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- door Jef Bonten -
EYS - Op zaterdagavond 4 febru-
ari viert Harmonie St. Agatha 
Eys haar patroonsfeest tijdens 
het 117e verenigingsjaar met een 
uniek jubileum: muzikant Pierre 
Loneus (82), die vanaf 1947 kla-
rinet, al gauw soloklarinet en 
vanaf 2000 basklarinet speelt, 
is dan 70 jaar actief. Waarlijk 
een uniek jubileum in de rijke 
Agatha-historie! 
Er zijn nog twee andere feeste-
lingen, Jan van der Weide (erelid, 
oud-secretaris en 25 jaar lid) en 
Marcel Roumen (tenorsaxofo-
nist, 15 jaar lid), die die dag tij-
dens de mis van 19.00 uur door 
het korps met een aantal mu-
ziekwerken in de H. Agathakerk, 
gevolgd door een huldiging in 
zaal Sport met feestavond, wor-
den in het zonnetje gezet.

Stimulerend voorbeeld  
voor velen
Platina-jubilaris Pierre Loneus 
is binnen het korps een stimule-

rend voorbeeld voor allen. In de 
voetsporen van zijn vader Piet, 
die 18 jaar bestuurslid was, is 
hij al in 1947 lid geworden. Hij 

werd door 2e dirigent Andrees 
Laval op Mingersborg op een 
oude Hammerschmidt-klarinet 
meteen in de praktijkbeginse-
len ingewijd. Laval herkende de 
bijzondere talenten van zijn pu-
pil: “Aan die heb ik geen werk: 
hij kent elke week perfect zijn 
huiswerk!” Na enkele maanden 
liep Loneus al mee in de proces-
sie. Andere muziekdocenten, die 
zijn spel op een latere Leblanc-
klarinet vervolmaakten, waren 
dirigent Sjo Weijers en zijn zoon 
Jeu, maar vooral LSO-klarinet-
tist Martin Mulleneers. Pierre 
heeft nooit een muziekschool 
bezocht. Toch bleek hij voor St. 
Agatha een echte aanwinst, die 
bij Hein van Loo, Jo Simons en 
o.a. Marcel Huijnen in de voorste 
gelederen aanschoof. Vanaf zijn 
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UNIEK MUZIKANTENJUBILEUM BIJ HARMONIE VAN EYS:

(Bas)klarinettist Pierre Loneus: 70 jaar musiceren op hoog niveau

v.l.n.r.: de Harmonie St. Agatha-jubilarissen Marcel Roumen (15 jaar lid),  
Pierre Loneus (70 jaar lid), en Jan van der Weide (25 jaar lid).

BOCHOLTZ - In het kader van 25 
jaar WDZ bambini organiseert 
de jeugdafdeling een aantal ac-
tiviteiten. Op woensdagmiddag 
25 januari vond in de sport-
hal Bocholtz een vriendjes en 
vriendinnetjesmiddag plaats. 
Onder leiding van de eveneens 
jubilerende leidster Toos Brands, 
Harrie Degens, Simone Lange, 
Ellen Hursel, Petra de Koning 
en Bert Vaessen vermaakte een 
grote groep kinderen zich een 
uur lang met allerlei spelletjes. 
De jeugd ontving met gejuich 
de WDZ mascotte ’t Juupje. Het 
enthousiasme van de kinderen 

was groot en met moeite waren 
ze na aloop in de kleedruimte 
te krijgen, na eerst nog even op 
de foto met ’t Juupje te zijn ge-
gaan. In de kleedruimte kregen 
alle kinderen een drankje, een 
wafel of een stuk cake. Tenslotte 
kregen de deelnemers een mooie 
Juupje medaille en een kleur-
plaat met een afbeelding van de 
mascotte. Deze kunnen bij Har-
rie Degens of op woensdagmid-
dag tijdens de training van de 
bambini ingeleverd worden. Ze 
krijgen een mooie plaats in het 
WDZ clubhuis.

25 jaar WDZ bambini

MECHELEN - In gemeenschapszaal 
A gen Sjoeel, zijn op zaterdag 14 
januari 2017 de nieuwe heersers 
over het Breuzelèèrkes rijk ge-
proclameerd. De nieuwe heersers 
zijn jeugdprins Ward I (Brauers), 
Jeugdprinses Lieve (Koerts) en 
Hofnar Bram (van Velden)
Jeugdprins Ward I (Brauers) 
woont in de Wienberg en heeft 
diverse hobby’s zoals voetballen 

en is fanatiek lid van jeugdhar-
monie st. Cecilia. Hofnar Bram 
(van Velden) woont op Schwei-
berg en deelt de voetbalpassie bij 
RMVC Mechelen en speelt graag 
fanatiek op de Tablet. Jeugdprin-
ses Lieve (Koerts), wonende op 
Hilleshagen is lid van scouting 
St. Martinus en een fanatieke Ju-
doka bij Judoclub Wijlre.
Het trio heeft in hun Proklama-

tierede duidelijk uit-
gesproken fan te zijn 
van instrumentale 
carnavalsmuziek in 
de kinderoptocht en 
hoopt tijdens de car-
navalsdagen in alle ca-
fés alleen echte carna-
valsmuziek te horen.
De komende weken 

Nieuwe heersers over het Breuzelèèrkes rijk

Vervolg op pagina 2 >
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VISHANDEL
F. ERKENS

e 170
 per stuk

4 stuks voor e 650

Kibbelingen
met saus

per bakje e 300

Victoriabaars
per kilo e 1390

Hollandse
nieuwe

Weekblad d’r Troebadoer is 
een huis-aan-huis blad en 
wordt iedere dinsdag gratis 
aangeboden in een oplage van 
14.000 stuks door uitgeverij 
TMdesign aan alle bewoners 
van Bocholtz, Epen, Eys, Lemiers, 
Mechelen, Nijswiller, Partij, 
Simpelveld, Ubachsberg, Vaals, 
Vijlen, Wahlwiller en Wittem.

Advertentie/redactie-adres
-  TMdesign, Theo Meijer 

Irmstraat 7, Simpelveld 
06 - 19 86 88 16 
 info@weekbladtroebadoer.nl 
of info@tmdesign.nl

-  drukkerij het Poortje 
Roy en Anja Weeren 
Dorpsstraat 18b, Simpelveld 
045 - 544 16 01 
info@drukkerijhetpoortje.nl 

Aanlevertijd tot vrijdag 18.00 
uur. Of na telefonische 
afspraak. Voor info zie ook:

  www.weekbladtroebadoer.nl  

Klachtenlijn bezorging
06 - 15 83 82 74

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

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

onderneemt het kersverse trio tal 
van activiteiten en maken zij zich 
op voor de Mechelse carnaval, 
met als hoogtepunt natuurlijk 
hun jeugdoptocht op zondag 26 
februari 2017. Waartoe zij alle 
kinderen, ouders en familie op-
roepen om mee te gaan. Want 
ook dit jaar zijn er weer hele 
leuke prijzen te winnen!

Vervolg van pagina 1: Breuzeleerkes

Kleintjes

Repaircafé
Gulpen - Witem

Zaterdag 4 februari
Van: 10.00 – 13.00 uur
Toeristenkerk Gulpen

Vrije gave
Koie en thee verkrijgbaar.
Siching: Leven naast de 

Brouwerij

Kleintje plaatsen?
info@weekbladtroebadoer.nl

Plaatsing kan al v.a. e 10,-

Opslag/stallingsruimte
 70 m2 te huur te Simpelveld.

Telefoon 06-41203591

Amnesty Simpelveld in actie
Op maandag 6 februari komt de 
schrijfgroep van Amnesty Inter-
national in Simpelveld in actie 
voor de Indiase journalist San-
tosh Yadav. Samen met zeven 
medegevangenen protesteerde 
hij tegen het slechte eten in de 
gevangenis. De politie sloeg hard 
op hen in met hun wapenstok-
ken. De gevangenen worden nu 
beschuldigd van ordeverstoring. 
Yadav moest na het incident naar 
het ziekenhuis. De ernst van zijn 
verwondingen is niet bekend. Hij 

heeft sindsdien zijn familie niet 
meer mogen zien. Santosh Yadav 
is journalist en schreef over sek-
suele intimidatie door de politie 
tegen inheemse Adivasi-vrouwen 
in de India. De autoriteiten pak-
ten hem op 29 september 2015 
op, omdat hij lid zou zijn van een 
verboden communistische partij 
en betrokken zou zijn bij moord. 
Hij kan tien jaar cel krijgen voor 
deze verzonnen aanklachten.
De Simpelveldse schrijfgroep 
gaat brieven schrijven naar de 
Indiase autoriteiten en roept 
hen op onderzoek te doen naar 
het incident. Ook moeten ze de 
aanklachten tegen Santosh Yadav 
en zijn medegevangenen laten 
vallen omdat zij slechts vreed-
zaam protesteerden tegen de 
gevangenisomstandigheden. De 
Amnestyschrijfgroep komt om 
19.30 uur bij elkaar in de win-
kel van Interart aan de Nieuwe 
Gaasstraat 1 in Simpelveld. 
Voorbeeldbrieven liggen klaar. 
De schrijfgroep sluit zich bij deze 
actie aan bij een wereldwijde 
campagne voor Santosh Yadav. 
Iedereen is van harte welkom om 
mee te schrijven en hoop te bren-
gen in het leven van deze Indiase 
journalist en zijn medegevangen. 
Een pen kan wonderen doen!

Koersbalclub  
(KBC) Epen

EPEN - Epen is op zoek naar 
nieuwe leden,heeft u zin om op 
vrijdagmiddag van 13.45 tot +/- 
16.00 uur gezellig een balletje te 
werpen dan bent U van harte 
welkom op vrijdag 3 februari om 
kennis te maken met deze mooie 
sport. Ons lokaal is gelegen ach-
ter de kerk bij Hotel Epenerland. 
Parkeren kunt u op de daarbij 
gelegen parkeerplaats. De bus-
halte Roodweg is 150 meter gele-
gen van Epenerland met buslijn 
57 van uit Gulpen of Slenaken 
naar Epen. De kosten bedragen � 
1,00 per week waarvoor u door 
het jaar heen verwend wordt.

Uitleg
Het spel bestaat uit een mat van 
8 x 2 meter, 4 zwarte en 4 gele 

koersballen, een jack en een 
meetlint.
De bedoeling van het spel is de 
koersbal (gele of zwarte bal) zo 
dicht mogelijk bij de jack (kleine 
witte bal) te rollen. De bal is niet 
helemaal rond waardoor deze bij 
het afremmen een curve (bocht) 
maakt. De mat is verdeeld in een 
aantal vakken en er wordt in 
twee richtingen over gespeeld. 
Bij aanvang van het spel staan 
beide spelers aan één zijde van 
de mat. De ene speler speelt met 
de zwarte ballen, de andere met 
de gele ballen. De volgorde van 
spelers word vastgesteld aan de 
hand van voorgaande ranglijs-
ten. De overige spelers zitten 
erom heen om zo het spel goed 
te kunnen volgen.
Kom gerust eens kijken,wij leden 
nodigen u vriendelijk uit.
Mieke van Harskamp en Paul 
Bessems. (bestuur en trainer)

S
ud
ok
up
uz
ze
l*
* 
/ 
w
ee
k 
5

1 3 4

8 1 7 5

6 9

5 2 9 6

3 7 2

8 9 5

4 3 6 1 7

6 7 2

5 7 1



3weekblad d’r Troebadoer nr. 5 | dinsdag 31 januari 2017 

Vervolg van pagina 1: Agatha Eys
20e zat hij ‘aan’ de soloklarinet, 
samen met Miel Tychon en Sjef 
van Wersch, en vanaf het millen-
niumjaar 2000, toen het korps 
het eeuwfeest vierde, switchte 
hij over op een kostbare Buffet 
Crampon-basklarinet, een auto-
didactisch leerproces dat vanwe-
ge gecompliceerdere klepbeheer-
sing, mondstand en moeilijker 
aanblaascapaciteit een langere 
aanlooptijd vergde. Maar Pierre 
klaarde ook die klus! 

Onder 11 dirigenten 
gespeeld…
Hij speelde onder maar liefst 
11 dirigenten: Sjo Weijers, Wiel 
Jacobs, Jan Boon, Harrie Ries, 
Hans Breuls, Jac Otten, Leon Si-
mons, Rob  Moers, Victor Vaes-
sen, Jhon Willems en thans  Paul 
Oligschläger. Hij heeft vanaf 
1947 aan alle muziekconcoursen 
van St. Agatha, op prominente 
positie, meegespeeld. Tussen-

door was hij nog carnavalsprins 
bij de CV De Öss en werd hij 
voor zijn vele verdiensten ko-
ninklijk onderscheiden. 
Na baritonspeler Pierre Ham-
buckers is hij reeds vóór het jaar 
2000, en nu al meer dan 20 jaar, 
de nestor van het korps! Zijn hu-
moristische commentaar daarop 
luidt: “Dat zijn die andere muzi-
kanten schuld die ermee opge-
houden zijn… “
Hoe blijft Pierre Loneus op hoge 
leeftijd nog in vorm? “Ik repe-
teer 5 dagen per week gemiddeld 
een half uur tot 3 kwartier”, luidt 
daarvoor zijn vasthoudende  en 
karaktervolle recept. Qua lieve-
lingsmuziek geniet deze actieve 
concertbezoeker van een erg 
breed scala van componisten, 
hoewel hij de moderne lichting 
minder kan appreciëren. 
Tenslotte nog zijn andere grote 
verdiensten voor het Eyser Har-
monieorkest: hij was 2e dirigent, 
algemeen bestuurslid, opleider 

Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

di. 31 jan. t/m za. 4 febr.

4 gep. Schnitzels 
met gratis zigeunerssaus  voor € 6.75

Malse entrecote  100 gr. € 2.65
Souvlakilapjes 100 gr. € 1.35
Cordon bleu   4 halen 3 betalen

Spare ribjes   4 halen 3 betalen

Pulled pork wraps  per stuk € 2.45
Lasange  2e bakje halve prijs
Kipreepjes in Indische saus 500 gr. € 5.45
Ouderwetse tomatensoep  2e glas halve prijs
Pasta salade met pesto 100 gr. € 0.98
Griekse koolsalade 100 gr. € 1.25
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100 gr. Hamspek
100 gr. dub. geb. Pastei 
100 gr. Cervelaat                  samen e 5.45

worstpakketje

Woensdag gehaktdag:

500 gr. gehakt & 500 gr. braadworst € 6.15

Aanbiedingen

Delicatesse brood van 2.65
voor  2.00

5 harde wite broodjes van 2.10
voor  1.50

Linzenvlaai met abrikozen,  

   kersen of zwarte pruimen van 10.75
voor  8.25

Like ons op facebook @harrydewarmebakker

Kloosterplein 26a, Simpelveld, tel. 045-5443435
Maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur, zaterdag van 8.30-17.00 uur

van klarinettisten en 
instrumentenrepa-
rateur, bijna een heel 
leven lang archivaris, 
nog steeds beheerder 
van het koper- en 
houtwerkinstrumen-
tarium, en mede-
werker Agatha-wan-
delingen. Belangrijk 
te melden is ook dat 
zijn echtgenote Ans 
niet meer is weg te 
denken bij het Instru-
mentenfonds en zijn 
dochters Inge (solo-
dwarsluit) en Helga 
(klarinet) al lange tijd 
geleden succesvol in 
de St. Agatha-voet-
sporen van hun vader 
zijn getreden. 

De jubilerende tenor-
saxofonist Marcel 
Roumen (15 jaar 
lid), en woonachtig 
in Simpelveld,  ten-
slotte startte vrij laat (eerst op  
37-jarige leeftijd) bij 2e dirigent 
John Sevarts zijn muziekoplei-
ding. Daarna kreeg hij les van 
Hans Hambuckers (ook in het 
Jeugdorkest!) en van Paul Olig-
schläger. Hij is lid van de spon-
sorcommissie en medecoördi-
nator van het Wandelcomité. De 

muzikale verdiensten van het 
gezin Roumen worden, voor wat 
Harmonie St. Agatha Eys betreft, 
gecompleteerd door zijn echtge-
note Josien (als klarinettiste) en 
door zijn beide kinderen: zoon 
Roel (trompettist) en dochter 
Relinde (hoboïste). 

Korte cursus  
portret tekenen

SIMPELVELD - Een nieuwe, crea-
tieve start maken? Dat kan! Doe 
mee aan de korte cursus portret 
tekenen die Ans Westdorp in 
februari en maart 2017 geeft in 
Cultuurcentrum ‘De Klimboom’ 
in Simpelveld. Vanaf maandag 6 
februari leert u in zes avonden 
hoe u portretten in zwart-wit en 
kleur opzet.
Om de eerste beginselen onder 
de knie te krijgen gaat u aan de 
slag met houtskool. U leert hoe 
u een portret kunt opzetten, op 
welke verhoudingen u moet let-
ten en welke technieken u ter 
beschikking staan. Later werkt u 
de portretten uit in kleur en op 

de laatste avond tekent u naar le-
vend model. 
Deze korte cursus is geschikt 
voor zowel beginners als gevor-
derden, iedereen wordt begeleid 
op zijn of haar eigen niveau. 
De cursus vindt plaats in het 
atelier van Ans Westdorp in Cul-
tuurcentrum ‘de Klimboom’, Dr. 
Ottenstraat 46 in Simpelveld en 
duurt van maandag 6 februari 
tot en met maandag 20 maart 
(met uitzondering van de carna-
valsvakantie) van 19.30 – 22.00 
uur. Voor kofie en een kleine 
versnapering wordt gezorgd.
Mocht u willen deelnemen aan 
de korte cursus portret tekenen, 
neem dan contact op met Ans 
Westdorp. Dit kan telefonisch: 06 
– 120 39 112 of per mail: info@
ans-westdorp.nl
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Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz
Telefoon 045 - 544 14 38   Fax 045 - 544 33 34

info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

do. / vr. / za. aanbieding 

VLEESWAREN

Berliner 100 gr. € 0.95

Caslerrib 100 gr. € 1.69

Hamspek 100 gr. € 1.69

Cervelaat middel per bakje € 1.69

VERS VLEES

Div. Schnitzels 500 gr. € 5.75

Shoarma en/of Gyros 500 gr. € 4.50

Gem. kipreepjes 500 gr. € 4.50

Mager soepvlees 500 gr. € 4.95

Onze 
aanbiedingen: 
van din. 31 jan. 
 t/m zat. 4 feb.

di. / wo. aanb.

kant & klaar 

Goulash  

500 gr. € 6.25

Menu van de week 

Geschnetzeldes
rode kool en gebakken krielen

per portie € 6.50

Tete de veau  

500 gr. € 6.25
Macaroni  

500 gr. € 3.25

Tartaartje  

per stuk € 1.10

Boomstammetje  

500 gr. € 3.75

AG
EN

D
A zondag 5 februari 

18e Damessitting van Hexesjoes 
Aanvang 13.11u. / zaal open 10.30u.

zaterdag 18 februari 

Zoefülle sietsoeng

ROGER RUNS FOR KIKA VAN START 

Roger v.d. Linden loopt 
New York Marathon 
voor goed doel

BOCHOLTZ - Ondernemer Roger 
van der Linden uit Bocholtz 
start een inzamelingsactie voor 
het goede doel KiKa, Kinderen 
Kankervrij. Van der Linden gaat 
5 november de New York Ma-
rathon lopen en op die wijze 
probeert hij zo veel mogelijk 
geld binnen te halen voor KiKa. 
Onder de naam Roger Runs for 
KiKa wordt er in de aanloop naar 
de marathon met verschillende 
acties geld ingezameld. Het stre-
ven is om minimaal 10-duizend 
euro op te halen.
“Gezondheid is niet iets dat van-
zelfsprekend is”, zegt Van der 
Linden. Tien jaar geleden is hij 
bewuster gaan leven, en vooral 
gezonder. Dat heeft geresulteerd 
in een gezond lichaam met een 
uitstekende conditie. “Dankbaar 
ben ik vooral dat wij twee kern-
gezonde kinderen hebben, zon-
der een ernstig ziekte. Ik wil Kika 
helpen om haar doelstelling te 
verwezenlijken en zoveel moge-
lijk kinderen weer te laten lachen. 
In de afgelopen periode drukte 
Tijn van zes jaar, die in zijn een-

tje 2 miljoen euro voor Serious 
Request binnenhaalde met zijn 
nagellak actie, ons weer eens met 
de neus op de feiten. Kinderen 
horen gewoon niet zo ziek te zijn 
en daar wil ik mij voor inzetten”, 
vertelt Van der Linden. Hij voegt 
er aan toe dat zijn reis weliswaar 
door de organisatie van Run for 
KiKa wordt betaald, maar dat hij 
vindt dat het geld van zijn spon-

soren hier niet voor mag worden 
gebruikt. Daarom heeft hij het 
geld voor de reis al zelf gestort 
op de sponsorrekening.
Het geld dat Roger Van der Lin-
den gaat inzamelen wordt ge-
bruikt voor de drie doelen van 
KiKa. Allereerst wil de organi-
satie dat de genezingskans van 
kinderen met kanker wordt ver-
hoogd naar 95 procent in 2025, 
dat is nu nog 75 procent. Er moet 
verbetering komen in de kwali-
teit van de behandelingen en de 
vermindering van de bijwerkin-
gen na die behandelingen.
De inzamelingsactie Roger Runs 
for KiKa is te volgen via de ei-
gen actiepagina bij KiKa: http://
www.runforkikamarathon.nl/
roger-van-der-linden Bovendien 
via de facebookpagina www.
facebook.com/forakidssmile

Inschrijving 
Einzelgängeroptocht 

MECHELEN - De inschrijving voor 
de 3e Einzelgängeroptocht, die 
op zondag 26 maart plaatsvindt 
in Mechelen, wordt op zaterdag 
11 februari om 11:11 uur ge-
opend. Er is plek voor maximaal 
111 einzelgängers, éénlingen en 
faatse. Inschrijven voor de Ein-
zelgängeroptocht kan vanaf 11 
februari alleen via een formulier 
op L1.nl. Deelnemers dienen re-
kening te houden met een par-
cours met enig hoogteverschil. 
De eerste deelnemer begint op 
26 maart rond 13:30 uur aan 
de route, de tv-uitzending van 
L1 start om 14:00 uur. L1 heeft 
een speciale vastelaoves-website: 
L11Alaaf.nl. 
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Rabe
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Di-strick

Stizzoli

Baronia

Domina
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Bauer

Max Faber

Braun

Averardo Bessi

MODEHUIS VAN DEN BERG
Klompstraat 49  |  Heerlen  |  045 - 571 32 76

‘s maandags gesloten - geen koopavond - parkeerplaats voor de deur
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Opbrengst 
wafelverkoop door 
Lions overhandigd

GULPEN - Op de Hubertusmarkt 
in Gulpen wisten de leden van 
de Lions Club Wittem Neubourg 
met succes de pakketten wafels 
te verkopen. Dat kwam mede 
door het goede doel waar de op-
brengst in zijn geheel naar toe 
gaat : de opknapbeurt van de 
Gerarduskapel in Wittem. Al snel 
was op de markt duidelijk dat de 
kapel uit een groot deel van Ne-
derland bezoekers aantrekt, en 
zeker de inwoners van het Heu-
velland kennen de kapel en trok-
ken graag de beurs om met de 
aanschaf van een pak wafels de 
kapel te steunen.
De kapel van Gerardus Majella in 
Wittem moet toekomstbestendig 
gemaakt worden, de bedoeling is 
de opknapbeurt in fases te laten 
verlopen zodat de ontmoetings-
ruimte wel in gebruik kan blijven. 
Er zijn al verschillende initiatie-
ven ontplooit om de benodigde 
gelden te verwerven, en de Lions 
uit Wittem-Neubourg hebben 

De eerste cheque met een waarde van 1000 euro is overhandigd aan de rector 
van Klooster Wittem. Op de foto reikt de president van de Lions Jo Lux hem uit 

aan Pater Erikveld van de redemptoristen uit Wittem. 

dit verenigingsjaar hun steun 
toegezegd. Naast de opbrengst 
van de wafelverkoop worden ook 
de baten van de jaarlijkse Klap-
roostour, een tourrit voor (open) 
auto’s, aan de opknapbeurt be-

steed. De klaproostour wordt dit 
jaar op zondag 2 juli gehouden, 

houdt hiervoor de website en 
persberichten in de gaten !
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Internet: www.carxpert-joostvancan.nl
E-mail: info@joostvancan.nl

Joost van Can

Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld

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

Onder houd

Repara t ies

APK -keur ing

A i r coser v ice

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

een afspraak wanneer het u uitkomt!

Telefoon: 045-5444355
Fax: 045-5440175

Kindervakantiewerk 
Bocholtz en cafe Im 
Weissen Rossl

bocholtz - Tussen kerst en nieuw-
jaar heeft cafe im weissen rossl 
een sponsoractie gehouden voor 
kvw bocholtz. De hele week heb-
ben er vele non proit aan mee-
gewerkt het was dan ook een top 
week met veel saamhorigheid.
De dj;s roger meesters en mauri-
ce janssen hebben verzoekjes ge-
draaid tegen vrije gave voor het 
goede doel met dank aan onze 
klanten die hier royaal plaatjes 
hebben aangevraagd.
Kersttoepe met leuke prijsjes die 
door de winnaars geveild zijn 
geworden. Verder waren er ook 
verschillende bedrijven die een 
leuke cent over hadden voor de 

stichting met dank aan: Grieks 
Restaurant Troje, Autobedrijf 
John Koullen, Berns Verhuur , 
B&M Autoservice en Sluijsmans 
Installatietechniek.
Verder hadden de kinderen een 
mooi schilderij geknutseld dat 
per opbod geveild werd dit al-
leen had al een super bedrag van 
500,- euro op naam van DanJan 
bouwservice.
Het bestuur en verschillende ou-
ders waren gezellig aanwezig bij 
het uitreiken van een mooie che-
que t.w 1602,41 euro.
Een compliment voor deze vrij-
willigers die veel tijd in de stich-
ting steken waar alle kids super 
van genieten .
De week werd feestelijk afgeslo-
ten tot in de kleine uurtjes ,we 
hopen dat kvw ook dit jaar een 
top week tegemoet gaat.

Daithi Rua & Katja 
Vander Poorten

WAHLWILLER - Voor wie hem na 
al die jaren nog niet zou kennen: 
Daithi Rua (a.k.a. David Done-
gan) is Iers voor 'Rode David'. 
De singer-songwriter mag dan al 
een eeuwigheid in Gent wonen, 
in hart en nier(en) blijft het een 
echte Ier die schitterende muziek 
brengt in de traditie van andere 
beroemde Ierse barden zoals 
Andy Irvine, Luka Bloom en 
Christie Moore.
Tijdens zijn beginperiode in Ier-
land – eind jaren 80, begin jaren 
90 – speelde Daithi Rua vaak mee 
met gevestigde Ierse artiesten. 
Midden jaren 90 stichtte hij zijn 
eigen vrij succesvolle Keltische 
rockband Sans Souci die hem op 
tournée zelfs tot in het Midden-
Oosten bracht. Daithi heeft in de 
loop der jaren het podium ge-
deeld met muzikale kleppers als 
Clannad, the Waterboys, Kadril, 
Comas, Aidan Burke en Helen 
Flaherty. Tijdens dit optreden 
bij Pandora wordt hij vergezeld 
door zijn zeer sympathieke nieu-
we compane Katja Vander Poor-
ten op viool. Onlangs bracht het 

tweetal een debuut-cd uit, die tij-
dens deze tournee gepresenteerd 
wordt. Geniet van 'an afternoon 
of music & song with Daithi Rua 
& Katja Vander Poorten’!

Zondag 5 februari, 16.00 uur
Entree: 10 euro. Pandora Podi-
um, Oude Baan 21 te Wahlwiller
Wilt u reserveren? 06-11853041 
of www.pandorapodium.nl

De Huiskamer  
van Partij

PARTIJ - Donderdag 5 januari was 
in café ‘De Remise’ de start van 
het huiskamerproject. Bijna 60 
inwoners waren hierbij aanwezig 
om, na het welkomstwoord en 
de opening, van een stuk vlaai en 
een kop kofie te genieten, aange-
boden door café ‘De Remise’.
De wethouder, de heer Laheij 
ging in zijn toespraak op de 
zelfredzaamheid van de dorpen 
in, waarbij dit soort initiatieven 
een belangrijke rol spelen. Van-
daar dan ook dat de gemeente 
Gulpen-Wittem het project van 
harte ondersteunt door een i-
nanciële bijdrage en door kennis 
beschikbaar te stellen via een van 
haar medewerkers.
Om de aanwezigen even aan el-
kaar te laten wennen, voordat 
het brainstormen begon, konden 

alle deelnemers via oude foto`s 
van Partij, beschikbaar gesteld 
door de heemkundevereniging, 
nog wat oude herinneringen 
ophalen.
Na de pauze heeft iedereen zijn 
en haar zegje kunnen doen over 
activiteiten, die we samen in het 
kader van dit huiskamerproject 
zouden kunnen ondernemen
Tijdens de volgende bijeenkomst 
zullen we hierop terugkomen en 
eventueel nog wat voorstellen en 
ideeën meenemen. Daarna zal ie-
dereen zijn of haar steentje gaan 
bijdragen om de huiskamer van 
Partij tot net zo`n succes te ma-
ken als de opening was.
De huiskamer van Partij is elke 
donderdag van 13:00 tot 17:00 in 
café ‘De Remise’.
Tot ziens op een van deze 
middagen…..
Stichting Kernoverleg 
Partij-Wittem
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ACTIVE ANIMALS
Kooien
Voeders
Hondensportarikelen 

Industrieterrein Bocholtzerweg (naast gemeentewerf)

Bocholtzerweg 14b
6369 TG Simpelveld
045 -  544 11 44
www.aciveanimals.nl

Geopend
Dinsdag t/m vrijdag  9-18 uur
Zaterdag 9-17 uur

Ook voor 
kleinverpakkingen, voeders en 
benodigheden voor knaagdier, 

vogels, hond en kat

Strooivoer

Parket opschuren   e 20,- p/m2

Incl. 4x lakken of 2x olieén

Laminaat leggen   e 8,- p/m2

Incl. plinten plaatsen

Latex schilderwerk   e 5,- p/m2

Incl. verfmaterialen

Traptree bekleden   e 130,- per tree
compleet afgewerkt met massief eiken parket

Frenk Moonen / 06 54643793 / www.parkstadklussen.nl

leo’s haarstudio 
kapper, mode & accessiores

kloosterstraat 4 - simpelveld - 045-5442321

jolandakers@kpnmail.nl - www.leoshaarstudio.nl

damesmode
maten van 36 t/m 56

Bibliotheek Bocholtz 
is officiëel geopend

BOCHOLTZ - Bibliotheek Bocholtz 
is oficiëel geopend  in aanwezig-
heid van genodigden en dichter/
kinderboekenschrijver Erik van 
Os. Na een welkomstwoord door 
directeur G. Vijgen richtte wet-
houder H. Hodinius zich tot de 
genodigden.

Voor een afvaardiging van de 
leerlingen was er een Meet & 
Greet met de dichter/kinderboe-
kenschrijver die eerder voor twee 
grote groepen leerlingen was 
opgetreden.
De wethouder overhandigde 
vervolgens 8 gesigneerde boeken 
aan Karin Beckers van Biblio-
theek Bocholtz. Alle kinderen 
kunnen de door Erik gesigneerde 
boeken gewoon in de bieb lenen!

Matineeconcert  
in Kasteel Wittem 

WITTEM - Op zondag 5 febru-
ari hervat Kasteel Wittem na een 
korte winterstop de serie mati-
neeconcerten op de eerste zon-
dag van de maand. Voor u treedt 
op het duo Air of Music, bestaan-
de uit Laura Engel, zang en Vasi-
leios Mantoudis, accordeon. Het 
concert met een gevarieerd licht 

programma begint om 12.00 uur 
en is gratis toegankelijk. 
Laura Engel , de Chileens-Neder-
landse sopraan is een veelzijdige 
zangeres met klassieke wortels. 
Ze studeerde muziek in Chili en 
heeft haar opleiding afgerond bij 
Axel Everaert op het conserva-
torium in Maastricht. Als soliste 
heeft ze met André Rieu en het 
Johan Strauss Orkest op vele 
podia over de hele wereld opge-
treden. Op zoek naar iets anders 

heeft ze hierna een Master Klas-
siek Muziektheater in Tilburg 
gedaan. Hier kon ze zichzelf 
door-ontwikkelen en ging ze aan 
de slag met verschillende stijlen 
muziek. Geboeid door de ver-
schillen en vooral ook door wat 
deze stijlen verbindt, raakte zij 
geïnspireerd om op een andere 
manier met muziek bezig te gaan. 
Naast een nieuwe serie concerten 
met André Rieu toerde ze hierna 
ook met Ernst Daniël Smid door 
Nederland en geeft ze solocon-
certen in binnen en buitenland. 
Vasileios Mantoudis (accordeon) 
is geboren in Volos, Griekenland 
in 1982. Tot zijn 16e deed hij mee 
aan verschillende wedstrijden 
voor jonge musici en sloot hij 

zijn studie aan het Atheense Na-
tionaal Conservatorium af met 
het predicaat "Excellent". Daar-
naast begon hij op zijn 14e met 
het bespelen van de bastuba, een 
studie in harmonieleer en con-
trapunt, die hij ook weer afsloot 
met het predicaat "Excellent". 
Hij behaalde ook een Bachelor in 
Economie. Hij behaalde aan het 
Conservatorium Maastricht het 
Master diploma voor tuba. Hij 
treedt regelmatig op met orkes-
ten, blaasensembles en kameren-
sembles in heel Europa.



weekblad d’r Troebadoer nr. 5 | dinsdag 31 januari 2017 8

BOCHOLTZ - Na het Kerstgala had 
de Supportersclub van Wilhel-
mina een verrassing voor de 
turn(st)ers en leiding van Wil-
helmina. Het kerstgala stond dit 
jaar in het teken van Piraten die 
op zoek waren naar een schat. De 
turn(st)ers en hun leiding wisten 
echter niet dat de supportersclub 

voor een echte SCHAT hadden 
gezorgd. Een beetje bescheiden 
kwamen een aantal kinderen 
met een gloednieuw trainings-
pak naar voren gelopen. De lei-
ding reageerde vol ongeloof toen 
ze hoorde dat de supportersclub 
maar liefst 120 trainingspakken 
heeft gesponsord.

 De oude trainingspakken waren 
meer dan 20 jaar oud en heel 
hard aan vervanging toe. 
Deze schat kwam dan ook op een 
heel goed moment. 
Maandag 16 januari kwamen alle 
kinderen naar de zaal om hun 
trainingspak te passen.
Natuurlijk werd er ook meteen 

een foto gemaakt met het be-
stuur van de supportersclub. 

Leden en bestuur van de Supor-
tersclub van Wilhelmina heel erg 
bedankt voor dit geweldige ca-
deau. Met deze pakken gaan wij 
vol trots naar de verschillende 
kampioenschappen. 

Supportersclub verrast Wilhelmina met 120 nieuwe trainingspakken

Nieuwe jeugdhoog-
heden Jong Ströpere

UBACHSBERG - Zaterdag 21 janu-
ari vond in een bomvolle zaal 
de jubileum jeugdprinsenpaar 
proclamatie plaats van de Jong 
Ströpere Ubachsberg. Deze be-
staan dit jaar 4X 11 jaar en had-
den er een geweldige stimmung 
van gemaakt met o.a. Fabrizio en 
Domm en Dööl. Hierbij werden 
jeugdprins Siem I en jeugdprin-
ses Emma I uitgeroepen als jubi-
leum jeugdprinsenpaar!
Siem & Emma van Can zijn wel 
een heel speciaal prinsenpaar. 
Ze zijn namelijk broer en zus 
!!!! Siem is 9 jaar oud en zit in 
groep 6 van Basisschool Bergop 
in Ubachsberg. Zijn zus Emma is 
11 jaar oud en zit in groep 8 van 
Basisschool Bergop. Prins Siem 
I en zijn prinses Emma I wonen 

samen met hun moe-
der Chantalle, vader 
Fred, zus Sara (die in 
2015 jeugdprinses in 
Ubachsberg was) en 
hun hondje Luukkie 
in Colmont. Ze zijn 
allebei al jaren lid van 
de jeugdraad van elf 
van de Jong Ströpere. 
Samen met de andere 
leden van de jeugd-
raad maken ze dan al-
tijd veel plezier ! Ver-
der zijn ze ook allebei 
lid van judovereniging 
Juno Kata en fanfare 
St. Cecilia. Siem is 
slagwerker en Emma 
speelt schuiftrombo-
ne. Ze zijn dus allebei 
volop aanwezig in het 
verenigingsleven in 

Ubachsberg. Verder zijn ze ook 
nog misdienaar en Emma danst 
wekelijks met heel veel plezier bij 
Ritmo Jazzballet in Voerendaal. 
Als Siem thuis is vindt hij het 
heerlijk om te relaxen achter zijn 
tablet. Ook speelt hij graag sa-
men met zijn vrienden een potje 
voetbal. Emma spreekt graag af 
met vriendinnen en houd van 
gezelligheid samen met vrien-
den of familie. Omdat Siem en 
Emma zoveel samen onderne-
men is het des te leuker en heel 
speciaal dat ze samen uitverko-
ren zijn om jeugdprinsenpaar 
van Ubachsberg te zijn ! En dit 
alles ook nog in het jubileum-
jaar van de Jong Ströpere, 4x11 
jaar !!!! Ze gaan hun uiterste best 
doen om er samen met alle inwo-
ners van Gen Berg en omstreken 
een fantastisch carnavalsseizoen 

van te maken. Graag nodigen we 
ook iedereen uit op onze receptie 
op zaterdag 28 januari 2017 om 
19.11 uur in café Zinzen 2.0 te 
Ubachsberg.

Carnaval in het 
Durchströpereriek!

Zaterdag 4 februari  
Bergsche Oavend en 
Dialectmis 
Op zaterdag 4 februari 2017 zal 
de Bergsche Oavend weer plaats-
vinden. Voor de senioren is er 
een lekker stukje gebak en kopje 
kofie op de Durchströpere en 
een zitplaats vooraan, blijven 
gehandhaafd. Plaats: Café H. 
Maas-Caselli, Aanvang: 20.11 
uur, Entree € 4,-
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Vijlerhof:

Iedere dag ontbijtbufet 
van 8 tot 10 uur                  

Zondags van 8 tot 12 uur

Elke zondag brunchbufet 
van 12 tot 14 uur

Prachig uitzicht vanuit 
ons restaurant,
Heerlijk terras.

Lunch en Diner                     
van 12.30 tot 21 uur 

Wij serveren ook 
wildgerechten van wild, 
geschoten in en om het 
Vijlener bos, zoals o.a.

Hertencarpaccio                                          

Vijlens wildplankje van 
diverse wildspecialiteiten                   

Reebiefstuk geserveerd 
met winterpepersaus 

Wildzwijnbiefstuk  
geserveerd met  

een rode wijnsaus

“Vijlens” wildstoofpotje 
(huisgemaakt) met                                                    
Gulpener Gerardus 

kloosterbier

Dagelijks verse mosselen

www.vijlerhof.nl                   

043-3061710

Heemkunde-
Vereniging Mechelen

MECHELEN - Woensdag 1 febru-
ari a.s. houden wij weer OPEN 
HUIS. Het hele jaar 2017 zal in 
het teken staan van ons 10-jarig 
bestaansfeest. In de allereerste 
Kroniek is een uitgebreid artikel 
gepubliceerd over het Panhuis 
door Anita Colen. Bij ons 1e 
OPEN HUIS in ons jubileum-
jaar staat dan ook het Panhuis 
centraal. Als eregast is mevrouw 
Minie Duijsings-Hoche uitge-
nodigd. Mocht u voor ons nog 
interessante foto’s van het Pan-
huis hebben, of heeft uw familie 
misschien zelf in het Panhuis ge-
woond, wij horen graag van u.
U bent van harte welkom tussen 
10.00 uur en 11.30 uur op de Vi-
talishof. De Vitalishof ligt achter 
het Medisch Centrum Heeren-
hofweg. Voor diegenen die slecht 
ter been zijn, is er een lift aanwe-
zig via Hoofdingang Malenshof.

afdeling Mechelen

• Op dinsdag 7 februari gaan 28 
dames van Zij Actief Mechelen 
naar de ilm “Lion” in de Vue 
Bioscoop in Kerkrade. Er wordt 
om 18.30 uur vertrokken vanaf 
dr. Janssenplein. Vanaf 19.00 uur 
is ontvangst met kofie/thee en 
lekkers. Om 19.30 uur begint de 
ilm. In de pauze krijgt iedereen 
een consumptie. De ilm is rond 
22.00 uur afgelopen. Voor ver-
voer is gezorgd.
• Op woensdag 15 februari is 
wederom de carnavalsavond in 
Restaurant de Geulhof. Vanaf 
20.00 uur worden de leden van 
Zij Actief Mechelen getrakteerd 
op een gevarieerd programma 
van zang, dans en sketches. Ook 
C.V. de Breuzelère met in hun 
midden Prins Abby 1 en prinses 
Dominique zullen aanwezig zijn.
Tijdens deze avond zal Annie 

Snackers-Thijssen gehuldigd 
worden met haar 50 jarig lid-
maatschap bij Zij Actief Me-
chelen. Leden die willen deel-
nemen aan deze avond worden 
verzocht om € 5,- over te ma-
ken op rekeningnummer NL 
96RABO0132292165 t.n.v. Zij 
Actief Mechelen onder vermel-
ding van “carnavalsavond”.
Uiteraard worden de leden in 
carnavals-tenue  verwacht en 
zal het bestuur zorgen voor een 
versnapering.

afdeling Vijlen

Woensdag 8 maart: Workshop 
“Voorjaarstuk maken”. Lokatie 
Restaurant Bergzicht. Aanvang 
19.00.uur. Het is de bedoeling 
dat een stuk wordt gemaakt met 
veel groen en een paasei,voor het 
ei kunt u kiezen uit de kleuren 
lila, rose, geel of wit gewenste 
kleur aangeven bij aanmelding. 
De kosten bedragen € 20. hier-
bij zijn alle nodige materialen 
inbegrepen wel moet u zelf voor 
een mesje en een schaar zorgen. 
Opgeven voor deelname kan 
tot en met 22 februari bij Fieny 
Hendricks telefoon 043-3062478. 
Kosten overmaken op Rabobank 
rek nr. NL 85 RABO 0155602918. 
Vermelden workshop voorjaar-
stuk maken.
17 mei: Bezoek aan “Libelle 
Week”. Kosten € 32,50 voor leden 
niet leden betalen € 35,00 inbe-
grepen bus entree en reisverzeke-
ring. Vertrek met bus vanaf Res-
taurant Bergzicht rond 7.45 uur. 
Aanmelden en betalen kunt u tot 
en met 8 mei bij Fieny Hendricks. 

Nieuws  
Hoeskamer Viele

VIJLEN - Wekelijks op vrijdagmid-
dag van 14.00 uur tot 16.30 uur 
wordt er gekaart en rummikub 
gespeeld. Onder het genot van 
een koekje en een kopje kofie, 
thee of frisdrank treffen de be-
zoekers elkaar in de hoeskamer. 
We mogen stellen dat de hoes-
kamer Viele een groot succes is, 
want zelfs deze zomer bij extre-
me hitte en nu in de winterkou 
wordt de hoeskamer bezocht. 
De vrijwilligers die wekelijks als 
gastvrouw of –heer de bezoekers 
ontvangen horen dan ook regel-
matig dat uitgekeken wordt naar 
de vrijdagmiddag.
Ook horen we in het dorp dat er 
behoefte is aan gewoon gezellig 
samen een kopje kofie of thee 
drinken en gezellig wat praten. 
Graag willen we aan deze vraag 
voldoen, maar op vrijdagmiddag 

is hiervoor geen mogelijkheid 
gezien de beperkte ruimte in de 
hoeskamer.
Daarom willen we op elke eerste 
donderdagmiddag van de maand 
van 14.00-16.30 uur de hoeska-
merdeur openen voor de men-
sen die gewoon gezellig willen 
samenkomen en wat praten.
We beginnen de donderdag-
middag op 2 februari 2017 van 
14.00-16.30 uur. 

Winter wandelingen

Zondag 5 februari wandeling in 
Mesch. De wandeling begint om 
12.00 uur bij de kerk.
Donderdag 9 februari wandeling 
in Noorbeek. Ook deze wande-
ling begint om 12.00 uur bij de 
kerk. Iedereen is welkom 
Inlichtingen bij Norbert Maus-
sen tel 043-4504673
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Dagelijks geopend
lunch van 12.00 - 17.00 uur

à la carte van 12.00 - 20.00 uur
 

LUNCHTIP
3-gangen keuze lunchmenu

e 14,95
 

 HEERLIJKE
GRILLGERECHTEN

UIT ONZE
HOUTSKOOLOVEN

Bourgondisch Genieten

Euverem 30
6271 PK  Euverem (Gulpen)

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

Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag 
(woensdag rustdag)

Puntelstraat 1j • Simpelveld • 045 - 544 43 44

Kijk ook eens op: www.marjo-irene.nl

I.v.m. carnaval  
zijn wij gesloten  

van 25 t/m 28 febr.

Zorgeloos de optocht door  
zonder last van uw voeten?

Maak snel een afspraak  
voor een pedicure.

Gezocht bezorg(st)ers voor Vaals
Voor de bezorging van weekblad d’r Troebadoer zoeken wij acieve bezorg(st)er (v.a. 13 jr.) 

Heb je interesse? Goede verdienste! Bezorging uitsluitend op iedere dinsdag.
Bel of mail naar 045 - 544 1601 of info@drukkerijhetpoortje.nl

Gemeentelijke  
monumentale panden
CDA VAALS heeft grote be-
zwaren tegen de manier hoe 
het besluitvormingsproces aan-
gaande gemeentelijke monu-
mentale panden gestalte krijgt 
in gemeente Vaals. Terwijl het 
gemeentebestuur en de coali-
tiepartijen claimen “van buiten 
naar binnen” te werken, blijkt dit 
wederom niet het geval te zijn. 
Op maandag 23 januari wordt 
door het College van B&W een 
stuk sonderend aan de Com-
missie voorgelegd, waarin expli-
ciete panden als “Gemeentelijk 
Monument” worden betiteld en 
gecategoriseerd worden op: Zeer 
Waardevol (51), Waardevol (71) 
en Redelijk Waardevol (92).
CDA VAALS heeft deze lijst met 
214 “aangewezen” panden, bij 
wijze van opiniepeiling via face-
book en email voorgelegd aan 
diverse, willekeurige pandeige-
naren. Via facebook, mail en tele-
foon heeft onze fractie inmiddels 
tientallen berichten gekregen 
waaruit blijkt dat géén van deze 

pandeigenaren op de hoogte is 
dat hun pand mogelijkerwijs 
aangewezen gaat worden als ge-
meentelijk monumentaal pand.
CDA VAALS is van mening dat 
er eerst met deze pandeigenaren 
gesproken had moeten worden, 
bijvoorbeeld middels een alge-
mene informatieavond. Ook is 
CDA VAALS van mening dat 
vooraleer een dergelijk stuk 
wordt voorgelegd aan de Com-
missie, de spelregels voor de 
pandeigenaren helder en dui-
delijk moeten zijn: Is plaatsing 
verplicht? Is er een bezwaarpro-
cedure? Wat zijn de voordelen?
Wat zijn de nadelen?
Kortom CDA VAALS is niet te 
spreken over de wijze waarop dit 
besluitvormingsproces gestalte 
krijgt. Volgens CDA VAALS heeft 
dit niets met “van buiten naar 
binnen werken” van doen, maar 
is dit een voorbeeld van Top-
Down denken. Wij zijn van me-
ning dat eerst de pandeigenaren 
middels een informatiebijeen-
komst geïnformeerd dienen te 
worden en dat daarna pas stuk-
ken naar de Raaden/of Commis-
sie horen te gaan!
Namens CDA VAALS,  
John Coenen – Fractievoorzitter.

Topbezetting bij 
eerste Muziekcafé !

WITTEM - Het eerste Muziekcafé, 

dat op donderdag 2 
februari wordt ge-
houden in de Gerar-
duszaal van Klooster 
Wittem, kent meteen 
een topbezetting. 
Met de Heerlense 
zangeres Lotte Walda 

en singer/songwriter Sem Dylan 
treden twee singers/songwriters 
aan die link aan de weg timme-
ren; het duo Helga en Marcello is 
van alle markten thuis en brengt 

klezmer, blues en pop. Het Mu-
ziekcafé is op 2 februari vanaf 
19.15 open; de optredens begin-
nen om 20.00 uur. De organisatie 
is in handen van CultuurFonds 
Wittem, dat op 1 januari werd 
bekroond met de Uitstralingsprijs 
van de gemeente Gulpen-Wittem. 
De entree bedraagt 7,50 euro; stu-
denten mogen voor 5 euro binnen 
op vertoon van hun studentenpas.

Jaarvergadering 
Ouderen St. Jozef

BOCHOLTZ - Ouderen Societeit St. 
Jozef Bocholtz houdt op 8 febru-
ari haar Jaarvergadering. Locatie: 
Op de Boor. Aanvang: 14.00 uur.
Na aloop van de vergadering is 
er kofie en vla. Tot slot nog en-
kele ronden kienen. 
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k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n

And someday in the mist of time

When they asked me if I knew you

I’d smile and say you were a friend of mine

Langs deze weg willen wij iedereen  

hartelijk danken voor de vele blijken

van medeleven na het overlijden van

Ruud Merx

De overrompelende hoeveelheid zeer persoonlijke uitingen 

van betrokkenheid heeft ons diep geroerd en geeft troost en 

kracht. Het steunt ons daarbij enorm te merken wat Ruud  

voor heel veel mensen heeft betekend.

Alina-Lin Merx-Jong

Oscar en Lisa

Familie Merx, familie Mommersteeg en familie Jong

Dankbetuiging

Via deze weg willen we u graag bedanken  

voor alle lieve woorden, warme knuffels en vele kaarten  

die we kregen na het overlijden van onze lieve mama  

en trotse oma

Ria Maurmair-Vandeberg

Een bijzonder woord van dank aan  

het team van Meander Groep Thuiszorg  

en afdeling 9 van Zuyderland ziekenhuis

Heerlen voor de liefdevolle verzorging. 

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden  

op zaterdag 4 maart om 17.45 uur in de  

parochiekerk van de H. Remigius te Simpelveld.

Dankbetuiging

Wij danken u voor de grote belangstelling, 

lieve woorden en kaarten ontvangen na het overlijden  

van mijn partner, schoonzoon, broer, oom en neef

Lei Vleugels

Een bijzonder woord van dank aan de 

brandweercollega’s Zuid-Limburg  

voor hun geweldige ondersteuning.

Elly Maassen

en familie

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op  

zaterdag 11 februari om 19.00 uur in de parochiekerk  

van de H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz.

Dankbetuiging

Daar het niet mogelijk is om u allen persoonlijk  

te bedanken voor de steun en belangstelling na 

het overlijden van onze moeder, oma en grootoma

Mieneke Keijenberg-Mordant

betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag  

4 februari 2017 om 19.30 uur in de kerk van Epen.

WAHLWILLER

Parochie H. Cunibertus 
Zondag 5 februari
11.00 uur: Voor Joop Counotte 
& Hub Strouven. De gezangen 
van de worden verzorgd door 
de Schola Cantorum o.l.v. 
Franco Ackermans. Voor iedere 
bezoeker ligt een vertaling van de 
gezangen klaar.

Woensdag 8 februari
9.00 uur: Voor de parochie.

Misintenties
Misintenties graag 3 weken 
vantevoren doorgeven via 
kerkbestuur.wahlwiller@
gmail.com of aan een van de 
kerkbestuursleden

Kerkbijdrage
NL75INGB0001056843 of
NL92RABO0132204452 
t.n.v. parochie H. Cunibertus

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

NIJSWILLER

Parochie St. Dionysius 
Zaterdag 4 februari
19:00 uur: H.Mis. Voor 
de parochie. Na aloop: 
Blasiuszegen.

Dinsdag 7 februari
Gebedsgroep en Eucharistie-
viering. Elke eerste dinsdag 
van de maand is er om 09:30 
uur in onze parochiekerk 
een aanbidding waarbij de 
rozenkrans wordt gebeden.
Om 10:00 uur volgt aansluitend 
de Eucharistieviering. 
Voorganger bij deze dienst is 
pastor A.G.M. Franssen, vic.
Ná de Eucharistieviering volgt 
het laatste Rozenkransgebed.
Iedereen is bij de aanbidding en 
/ of Eucharistieviering van harte 
welkom.

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

Kerkbijdrage

NL18RABO0132292599
Misintenties
Kerkbestuursleden of 
st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl

EYS

Parochie H. Agatha
Do. 2 feb.
19.00 uur GEZINSMIS - Maria 
Lichtmis. Jan Beckers. Ouders 
Franssen-Maas en zoon Jan. Na 
h. mis Blasiuszegen

Za. 4 feb.
19.00 uur: Agathaviering m.m.v. 
Harmonie St. Agatha. Troutje 
Sporck-Slangen en Zef Sporck. 
Voor leden en overleden leden 
van harmonie St. Agatha. Na h. 
mis relikwieverering H. Agatha

Zo. 5 feb.
9.45 uur: Gest. Jrd. Harie 
Houben. Na h. mis relikwie-
verering H. Agatha

Ma. 6 feb.
19.00 uur: Gest. h. mis 
Guillaume en Bertha Xhonneux
Jacques Cox en wederzijdse 
familie en voor een zieke
Jos Huppertz-Vaessen

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

HEUVELLAND

Protestante Gemeente
Op zondag 5 februari is er 
om 10:00 uur een viering 
met bediening van het heilig 
avondmaal in de Hervormde 
kerk te Vaals (Kerkstraat 47). 
Voorganger is ds. Harrie de 
Reus. Het orgel wordt bespeeld 
door Christine Moraal. Er is 
kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool.
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Chinees-Indisch specialiteiten restaurant

‘Rose Garden’
Heiweg 200, 6351 HZ Bocholtz

Voor meer informatie of reserveringen,

bel 0 4 5  -  5 4 4 1 4 2 0

Afhaalmenu A (1 pers.)

Babi pangang
Tjap Tjoy

Mini loempia’s
Saté

met 
kleine baknasi of bami

 e 10,50

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 16.00-21.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen 12.00-22.00 uur

November t/m februari: maandag gesloten, behalve zon- en feestdagen

Afhaalmenu B (2 à 3 pers.)

Babi pangang
Foe Yoe Hai

Koeloeyuk
Saté, kroepoek

met 
grote baknasi of bami

 e 15,95 (half nasi / 
half bami 0,75 

extra)

Afhaalmenu C (3 à 4 pers.)

Babi pangang
Tjap Tjoy

Kipfilet met sambalbaliesaus
Pisang goreng

Saté en kroepoek
met 2kleine bakkennasi of bami e 20,95

Afhaalmenu D (4 à 5 pers.)

Babi pangang / Foe Yoe Hai
Koeloeyuk

Kipfilet met ketjapsaus
Mini loempia’s

Saté en kroepoek
met 2

grote bakkennasi of bami e 27,75

Lopend buffet (v.a. 10 pers.): een heerlijke kop soep,  

u kunt onbeperkt eten van verschillende soorten

warme gerechten en vers fruit met slagroom.
Reserveren gewenst! Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar e 7,95 p.p.

Voor maar 

e 12,95
p.p.

Alle gerechten en menu’s met kleine bak mihoen e 2,50 en grote bak mihoen e 5,00 extra

Koffietafel, bruiloft of vergadering?
Wij zijn graag uw gastgever. Bel ons!

0 4 5  -  5 4 4 0 8 7 3
Stampstraat 26b

6369 BD  Simpelveld

hugo@meurers.nl

www.meurers.nl

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese

•  volledige gebitsprothese  

op implantaten

•  reparaties en passend maken  

van bestaande prothese

• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars
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Op 11 januari 2017 heet burgemeester 
Richard de Boer van Simpelveld besloten 

een woning aan de De Slag 12 in Bocholtz 
te sluiten, nadat er bij controle een hen-

nepplantage was aangetrofen. Gelet op de 
hoeveelheid was er sprake van het vervaardi-

gen van sotdrugs voor verkoop, aleveren of 
om te verstrekken.

Nadat de bewoner de door de poliie ach-

tergelaten restanten van de hennepplantage 
had verwijderd, is het pand op maandag 16 
januari 2017 voor de duur van 3 maanden 

gesloten. 
Het is de tweede woning die dit jaar wordt 
gesloten in verband met een overtreding van 
de Opiumwet. Op 6 januari werd een woning 
aan De Molt 14 voor 3 maanden verzegeld.

De burgemeester beschikt op grond van de 
Opiumwet over de bevoegdheid om een last 
onder bestuursdwang toe te passen en een 
woning voor bepaalde ijd te sluiten als daar 
drugs worden aangetrofen. 
Op welke manier de burgemeester gebruik 
maakt van deze bevoegdheid, is vastgelegd in 
het Damoclesbeleid van gemeente Simpel-
veld. 

Sluiing panden na vondst hennepplantages in Simpelveld

Donderdag 2 februari 2017
Tijdsip: 19.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Simpelveld
Voorziter: mr. R. de Boer

Agendapunten:

E Raadsvoorstel formaie griie
Een uitgebreide agenda en alle vergaderstuk-

ken vindt u op onze website:
www.simpelveld.nl onder het kopje bestuur/

gemeenteraad/vergaderschema

Openbare vergadering gemeenteraad Simpelveld 

Samen aan de slag voor Limburgse 
streekideniteit
Provincie stelt €1.000.000 beschikbaar voor 

verbinding tussen vrijwilliger, landschap en 
erfgoed.

Het karakter van Limburg
Loop, iets of rij door het Limburgse land-

schap, dan kom je ze overal tegen: bakhuis-

jes, kruisen, kapellen, kalkovens, groeves, 

oude knot- en leibomen, holle wegen, grat- 
en houtwalcomplexen. Het zijn deze typische 
elementen die het landschap karakter geven. 
Ze dragen in belangrijke mate bij aan de 
ideniteit van Limburg en de Limburgers. De 
betrokkenheid van mensen bij deze elemen-

ten is groot, wat zich uit in de vele betrokken 
vrijwilligers die helpen bij behoud en herstel 
van ons erfgoed. Om deze vrijwilligers te on-

dersteunen, en gemeenten te simuleren dit 

ook te doen, stelt de provincie Limburg 
€ 1.000.000 beschikbaar.

Lokale aanpak kleinschalig erfgoed
Lokale gemeenschappen en betrokkenheid 
maken het verschil. U maakt het verschil! 

Limburg is een provincie met veel monumen-

ten, daarom staat de provincie Limburg voor 
de keuze in welke monumenten zij investeert. 
Daarbij hebben vooral de grotere monumen-

Simuleringsgeld kleinschalig erfgoed

E  Openingsijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 

Tijdens de openingsijden kunt u vrij binnenlopen.  
Maakt u liever van tevoren een afspraak? Dat kan ijdens openingsijden.  
Bel voor een afspraak 14 045.

E  Wmo‐zorgloket 
Voor alle (aan)vragen over de Wmo kunt u ijdens openingsijden terecht 
in ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt 
ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 045.

E  Belasingloket 
Al uw persoonlijke belasingzaken regelt u via het digitale loket  

www.BsGW.nl. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen  
08.30 uur en 17.00 uur via het nummer 088 – 8420420 (lokaal tarief).

E  Jeugd en Gezin Simpelveld‐Bocholtz 

Ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar: telefoonnummer 14 - 045 of 
jeugdengezin@simpelveld.nl

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 

Op afspraak: tel. 14 045.
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ten de aandacht. 

Voor behoud van kleiner erfgoed ziet de pro-

vincie een grotere verantwoordelijkheid voor 
gemeenten en burgers. Om dit te simuleren 
en ondersteunen stelt de provincie Limburg 
budget beschikbaar. 

Voorwaarden:  

paricipaie, jeugd en verhalen
Wilt u eindelijk de vervallen dorpspomp, het 

bakhuis, de achterstallige bluspoel, de holle 
weg opknappen of de oude leibomen bij de 
dorpskapel snoeien? Of werkt u al aan klein-

schalig erfgoed of landschappelijk erfgoed en 
ziet u hier kansen om jeugd of ouderen te be-

trekken dan kunt u uw projecidee indienen 
bij IKL. Het project dient invulling te geven 
aan een paar speerpunten. Het bevorderen 

van burgerparicipaie staat daarbij voorop. 
Het project dient een burgeriniiaief te zijn 
of bij de uitvoering van het project dienen 
vrijwilligers de handen uit de mouwen 
steken. Ook het betrekken van jeugd en het 
vertellen van het verhaal van de plek en de 

geschiedenis zijn belangrijk. Als een project 
voldoet aan deze speerpunten dan draagt 
de provincie maximaal 25% bij in de kosten. 

Omdat de regeling een simuleringsregeling 
is voor gemeenten dient ook uw gemeente 

aan de inanciering bij te dragen.

Aanmelding en informaie
De simuleringsregeling van de provincie is 
een uitstekende kans voor dorps- en wijk-

raden, natuurverenigingen, heemkundever-
enigingen of individuele inwoners om werk 
te maken van projecten of ideeën die hen 

nauw aan het hart liggen. Wilt u ook aan de 

slag? Kijk dan op de website van htp://www.
ikl-limburg.nl/simuleringsgeld-kleinschalig-
erfgoed/voor de verdere projectvoorwaarden 
en het projectmeldingsformulier.

Meer weten?

Neem dan contact op met Siching IKL via 
046-3030530 en vraag naar Henk van Kuijk of 
Leon le Mire.

Oiciële 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:  realiseren carport

  Locaie:  Pater Damiaanstraat 18  

6369 SV Simpelveld

 Datum ontvangst: 23-01-2017

 Dossiernummer: 75594

E Voor:  realiseren terrasoverkapping en 
vervangen schuing en pergola 

  Locaie:  Peitzenberg 17  
6369 GX Simpelveld

 Datum ontvangst: 23-01-2017

 Dossiernummer: 74721

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 
vergunningen kunt u in dit stadium geen 
bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 
mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 
het college van burgemeester en wethouders 
een beslissing op de vergunningaanvraag 
heet genomen.
Voor informaie over deze aanvragen kan 
gebeld worden met de afdeling Dienstverle-

ning, telefoon 14 045.

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organi-
seert maandelijks in Parkstad inloopbijeen-

komsten. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
kunnen er onder het genot van een kopje 
koie hun verhaal vertellen of juist de zorgen 
even van zich afzeten. Aan de bijeenkomsten 
is maandelijks een thema gekoppeld. Voor 
deze maand is dit:

Vakanie
Als u als mantelzorger langdurig voor uw 
naasten zorgt, is het ijn als u af en toe even 
op adem kunt komen. Dat is belangrijk om 

de zorgtaak die vaak zwaar kan zijn vol te 
houden. Het zou ijn zijn om even alleen of 
met uw naaste op vakanie te kunnen. Wij 
willen u ijdens de inloop informeren over 
de mogelijkheden en hierin ook respijtzorg 
bespreken. 

Datum:  8 februari en verder elke tweede 
woensdag van de maand

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locaie:  De Rode Beuk, Kloosterstraat 57, 
Simpelveld

Nadat het thema besproken is, kunnen alge-

mene vragen met betrekking tot mantelzorg 
gesteld worden, desgewenst individueel. 
Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende 
(thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u 
van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig. Deelname, koie en 
thee zijn grais.

Kijk voor meer informaie op 
www.mantelzorgparkstad.nl
Telefoonnummer: 045-2114000. 

Email: info@mantelzorgparkstad.nl

Inloopdagen voor Mantelzorgers in de maand februari
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Voor behoud van kleiner erfgoed ziet de pro
vincie een grotere verantwoordelijkheid voor 
gemeenten en burgers. Om dit te simuleren 
en ondersteunen stelt de provincie Limburg 
budget beschikbaar. 

paricipaie, jeugd en verhalen

bakhuis, de achterstallige bluspoel, de holle 
weg opknappen of de oude leibomen bij de 

schalig erfgoed of landschappelijk erfgoed en 
ziet u hier kansen om jeugd of ouderen te be
trekken dan kunt u uw projecidee indienen 
bij IKL. Het project dient invulling te geven 

van burgerparicipaie staat daarbij voorop. 
Het project dient een burgeriniiaief te zijn 
of bij de uitvoering van het project dienen 
vrijwilligers de handen uit de mouwen 
steken. Ook het betrekken van jeugd en het 

geschiedenis zijn belangrijk. Als een project 
voldoet aan deze speerpunten dan draagt 

Omdat de regeling een simuleringsregeling 
is voor gemeenten dient ook uw gemeente 

aan de inanciering bij te dragen.

Aanmelding en informaie
De simuleringsregeling van de provincie is 

raden, natuurverenigingen, heemkundever
enigingen of individuele inwoners om werk 

nauw aan het hart liggen. Wilt u ook aan de 

slag? Kijk dan op de website van htp://www.
ikl-limburg.nl/simuleringsgeld-kleinschalig-
erfgoed/voor de verdere projectvoorwaarden 
en het projectmeldingsformulier.

Neem dan contact op met Siching IKL via 
046-3030530 en vraag naar Henk van Kuijk of 

Oiciële bekendmakingen en mededelingen
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:

Locaie:  Pater Damiaanstraat 18 

Dossiernummer

:  realiseren terrasoverkapping en 
vervangen schuing en pergola 

Locaie:  Peitzenberg 17 

Dossiernummer

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 
vergunningen kunt u in dit stadium geen 
bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 
mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 
het college van burgemeester en wethouders 
een beslissing op de vergunningaanvraag 
heet genomen.
Voor informaie over deze aanvragen kan 
gebeld worden met de afdeling Dienstverle
ning, telefoon 14 045.

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organi

komsten. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
kunnen er onder het genot van een kopje 
koie hun verhaal vertellen of juist de zorgen 
even van zich afzeten. Aan de bijeenkomsten 
is maandelijks een thema gekoppeld. Voor 
deze maand is dit:

Vakanie
Als u als mantelzorger langdurig voor uw 
naasten zorgt, is het ijn als u af en toe even 
op adem kunt komen. Dat is belangrijk om 

de zorgtaak die vaak zwaar kan zijn vol te 
houden. Het zou ijn zijn om even alleen of 
met uw naaste op vakanie te kunnen. Wij 
willen u ijdens de inloop informeren over 
de mogelijkheden en hierin ook respijtzorg 

:  8 februari en verder elke tweede 
woensdag van de maand

Locaie:  De Rode Beuk, Kloosterstraat 57, 

Nadat het thema besproken is, kunnen alge
mene vragen met betrekking tot mantelzorg 
gesteld worden, desgewenst individueel. 
Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende 
(thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u 

Aanmelden is niet nodig. Deelname, koie en 
thee zijn grais.

Kijk voor meer informaie op 
www.mantelzorgparkstad.nl

Email: info@mantelzorgparkstad.nl

Inloopdagen voor Mantelzorgers in de maand februari
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E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht, reguliere procedure

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

E Voor: legaliseren keerwanden
  Locaie:  Rolduckerweg 13 te 6369 GS 

Simpelveld

 Verzenddatum: 19 januari 2017

 Dossiernummer: 73736

E Voor: legaliseren appartementen
  Locaie:  Heiweg 182, 182a en 182b  

6351 HZ Bocholtz
 Verzenddatum: 19 januari 2017

 Dossiernummer: 55126

E Voor: legaliseren erfafscheiding
  Locaie:  Pater Damiaanstraat 1 te  

6369 ST Simpelveld  

Kanthuisstraat 1 te  

6369 SM Simpelveld

 Verzenddatum: 23 januari 2017

 Dossiernummer: 74198

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien ijdens de openings-

ijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van verzending 
daarvan bezwaar maken, door het indienen 
van een bezwaarschrit bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel-

veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Het bezwaarschrit moet op grond van arikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevat-

ten: de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden waarop het bezwaarschrit rust. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Limburg 
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer-

mond. Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden getrofen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie-

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

E  Kennisgeving verlenging beslis-
termijn, wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht heb-

ben besloten voor de volgende aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken:

Voor: Aanleg waterbufers 
Locaie:  Wijnstraat t.o. no. 8/ Henneberg-

straat Simpelveld 

Dossiernummer: 73438 

De beslistermijn wordt verlengd in verband 
met het opvragen van aanvullende gegevens. 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslis-

datum 8 maart 2017

E  Kennisgeving wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 
(WABO) reguliere voorberei-
dingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat het volgende besluit is 
genomen:

Omgevingsvergunning
Voor:  een proefopstelling voor de scheiding 

van afvalwater met de technologie 
Bluetec Forward Osmose 

Locaie:  Waterschapsbedrijf Limburg (RWZI), 
Rafelsbergerweg 6, 6369 XV Sim-

pelveld

Datum besluit: 24 januari 2017

Zaaknummer: 72756

Het besluit is op 24 januari 2017 verzonden 
aan de aanvrager.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken 

liggen met ingang van de verzenddatum 
gedurende zes weken ter inzage bij de afde-

ling Dienstverlening in het gemeentehuis in 
Simpelveld, elke werkdag ijdens de ope-

ningsijden.

Rechtsbescherming
Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt 
en u het met de inhoud van dit besluit niet 

eens bent, kunt u binnen zes weken na de 
dag van verzending daarvan bezwaar maken, 
door het indienen van een bezwaarschrit bij 
het college van burgemeester en wethouders 
van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG 

Simpelveld.

Op deze procedure is de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. Het bezwaar-
schrit moet worden ondertekend en moet 
ten minste bevaten: naam en adres van de 
indiener, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden van het bezwaar (moivering).

Het indienen van het bezwaarschrit heet 
geen schorsende werking. Als u een bezwaar-
schrit heet ingediend, dan kunt u tevens 
een verzoek tot het trefen van een voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzie-

ningenrechter van de Rechtbank Limburg, 
sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ 

Roermond of digitaal met DigiD via htp://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 
de dag volgend op de beroepstermijn van 
6 weken. Indien binnen de beroepstermijn 

tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter 
een verzoek tot het trefen van een voorlopi-
ge voorziening als bedoeld in arikel 8:81 van 
de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, 
treedt het besluit niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twiter, Facebook
en Instagram
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 sv Simpelveld
Wilse Danse,  
Sjpringe en Zinge??? 
Op zaterdag 11 februari a.s. is 
er een super gezellige carnavals-
middag voor al onze jeugdleden 
in de kantine van SV Simpel-
veld. Vanaf 16.00 uur zijn jullie 
allemaal van harte welkom....
verkleed uiteraard! DJ Sem zal 
zorgen voor de beste carnavals-
liedjes, waarop jullie dan hele-
maal los kunnen gaan. 
Natuurlijk hebben wij ook een 
aantal prijsjes weg te geven voor 
de mooist verklede carnavalist 
die middag.
Vanaf 19:00 zijn dan ook alle pa-
pa's en mama's welkom en kun-
nen zij nog even samen met jul-
lie een drankje doen. Ook onze 
senioren leden zijn natuurlijk 
vanaf 19:00 uur welkom.

 WNK Simpelveld
Prima resultaten
Tijdens de halve inale in Horn 
om het Limburgs Kampioen-
schap turnen dames hebben de 
turnsters van Werk Naar Krach-
ten Simpelveld prima gepres-
teerd. Liefst 4 turnsters wisten 
zich te plaatsen voor de inale: 
Sanne Lenssen, Jisse Jehne, Jitte 
Leclaire en Fabiënne Schmitz.
Voor Jitte en Fabiënne waren er 
zelfs podiumplaatsen: Jitte werd 
3e en Fabiënne 1e in hun catego-
rie. Een super prestatie !!
Ook de andere turnsters van 
WNK hebben goed gepresteerd, 
maar helaas was dat niet vol-
doende om de inale te berei-
ken. Dit waren: Maud Vleugels, 
Marit Rober, Isis Leclaire, Mirte 
Amkreutz, Isa Vleugels en Maxe 
Crutzen.
Wel zijn er nog voor diverse 
turnsters toestelinales. Deze 
wedstrijd wordt op 4 februari ge-
houden in Panningen. 
Proiciat aan alle turnsters en 
hun leiding: Jacqueline Hoek, 
Esther Meijers en Fieny van der 
Weerden.

 Helios
Thuiswedstrijd
Het goed draaiende team van 
KSV Helios heeft a.s. zaterdag 4 
februari haar tweede thuiswed-
strijd. De gewichtheffers uit Sim-
pelveld verschijnen in de eigen 
sporthal dan aan de halter tegen 
de teams van KG Wuppertal en 
AC Mengede 2 (Dortmund).
Na een slechte start is Mengede 
de laatste wedstrijden uitste-
kend bezig en ruikt haar laatste 
kans om de inale op zaterdag 18 
maart a.s. te halen. De grootste 
concurrent daarvoor is Wupper-
tal dat ook zal strijden voor deze 
plek. Voorwaarde voor Mengede 
is wel dat zij deze wedstrijd wint.
Helios van haar kant wil absoluut 
ook deze wedstrijd naar zich toe-
halen. Niet alleen blijft men dan 
op de eerste plaats in de ranglijst 
staan maar komt het doel om 
ook eerste in de reguliere com-
petitie eindigen dichterbij. De 
inale kunnen de mannen van 
Helios bijna niet meer ontgaan 
maar er is ook een ander doel. 
De nummer 1 op het einde van 
de competitie heeft namelijk het 
recht om de inale te organiseren. 
En Helios wil de belangrijkste 
wedstrijd van het jaar naar Sim-
pelveld halen zodat voor eigen 
publiek de strijd om het kampi-
oenschap betwist kan worden.

Het wordt dus weer een span-
nende wedstrijd die op zaterdag 
4 februari a.s. om 17.00 u. begint 
in de sporthal aan de Sportlaan 
1 in Simpelveld. Het team zal 
geformeerd worden rond de 
vaste kern van Bente Brauwers, 
Erwin Rasing, Erik Aller en Tim 
Botzem.

 rkvv WDZ
Winterwandeling  
veteranen
Op zondag 22 januari gingen een 
vijftigtal veteranen, partners en 
kinderen aan de wandel in het 
prachtige natuurgebied van Ter-
worm. De groep vertrok vanaf 
het zwembad in Voerendaal 
waarna de wandelaars al gauw 
het prachtige kasteel Cortenbach 
passeerden. Door de velden ging 
het richting Eyckholter molen. 
Een stuk verderop boden de tui-
nen van Kasteel Terworm en het 
kasteel zelf een sprookjesachtige 
omgeving. Een fraaie plek voor 
de groepsfoto. 
De kofie en vlaai wachtten in de 
bar van het van der Valk hotel in 
Heerlen. Na de inwendige mens 
voorzien te hebben van enige ex-
tra vloeibare brandstof ging het 
terug naar het startpunt. Rond 

drie uur was het gezelschap terug 
in het WDZ clubhuis, waar van 
de Chinees-Indische rijsttafel, 
perfect verzorgd door restaurant 
Rose Garden, al snel weinig meer 
over was. Het bleef vanzelfspre-
kend nog enige uurtjes erg gezel-
lig in het clubhuis.  

Bliksemloterij
De winnende lotnummers van 
de WDZ verloting zijn:
1e prijs: 5162
2e prijs: 3712
3e prijs: 0730
4e prijs: 1473
5e prijs: 4559
6e prijs: 0426
7e prijs: 0093
8e prijs: 0158
9e prijs: 1650
10e prijs: 3528

Prijswinnaars kunnen na telefo-
nische afspraak hun prijs afhalen 
bij: Bart Wetzels, Verzetstraat 34, 
Simpelveld, 06-28940882 of
Jurgen Spork, Kanthuisstraat 55, 
Simpelveld, 06-50123315

 Sportclub’25
Carnavalsmiddag jeugd
Op zaterdag 18 februari is de car-
navalsmiddag voor de jeugd van 
Sportclub'25. Om 14.30 uur be-
gint het hossen, zingen en sprin-
gen. Iedereen is van harte wel-
kom in ons clubhuis. Dus neem 
je opa en oma, ouders, broertjes 
en zusjes en andere vriendjes en 
vriendinnetjes mee en kom ge-
zellig naar deze Toppie middag. 

Pannenkoekenwandeling
Op zaterdag 11 februari a.s. or-
ganiseert de jeugdafdeling van 
Sportclub‘25 een heuse pan-
nenkoekenwandeling. Alle 
voetballer(tjes), ouders, broer-
tjes en zusjes, opa‘s en oma‘s en 
zelfs de hondjes zijn van harte 
welkom op deze winterwande-
ling. Bij terugkomst in de kan-
tine wacht er voor iedereen een 
overheerlijke pannenkoek! En 
voor de ouders is er eventueel 
een heerlijke kop soep!
Vertrek: 14:00 uur Vanuit de 
kantine van Sportclub‘25.
De wandeling duurt ongeveer ±1 
uur en de kinderwagen kan ook 
mee!

Eerste keer Tieëke Zinge 
De eerste keer Tieëke Zinge bij 
Sportclub'25 onder leiding van 
Jo in de Braek. Wat was het een 
daverend succes, het was een ge-

zellige en druk bezochte avond. 
Deze vernieuwde versie van onze 
jaarlijkse carnavalsavond was 
zeer geslaagd. 3 leuke optredens, 
veel gezelligheid en de nieuwe 
prins van Sportclub'25 (Rik Loo-
zen) waren de ingrediënten van 
een geslaagde avond. Nogmaals 
dank aan de barvrijwilligers van 
BBC'77, de aanwezige carnavals-
verenigingen en natuurlijk de ar-
tiesten. Het was Toppie!

Programma: 
Zondag 5 februari 2017
1ste: Leonidas-Wolder - Sp.cl.'25 14.30
2de: Sp.cl.'25 - Langeberg 2  12.00  
3de: Sp.cl.'25 - Vijlen 3  10.00 
4de: Sp.cl.'25 - SV Geuldal VR1 11.00

Uitslagen:
Zaterdag 28 januari 2017
JO9-1: Sp.cl.'25 - SNC JO9-1         
JO9-1: Sp.cl.'25 - Hulsberg JO9-1 
Zondag 29 januari 2017
1ste : Sp.cl.'25 - VV Hellas 1 

 hv Olympia
Uitslagen:
Zondag 29 Januari
Olympia/Esia D1 – Noav D2 11-15
Olympia DC1 – Noav DC2 8-17
Olympia DB1 – Zwart Wit DB1 12-12
Olympia/Juliana DA1 – Born DA1 27-18
Olympia DS1 – Zwart Wit DS1 15-21

Programma: 
Zaterdag 4 Februari
ESC’90 DS3 – Olympia DC1
Esia/Adio DB1 – Olympia DB1
Born D2 – Olympia/Esia D1
Zondag 5 Februari 
Noav DS2 – Olympia DS1
Gemini DA1 – Olympia/ Juliana DA1

 BBC’77
Competitie
Op zondag 29 januari werden 
onderstaande wedstrijden ge-
speeld. De uitslagen:
BBC 1 – Van Zundert/Velo 4 3-5
BBC 2 – Roosterse BC 4 1-7
BBC 3 – Roosterse BC 5 2-6
BBC 4 – BC ’t Roat 2 6-2
BBC 5 vrij

Kijk voor meer nieuws en in-
formatie op onze website www.
bbc77.nl of vind ons op Face-
book: Bocholtze Badminton 
Club ’77.


