraedts vindt plaats op 
zaterdag 6 september a.s., bij 
het herdenkingsmonument op 
het Juup Geraedts plantsoen.
De aanvang is om 18.00 uur. 

Medewerking wordt ook dit 
jaar verleend door het gemengd 
kerkelijk zangkoor St. Bernar-
dus.
Familie, oud-Indië/Nieuw 
Guinea-gangers en overige be-
langstellenden zijn van harte 
welkom.

Herdenking Juup Geraedts Ubachsberg
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GULPEN - Alle voorbereidin-
gen voor het grote schutters-
feest op zondag 7 september 
verkeren in een laatste fase. 
Het feestcomité, dat speciaal 
voor de organisatie van dit 
evenement werd opgericht, 
kan zich nu al met een tevre-
den gevoel gaan opmaken 
voor de beroemde “finishing 
touch”.

Het bondsschutterfeest Gul-
pen wordt er eentje, dat als een 
uniek experiment mag worden 
beschouwd. Het traditionele 
feest met een feesttent op de 
wei, gaat nu plaats maken voor 
een schuttersfeest midden in 
het centrum van Gulpen. 
Het was niet zomaar een keuze 
van het feestcomité. Deze breuk 
met een traditie vond ook z’n 
oorzaak in het feit, dat het in 
Gulpen niet mogelijk was om 
een geschikte wei-locatie te 
vinden. Dus voor het belang-
rijkste onderdeel van een schut-
tersfeest, het bolletjes schieten, 
moest een alternatief worden 
gezocht.
Zaterdag 23 augustus, twee we-
ken voor het grote schutters-
feest komen de schietploegen 
van de schutterijen die zijn aan-
gesloten bij de schuttersbond 
Berg en Dal naar Gulpen. Het 
schietterrein (aan de Oude Gats 
achter Rocca) van de schut-
terij St.Hubertus-Gilde is dan 
het decor van een spannende 
schietwedstrijd! Iedereen is na-
tuurlijk ook deze dag van harte 
welkom om deze strijd mee te 
beleven. Voor het bekende natje 
& droogje zal worden gezorgd.
Vanaf vrijdag 5 september is de 
feesttent op het Prins Willem 
Alexanderplein in Gulpen het 
domein van een uniek schut-
tersweekend.
Vrijdagavond organiseert de 
schutterij St.Hubertus-Gilde 
een receptie met aansluitend 
een feestavond aangeboden aan 
een 8-tal jubilarissen. (bgv.hun 
60-50-25 of 12.5 jaar lidmaat-
schap) Vanaf 20.00 uur is ieder-
een welkom om zijn felicitaties 
aan te bieden en om hierna mee 
te genieten van een feestelijke en 
muzikale avond o.l.v. DJ.Patrick 
Pesch.
Zaterdag 6 september “STAAT 
DE TENT OP Z’N KOP” Jong 
en oud gaan uit hun dak met 
optredens van De Hippies, The 
Spikes en DJ.Sjolson. Alle reac-
ties en signalen tot nu toe wij-
zen erop dat het een spetterende 
avond gaat worden. De tent gaat 

5, 6 EN 7 SEPTEMBER

Bondsschuttersfeest in Gulpen
open vanaf 19.30 uur. Zorg ook 
dat je erbij bent!!!
Zondag 7 september vormt het 
hoogtepunt van dit schutters-
weekend.
Vanaf 11.45 uur verzamelen 
zich de schutterijen, op het 
Prins Willem Alexanderplein, 
om zicht te gaan presenteren 
aan de jury, de genodigden en 
de toeschouwers.
Het officiële gedeelte, met en-
kele toespraken, commando’s 
en het spelen van een drietal 
volksliederen door de harmonie 
St. Petrus uit Gulpen luiden het 

begin in van het schuttersfeest 
in Gulpen. 
18 schutterijen geven “acte de 
présence” die in de optocht 
worden voorgegaan door enkele 
verassende elementen.
Om 14.15 uur is de start van 
de optocht door het gezellige 
centrum van Gulpen, met een 
parcours van 1500 meter, deze 
afstand wordt voorgeschreven 
door de schuttersbond.
Ook na de optocht blijft het 
spannend op en rondom het 
feestterrein. Oude en nieuwe 
exercitie, mars-; muziek- resp. 
schoonheidswedstrijden, di-
verse andere uittredens en be-
oordelingen, kortom typische 
schuttersactiviteiten die de 

moeite waard zijn om een kijkje 
te komen nemen.
De feesttent, die de vorige 
avond al “op z’n kop stond” zal 
die middag misschien wel uit 
z’n voegen barsten!! Niet al-
leen de talloze schutters, maar 
ook de bezoekers kunnen gaan 
genieten van een ouderwets en 
sfeervol feest. 
Een optreden van o.a. BIG 
BENNY en KÓLSCHE ART 
moet dan ook worden gezien 
als de beroemde “kers op de 
taart”!! Voor BIG BENNY is het 
de generale repetitie voor zijn 
optreden in Ahoy. 
www.schuttersfeestgulpen2014.
nl



17weekblad d’r Troebadoer nr. 36 | dinsdag 2 september 2014 

Drumbandtoernooi 
Gem. Gulpen-Wittem

EPEN - Op zaterdag 13 sep-
tember vindt er in Epen het 
jaarlijks drumbandtoernooi 
van de Gemeente Gulpen-
Wittem plaats. 

Aan deze activiteit doen alle 
drumbands van de gemeente 
mee zowel van harmonieën, 
fanfares en schutterijen. Dit 

ArboPro helpt jeugd 
Rood Groen/Vijlen

VAALS - Wederom mocht 
Volleybalvereniging Tor-
nado, WDZ  uit Bocholtz en 
de jeugdafdeling van Rood 
Groen/Vijlen een mooie 
bijdrage in ontvangst nemen 
door de verenigings sponso-
ractie die geïnitieerd werd 
door ArboPro. 

Een actie waarbij verenigingen 
door ArboPro worden beloond 
voor het ‘werven’ van nieuwe 
klanten. In totaliteit werd een 
sponsorbedrag van 1500 euro 
uitgedeeld. Waarbij de jeugdaf-
deling van Rood-Groen/Vijlen 
werd ondersteund middels de 

aanschaf van nieuw materiaal. 
Hiermee onderstreept Arbopro 
nogmaals zijn maatschappelijke 
betrokkenheid bij het vereni-
gingsleven in het Heuvelland. 
Als regionale gecertificeerde ar-
bodienst heeft ArboPro inmid-
dels een prominente rol ingeno-
men en biedt onder de vlag van 
Bedrijfs Gezondheids Centrum 
Parkstad een breed scala aan 
diensten gericht op het ontzor-
gen van ondernemers.
ArboPro stelt ook andere ver-
enigingen in de gelegenheid om 
deel te nemen aan deze vereni-
ging sponsor actie. Interesse? 
Neem dan contact op met Ar-
boPro. Dit kan telefonisch via 
045-5710077 of via het mail-
adres info@arbopro.nl Zie ver-
der www. arbopro.nl

treffen versterkt de onderlinge 
band van alle drumbands. Het 
programma ziet er als volgt uit:
Om 16.30 uur verzamelen de 
drumbands zich in de Burck-
straat. Waarna een korte op-
tocht door Epen trekt. Aange-
komen op het Patronaatsplein 
zal Burgemeester Van den Til-
laar en voorzitter Ivo Allelijn 
een openingswoord verrichten.
Van 17.00 u tot 20.00 uur zul-
len alle drumbands een mar-
cherend en stilstaand concert 

geven, waarna er om 
20.00 uur nog een 
gezamenlijk defilé 
en optreden plaats 
vindt.
Na afloop kan men 
nog lekker napraten 
over deze geweldige 
middag onder het 
genot van de 
‘Eiserbacher Mu-
zikanten’ met een 
hapje en een drankje.
Hierbij wilt de schut-
terij St. Paulus uit 
Epen dan ook ieder-
een uitnodigen om 
deze middag bij te 
wonen en te genieten 
van deze muzikale 
cultuur.
Dit alles vindt dus 
plaats op zaterdag 
13 september Patro-
naatsplein, Wilhel-
minastraat in Epen.
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k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n
Parochie Nijswiller: 
St. Dionysius 
Zaterdag 6 september
19:00 uur H. Mis. M.m.v. 
organist Harry Weijenberg.
Voor Joep Debije. (Brt. Op Der 
Welsch / Vossenstraat). Voor 
Mariëtte Ruijters-Simons en 
Pieter Simons. Jrd. voor Herman 
Zinken en Lisa Zinken-Keijdener. 
Voor ouders Hub Schmeets en 
Sophia Schmeets-Stalman en 
schoondochter Eugenie.
Voor Dieter Dubois. (Off).

Parochie Wahlwiller: 
H. Cunibertus 
Zondag 7 september
11.00 uur: Voor Joop counotte
Voor Hub Strouven. Voor 
Johan Gusting en voor Leny 
Gusting Toorens. Begin van het 
Quirinusoctaaf. Na de viering is 
er gelegenheid tot verering van 
de relikwie van de H. Quirinus. 
De gregoriaanse gezangen 
worden verzorgt door de Schola 
Cantorum Wahlwiller o.l.v. 
Franco Ackermans. Een vertaling 
van de gezangen ligt voor iedere 
bezoeker klaar.

Woensdag 10 september
9.00 uur H. mis voor parochie

Parochie Heilige Johannes 
de Doper Mechelen
Zaterdag 6 september
18.00 uur. H. Mis als jrd. voor 
Paula Kikken (st.); jrd. ouders 
Ploemen-Schlembach (st.); jrd. 
Sjeng en Josephina Vluggen-
Biermans (st.); jrd. ouders Alois 
en Dien Kicken-Dodemont (st.); 
jrd. ouders Vluggen-Jehae; 3e jrd. 
Lies Hendriks-van Wersch, Jan 
Hendriks en John Hendriks; Sjir 
van Wersch, ouders Van Wersch-
Eschweiler en pater Jacques 

van Wersch; Huub Loo; Johan 
Lukassen (off.); Wiel Vincken 
(off.); uit dankbaarheid voor het 
50-jarig huwelijk; voor overleden 
ouders Mordant-Hesdal en 
ouders Kikken-Vluggen, broer 
Sjef en zus Annette, zwager 
Sjeng Ernes en Casper Haan. 1e 
Collecte is voor het onderhoud 
van de kerk.

Zondag 7 september
9.15 uur. H. Mis als jrd. voor 
Sjeng Meijs; ouders Lemmens-
Wetzels; René Delnoij (off.). 1e 
Collecte is voor het onderhoud 
van de kerk.

Maandag 8 september
19.00 uur. H.Mis Maria 
Geboorte; jrd. ouders Meentz-
Loozen

Donderdag 11 september
geen H. Mis

Zaterdag 13 september
18.00 uur. Volkszang. Als jrd. 
voor Pastoor Joseph Douven en 
ouders Douven-Jongen (st.); 
jaardienst Mayke, Sjeng en Sjef 
Thewissen (st.); zieken van de 
parochie Mechelen vanwege de 
Zonnebloem; Huub Mullenders 
vanwege St.Jozefkapel; Jef 
Aussems (off.) Jo en Celly 
Peltzer-Vluggen en zoon Noël 
(off.); Jac Vanhommerig (off.); 
Margriet Graaf-Blezer (off.); 
Finy Blezer-L’Homme (off.);  Elly 
Vanderheijden-Bessems (off.); 
Frans Vanderheijden 

Parochie Eys St. Agatha
Zaterdag 6 september
19.00 uur: Voor de genezing van 
een zieke. 1e weekend van de 
maand-collecte voor eigen kerk

Zondag 7 september
9.45 uur: Gest. Jrd. Rita en Leo 
Thiessen. Gest. jrd. ouders van 
der Linden-Lacroix. 1e weekend 

van de maand-collecte voor 
eigen kerk.

Maandag 8 september
19.00 uur: Gest. jrd. ouders 
Horbag-Wolfs. Gest. h. mis 
Guillaume en Bertha Xhonneux
Ouders Debie-Pelzer en kinderen 
en Frans en Willem Pelzer.

Protestantse Gemeente 
Maas-Heuvelland
Zondag 31 augustus

10:00 uur: Dienst van Woord en 
Tafel in de Toeristenkerk, Gulpen 
(Rosstraat 5). Voorganger: ds. 
Harrie de Reus. Organiste: Chr. 
Moraal. Tijdens de dienst is er 
kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool en creche 
voor de allerkleinsten.
Meer informatie: www.
maasheuvelland.nl of ds. Harrie 
de Reus, tel. 043-8525225, 
dsdereus@ziggo.nl
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VIJLEN - Al sinds jaar en dag 
is Hotel Vijlerhof bekend om 
de heerlijke mosselen. Hiervoor 
gaan wij steeds op zoek naar de 
beste producten. Verse mos-
selen vind je haast overal in de 
wereld. Maar geen mossel is zo 
geliefd als de Zeeuwse mossel. 
Door zijn kenmerkende smaak, 
het verblijf in de Oosterschelde 
en de wijze van verwerken die 
uniek is in de wereld, heeft de 
Zeeuwse mossel wereldwijd 
faam verkregen. Het eten van 
mosselen uit Yerseke, dagvers 
van de vismarkt, is een feest 
voor iedereen. Onze chefkok 
met zijn speciale recept zorgt 
ervoor dat mosselen tot een 
van de toppers onder onze ge-
rechten valt. Er staan een aan-
tal varianten van  mosselen op 
onze kaart, zoals mosselen op 
grootmoeders wijze, op Franse 
of Belgische wijze. Alle varian-
ten vanzelfsprekend geserveerd 
met drie overheerlijke sausjes 
en naar keuze roggebrood of 
krokant gebakken frietjes.
Dit jaar wordt er van 29 augus-
tus tot en met 26 september de 
Mosselrun gehouden. Zoek de 
gouden mossel en win een ge-
heel verzorgd 2 daags verblijf in 
mosseldorp Yerseke. Spannend!
Gezellig uit eten in ons sfeervol-
le restaurant met open haard? 
Wij proberen altijd van uw 
etentje een feest te maken! 
Zie ook www.vijlerhof.nl.
Mosselen zijn een dagvers pro-
duct, dus altijd beperkt in voor-
raad. Wij raden u dan ook aan 
altijd vooraf te reserveren , 043-
3061710. 

Mosselen bij 
Vijlerhof

Belangenbehartiging 
Ouderen / Gehandicapten

GULPEN WITTEM - Op 3 
oktober aanstaande vieren wij 
weer de dag van de Ouderen.

Ditmaal in de nieuwe zaal ach-
ter de school A Gene Wienberg 
te Mechelen. De aanvang van 
deze middag is om 14.00. De 
zaal is open om 13.00 uur.
Bij binnenkomst krijgt u een 
kopje koffie met een stuk vla 
aangeboden. Daarna is er een 
welkomstwoord van de voor-
zitter en de Burgemeester. Dan 
volgt er een optreden van een 
Seniorenorkest met leuke mu-

ziek. In de pauze krijgt u een 
frisdrank aangeboden. Als u 
meer frisdrank wil, kunt u con-
sumptiebonnen kopen bij het 
bestuur. Deze bonnen kosten 
1,50 euro. Voor u naar huis gaat 
krijgt u nog een kopje koffie met 
een hartig hapje aangeboden.
Zoals gewoonlijk rijdt er ook 
een bus door de verschillende 
dorpen van Gulpen-Wittem. 
Als u met de bus wilt meerijden 
kunt u dat bij de opgave vermel-
den. De opstapplaatsen worden
later bekend gemaakt. Voor de-
genen die met eigen vervoer ko-
men, is het verzoek u voertuig 
op de parkeerplaatsen achter de 
kerk te zetten. Dit omdat er bij 
de locatie weinig parkeerplaat-

sen zijn. U kunt wel mensen af-
zetten en na afloop ophalen bij 
de zaal als zij slecht er been zijn.
U kunt zich opgeven voor deze 
middag bij Maria Hagelstein: 
telefoon 043-4501195.
Of bij Mieke van Harskamp: te-
lefoon 043-4552541.
Opgave voor 22 september.

Programmering 
Omroep Krijtland

GULPEN - In de uitzending 
van deze week het 
Regiojournaal, met 
daarin de Ice Buc-
ket Challenges van 
het Sophianum 
en burgemeester 
Van den Tillaar, de 
werkzaamheden 
aan de Rijksweg in 
Gulpen en Birgid 
Bartels uit Gulpen 
die oefent voor 
Zwemmen tegen 
Kanker.
Daarna een nieuw 
programma: In 
the Picture. Hierin 
worden vereni-
gingen uit de ge-
meentes Vaals en 
Gulpen-Wit tem 
belicht. Deze eer-
ste uitzending gaat 
over de Erewacht 
van Lemiers.
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Onlangs kregen we een melding van een 

inwoner over een firma die ‘uit naam van 
de gemeente’ alarmsystemen verkocht. De 

verkoper verraste de mensen aan de deur. Nu 

is het niet verboden om iets aan de deur te 

verkopen. Maar zo’n gesprek kan voor som‐

mige mensen verwarrend en overrompelend 

zijn. Al helemaal als op angstgevoelens wordt 

gezinspeeld en de gemeente wordt genoemd 

als aanbevelende partij. 

Gemeente Simpelveld is met niemand in 

zee gegaan die deur aan deur beveiligings‐

systemen verkoopt. Als het al zo is dat de 

gemeente iets aanbeveelt (bijvoorbeeld bij 

advertentie-acquisitie voor de gemeentegids) 
dan kan de verkoper altijd een brief van de 
gemeente overhandigen waarin wij de aan‐

beveling schriftelijk en met een persoonlijke 
handtekening onderbouwen. 

Heeft u twijfels? Vraag om een aanbevelings‐

brief of legitimatie. Of bel de gemeente om 
navraag te doen: 14 045. 

Let op wat u koopt aan de deur

Aan sleutelfiguren en ondernemers  
van Simpelveld

De gemeente Simpelveld wil kaders ontwik‐

kelen voor lokaal economisch beleid: een 

nieuwe economische agenda die meteen kan 

worden opgepakt. Gericht op economische 

structuurversterking en met stimulerende 
maatregelen als solide basis voor onder‐

nemend Simpelveld. Met resultaten voor 

de korte en voor de lange termijn. Niet als 

‘boekenkastvulling’, maar als start en kompas 
van een veranderingsproces. Een verande‐

ring naar meer gebiedsgericht,  thematisch 
werken, met een deels nieuwe rol voor de 

gemeente en een nieuwe rol voor onderne‐

mers, burgers en maatschappelijke partners.

Wij willen hiervoor een aanpak ontwik‐

kelen gebaseerd op meer zelfsturing door  

ondernemers/burgers, met de gemeente 

als pártner. Dat vraagt een andere rol van 

de overheid (meer faciliterend) en onder‐

nemers/burgers die zelf initiatief willen en 
kunnen nemen. 

Er is al een gemeentebrede strategische 

visie met als speerpunten o.a. toerisme & 

recreatie, ondernemerschap en participatie. 
Deze visie is inhoudelijk richtinggevend, maar 
moet nog specifiek worden gemaakt. 
Daarom willen we lokaal economisch beleid 

ontwikkelen. Dit gebeurt in de vorm van een 

proces waarin we toewerken naar een dyna‐

mische agenda met aandacht voor bedrijven/

ondernemers, de ruimte waarin zij zich bege‐

ven en de mensen waarmee zij werken. 

Ondernemers, sleutelfiguren en partners 
willen we daar zoveel mogelijk bij betrekken. 

Wilt u met ons meedenken? Dan bent u van 
harte welkom bij een ondernemersavond 

op 16 september 2014, om 19.30 uur in de 

raadzaal van het gemeentehuis. 

We horen graag van u waar u trots op bent 

als Simpelveldse ondernemers. Ook bespre‐

ken we een aantal feiten, cijfers en ontwik‐

kelingen, zodat we samen kunnen bepalen 

wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de 

toekomst. En zodat we daar samen mee aan 

de slag kunnen gaan. 

Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te 

werken aan een economisch sterk Simpelveld 

voor nu en in de toekomst!

Aanmelden kan tot en met uiterlijk  

vrijdag 12 september 2014 bij: 

mevrouw Riet Bartholomé

T. 045 ‐ 544 83 77

E. r.bartholome@simpelveld.nl

Burgemeester

mr. R. de Boer

Denk mee over de economische agenda 
van Simpelveld!!

E  Openingstijden klantcontactcentrum 

Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 

Tijdens de openingstijden kunt u vrij 
binnenlopen. Maakt u liever van tevoren een 
afspraak? Dat kan tijdens openingstijden. Maar 
als het beter past in uw agenda, kunt u ook in de 
middaguren op afspraak bij ons terecht. Bel voor 
een afspraak 14 045.

E  Wmo‐zorgloket 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.

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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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 plaatsen van een 

erfafscheiding

  Locatie:  Minister Ruysstraat 3, 6351 CH 

Bocholtz

 Datum ontvangst: 20 augustus 2014

 Dossiernummer: 35996

E Voor : het kappen van een boom

  Locatie:  Oude Molsbergerweg ongen. 

6369 CR Simpelveld

 Datum ontvangst: 20 augustus 2014

 Dossiernummer: 36079

E Voor: het kappen van een boom

  Locatie:  Tulpenstraat ongen.  

6351 BS Bocholtz

 Datum ontvangst: 20 augustus 2014

 Dossiernummer: 36093

E Voor : het kappen van een berk

  Locatie:  Baaksstraat 11  

6369 HG Simpelveld

 Datum ontvangst: 21 augustus 2014

 Dossiernummer: 36161

E Voor : het kappen van drie bomen

 Locatie:  Moogstraat ongen.  

6369 HC Simpelveld

 Datum ontvangst: 26 augustus 2014

 Dossiernummer: 36287

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 

vergunningen kunt u in dit stadium geen 

bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 

mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 

het college van burgemeester en wethouders 

een beslissing op de vergunningaanvraag 

heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt 
u bellen met de afdeling Dienstverlening, 

telefoon 14 045.

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

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

maken bekend dat zij in het kader van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

vergunning hebben verleend:

E Voor : het kappen van een boom

  Locatie:  plantsoen achter Crocusstraat 

28

 Verzenddatum: 25‐08‐2014

 Dossiernummer: 35044

E Voor: het kappen van een boom

  Locatie: Parkhof 4 6369 SH Simpelveld

 Verzenddatum: 28‐08‐2014

 Dossiernummer: 35666

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐

horende stukken liggen met ingang van de 

verzenddatum zes weken ter inzage in het 

gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de 

documenten inzien tijdens de openingstijden 
of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan 

kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes 
weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
‐  een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;

‐  waarom u het niet eens bent met de beslis‐

sing;

‐  uw naam, adres en de datum waarop u het 

bezwaarschrift verstuurt;
-  onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college 

van burgemeester en wethouders, postbus 

21000, 6369 ZG Simpelveld. 

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 Verkeersbesluit

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op ken‐

teken in de Norbertijnenstraat te Simpelveld

Burgemeester en wethouders hebben een 

verkeersbesluit genomen:

*  instellen van een gehandicaptenparkeer‐

plaats op kenteken in de Norbertijnenstraat 
ter hoogte van huisnummer 29 in Simpel‐

veld.

In de directe nabijheid van Norbertijnen‐

straat 29 zijn met regelmaat geen vrije 

parkeerplaatsen beschikbaar voor de 

gehandicapte aanvrager. Bovendien heeft de 
aanvrager geen mogelijkheden voor parkeren 

op eigen erf. Daarom is het gewenst om voor 

de bewoner van Norbertijnenstraat huisnum‐

mer 29 een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken aan te leggen.

Conform ASVV geldt dat gehandicapten op 
maximaal 50 meter van de woning het ver‐

keersvoertuig moeten kunnen parkeren.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd 

door middel van het plaatsen van het bord 

‘gehandicapten parkeerplaats’ (E06) met 
onderbord met kenteken 45‐ZF‐ZP.

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

via www.officielebekendmakingen.nl. Het 
verkeersbesluit is op 3 september 2014 

gepubliceerd. 

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.

Bezoek ook onze website www.simpelveld.nl
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15 t/m 21 september:  
Week van het Badminton
In het kader van de Week van 
het Badminton organiseert 
BBC’77 allerlei activiteiten om 
jong en oud kennis te laten ma-
ken met de badmintonsport 
en onze vereniging. Zo zullen 
er badmintonlessen worden 
gegeven tijdens de gymles op 
de basisscholen in Bocholtz en 
Simpelveld. Op woensdag- en 
vrijdagavond kunnen geïnteres-

 BBC’77

seerden ouder dan 18 jaar erva-
ren wat een avondje badminton 
bij BBC’77 inhoudt en op zater-
dagmorgen kunnen kinderen 
jonger dan 18 jaar een kijkje 
nemen bij de open dag. Bij alle 
activiteiten zorgt BBC’77 voor 
rackets en shuttles.
Hieronder een handig over-
zicht van de activiteiten, zodat 
je precies weet wanneer je in de 
sporthal in Bocholtz moet zijn 
om deze uitgelezen kans voor 
een gezellig potje badminton 
niet aan je neus voorbij te laten 
gaan:

Speelavonden
Wanneer: woensdag 17 en 
vrijdag 19 september
Hoe laat: inloop vanaf 20.00 

uit de regio!s p o r t n i e u w s
uur
Voor wie: geïnteresseerden 
ouder dan 18 jaar
Wat: - ontvangst door enthou-
siaste leden
- uitleg, oefenen, inspelen
-  wedstrijden met bestaande 

leden
-  verloting van 5x gratis bad-

mintonnen
-  drankje met z’n allen in de 

kantine
Wat moet je meenemen: 
sportkleding en zaalschoenen 
(eventueel een racket) 

Open dag
Wanneer: zaterdag 20 septem-
ber
Hoe laat: inloop vanaf 10.00 
uur

Voor wie: kinderen jonger dan 
18 jaar
Wat: - ontvangst door jeugd-
trainers
- gezamenlijke warming-up
- uitleg, oefenen, inspelen
-  spellen, wedstrijden, vragen 

stellen
-  verloting van 5x gratis bad-

mintonnen
-  afsluiting tussen 12.30 en 

13.00 uur
Wat moet je meenemen: 
sportkleding en zaalschoenen 
(eventueel een racket)

Voor leden van BBC’77 is deze 
week natuurlijk de ultieme gele-
genheid om een keer vrienden/
familie/collega’s mee te nemen 
voor een gezellig potje badmin-
ton. We zien jullie graag in de 
sporthal in Bocholtz tijdens de 
Week van het Badminton!

Bambini voetbal
Op woensdag 3 september zul-
len de mini F bij Sport-club’25 
van start gaan. Van 14:00 tot 
15:00 uur zullen zij onder goede 
begeleiding hun eerste training 
afwerken. Ben jij 3,5 jaar of ou-
der en wil je lekker spelen en 
ravotten, maar vooral voetbal-
len leren? Meld je dan nu aan 
bij Sportclub’25, al 90 jaar heel 
goed in jeugdvoetbal, al 90 jaar 
“jeweun Sjportkloeb’! Als jij je 
nu aanmeldt betaal je tot 1 ja-
nuari 2015 geen contributie! We 

nodigen ook de ouders van har-
te uit om in onze kantine onder 
het genot van een kopje koffie te 
praten over het nieuwe jeugd-
beleid van Sportclub’25. Heb je 
nu al vragen over voetballen bij 
Sportclub’25, neem dan contact 
op met voorzitter@sportclub25.
nl. 

Start competitie senioren
Na weken van voorbereiding en 
bekervoetbal zal op zondag 7 
september de competitie voor 
het 1ste en 2de elftal weer van 
start gaan. Sportclub’25 1 zal 
beginnen met een uitwedstrijd 

 Sportclub’25 naar Kakertse Boys. Voor het 
tweede staat een thuiswedstrijd 
tegen Abdissenbosch op het 
programma. Het derde elftal 
speelt op zondag 7 september 
thuis tegen Heksenberg hun 
laatste poulewedstrijd voor de 
beker. Voor het 4de en het da-
meselftal staat er nog niks op 
het programma. We wensen alle 
teams heel veel succes het ko-
mende seizoen en hopen op een 
succesvol jubileumjaar!
 
Tweede G team bij Sportclub’25
Het G voetbal leeft bij Sport-
club’25. Door de vele nieuwe 

leden is besloten om niet met 
1 maar met 2 G teams aan de 
competitie te gaan deelnemen. 
Het 1ste team speelt in de 2de 
klasse en het 2de team zal in 
de 3de klasse uitkomen. Heb jij 
een verstandelijk of lichame-
lijk beperking maar vind je het 
spelletje voetbal toch leuk, kom 
dan gerust een keertje bij Sport-
club’25 langs!

Beachparty
Afgelopen zaterdag was het weer 
party time bij Sport-club’25. 
Op het programma stond een 
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beachparty.  In de kantine, die 
helemaal omgetoverd was tot 
een heuse beach locatie, werd 
het een zeer geslaagd feestje waar  
jong en oud zich prima vermaakt 
heeft. DJ Flugel zorgde wederom 
voor een top sfeer. We bedanken 
kindervakantiewerk voor hun 

uitstekende bar diensten.  

Programma:
Dinsdag 2 september:
1e: Sp.cl.’25 – SV Simpelveld 18.30
Donderdag 4 september:
3e : Sp.cl.’25 - WDZ 4 19.30
Zaterdag 6 september:

C1: Scharn – WDZ/Sp.cl.’25 11.15
A1: WDZ/Sp.’25 - Schaesberg  15.00
G1: Sp.cl.’25 - RKHSV G3  12.30
G2: Sp.cl.’25 - MVC’19 G3 11.30
Zondag 7 september:
1e: Kakertse boys – Sp.cl.’25 14.30
2e: Sp.cl.’25 - Abdissenbosch 12.00
3e: Sp.cl.’25 – Heksenberg 2 10.00

Uitslagen
C1:WDZ/Sp.cl.’25- Jekerdal C2 5-0
2e: WDZ 3 - Sp.cl.’25 0-3
1e: RKMVC - Sp.cl.’25 0-6
Vet: FC Hoensbroek - Sp.cl.’25 5-4
A1: WDZ/Sp.cl.’25 - Fort. Sitt. 0-5
C1: Meerssen - WDZ/Sp.cl.’25  1-6
2e: Simpelveld - Sp.cl.’25 2-1

Successen jeugdafdeling
Op zaterdag 23 augustus vond 
het jaarlijkse John Aussems 
A-toernooi plaats bij EHC in 
Hoensbroek. Een heel sterk be-
zet toernooi met louter hoofd-
klassers en vierde-divisionisten. 
De A1 van WDZ/Sportclub 
’25 toonde aan met deze teams 
mee te kunnen en werd tweede 
achter Rood-Wit’62 uit Hel-
mond. Max van der Linden 
werd uitgeroepen tot speler van 
het toernooi. Aanvoerder Sven 
Schlechtriem speelde ook een 
geweldig toernooi. Met collec-
tief hard werken en met vlagen 
zeer mooi combinatievoetbal 
werd dit prachtige resultaat 
bereikt. Hiermee werd de trai-
ningsweek in stijl afgesloten, 
waarin NEC’92 reeds met 5-2 
was verslagen en dagelijks hard 
getraind werd. De zwart-witten 
toonden aan klaar te zijn voor 
de seizoen ouverture tegen V.V. 
Schaesberg A1 op 6 september. 

Kick Off
Na de lange zomerstop is de E1 
meteen voortvarend gestart. Na 

de Kick Off van de jeugdafdeling 
op zaterdag 23 augustus nam 
men zondag deel aan het toer-
nooi van UOW’02. In de pou-
lefase zorgden drie overwinnin-
gen en een nipte nederlaag voor 
een plek in de kruisfinales. Na 
een spannende wedstrijd moes-
ten strafschoppen de beslissing 
brengen en pas na de vijfde 
strafschop was de strijd beslist, 
helaas in het nadeel van de Bo-
choltzer jongens. Dat kleine 
smetje werd weggepoetst met 
een weergaloze kleine finale die 
gewonnen werd met maar liefst 
4-0 waardoor een mooie derde 
plek behaald werd.

Opening seizoen
Op donderdagavond 4 septem-
ber is er op het WDZ complex 
bij gelegenheid van de opening 
van het nieuwe seizoen een bar-
becue voor alle leden en aan-
hang. De senioren spelen vooraf 
nog enkele onderlinge oefen-
wedstrijdjes en dan staat rond 
de klok van negen de oppergril-
meester klaar om de hongerige 
magen te vullen. Voor de gezel-
lige muzikale noot zorgt een 
diskjockey.

 rkvv WDZ

de A1 jeugd met de beker

Start competitie
Het eerste elftal verricht de af-
trap van de competitie op eigen 
veld en wel tegen de traditie-
club SVN uit Nieuwenhagen. 
De hoogtijdagen van deze ver-
eniging liggen alweer enige tijd 
terug, maar de club wil er alles 
aan doen om oude gloriedagen 
te doen herleven. WDZ brandt 
onder leiding van de nieuwe 
trainer Paul van Putten en as-
sistent trainer Xavier Vaessen 
van ambitie. Een overwinning 
in de allereerste wedstrijd kan al 
een behoorlijke steun in de rug 
betekenen. De wedstrijd wordt 
voorafgegaan door een duel 
tussen twee jeugdteams. 
Het tweede elftal neemt het 
eveneens op tegen een oude 
bekende, namelijk de reserves 
van Willem I uit Maastricht. 
Onder leiding van de nieuwe 
trainer Huub America willen 
de mannen van de Bocholtzer-
heide absoluut een goed resul-
taat neerzetten. WDZ hoopt op 
een grote opkomst van de sup-
porters en wat kunnen we beter 
aanbieden in deze tijd van het 
jaar dan een stuk Limburgse 
proemmevlaam en dat umme-

zons bei ing tas kaffe.

Programma
Zaterdag 6 september
A1: WDZ/Sp.’25 - Schaesberg  15.00
B1: Bunde - WDZ/Sp.’25  15.00
C1G: Scharn - WDZ/Sp.’25  11.15 
C2: Simpelveld - WDZ/Sp.’25  14.00
C3: WDZ/Sp.’25 - R.Gr./Vijlen 13.00
D2: WDZ/Sp.’25 - RKSVB/V. 11.45
D3: WDZ/Sp.’25 - Walram  11.45
E1: Spaubeek - WDZ/Sp.’25  10.30
E2: WDZ/Sp.’25 - R.Gr./Vijlen 10.30
E3G: WDZ/Sp.’25 - Meerssen 10.00
F1: WDZ/Sp.’25 - Caesar/Vos  10.00
F2G: Scharn - WDZ/Sp.’25  10.00
F3: Meerssen - WDZ/Sp.’25  09.00
Ve: Schinnen – WDZ 16.00
Zondag 7 september
1e: WDZ - SVN/Vossenberg  14.30 
2e: WDZ - Willem I  11.30 
3e: LHC - WDZ  09.30 
4e: WDZ - RKTSV  12.30 
5e: RKSVB 2 - WDZ  11.00 
VR: UOW’02 - WDZ  12.00

Uitslagen
1e: Gulpen - WDZ  2-3 
A1: WDZ - Fortuna Sittard B1  0-5 
B1: WDZ/Sp.’25 - V’daal/SVB 0-3
C1G: Meerssen - WDZ/Sp.’25  1-6 
C2: WDZ/Sp.’25 - Caesar/Vos  1-4
C3: Walram C2 - WDZ/Sp.’25  11-1
D1: Minor/Wijn. - WDZ/Sp.’25  2-0
D2: Walram - WDZ/Sp.’25  2-2
E1: WDZ/Sp.’25 - Schimmert  11-0
E2: Daalhof - WDZ/Sp.’25  4-0
E3G: Simpelveld - WDZ/Sp.’25  3-10
F1: Hellas - WDZ/Sp.’25  2-2
F2G: WDZ/Sp.’25 - Voerendaal 3-4
2e: Schaesberg - WDZ  3-0 
3e: RKVVM - WDZ  3-0 
5e: WDZ - Rood Groen LVC’01  3-1

Uitslagen 
S’veld A1 - Str. Boys/Wijlre A1  13-1
S’veld D1 - SV Meerssen D1  1-4
S’veld E1 - BMR E1 9-2 
S’veld E2G - Scharn E6  8-6
S’veld E3G - WDZ/Sp.’25 E3G  3-10
S’veld F1 - Schimmert F1  3-6

 sv Simpelveld S’veld MB1 - UOW/Abdissenb 2-3 
Zw.W./Gulpen - S’veld C1G  2-4
Voerendaal F2 - S’veld F2 2-0 
Heer F2 - S’veld F3  5-2
BMR 1 - S’veld 1  1-0
S’veld veteranen - UOW’02  5-0
S’veld 2 - Sportclub’25 2  2-1
UOW ‘02 VR1 - S’veld VR1  1-1

Programma
Zaterdag 6 september
S’veld B1G - RKASV B1  14:00
S’veld C1G - WDZ/Sp.’25 C2  14:00
S’veld D2G - SV Meerssen D2  11:30
S’veld F2 - Caesar/Vos F2  09:30
S’veld F3 - RKASV F2  09:30
S’veld F4 - Neerbeek F2G  09:30
Daalhof D1 - S’veld D1  11:00

RKASV E1 - S’veld E1  10:30
R.Gr./Vijlen E3 - S’veld E2G  11:00
R.Gr./Vijlen F1 - S’veld F1 10:00
Groene Ster MB1 - S’veld MB1 15:30
RKTSV vet. - S’veld vet.  17:00
Zondag 7 september
Weltania 1 - S’veld 1  14:30
NEC92 2 - S’veld 2  11:00
S’veld VR1 - Bekkerveld VR2  11:00


