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90-jarig jubileum Postduivenvereniging de Eendracht Mechelen
MECHELEN - Postduivenvereniging de Eendracht uit
Mechelen viert op zaterdag
7 maart 2015 dat zij 90 jaar
geleden opgericht werd in café
Kicken, later Vaessen-Kicken
in de Commandeurstraat te
Mechelen.
Op deze feestelijke dag worden
tevens een viertal jubilarissen
met een verenigingsjubileum
en een zevental jubilarissen met
een liefhebbersjubileum gehuldigd. Voor de vereniging en de
jubilarissen zal er op deze feestelijke dag een receptie plaatsvinden vanaf 19:00 uur tot
20:30 uur en aansluitend een
gezellige feestavond met muziek
in ons verenigingslokaal café de
Paardestal. Iedereen die ons een
warm hart toedraagt is hierbij
van harte welkom om het 90-jarig jubileum samen met ons te
vieren.
Helaas hebben we zeer recent

afscheid moeten nemen van de
heer Jef Eijkenboom die eveneens zijn 40 jarig jubileum zou
vieren. Deze sportieve duivenliefhebber die eveneens beschikte over een goede dosis

humor zal onze vereniging zeer
gaan missen. Zijn geliefd plekje
bij de pilaar in ons clublokaal
waar hij tal van duivenverhalen
vertelde zal door ons niet vergeten worden. Jef was een meester

in het zetten van de traditionele
duivenklokken.
Postduivenvereniging de Eendracht Mechelen is ondanks

Lees verder op pagina 10 >

Opening Cultuurcentrum De Klimboom Simpelveld
SIMPELVELD - Op 7 maart
vindt de opening plaats van de
nieuwe Klimboom aan de Dr.
Ottenstraat 46 te Simpelveld.
Om 15.00 uur vindt de interne
opening plaats. Deze wordt verricht door de heer P. Diederen,
directeur van het Huis voor de
Kunsten in Limburg en door de
heer J. Evers, directeur van de
Woningstichting Simpelveld.
Vervolgens vindt om 20.00 uur
het openingsconcert plaats met
de bekende artiest Jack Vinders,
voor dit concert zijn nog een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. (Graag vooraf reserveren
via 0655954525 of via info@
puurweijersenweijers.nl)
Het gebouw is eigendom van
de Woningstichting en wordt
beheerd door de Stichting Culturele Evenementen , bestaande
uit de dames Orjana Ploemen,

Lilian van Moerkerk en de heren René Heltzel, Hub Mulleneers, Karel Broekmans en
Arno Baumann.
De afgelopen maanden is er
veel werk verzet om de vroegere
gymzaal om te bouwen tot een
volwaardig kunst en cultuurhuis.
Men is er in geslaagd om het
gebouw om te vormen van de

oorspronkelijke sportfunctie
naar de culturele functie. Hierdoor is er ruimte gemaakt voor
een ruime theaterzaal en voor
een viertal ateliers voor kunstenaars. Het is deze mix van theater en ateliers die de Klimboom
zo uniek voor Limburg maakt.
Door de hoge kosten die een en
ander met zich meebrengt, zult
u bij een bezoek merken, dat

het cultuurcentrum voorlopig
nog in ontwikkeling is en daarbij is elke eventuele bijdrage van
uw kant van harte welkom. Een
mailtje naar info@cultureelsimpelveld.nl is voldoende, dan
ontvangt u nadere informatie
over deze financiële actie.
Het bestuur van de Stichting
nodigt u graag uit om tijdens
een van de voorstellingen in
maart het theater te komen bezoeken:
Op 7 maart : Jack Vinders, op 15
maart: Die Moselsänger, op 22
maart: Ruud Verhoeven en op
25 maart een kindervoorstelling
met poppentheater Fatsnerran
Samen met de Stichting Culturele Evenementen zijn velen
blij met het feit , dat het culturele hart van Simpelveld op een
nieuwe plek kan blijven kloppen. U bent van harte welkom.
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De gezellige weekmarkt van

Simpelveld

Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

Huisarts/apotheek
BOCHOLTZ
Artsen: dr. Mom, dr. Hazelaar en
dr. Pleunis
Kommerstraat 51
Telefoon: 045 - 544 12 13
Spoedlijn: 045 - 544 12 08
Receptenlijn: 045 - 544 12 13
Open: ma. t/m vr. 8.30-18.00
Apotheek
Kommerstraat 51a
Telefoon: 045 - 544 40 94
ma.-vr. 8.30-12.30 / 13.30-17.30

SIMPELVELD
Artsen: dr. Crützen, dr. Schiffeler
en dr. Emonts
Kloosterstraat 59
Telefoon: 045 - 544 03 33
Spoedlijn: 045 - 544 03 25
Receptenlijn: 045 - 544 03 33
ma.-vr. 8.00-13.00 en 14.00-17.00
Apotheek
Kloosterstraat 61
Telefoon: 045 - 544 11 00
ma. t/m vr. 8.30-18.00

Kleintjes
De Bergbloem Banholt
043 - 457 22 59
Aanleg en onderhoud,
bestratingen, graszoden,
kunstgras leggen en leveren

Limburgse Windbuks
Schutters Bond: 22-02-2015

Revanche - Hubertus/Vijlen 625-812
A.Kleyngeld 210 / A.Vleugels 208

Expeditus-1 - Paulus-1

809-829

T.Hendriks 212 / M.Pelzer 210

Willem Tell - Oranje/RWB 843-801
J.Ramakers 215 / H.Born 203

SVK’79-1 - Revanche-2

800-794

F.Smeets 204 / R.Heusch 205

Sudokupuzzel** / week 9

Paardestal-1 : vrij
Hoofdklasse: 1. Expeditus-1 11485,
2. Willem Tell-1 10925, 3. Paulus-1
10771, 4. Paardestal-1 10724, 5.
Revanche-1 10551
1ste Klas: 1. Oranje-1 11186, 2.
Revanche-2 11053, 3. Hubertus/Vijlen-1 10445, 4. SVK’79-1 10325

Gezellig kienen voor
een goed doel
SIMPELVELD - De vrijwilligers van het Lokaal Comite
Dag v.d. Ouderen in de gemeente Simpelveld, organiseren
weer een gezellige kienavond
op dinsdag 17 maart van 19.00
tot 21.30 uur in het dienstencentrums Rode Beuk. Dat geeft
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ons de mogelijkheid om ook dit
jaar in aanmerking te komen
voor financiële ondersteuning
door het Nationaal Ouderenfonds voor de organisatie van
de Dag v.d. Ouderen op 6 oktober. Haal de entreekaart voor €
1,50 (inbegrepen kop koffie) bij
de dienstencentra’s ‘Op de Boor’
en in de ‘Rode Beuk’.
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Inschrijven voor
stoomvrijmarkt 2015

Nieuws Bridgeclub
De Kroon Simpelveld
SIMPELVELD - Op 7 februari j.l. werd er weer de gezellige
jaarvergaderingsdrive gespeeld
in twee lijnen en de uitslag was
alsvolgt: In de A-lijn eindigde
op plek 1 Mia Daniels - Tiny
Thissen en de tweede plek werd
gedeeld door het paar Hub en
Roos Philippens en Hub Erven-Jos Ruyl. In de B-lijn eindigde op plek 1 Riet Haagmans
- Yvonne Werry, op plek 2 Ulli
Kohl - Guill Troisfontaine en op
plek 3 eindigde Elly Merkens Harry Steinbusch.
In de onlangs afgesloten vier-

sv Zwart-Wit’19
Contractverlenging hoofdtrainer en assistenttrainer

Na onderling goed overleg heeft
Zwart-Wit ‘19 het lopende contract met hoofdtrainer Tayeb
Labyed én assistent-trainer Roger Kusters met 2 jaar verlengd.
Het trainersduo is momenteel
bezig aan hun tweede seizoen
bij de ploeg uit Eys. Zwart-Wit
‘19 is zeer enthousiast over de
manier waarop Tayeb en Roger
het trainerschap met passie invullen. Zwart-Wit ‘19 gaat dan
ook graag voor de volgende seizoenen de samenwerking aan.
Samen vormen Tayeb en Roger
met Fred Peeters de trainingsstaf bij Zwart-Wit ‘19. Tayeb
hoopte dit seizoen een goed vervolg te gegeven aan voorgaande
seizoen, echter gezien de positie
op de ranglijst is doelstelling
bijgesteld en heeft handhaving

tallencompetitie was de eindstand alsvolgt: Op de maandag eindigde het team Wim
Cremers - Tiny Thissen - Wim
Hennen - Joep Vankan op plek
1. Het team Gerry Zimmermanns - Jo Weijers - Annie en
Jacq. Hintzen eindigde op plek
2. Het team Hub Erven - Jos
Ruyl - Emmy Bardoul - Mia
Daniels eindigde op plek 3. Op
de donderdag eindigde het team
Jos Ruyl - Gerry Zimmermanns
- Hub Erven - Hub Houben op
plek 1. Het team Paula Wetzels Herman Winands - Ivon Vilain
- Wiel Wetzels eindigde op plek
2. Het team Enny Bellen - Nelly
Voesten - Odie en Jo Rademacher eindigde op plek 3.
in de 4e klasse B de grootste prioriteit.
En de volgende zware klus
wacht alweer. Sportclub was
dit jaar reeds twee keer te sterk
voor de Zwart-Witten. Eenmaal
in de competitie en een keer in
de bekerstrijd. Strijd zullen de
mannen uit Eys moeten aangaan om resultaat te kunnen
boeken. Puntje voor puntje zal
men bij elkaar moeten sprokkelen. En elk puntje dat men
afsnoept bij een hooggeplaatst
team telt dubbel. Sportclub kan
in strijd om titel echter niets cadeau doen en zal ook knokken
om elke meter. Het zal een boeiende buurderby worden.

Programma

Zaterdag 28 februari:
Partij MF1/2 - Zw.-W. MF1/2
VV Hellas F3G - Zw.-W. F1
Scharn E4 - Zw.-W. E2G
RKMVC/Partij E1 - Zw.-W. E1
SVB/V’daal D2 - Zw.-W. D1G

een pilsje, koffie met vlaai, een
ijsje of een frisdrankje.
Nu het voorjaar weer in de lucht
komt krijgt op vele plaatsen o.a.
de zolder weer een gedegen
opruimbeurt. Er komt beslist
van alles te voorschijn dat is
opgeborgen met de gedachten
“dat kan nog wel eens van pas
komen”, maar dat tot op heden
niet meer is aangeroerd. Hebt
ook u nog spullen liggen die
overbodig zijn en die u kwijt
wilt? Reserveer dan een stand
op de Stoomvrijmarkt en wie
weet brengen de spullen nog
een aardig eurocentje op.
De inschrijftermijn voor een
standplaats is inmiddels gestart
en voor informatie en/of een inschrijfformulier kunt u terecht
bij het secretariaat van de stichting: tel. 045 – 5442404.
Hebt u interesse in een standplaats dan geven wij u een goede raad: wacht niet te lang met
inschrijven want vol is vol.
Beslist vermeld moet worden
dat voor een bezoek aan deze
Stoomvrijmarkt geen entree
wordt geheven en dat er voldoende parkeergelegenheid is
in de omgeving van de markt.

SIMPELVELD - Zondag 14
juni 2015 organiseert de Stichting Promotie Simpelveld (SPS)
voor de 19e keer in successie de
Stoomvrijmarkt. Al jaren oefent
deze markt een grote aantrekkingskracht uit op zowel handelaren als bezoekers. Het 800
meter lange marktparcours begint bij het station van de ZuidLimburgse Stoomtrein Maatschappij aan de Stationstraat en
slingert via Nieuwe Gaasstraat,
Irmstraat, Vroenhofstraat en
Pastoriestraat naar het centrum
van Simpelveld. Deze Stoomvrijmarkt biedt plaats aan
handelaren, verenigingen en
particulieren. Deelnemers kunnen voor de verkoop van hun
producten gebruik maken van
kramen, grondplaatsen of verkoopwagens. De markthandel is
heel breed en bestaat uit nieuwe, oude en zeer oude artikelen,
een bonte aaneenschakeling van
marktactiviteiten, afgewisseld
door gezellige terrasjes met muziek waar het goed toeven is bij

Het zonnetje lacht, de lucht is blauw
Lekker voorjaarsmenu speciaal voor jou!
Salade garnalen met cocktailsaus
of

Courgettesoep met ham
-----------------

Sliptong

á la meunière of picasso
of

Gepaneerde kipfilet

met chilli saus en maïskolf

-----------------

Verse mint

thee met honing

( alle bovenstaande gerechten
zijn ook los te bestellen)

e

22,50

Zondag 5 april en maandag 6 april: Pasen
Beide dagen geopend, reserveer tijdig.
Met zijn tweetjes, of met de hele familie,
team Shoko staat voor u klaar!
B R A S S E R I E
Markt 2 - 6369 AH Simpelveld
tel. 045 - 75 105 53

Dinsdag t/m zondag geopend vanaf 9.00 voor koffie /
keuken geopend van 10.00 tot 21.00 / brasserie tot 22.00.

09:00
09:00
09:00
10:00
13:00

Gulpen/Zw.-W. C1 - Eijsden
Zw.-W./Gulpen B1 - De Heeg
Zw.-W./Gulpen A1 - RKHBS
Zw.-W. vet - Wijlre

14:30
10:30
12:30
17:00

Zondag 1 maart:
Sportclub’25 1 - Zw.-W. 1
WDZ 3 - Zw.-W. 2
Sportclub’25 4 - Zw.-W. 3

14:30
10:00
10:00
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Openingsconcert
De Klimboom met
Jack Vinders
SIMPELVELD - De bekende
zanger, cabaretier en liedjesschrijver Jack Vinders komt
op zaterdagavond 7 maart het
openingsconcert verzorgen van
het nieuwe Cultuurcentrum De
Klimboom in Simpelveld.
Hij zal tijdens deze bijzondere
avond (aanvang 20.00 uur) een
breed en gevarieerd repertoire
ten gehore brengen.
Jack Vinders is momenteel de
meest populaire zanger van
Limburg en hij draagt kunst en
cultuur een warm hart toe, vandaar dat hij een bijzondere dimensie geeft aan deze opening.
Hij heeft inmiddels 7 cd’s op
zijn naam staan en hij vertolkt
op een typerende manier het
Limburgse luisterlied via ballades en via swingende songs.
Veel stijl en veel gevoel is in zijn
teksten te herkennen.

Het belooft een inspirerende
avond te worden met een extra
feestelijk tintje. Ook voor het
openingsconcert is de entreeprijs laag gehouden: € 10,Er zijn nog kaartjes te koop via
info@puurweijersenweijers.nl
of via 06 55954525
U vindt het nieuwe theater in
de Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.
Er zijn gratis parkeerplaatsen in
de omgeving van Cultuurcentrum De Klimboom.

Aanbiedingen

Tarwebrood
5 Bonkies
Nieuw:

Suisse de Lindsey

van 2.20
voor
van 2.25
voor
van 14.25
voor

1.75
1.50

10.00

(Cremé suisse met citroen en kersen slagroom)
Kloosterplein 26a, Simpelveld, tel. 045-5443435

Activiteiten van
de SPS in 2015
SIMPELVELD - De Stichting
Promotie Simpelveld (SPS) is

Maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur, zaterdag van 8.30-17.00 uur

voornemens om onderstaande
activiteiten te organiseren op de
daarbij genoemde data:
- 23 mei opening Pinksterkermis, 26 mei trekking kermisloterij;

- 1 4 juni Stoomvrijmarkt;
- 2 8 juni Openluchtconcert;
- 1 3 december Kerstmarkt;
- 3 0 december Oliebollenwandeltocht.
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Onze aanbiedingen: van din. 24 febr. t/m zat. 28 febr.
Aanbiedingen week 9:

dinsdag / woensdag aanbieding

Proef en beleef het echte ambacht

De week van het Spelt:

Puur Speltbrood
2.
Kollenberger Speltbrood
2.
Pakje Kornspelt
1.
Volkoren
5 halen 3 betalen
Speltbollen
Duo vlaai
8.25
25
15
45

Wilhelminastraat 27 Bocholtz tel: 045-5441298 bakkerij.dreessen@planet.nl

Wandelen á la carte
in Margraten

EYS - Op zondag 1 maart organiseert IVN Eys haar jaarlijkse
keuze wandeling. Deze keer
maken we twee mooie lussen
vanuit Margraten, zodat u kunt
kiezen voor een lekkere ochtendwandeling, een heerlijke
middagwandeling of een goed
gevulde dagwandeling.
We vertrekken om 10 uur bij
de kerk van Margraten (parkeren in de omgeving) en lopen
een rondwandeling van ruim 9
km. ten zuiden van de Rijksweg.
Mooie vergezichten en holle

wegen wisselen elkaar af. Na een
lunch in Margraten vertrekken
we om 14.00 weer vanaf dezelfde kerk voor een lus van 7 km.
aan de noordzijde van de Rijksweg, langs Klein en Groot Weldsen en mooie dassenburchten.
De wandelingen zijn niet zwaar
te lopen, stevig waterdicht
schoeisel is wel altijd aan te raden, ev. wat eten of drinken onderweg.
De wandelingen staan open
voor zowel leden als niet-leden
van IVN-Eys. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Constance Kerremans, 043-4506270.
Informatie over IVN-Eys in het
algemeen via www.ivneys.nl

Te koop

BOUWCONTINGENT
Gemeente GULPEN-WITTEM

Bij interesse graag uw reactie onder nummer wk9
E-mail: info@weekbladtroebadoer.nl
of per post: TMdesign, Postbus 21016, 6369 ZG Simpelveld

Kilo gehakt of braadworst

€

4.98

donderdag / vrijdag / zaterdag aanbieding
VERS VLEES

Kant & klaar
Gyros
500 gr. € 4.25
Shoarma
500 gr. € 4.25
Zuurvlees
Boeren goulash 500 gr. € 4.25 500 gr. € 5.75
Alle soorten schnitzels

4.75

Tete de veau

0.95
€ 0.95
€ 0.95

Diverse
stamppotten

(Naturel, Wiener, Zigeuner, Tiroler)

500 gr. €

VLEESWAREN

Geb. pastei
Geb. gehakt
Paprikaworst

100 gr. €
100 gr.
100 gr.

500 gr. €

500 gr. €

5.75

2.95

Min. Ruijsstraat 8 6351 CK Bocholtz
Telefoon 045 - 544 14 38 Fax 045 - 544 33 34
info@vaessen-partyservice.nl www. vaessen-partyservice.nl

Alg. ledenvergadering
Noabere va Viele
VIJLEN - Het bestuur van de
Noabere va Viele nodigt alle
leden uit om naar de algemene
ledenvergadering te komen. De
vergadering wordt gehouden
in Café-rest. Bergzicht aan de
Vijlenberg 55-57 op zaterdag 7
maart van 13.00 tot 17.00 uur.

Vielender Dictee

Aansluitend aan deze vergadering wordt er vanaf 15.00 uur
het Vielender Dictee afgenomen door de leden van de dialectwerkgroep. Daarnaast is
er een tentoonstelling rondom
boekdrukkunst. Dit dictee en
de tentoonstelling is ook voor
niet-leden toegankelijk.
Tenslotte merken we op dat

zowel het eerste als het tweede
jaarboek ‘d’r Noaber, nujts va
vreuger en noe’ nog te koop is.
Zowel op deze middag als doorgaans bij Buurtwinkel Schins in
Vijlen en the Readshop in Vaals
(alleen het tweede jaarboek).

Uitslag bliksemloterij
C.V. de Breuzelère
MECHELEN - De winnende
nummers zijn:
1e prijs: E 150,00 - lotnr 1214
2e prijs: E 100,00 - lotnr 0784
3e prijs: E 50,00 - lotnr 0627
De gewonnen prijzen kunnen
worden afgehaald bij penningmeester Carlo Cratsborn,
Hoofdstraat 49b te Mechelen,
tel: 043-4552310.
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Wilhelminastraat 19 te Bocholtz
www.computerhome.info

Doelgerichte Computercursussen

Ouderen kunnen bij ons terecht voor cursussen en workshops. In combinatie met professionele instructie
(gebaseerd op 12 jaar ervaring), aandachtige begeleiding en duidelijke lesstof, bieden wij diverse cursussen aan.
U kunt er ook voor kiezen om een cursus cadeau te doen. Die mogelijkheid bieden wij aan voor het
onderstaande cursusaanbod. Vraag daarom naar de

SWOBS COMPUTERHOME CADEAUBON

Cursussen

lessen kosten

Windows 8.1.1
Internet (bankieren) / e-mail
Fotobewerking met Adobe Photoshop (incl. programma)
Diashow maken met Arcsoft (incl. programma)
Videoshow met Magix Video Deluxe (incl. programma)
Workshop gebruik Tablet of iPad
Workshop overstap naar Windows 8.1
Workshop “Opfris Windows / Internet”

10
10
11
8
10
3
3
6

• Bij de workshops “gebruik Tablet en Ipad” is een eigen iPad of
tablet met Android besturing vereist
• Kosten cursussen en workshops zijn inclusief alle lesmaterialen
• Certificaat bij afsluiting cursussen (niet voor workshops)
• Gratis gebruik oefenuren (niet voor workshops)
• Beperkte kortingsregeling

€ 80
€ 80
€ 110
Inschrijvingen voor cursussen, welke starten
€ 80
in
het tweede kwartaal 2015 kunnen nu reeds
€ 110 plaatsvinden.
Meer weten, inschrijven of cadeaubon
€ 40 bestellen? Bel dan (tussen 10.00 en 18.00 uur) met
Math Bisschops 045-5442407 of
€ 40
Jan Mertens 045-5442523.
€ 50
Inschrijving is ook mogelijk via onze website.

Winterconcert harmonie St. Cecilia met
gastoptreden harmonie St. Petrus Gulpen
MECHELEN - Op zaterdagavond 28 februari zal Harmonie St. Cecilia uit Mechelen
in de ontmoetingszaal A Gen
Sjoeël aan de Hilleshagerweg
te Mechelen haar Winterconcert houden met als gastvereniging Harmonie St. Petrus
Gulpen. Aanvang: 19.30 uur.

ten van enkele arrangementen
van dirigent Ron Daelemans.
Tevens zal het wereldberoemde
Adagio uit het Klarinet Concert
van Wolfgang Amadeus Mozart
in een bewerking van Georges
Moreau, met als soliste op klarinet: Judith Kockelkoren, uitgevoerd worden.

St. Cecilia Mechelen

St. Petrus Gulpen

Harmonie sint Cecilia Mechelen zal onder leiding van Ron
Daelemans onder andere de
volgende werken ten gehore
brengen: Werken van Ennio
Morricone, Pi Scheffer, Wolfgang Wössner en van Artur
Paredes. Verder kunt u genie-

Gastvereniging Sint Petrus is een
relatief jonge vereniging en is in
1993 uit een fusie tussen twee
Gulpense muziekgezelschappen
ontstaan. Het orkest neemt op
18 oktober deel aan het Bondsconcours van de L.B.M. Het
Harmonie-orkest voert onder

meer werken uit van: Johan Wichers, Marco Pütz, Carl Wittrock, Pascual Narro en Kenneth
J. Alford. Harmonie sint Petrus

Gulpen staat onder leiding van:
Harrie Broun. Entree is gratis!
Maar een vrije gave wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.

Voor uitbreiding van ons team
zoeken wij een
enthousiaste collega

Afwasser M/V

Hoofdzakelijk voor de avonduren

Voor meer informatie en/of
sollicitatie neem contact op met
Dhr. A. van Houtem
HR De Oude Brouwerij
Hoofdstraat 53, Mechelen.
Tel: 043-4551636
info@deoudebrouwerij.nl
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kerk- & F a m i li e b e r i cht e n
EYS
Parochie St. Agatha

Zaterdag 28 februari
19.00 uur: Zeswekendienst Hub
Schijen. Lieske HaambeukersSchoonbrood (collecte).
Henriëtte Kokkelmans-Mulders
(collecte). Lena Schreuders (nms.
Buurt)
Zondag 1 maart
9.45 uur: Mien HaambuckersVaessen en zoon Sjaak (collecte)
Ouders Houben-Schümmer en
kinderen. Tot bijzondere intentie
Maandag 2 maart
19.00 uur: Gezinsmis – Thema:
P van Pas op de plaats. Gest.
h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux
Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus

Zondag 1 maart
11.00 uur: Jaardienst voor de
ouders Knops-Voncken. Tevens
bidden wij voor Rosalie knopsDullens. Voor Joop Counotte.
Voor Hub Strouven. i.v.m.

Wereldgebedsdag
Toeristenkerk Gulpen
GULPEN - Iedere eerste vrijdag
in maart gaat op Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond,
elk jaar opnieuw, al bijna 100
jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering
voor. Dit jaar nodigen vrouwen
van de Bahama’s ons uit. Zij
maakten de liturgie met als thema: ‘Begrijp je mijn liefde?’
Wat deze dag zo speciaal maakt,
is het feit dat gedurende 24 uur
ergens in de wereld vieringen
zijn waar dezelfde noden voor
God gebracht worden, dezelfde
gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden
gelezen. Als de zon in het verre
oosten opgaat over de eilanden
in de Stille Oceaan, dan worden
daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de
datum van de dag ervoor schrijven. Uur na uur breekt voor
mensen een nieuwe dag aan.
Als het bij ons avond is, begint
in Noord-, Midden- en ZuidAmerika de Wereldgebedsdag.
Gelovigen uit 173 landen weten
zich verbonden en bemoedigd
door gebed. Door de bijeenkomsten op Wereldgebedsdag
krijgt het christelijk geloof een
internationale, oecumenische

restauratie is er woensdag 4
maart is er geen H. mis
Misintenties
Kerkbestuursleden of via e-mail:
kerkbestuur.wahlwiller@gmail.
com of telefoon: 06 46 16 56 61
Info: www.kerk-wahlwiller.nl
Kerkbijdrage
NL75INGB0001056843 of
NL92RABO0132204452
t.n.v. parochie H. Cunibertus
Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius

Zaterdag 28 februari
19:00 uur: H. Mis. Met
medewerking van organist
Harry Weijenberg. Voor Miena
Olischlager-Lumey (Off);
tevens voor Hubert Olischlager.
Jaardienst voor Wiel Debije en
zoon Math.
Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243
Kerkbijdrage
NL18RABO0132292599
Misintenties
Kerkbestuursleden of
st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl

dimensie.
De viering van Wereldgebedsdag 2015 wordt in het Heuvelland gehouden op vrijdag 6
maart. In Gulpen bent u om
15.00 uur van harte welkom in
de Toeristenkerk, Rosstraat 5.
De organisatie en uitvoering is
in handen van gemeenteleden
van de Protestantse Gemeente
Maas-Heuvelland, kern VaalsGulpen, en de Afdeling van Zijactief Zuid-Limburg. Na afloop
is er koffie/thee met wat lekkers
en gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten over de
viering.
Uiteraard is iedereen welkom
op 6 maart 2015!

Bedroefd en toch dankbaar dat aan haar lijden nu
een einde gekomen is, delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte, zacht en kalm van ons
is heengegaan mijn moeder, schoonmoeder,
oma, onze zus, schoonzus en tante

Lenie Jaegers-Deswijzen
* 25-4-1945

= 19-2-2015

sinds 10-2-2015 weduwe van

André Jaegers
Bocholtz: Ronny = en Sandra
Kai, Sandy, Brenda
Familie Deswijzen
Familie Jaegers
Zonnebloemstraat 6
6351 BZ Bocholtz
De crematie heeft in kleine familiekring plaats gevonden.
Een speciaal woord van dank aan dr. Mom en Karlijn
van de huisartsenpraktijk Bocholtz voor de begeleiding
en aan Karin voor de goede zorgen.

Dankbetuiging
Via deze weg willen we iedereen bedanken
voor de steun en medeleven dat we hebben
mogen ervaren bij het overlijden van onze echtgenoot,
vader, schoonvader en opa

Hub Schijen
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 28 februari
om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha te Eys.
Familie Schijen-Haambeukers,
kinderen en kleinkinderen
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Oud Vijlen:
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:
Jaarvergadering
2015
MECHELEN - Seniorenvereniging ‘Levensvreugd door
Vriendschap’ houdt op donderdag 26 februari haar jaarvergadering In café/zaal ‘in de
Kroeén’, Hoofdstraat 23 te Mechelen. Aanvang: 14.00 uur (inloop 13.30 uur)
Buiten de normale stukken, zoals jaarverslag, financiënverslag,

bestuursverkiezing, activiteiten 2015 e.d. zal de gemeente
Gulpen-Wittem ons komen informeren over de WMO. Deze
moet vanaf 1 januari 2015 door
de gemeenten ingevuld worden.
Dit kan grote logistieke-, fysieke- en financiële gevolgen hebben voor de mensen die thuis
hulp cq. medische ondersteuning nodig hebben of naar een
verzorgingstehuis of zorgcentrum willen/moeten gaan.
De wethouder van Sociale

Zaken (dhr. P. Lahay) en een
ambtenaar van de gemeente
Gulpen-Wittem zullen ons deze
informatie geven. Daarnaast
hebben wij een ouderenadviseur (dhr. T. Bijl) uitgenodigd
om u te informeren over welke
zaken u bij hem terecht kunt.
Wij nodigen ieder uit om deze
middag bij te wonen, (niet leden
zijn welkom vanaf 15.00 uur)
Ook zij die geen lid zijn (maar
dit misschien wel willen worden) van de Seniorenvereniging
Mechelen. Als niet lid dient u
zich dan wel vooraf telefonisch
aan te melden bij Lenie SteijnsRuijters (tel. 455.2212) of bij
Giel Senden. (tel.. 455.1518).

Derde Nijswiller-quiz
en films
NIJSWILLER - Op zaterdag 28
februari a.s. zal de Heemkundevereniging Nijswiller de 3e Nijswiller-quiz organiseren in café
A gen Baag aan de Kerkstraat
in Nijswiller. Tijdens de quiz
worden de deelnemers getest op
hun kennis betreffende Nijswiller. Tussendoor zal een aantal
oude Nijswiller-films worden
vertoond. Het belooft weer een
gezellige avond te worden. De
entree is gratis en iedereen is
van harte welkom! Aanvang
20.30 uur.

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
Lunch en Diner
van 12.30 tot 21 uur

Dagelijks
verse mosselen
Uitgebreide wildkaart!
www.vijlerhof.nl
043-3061710
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Vervolg van van pagina 1: ‘Postduivenver.’

de algemene terugloop van het
aantal duivenliefhebbers een
van de vijf duivenverenigingen
die binnen de Zuid-Oosthoek
(Gulpen-Wittem/Vaals) is blijven bestaan en staat te boek als
een vereniging waar gezelligheid
naast de sportieve prestaties erg
belangrijk is. Onze vereniging
bestaat momenteel uit 30 leden
waarvan 20 spelende leden. Het
oudste lid is 84 jaar en het jongste lid is 12 jaar.
Na 68 jaar gehuisvest te zijn
geweest in het knusse café van
Kicken en later van Leentje en
Ger Vaessen-Kicken, zijn we
nu al 22 jaar gevestigd bij John
en Margot Meentz van Café de
Paardestal. Hier komen wij als
vereniging niets te kort. Bij alle
activiteiten zoals de hoktentoonstelling, vergaderingen en
het wekelijks inzetten van de
duiven krijgen wij de zorg die
we als vereniging nodig hebben.
John maakt zelf wekelijks de
korven schoon en maakt deze
zelf gereed voor het inzetten
van de postduiven.
De man die altijd voor een vrolijke noot en voor het opkrikken van de gezelligheid zorgde
is onze oudste clubjubilaris de
heer Jac van Loo (60 jaar verenigingslid). Hij is enkele jaren
geleden gestopt met de duivensport, verhuisd naar Gulpen
maar nog altijd aanwezig als er
activiteiten van onze vereniging
plaatsvinden. Jac was als duivenliefhebber een expert met
het spelen van de jonge duiven
en vervulde ruim 35 jaar een bestuursfunctie.
De heren Marcel Hegt en John
Meentz (beide 40 jaar verenigingslid) hebben in het verleden
samen een duivenduo gevormd.
Later speelde de heer Hegt samen met de heer Van Loo zijn
duiven. Tijdens de periode dat
Marcel thuis zijn duiven speelde was hij een van de betere
liefhebbers uit deze regio. Nu
speelt hij samen met zijn broer
Hub die in Gulpen woont de
duiven. Beide leden ondersteunen daarnaast de vereniging bij
alle activiteiten. John is tevens
een van de bestuursleden binnen onze vereniging.
De heer Wiel Crutzen (40 jaar
verenigingslid) die samen met
zijn neef Ton Wetzels de duiven speelt, verzorgt ook de financiën van onze vereniging.
De liefde voor de duivensport
startte bij Wiel samen met zijn
vader. Tegenwoordig draagt
Wiel wekelijks zorg voor een

gestroomlijnd concours en voor
de nodige gezelligheid binnen
de vereniging. Wiel was een van
de laatste die overstapte van de
traditionele mechanische klok
naar een geautomatiseerd systeem, al was dat met enige tegenzin.
De heer Jef Delnoy is 60 jaar
duivenliefhebber en heeft tal
van bestuurlijke functies vervult binnen de duivensport. Jef
is met de duivensport begonnen na het overlijden van zijn
vader en is nog altijd actief als
duivenliefhebber vanaf zijn hok
in Vijlen. In het verleden was
Jef actief als convoyeur bij het
lossen van de duiven. Als we
de reglementen even kwijt zijn
zorgt Jef ervoor dat alles juist
verloopt. Tegenwoordig is Jef
als ervaringsdeskundige ook te
raadplegen op het gebied van de
moderne en geautomatiseerde
duivenklokken.
De heer Jean Hausoul eveneens
60 jaar duivenliefhebber stamt
uit een bekende duivenmelkersfamilie en zijn specialiteit zijn de
fondvluchten. Hier staat hij wel
zijn mannetje. Ook Jean is nog
altijd actief met de duivensport
vanaf zijn hok op Heijenrath.
Jean vervulde in het verleden
verschillende bestuursfuncties
binnen de duivensport.
De heer Jeu Brauers 50 jaar liefhebber is tevens al 17 jaar de
voorzitter van onze duivenvereniging. In een periode dat de
vereniging het iets moeilijker
had heeft hij het heft in handen genomen en van onze club
weer een bloeiende vereniging
gemaakt. Jeu speelt zijn duiven
nog altijd vanuit het hok in Vijlen. Zijn beste sportieve jaren
speelde hij in de tachtigerjaren,
waar hij een gedegen kandidaat
was in de eredivisie Zwaluwunie. Een samenspel dat zich
uitstrekte tot de omgeving van
Heerlen – Kerkrade.

De heer Hub Hegt is eveneens
50 jaar liefhebber en beoefent
de duivensport ondanks zijn
mindere gezondheid nog altijd
vanaf zijn hok in Gulpen. Vandaar dat de hulp van zijn broer
Marcel zorgt dat hij zijn sport
nog kan beoefenen. In het verleden was Hub eveneens actief
als bestuurslid binnen de duivensport en is tevens bestuurslid binnen onze vereniging.
De heer Nick Ramakers ook 50
jaar liefhebber is een befaamd
duivenliefhebber die goede
prestaties heeft neergezet. Nick
beoefent nu de duivensport
vanaf Eperheide en zijn beroep
was bakker. Hij verzorgt weleens een lekkere vlaai als extra
stimulans voor de onderlinge
competitie binnen de vereniging. Nick zijn bakkerstalent
komt daarbij goed van pas.
De heer Jan Muijrers is 40 jaar
liefhebber en zijn hok is gevestigd in Gulpen. Deze liefhebbers legt zich ook vooral toe op
de fondvluchten. Als Jan met

zijn kolonne binnenkomt is er
vaak genoeg werk aan de winkel
om al deze duiven op tijd in de
manden te krijgen. Jan heeft er
menige brommerrit van Gulpen
naar Mechelen met de manden
achterop op zitten. Gelukkig beschikt hij nu over een vierwieler.
De heer Lei Hoenjet 40 jaar
liefhebber is onze vereniging
een aantal jaren geleden komen
versterken. Deze sympathieke
duivenliefhebber en tevens bestuurslid van onze vereniging
speelt zijn duiven vanaf Partij.
Om Lei lid te kunnen maken
van onze vereniging hebben we
de grenzen van ons samenspel
enigszins moeten verleggen.
Binnen onze vereniging viert
de naam Eendracht nog altijd hoogtij. Waarbij gezelligheid voorop staat. Wij streven
er naar dat wij op deze manier
toch de honderdjarige mijlpaal
zullen bereiken. Wij hopen dat
wij u allen op 7 maart 2015 mogen begroeten om er samen een
gezellig feest van te maken.
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Capella Droezjba
zoekt nieuwe leden
SIMPELVELD - De trend in de
muziekwereld en dan speciaal
in de wereld van de amateur
zangkunst is vergrijzing, veroudering, het gebrek aan aanwas.
Wij gaan tegen deze trend in!!
Wij? Capella Droezjba!! Een gemengd zang-ensemble en een

vriendenclub!!
Wij gaan verder met die mooie,
intieme en expressieve SlavischByzantijnse muziek in al haar
contrastrijke uitingen van emotie, van super zachte piano tot
geweldig fortissimo. Het repertoire omvat zowel geestelijke als
wereldlijke koorwerken.
Wie deze muziek wil meebeleven en mede ten gehore brengen
is bij ons van harte welkom op

de maandag avond
van 20.00-22.00 uur
in het Catharinahoes
in de wijk Holz te
Kerkrade.
Heb je bijzondere
vaardigheden en eigenschappen nodig
om bij ons te kunnen meedoen? Jazeker: als eerste een goed humeur
en de wil om samen iets op te
bouwen. En dan natuurlijk een
goed muzikaal gehoor en een
stem om meer mee te doen
dan alleen maar te praten. Ben
je bang dat je een Slavische taal
niet begrijpt of spreekt? Niet
nodig: de teksten worden uitgebreid uitgelegd, besproken en
fonetisch geschreven.
Capella Droezjba staat onder
de bezielende leiding van Francoise Aarts-Thissen, de dochter
van de voormalig opera-en con-
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certzanger en zangpedagoog
aan het Maastrichts conservatorium Ton Thissen, die zelf baszanger is in het ensemble.
Ben je een (hoge) sopraan,
(lage) bas, alt, mezzo, bariton
of tenor en wil je jouw muzikale horizon uitbreiden, neem
dan contact op met dirigente
Francoise Aarts-Thissen. Tel.
nr.: 045-8507859/0625357684.
Mailadres: mathswas@live.nl
Bekijk ook eens onze website:
www.capelladroezjba.nl

Rood Groen Winterwandeling
VAALS - Zin om de beentjes weer eens te
strekken? Op pad met je team of vrienden?
Genieten van het prachtige heuvelland onder
het genot van een Drielandenbitter? Schrijf
je dan nu snel in voor de winterse speurtocht
van Rood Groen LVC’01 op zaterdag 28 februari as. Aansluitend zal er nog een gezellige jeugddisco in kantine plaatsvinden. De
organisatie ligt in handen van de Activiteitencommissie, dus zorg dat je er bij bent!
Wanneer: 28-02-2015
Waar: Kantine sportcomplex Lemiers
Hoe laat: Start v.a.18.00 uur
Voor: Alle leden, familie en vrienden.
Speciaal voor onze kleinste Rood Groentjes
(mini F en F) is er een korte wandeling
(1uur) !!!!!
Grootte groep: max. 15 deelnemers, jeugdgroepen enkel obv 1 volwassenen .
Inschrijven: Voor 25 februari via sgeerkens@home.nl
Kosten: € 2,- per deelnemer, te voldoen op
28-02-2015 voor vertrek.
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Adviesgroep Somers & Brabant BV
Kloosterstraat 3-7
6369 AA Simpelveld
T 043 - 451 15 94 / 045 - 544 04 48
E info@somersbrabant.nl
I www.somersbrabant.nl
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Informatie
Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld
Telefoon: 14 045 | www.simpelveld.nl

2015

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

week 9

Foto impressie van de carnaval 2015
Carnaval 2015 is weer voorbij. Hieronder een foto impressie van een
gezellige carnaval in en rond het gemeentehuis.

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

Voor alle (aan)vragen over de Wmo kunt u tijdens openingstijden terecht
in ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt ook
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 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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Collegetour bij fanfare Eendracht Huls
Donderdag 12 februari was burgemeester De
Boer in het kader van de collegetour te gast
bij Fanfare Eendracht Huls. Hij was aanwezig
bij de repetitie en mocht meegenieten van
de muzikale prestaties. De Koninklijk Erkende
Fanfare Eendracht uit Huls‐Simpelveld is
opgericht in 1909. Fanfare Eendracht is een
muziekgezelschap van ongeveer 35 muzikan‐
ten en een 7‐tal bestuursleden.

De fanfare heeft door de jaren heen diverse
dirigenten gekend. Grote muzikale successen
werden door de jaren heen behaald onder
andere onder de bezielende leiding van
wijlen dirigent Sjo Weijers uit Bocholtz. In de
jaren na 1970 werd ook aan diverse concour‐
sen deelgenomen. Onder leiding van dirigent
Louis Hensgens sleepte de fanfare zelfs twee
keer een mooie eerste prijs in de afdeling
‘uitmuntendheid’ in de wacht. In 1997 re‐

Repetitie bij Fanfare Eendracht Huls

sulteerde de concoursdeelname in promotie
naar de ‘ere‐afdeling’ onder leiding van de
toenmalige dirigent Jos Dobbelsteijn. Tijdens
de concoursdeelname in Venlo in oktober
2003, onder leiding van dirigent Hub Nickel,
bevestigde de jury met een goede eerste prijs
het niveau van de fanfare in de ‘ere‐afdeling’.
Sinds kort is Roger Cobben uit Brunssum als
dirigent aangesteld.

Een gezellig onderonsje tijdens de repetitie
Foto’s: John Kreukniet

Planning reconstructie Dorpstraat - Oranjeplein
Afgelopen zomer en najaar heeft de ge‐
meente tijdens twee avonden de bewoners
van de Dorpstraat en het Oranjeplein geïn‐
formeerd over de aanstaande reconstructie
van deze straten. Inmiddels is de gemeente
de openbare aanbesteding gestart voor de
reconstructie.
Om de overlast voor de aanwonenden te be‐
perken is als eerste bekeken waar infrastruc‐
turele werkzaamheden in de planning zijn
te combineren zodat de weg maar één keer
opengebroken hoeft te worden. Zowel Enexis
als WML hebben tijdens deze planvoorberei‐
ding aangegeven dat zij vanwege de leeftijd
van hun leidingen de gasleiding (Enexis) en
de waterleiding (WML) onder de Dorpstraat
en het Oranjeplein geheel vernieuwen en alle
huisaansluitingen vervangen. Deze vervan‐
gingswerkzaamheden zijn in het najaar van
2014 al langs het Oranjeplein uitgevoerd.
In de Dorpstraat zijn in het najaar enkele
verkennende werkzaamheden uitgevoerd
om een goede inschatting te kunnen maken
voor de werkzaamheden aan de kabels en
leidingen. Voor zowel de leidingwerkzaamhe‐
den als de reconstructie moet de Dorpstraat
volledig afgesloten worden. De te vervangen

leidingen liggen hier gedeeltelijk onder het
asfalt. Daardoor is het beter om deze werk‐
zaamheden te combineren met de gehele
reconstructie.

Hoe ziet de fasering van de werkzaamheden eruit?
De werkzaamheden in de Dorpstraat worden
nu als volgt gecombineerd:
• de infrastructurele aannemer plaatst de
verkeersafzettingen en verzorgt de
omleidingsroutes;
• de infrastructurele aannemer verwijderd
trottoirs en een deel van het asfalt;
• er worden voorzieningen getroffen om de
bereikbaarheid van winkels en woningen te
waarborgen;
• de aannemers van Enexis en WML vervan‐
gen de leidingen, maken de
huisaansluitingen en dichten en verdichten
de door hen gemaakte sleuf;
• de infrastructurele aannemer voert de
reconstructie uit;
• na voltooiing van het werk in de Dorp‐
straat, wordt begonnen met het werk aan
het kruispunt Dorpstraat - Kloosterstraat,
vervolgens het werk in het gedeelte van
het Oranjeplein tussen dit kruispunt en de
Schilterstraat en tenslotte het werk in het

overige gedeelte van het Oranjeplein. Deze
vier fases worden niet gelijktijdig uitge‐
voerd om de bereikbaarheid zo maximaal
mogelijk te houden.

Aangepaste planning
De werkzaamheden aan de gas‐ en wa‐
terleiding zijn complex vanwege de grote
dichtheid aan kabels en leidingen onder de
smalle trottoirs van de Dorpstraat. Daarom
wordt door Enexis en WML ingeschat dat
deze werkzaamheden circa 6 weken in beslag
zullen nemen.
Hierdoor starten de werkelijke reconstruc‐
tiewerkzaamheden in de tweede helft van
mei en niet, zoals eerder gecommuniceerd,
al in maart. We schatten in dat de totale
doorlooptijd van de werkzaamheden (aan
de leidingen en de reconstructie zelf) in de
Dorpstraat 8 á 9 weken zal bedragen.
Door dit voortschrijdend inzicht is de to‐
taalplanning bekend en aangepast. Hij wijkt
af van de informatie die gedeeld is met de
bewoners tijdens de bewonersavonden.
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Werkzaamheden kabels en leidingen Dorpstraat:
Uitvoering infrastructurele werken:

wk 17 ‐ wk 22 (20‐04 tot 29‐05)
wk 21 ‐ wk 32 (18‐05 tot 07‐08)

De uitvoering infrastructurele werken is onderverdeeld in:
Dorpstraat:
Kruispunt Dorpstraat-Kloosterstraat
Oranjeplein van kruispunt tot Schilterstraat
Oranjeplein van Schilterstraat tot spoorwegviaduct
Afwerking (o.a. aanbrengen deklaag asfalt)

wk 21 ‐ wk 24 (18‐05 tot 12‐06)
wk 25 - wk 26 (15-06 tot 26-06)
wk 27 ‐ wk 29 (29‐06 tot 17‐07)
wk 30 ‐ wk 32 (20‐07 tot 07‐08)
Tweede helft augustus.

Aan de aannemer voor de reconstructie
wordt gevraagd om een zo optimaal moge‐
lijke fasering aan te bieden. Bovenstaande
planning is een inschatting en kan mogelijk
nog wijzigen als gevolg van de aanbieding
van de aannemer.

Zodra de aannemer bekend is, zal een infor‐
matieavond georganiseerd worden waarin
de definitieve aannemersplanning met de
bewoners gecommuniceerd zal worden.
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Vergadering algemeen
bestuur van het werkvoorzieningschap OZL
op donderdag 26 februari
Op donderdag 26 februari vindt om 11.00 uur
de vergadering van het Algemeen Bestuur
van het Werkvoorzieningschap OZL plaats.
Locatie: Kloosterweg 1 te Heerlen / A 106
‐108.
Agendapunten zijn o.a.: vaststellen Notitie
“Werken is ontwikkelen en participeren” en
vaststellen 1e begrotingswijziging 2015 met
meerjarenraming 2016 – 2018.

Officiële bekendmakingen en mededelingen
E Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
maken bekend dat zij de volgende aanvraag
voor een omgevingsvergunning, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toe‐
passing is, hebben ontvangen:

E Evenementenvergunningen
De burgemeester en wethouders van Sim‐
pelveld maken bekend dat voor het volgende
evenement vergunning is verleend voor:
Verenigingsdag en clubkampioenschap
schieten van Schutterij St. George. Het eve‐
nement vindt plaats op 13 en 14 juni 2014 op
de Sportlaan 2 te Simpelveld.

E

Koningsvogelschieten van Schutterij St.
George. Het evenement vindt plaats op 6
september 2015 op de Sportlaan 2 te Simpel‐
veld.

E

Eerste Heilige Communie 2015 te Simpelveld. Dit vindt plaats op 26 april 2015 van
9.30 uur tot 12.00 uur. De route is als volgt:
vanaf de pastorietuin Panneslagerstraat –
Pastoriestraat – Vroenhofstraat – Irmstraat.

E

De stukken liggen vanaf 18 februari 2015 ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt
1 in Simpelveld, ter inzage.
Tegen deze besluiten kunnen belangheb‐
benden binnen zes weken na publicatie van
deze bekendmaking bezwaar maken, door

E

Voor : vernieuwen entree,
kozijnen en vloer
Locatie: Heiweg 42 6351 HV Bocholtz
Datum ontvangst: 11‐02‐2015
Dossiernummer: 42357

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde
vergunning kunt u in dit stadium geen be‐
zwaar of zienswijzen indienen. Deze moge‐

het indienen van een bezwaarschrift bij de
burgemeester en/of college van Simpelveld,
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het
bezwaarschrift moet op grond van artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking
van de vergunning.
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.

lijkheid bestaat pas op het moment dat het
college van burgemeester en wethouders
een beslissing op de vergunningaanvraag
heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan
gebeld worden met de afdeling Dienstverle‐
ning, telefoon 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, Ouderen‐
zorg, Toerisme
Wethouder J.W.H. Hodinius
Jeugd‐ en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs,
Cultuur
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E Aandacht voor de
wegsleepregeling

én daarmee hinder veroorzaken kunnen ze
weggesleept worden.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de
wegsleepregeling vastgesteld. Deze weg‐
sleepregeling geldt in de gehele gemeente.
Wanneer voertuigen fout geparkeerd staan

De gemeente is verplicht om ervoor te zorgen
dat de regeling bekendgemaakt is. Dit is door
publicatie in de gemeenteberichten gebeurd.
Voor bezoekers aan onze gemeente moet

Volg ons op
Twitter en
Facebook

Repaircafé met
workshop haken!
BOCHOLTZ - Zaterdag 28 februari is er van 10 tot 13 uur
Repaircafé (reparatiecafé) in
Dienstencentrum Op de Boor,
Wilhelminastr. 19 in Bocholtz.

Workshop

Tijdens dit Repaircafé, van
10.30 tot 12.30 uur, wordt er
door Els Schenk een workshop
haken gegeven. Want haken en
breien zijn weer helemaal in. U
kunt gratis kennis maken met
de vele facetten van het haken.
Els laat u zien dat u haakwerk

het ook zichtbaar zijn dat in de gemeente de
wegsleepregeling van toepassing is. Begin
februari zijn hiervoor binnen de bebouwde
kom bij de wegsleepregeling behorende
borden geplaatst.

Bezoek ook onze website www.simpelveld.nl
niet alleen kunt gebruiken ter
decoratie maar ook als bijv. reparatie en het oppimpen van
kleding. U zult verbaasd zijn!
Aanmelden mag maar is niet
nodig, ervaring ook niet.

Repaircafé

Hebt u een kapotte stereo of
lamp? Druppelt de koffiezetter
na, zit er een gat in uw broek
of loopt de naaimachine steeds
vast? Neem uw kapotte spullen
mee naar het Repaircafé.
De vrijwilligers van het Repaircafé proberen deze spullen samen met u te repareren. Er is
gereedschap en materiaal (geen
onderdelen) aanwezig om alle

mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.
Het Repair Café probeert zo bij
te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is
om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de
vrijwilligers van het Repaircafé
laten zien dat samen repareren
leuk is, en vaak heel gemakkelijk. Zo valt er ook altijd iets te
leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje
komen nemen, de koffie en de
thee staan klaar.
Kijk voor meer informatie over

het Repaircafé op de website
www.repaircafe.nl/heerlen of
neem een folder mee.

Vrijwilligers

Ons Repaircafé is dringend op
zoek naar vrijwilligers. Bent u
iemand die handig is in bijvoorbeeld het repareren van elektronica of elektrische apparatuur?
Loop dan eens naar binnen tijdens het Repaircafé, u ziet dan
onze vrijwilligers in actie.
Of neem contact met ons op,
telefonisch: 06-53562168 of via
de mail; repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
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sportnieuws
rkvv WDZ
Speurtocht

Op vrijdag 13 maart organiseert
WDZ een grote avondspeurtocht voor WDZ leden en hun
familie. Vanaf 19.00 uur vertrekken de groepen van ten
hoogste tien deelnemers vanuit
het clubgebouw. Het belooft
een spannend avontuur te worden voor jong en oud. Opgeven voor deze speurtocht kan
tot 10 maart op het volgende
mailadres: activiteiten@vvwdz.
nl. Liefst in groepen opgeven,
maar alleen of in kleine groepjes kan ook. Bij de mail alle namen en leeftijden opgeven. Het
inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro
p.p. Dit kan bij het vertrek betaald worden.

Carnaval

De dolle dagen zijn alweer
voorbij, we zijn weer in onze
dagelijkse gang terug. De bonte
storm is zeker niet onopgemerkt
aan WDZ voorbij geraasd. Op
vrijdagavond was een bomvol
clubgebouw getuige van een
wervelende carnavals show. Het
ene hoogtepunt volgde het andere op. Prins Harry Lipperts
reikte, voordat hij aftrad op
een stuk originele Simpelveldse
grond, aan Piet Haagen het Jode
Juupje uit als blijk van waardering voor het vele werk dat Piet
voor de vereniging verzet. Rick
Wiertz mocht vervolgens de
Prinsenkap van de WDZ prins

opzetten. Op zaterdagmiddag
was het weer een drukte van
jewelste tijdens de carnavalsmiddag van de jeugd. Kyra Nicolaye ontving van de Bócheser
Vasteloavends Verein K.E. de
orde Mit Hats en Zieël vuur
Bóches. Kyra houdt zich al jaren
lang bezig met het opleiden van
onze allerjongste spelertjes. Op
maandagmiddag kwam de kers
op de taart. Met een zeventigtal
leden nam de Sjelleboomkloep
deel aan de optocht. Een schitterende groep in rode Kozakkenpakken gestoken bezorgde
zichzelf en het publiek van de
optocht een prachtige middag.
Zie voor de foto’s van het WDZ
Carnavalsfeest de website: www.
vvwdz.nl.

Voorlaatste

Het eerste elftal gaat op bezoek
bij Vaesrade. Ondanks hoge
verwachtingen bivakkeert de
club uit het gelijknamige dorp
in de onderste regionen. Onlangs hebben zich de wegen van
de trainer en de club gescheiden
en nu hoopt men op betere resultaten. Voor WDZ betekent
deze wedstrijd een zes punten
wedstrijd. Bij winst kunnen de
mannen van de Bocholtzerheide duidelijk afstand nemen van
Vaesrade.
Voor het tweede elftal geldt
precies hetzelfde. Bunde 2 staat
op de voorlaatste plaats en bij
winst kunnen de reserves van
WDZ een plek in de middenmoot innemen.

Programma

Zondag 1 maart
1e: Vaesrade - WDZ
2e: Bunde - WDZ

14.30
12.00

uit de regio!

3e: WDZ - Zwart-Wit ‘19 2
4e: WDZ - Partij 2
5e: Vijlen 3 – WDZ
VR1: WDZ - SVME

10.00
12.30
11.00
11.00

Sportclub’25
Patrick de Mey, nieuwe
hoofdtrainer Sportclub’25 1

Op maandag 26 januari heeft
het bestuur van Sport-club´25
besloten om Patrick de Mey met
ingang van het nieuwe seizoen
(2015/2016) als hoofdtrainer
aan te stellen. Patrick zal hiermee de opvolger van Erik Royen
worden. Patrick (46 jaar) heeft
zijn voetbalcarrière doorlopen
bij Miranda, Chevremont, Kolonia, Mheerder Boys, Kolonia en KVC Oranje. Na eerst 2
jaar aan de slag te zijn geweest
als assistent trainer bij KVC
Oranje, is Patrick begonnen als
hoofdtrainer bij SVA. Bij SVA is
hij 2 jaar als trainer werkzaam
geweest. Na SVA is hij 4 jaar
hoofdtrainer geweest bij Haanrade, hiermee wist hij in het
laatste seizoen promotie naar
de 4de klasse af te dwingen. Na
Haanrade is Patrick ook nog 1
seizoen werkzaam geweest bij
RKTSV waarna nu zijn volgende uitdaging bij Sportclub’25
wacht.

Geweldige optocht 2015

De grote optocht van 2015 was
in een woord geweldig! Met
maar liefst 145 leden hebben we
als Sportclub’25 zijnde geschitterd in de optocht. Natuurlijk
een groot woord van dank voor
de mensen die onze pakjes en
houden gemaakt hebben, ze
waren prachtig. De volgende

halte is natuurlijk ons 90 jarige
jubileum feest in juni. Jeweun
Sjportkloeb, Toppie!

Programma:

Zaterdag 28 februari:
Vet: Sp.cl.’25 – Hoensbroek
Zondag 1 maart:
1e: Sp.cl.’25 - Zwart Wit’19
2e: Haanrade - Sp.cl.’25
3e: BMR- Sp.cl.’25
4e: Sp.cl.’25 - Zwart Wit’19
VR: Struchter Boys- Sp.cl.’25

17.00
14.30
12.00
11.30
10.00
10.00

WDZ/Sportcl.’25 jeugd
Programma

Zaterdag 28 februari
A1: Sp.’25/WDZ - UOW ‘02 15.00
B1: Daalhof - Sp.’25/WDZ
15.00
C1G: RKVVL - Sp.’25/WDZ 14.30
C2: Partij/RKMVC - Sp./WDZ 14.30
C3: Sp./WDZ - V’daal/RKSVB 13.00
D1: Daalhof - Sp.’25/WDZ
11.00
D3: SVB/V’daal - Sp.’25/WDZ 11.15
E1: Meerssen - Sp.’25/WDZ 10.00
E2: Sp.’25/WDZ - Walram E3G 10.30
E3G: Scharn - Sp.’25/WDZ
09.00
F1: Meerssen - Sp.’25/WDZ 09.00
F2G: Leonidas - Sp.’25/WDZ 09.15
F3: EHC - Sp.’25/WDZ
10.45
F4: Ch’mont - Sp.’25/WDZ
09.00

hv Olympia
Programma

Zondag 1 maart
14:00: Olympia D1 Vlug en Lenig D3
15:50: Olympia/Juliana DB1# Wijnandia DB1#
17:50: Olympia DS1 Wijnandia DS1

