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BOCHOLTZ - Op zondag 9 decem-
ber bent u hartelijk welkom voor 
een gezellig, muzikaal samenzijn. 
In de aanloop naar het Kerstfeest, 
is de Koninklijke Philharmonie 
Bocholtz uitgenodigd door het 
Mannenkoor David Simpelveld 
om een concert te geven met 
haar nieuwe dirigent Frenk Rou-
schop en samen met de man-
nenkoren David en Lauwerkrans 
uit Simpelveld en Mechelen, on-
der leiding van Jean Lardinois. 
Krismes Tsezame wordt voor u 
gespeeld en gezongen in de pa-
rochiekerk van St. Remigius te 
Simpelveld. De eerste noten klin-

Krismes Tsezame: de Philharmonie en mannenkoren 
David en Lauwerkrans vieren Kerst met u

ken om 18.00 uur.
Wie raakt er niet meteen door 
in de goede stemming zodra ie 
de prachtigste kerstliedjes hoort? 
De welbekende, traditionele ca-
rols komen allemaal aan bod, 
maar wel met verrassende tint-
jes. Een reis door de tijd, want 
waar we met de klassieke kerst-
liederen beginnen die die fraaie 
sfeer oproepen van Dickens‘ A 
Christmas Carol en we het brede 
programma aanvullen met een 
aantal prachtige aria’s en koor-
stukken van Dvorák, Verdi en 
Mendelssohn, eindigen we met 
de golden oldies en evergreens 

uit het jongere kerstrepertoire. 
De warme hout- en koperklan-
ken weergalmen prachtig bij de 
kerststal in de kerk, al helemaal 
wanneer ze verrijkt worden door 
de beide koren en de solostem 
van sopraan Marleen Everink.
U bent hartelijk welkom, deze 
tweede advent, zondag 9 decem-
ber, om de kersttijd in te luiden 

met de Koninklijke Philharmo-
nie Bocholtz, het Mannenkoor 
David Simpelveld en het Man-
nenkoor Lauwerkrans Mechelen 
in de St. Remigiuskerk in Simpel-
veld om 18.00 uur. De entree tot 
het concert bedraagt € 7,50 en 
kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
voorverkoopadressen Plus Bo-
choltz en Café Oud-Zumpelveld.

Zaterdag 8 december en  
zondag 9 december 

KERKRADE - De historische kruis-
gangen van Abdij Rolduc te 
Kerkrade zijn weer het decor 
voor Kerstwereld Rolduc. De 900 

jaar oude abdij – een uniek com-
plex op zichzelf – wordt omgeto-
verd in een magische kerstwereld 
met zeventig gezellig ingerichte 
kraampjes. De marktkramen 
worden speciaal geselecteerd op 

Kom naar de Kerstwereld Rolduc 2018

Lees verder op pagina 3>



3weekblad d’r Troebadoer nr. 49 | dinsdag 4 december 2018 weekblad d’r Troebadoer nr. 49 | dinsdag 4 december 2018 2

VISHANDEL
F. ERKENS

e 180
 per stuk

3 stuks voor e 500

Zalmfilet
e 2100

Hollandse
nieuwe

zonder huid

per kilo e 1900
op de huid

per kilo

Kibbelingen
met saus

per bakje e 350

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

Advertentie/redactie-adres
-  TMdesign 

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

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

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

Gezocht bezorgers
Voor Bocholtz, Lemiers, 
Mechelen en Vaals

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
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Bezorg(st)er gezocht
Voor een route in Mechelen zoeken 
we nog een sportieve bezorger voor 

d’r Troebadoer.
info@weekbladtroebadoer.nl

Kleintjes

Te koop
Kerstbomen 
en Nobilis-groen
Koolhoverweg 31
Bocholtzerheide

Kleintje plaatsen? 
Heeft u iets te koop of zoekt 
u iets? Laat het weten via het 

plaatsen van een kleintje.
Prijs v.a. e 10.- (5 regels)

info@weekbladtroebadoer.nl

Kerstbomen
Ook dit jaar weer alle soorten. 

Breng uw standaard mee en we 
maken de kerstboom passend.

Heiweg 8 Bocholtz 045-5440731

kwaliteit en kerstgedachte. Er 
worden bijzondere producten 
aangeboden op het gebied van 
kerstdecoratie en kunstzinnige 
kerstcadeaus. Hier vindt u net 
dat speciale cadeautje wat u nog 
mist voor onder de kerstboom.
Kinderen Voor de kinderen is er 
een speurtocht uitgezet door de 
kruisgangen en er is een speciaal 
ingerichte kerstkamer waar ze 
naar hartenlust kerstversierin-
gen kunnen knutselen. Een heus 
Poppentheater staat voor hen op 
het programma en ze kunnen 
volop genieten van het bewegen-
de, magische Winterlandschap 
van Servé Kuijer. 
Koren Geen Kerst zonder mu-
ziek. Verschillende koren uit de 
regio brengen hun liederen ten 
gehore in het, met prachtige 
muurschilderingen versierde, 
kerkje van stichter Lambertus 
van Rolduc.
Kletskoppen! Onder het genot 
van een glas Glühwein even bij-
kletsen over geliefden past. In de 
Foyer en in de Kannunik kunt 
u genieten van diverse hapjes 
en drankjes. Zelfs natafelen met 
een heerlijk 3-gangen menu is 
mogelijk? Reserveer hiervoor 
alvast een tafel in de sfeervolle 
Kloosterbrasserie ‘De Kanunnik’. 
Er zijn een beperkt aantal tafels 
beschikbaar. 
Kerkraadse goede doelen De op-
brengsten van Kerstwereld Rol-
duc 2018 gaan ook dit jaar weer 
volledig naar goede doelen. Aan 
de stand van Rotary kunt u lek-
kers voor onder de kerstboom 
kopen. Ook de opbrengst hier-

Nieuwe collectie 
sieraden bij  
juwelier J. Kicken

SIMPELVELD - Wij hebben een bij-
zonder mooie collectie sieraden 
samen gesteld. De meeste van 
deze sieraden zijn vervaardigd 
door goudsmeden uit verschil-
lende Europese landen, waaron-
der Spanje, Polen en Duitsland. 
U kunt nu unieke betaalbare 
sieraden shoppen voor uzelf of 
iemand anders. Kom vrijblij-
vend kijken. Wij zijn iedere dag 
tot kerstmis open. Kijk op onze 
site www.juwelierkicken.nl voor 
de speciale december openings-
tijden. Uiteraard worden onze 
cadeaus ingepakt in een gratis 
feestelijke cadeauverpakking.
In december heeft juwelier J. Kic-
ken een feestelijke actie: KOOP 
en WIN. Elke klant krijgt een lot 
en maakt kans op een GRATIS 
Zinzi horloge. 
Tevens ontvangt iedere klant bij 
aankoop vanaf 125,- een kerst-
cadeau (uitgezonderd andere ac-
ties). Het hele team van Juwelier 
Kicken staat voor u klaar!

WITTEM - Het concert dat het 
befaamde Solistenkoor van de 
Philharmonie uit St. Petersburg 
komende vrijdag, 7 december, 
geeft in de Gerarduskapel van 
Klooster Wittem is vrijwel uit-
verkocht. Voor het tweede con-
cert, op dinsdag 11 december, 
zijn wel nog voldoende kaarten 
verkrijgbaar. Beide concerten be-
ginnen om 20.00 uur; den entree 
is 16 euro. Kaarten kunnen wor-
den gereserveerd, uitsluitend per 
mail via jbrauers@ziggo.nl Losse 
kaarten kunnen worden gekocht 
aan de receptie van Klooster 
Wittem.
Hoewel er in de Gerarduskapel 
ruim 500 bezoekers kunnen, 
heeft CultuurFonds Wittem, dat 
beide concerten organiseert, be-
sloten om per concert maximaal 
450 kaarten te verkopen. ,,Op 
die manier blijft een en ander 
ook voor de organisatie goed 
overzichtelijk”, zegt voorzitter Jef 
Brauers van het CultuurFonds . 
,,Voor de vrijdagavond zijn die 
kaarten bijna allemaal weg, voor 
de dinsdag hebben we nog plek 
voor 100 mensen”.

Eerste concert Solistenconcert Petersburg 
vrijwel uitverkocht

Het Solistenkoor St. Petersburg 
komt vrijdag en dinsdag voor res-
pectievelijk de 29ste en 30ste keer 
zingen in Wittem. ,,Naast het op-
luisteren van een aantal missen 
en een aantal besloten concerten 
is Wittem de enige plek waar het 
koor een openbaar avondvul-
lend concert verzorgt.” Volgens 
het CultuurFonds wordt het dit 
jaar een bijzonder optreden, om-
dat dirigente Olga Stupneva het 
koor een nieuwe impuls heeft ge-
geven in het afgelopen jaar; liefst 
zes nieuwe solisten maken dit 
jaar hun opwachting in Wittem. 
De concerten verlopen volgens 
een vast stramien: in het eerste 
gedeelte zingt het koor vooral 
sacrale muziek van de grote Rus-
sische componisten, na de pauze 
komt de Russische volksmuziek 
uitgebreid aan bod.

Dirigente Olga Stupneva

van gaat volledig naar het goede 
doel. In de afgelopen 6 jaar kon 
zo bijna € 100.000,00 terug-
vloeien in de samenleving. Zo 
wil Rotaryclub Kerkrade graag 
bijdragen aan het welzijn en wel-
bevinden van de stad en haar in-
woners. Via de website www.ro-

tary.nl/kerkrade is hierover meer 
informatie aan te treffen.

Openingstijden
Zaterdag en zondag van 11.00 
uur tot 17.00 uur.
Locatie: Abdij Rolduc, Heyen-
dallaan 82, 6464 EP Kerkrade

Entree: volwassenen: € 3,50
kinderen tot 12 jaar gratis
Voor meer informatie, ga naar 
www.kerstwereldrolduc.nl

Zondag 2 december
✗  Start Kribkeswandeling 

Voerstreek, t/m 6 januari
Vrijdag 7 december
✗  Solistenconcert Petersburg, 

Gerarduskapel Wittem, 20.00 
Zaterdag 8 december
✗  Kerstwereld Rolduc, abdij 

Rolduc, 11.00-17.00
✗  Dansvoorstelling, Lemiers 

Dance Centre, 19.30, Obelisk
✗  Stubefeest Ubachsberg, 
✗  Herdenkingsdienst mijnen 

Terwinselen, 10.00
✗  Kerststallententoonstelling, 

klooster Wittem 13.30-16.30
Zondag 9 december
✗  Kerstwereld Rolduc, abdij 

Rolduc, 11.00-17.00
✗  Indoor kerstmarkt, Oud-

Zumpelveld, 11.00-17.00
✗  Wienertreffen, cafe Oud 

Bocholtz, v.a. 15.00
✗  Krismes Tsezame, Kerk 

Simpelveld, 18.00
✗  Kerstconcert zangkoor Vijlen, 

St. Martinuskerk, 14.30
✗  Dansvoorstelling, Lemiers 

Dance Centre, 14.30, Obelisk
✗  Kerststallententoonstelling, 

klooster Wittem 12.00-16.30
✗  Adventsconcert Avec Plaisir, 

Kopermolen, 16.00
✗  Wandeling Epen, start P-plaats 

kerk, 12.00
Dinsdag 11 december
✗  Solistenconcert Petersburg, 

Gerarduskapel Wittem, 20.00

Volgende week!
Vrijdag 14 december
✗  Kerstmiddag St Jozef, cafe 

Oud-Bocholtz, 15.00
Zaterdag 15 december
✗  Kerst met Ruud Verhoeven, 

theater de Klimboom, 20.00
Zondag 16 december
✗  Kerstconcert mannenkoor 

Vaals, St Pauluskerk, 17.00 
✗  Kerstconcert met Blech Mich, 

theater de Klimboom, 20.00
✗  Kerstmuziek Muzieklab, 

Kopermolen, 15.00-16.00
✗  Kerstwandeling in het Geuldal, 

12.30-15.00 en 16.00-19.00

Later dit jaar!
Zondag 30 december
✗  Oliebollentocht Simpelveld, 

vertrek Oud-Zumpelveld
✗  Buuttereednergala, 

Harmoniezaal Bocholtz

Volgend jaar!
Weekend 15 t/m 17 februari
✗  Jubileum 5x 11 jaar cv de 

Boemelaire Wahlwiller
Zaterdag 18 mei
✗  BikeNight Challenge 

Simpelveld 

Kerstconcert: 
Böhmische Weihnachten 
met Blech Mich

SIMPELVELD - Ga er maar goed 
voor zitten: voor een wel heel 
bijzonder en uniek Kerstcon-
cert van Blech Mich. Op zon-
dagavond 16 december om 20 
uur in Theater De Klimboom te 
Simpelveld.
Vier jaar geleden vonden 9 top-
muzikanten uit verschillende 
disciplines elkaar in de liefde 
voor Böhmische muziek. Het 
voor deze regio unieke ensem-
ble, met muzikanten die in big-
bands en toporkesten furore 
hebben gemaakt, heeft dan ook 
een bijzonder kerstconcert be-
dacht. “Spaß am spielen” staat 
bij “Blech Mich...?” zonder meer 
hoog in het vaandel. U kunt ge-

nieten van traditionele Oosten-
rijkse kerstmuziek, van onver-
valste Böhmische Blasmusik, van 
harmonische zang en van een 
bijzonder kerstverhaal. Dit zijn 
de ingrediënten voor dit afwisse-
lende kerstconcert. Voor de lief-
hebbers van hoogstaande blaas-
muziek een must zo vlak voor 
de kerst. Kaartjes kosten € 12,50. 
Reserveren via info@puurweijers 
enweijers.nl of via 0655954525

Vervolg van pagina 1: Kerst Rolduc



5weekblad d’r Troebadoer nr. 49 | dinsdag 4 december 2018 weekblad d’r Troebadoer nr. 49 | dinsdag 4 december 2018 4

KOOPZONDAGEN
van 13.00-17.00

9 december
16 december
23 december

Mijn naam is Mariëlle Cransveld en ik ben uw persoonlijk reisadviseur.

Voordelen als u de vakanie bij mij boekt zijn:

• Persoonlijk advies op maat
• Afspraak wanneer het u uitkomt (ook in de avonduren en in het weekend)
• Absoluut niet duurder dan online boeken
• Groot aanbod in NL, BE en DU touroperators
• Uw eigen aanspreekpunt

Meer informaie nodig? Neem eens vrijblijvend contact op!

Email: marielle@dimension‐experts.com
Bel of app naar 06 - 1851 3556

Kribkeswandeling 
Heuvelland en de 
Voerstreek

HEUVELLAND - Adventtijd, tijd van 
bezinning, de hang naar vervlo-
gen tijden, het opzoeken van 
familie en vooral er voor elkaar 
zijn. Daar horen de kribkeswan-
delingen van het Heuvelland en 
De Voerstreek zeker bij. Kerstmis 
is traditie en de kribkeswande-
lingen zijn dat inmiddels ook.
Met zorg hebben de diverse krib-
kesbouwers in het Heuvelland en 
De Voerstreek alles van zolder 
en uit de kast gehaald, hun fan-
tasie weer laten om een zo breed 
mogelijk scala aan kribkes en 
kerst gerelateerde versieringen te 
presenteren.
In het decor van het Heuvelland 
en De Voerstreek wandelen, ont- 
en opladen en genieten van de 
natuur, de omgeving en bovenal 
de kribkes. Kinderen struinen 
mee, opa en oma maken een 
ommetje en de echte doortrap-
per knoopt de wandelingen aan 
elkaar. Onderweg een warm 
welkom met een drankje en een 
hapje bij de diverse deelnemers. 
Stichting Kribkeswandeling 
Heuvelland presenteert, vanaf de 
eerste advent zondag 2 decem-
ber, via de website www.kribkes.
nl verschillende wandelingen 
die in de diverse Heuvelland en 
de Voerstreek dorpen van start 
gaan. De sfeervolle website is ge-
bruikersvriendelijk en de wande-
lingen inclusief de bijbehorende 
kaartjes zijn gemakkelijk te 
downloaden, te printen of via de 
mobiele apparatuur onderweg 
mee te nemen. 
Slecht ter been of gewoon een 
leuke tour met de auto maken? 
Een autoroute verbindt de krib-
kes die te ver uit elkaar liggen of 
niet direct in een gebied liggen 
waar wandelingen langs leiden. 
De route biedt een geweldige 
beleving van de omgeving, onze 
heuvels en de pittoreske dorpjes. 
Vanaf 2 december tot en met 6 
januari 2019 delen diverse be-
drijven en inwoners in het Heu-
velland en De Voerstreek hun 
kerstgedachten door de presen-
tatie van de kribkes.

De sfeer rondom de kribkes-
wandeling is altijd ingetogen. De 
routes zijn via de website www.
kribkes.nl of www.kribkes.be te 
downloaden. Schrijft u zelf een 
kerstverhaal of kerstgedicht? 
Stuur dit dan in via kribkes@
gmail.com . De mooiste inzen-
dingen zullen geplaatst worden 
op de site.
Voor één ieder die enthousiast is 

en de Stichting een warm hart toe 
wil dragen is er de mogelijkheid 
om voor € 10,00 per jaar ‘vriend’ 
te worden van de kribkes. 
Meer informatie op www.krib 

kes.nl of www.kribkes.be of op 
(0031) (0)43-4551557. 
Kerstmis en de kribkes kennen 
geen grenzen, laat de adventtijd 
maar beginnen. 

Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

geldig t/m a.s. zaterdag

Varkensfiletrollade  
met gratis champignonroomsaus  500 gr. € 5.98

Souvlaki lapjes  4 halen 3 betalen

Lange varkenshaas  
met truffelroomsaus  100 gr. € 1.55

3 Malse biefstuk met saus voor € 8.25

500 gr. Zuurvlees & 500 gr. goulash  voor € 11.98

Varkenshaas honingmosterd  100 gr. € 1.65

Koude schotel  500 gr. € 4.98

Kipsalade  100 gr. € 1.25

zetfouten voorbehouden

100 gr. geb. pastei
100 gr. geb. gehakt
100 gr. hamworst
100 gr. cervelaat                        samen e 4.98

Sint-pakketje

Woensdag pakjesdag:

500 gr. pakje gehakt & 500 gr. pakje braadworst € 6.45

Aanbiedingen

Wouden meergranen  van 2.75
voor  2.25

5 Bonkies van 2.50
voor  1.75

Open kersenvla  van 10.85
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

Fanfare St.Cecilia 
Bocholtz steunt L1/NL 
Voedselbankactie 

BOCHOLTZ - Fanfare St. Cecilia Bo-
choltz gaat dit jaar de jaarlijkse 
actie “Samen voor de Voedsel-
bank” steunen. Deze actie wordt 
in Limburg reeds enkele jaren 
samen met andere regionale 
omroepen georganiseerd. De 
fanfare wil graag een steentje 
bijdragen aan deze actie, welke 
bedoeld is om minder bedeelde 
mensen iets extra’s te kunnen 
geven voor de feestdagen. Daar-
naast kunnen wij als vereniging 
onze maatschappelijke rol in de 
gemeenschap op een andere ma-
nier, dan u van ons gewend bent, 
laten blijken. De landelijke actie 
loopt van 5 tot en met 13 decem-
ber 2018. Wat vooral gevraagd 
worden zijn lang houdbare pro-
ducten zoals pasta producten, 
rijst, blikgroente, blikken vlees, 
houdbare zuivel in pakken, kof-
fie/thee, pakken aardappelpuree, 
pindakaas, hagelslag. e.d. 
Voor meer informatie kunt u na-
tuurlijk terecht op de website van 
L1, https://l1.nl/voedselbank/
Hier kunt u ook terecht 
voor het zogenaamde bood- 
schappenlijstje. Inleveren van 
genoemde producten bij de fan-
fare kan op woensdag 5 en 12 
december. Telkens van 19.00 tot 
20.30 uur in de harmoniezaal, 
Dr. Nolensstraat 5a te Bocholtz.
Indien u onverhoopt geen ver-
voer hebt en toch een pakket wilt 
doneren kunt u dit aangeven via 
info@fanfarebocholtz.nl. Dan 
zullen, na overleg, de producten 
bij u thuis opgehaald worden.
Fanfare St. Cecilia hoopt natuur-
lijk op uw gulle gaven zodat wij 
namens de hele “Bocheser” ge-
meenschap iets aan deze actie 
kunnen bijdragen.

Stubefest 
Ubachsberg

UBACHSBERG - Op zaterdag 8 de-
cember zal wederom het Stube-
fest! plaatsvinden. Ook dit keer 
zijn we weer te gast in de loods 
bij de Aelmans Adviesgroep aan 
de Kerkstraat 4 te Ubachsberg. 
We hebben niemand minder 
dan de feestband PROOST we-
ten te strikken voor een memo-
rabel feestje. DJ Coen zal de rest 

van de avond muzikaal omlijs-
ten. Dus kopen, kopen, kopen 
die kaarten! Dit kan online via 
https://zcdestube.nl/ of bij de 
oude vertrouwde voorverkoop-
adressen: Boerderijwinkel Gebr. 
Spee Ubachsberg, de Witte Bazar 
Simpelveld en Lukoiltankstation 
Emmaberg. Kaarten kosten in 
de voorverkoop € 10,- en aan 
de kassa € 13,-. Like onze pagina 
www.facebook.com/stubefest 
voor info en de laatste nieuwtjes. 
Tot 8 december!

Kerstviering
Op woensdag 19 december sluit 
Zij Actief Mechelen het jaar tra-
ditioneel af met de kerstviering 
en het kerstdiner. Om 18.30 uur 
begint de kerstviering ter attentie 
van al onze leden en overleden 
leden in de Geulhof. Aansluitend 
is er een gezellige avond onder 
het genot van een kerstdiner en 
een drankje. Dhr. Moonen zal de 
avond muzikaal opluisteren. 
De kosten zijn € 10,- per persoon 
en kan tot 12 december worden 
overgemaakt op rekeningnum-
mer: NL96 RABO 0132292165 
t.n.v. Zij Actief Mechelen. Het 
bestuur hoopt veel leden die 
avond te mogen begroeten om 
er samen een gezellige en sfeer-
volle avond van te maken. Tevens 
ontvangen de leden dan het pro-
grammaboekje voor 2019.

afdeling Mechelen

Vocalgroup Magan 
december 2018
MECHELEN - Na een korte herfst, 
staat Vocalgroup Magan uit Me-
chelen alweer klaar om op een 
aantal plekken haar sfeervolle 
kerst- en winterrepertoire ten 
gehore te brengen. Samen zullen 
koor en combo, o.l.v. dirigent Jo 
Smeets op de volgende data acte 
de presence geven:
-  Zondag 9 december 15.00 

uur Kerst-kunst-markt kasteel 
Mheer 

-  Woensdag 26 december 10.00 
uur opluisteren H. Mis kerk 
Mechelen

Voor meer info: 
www.vg-magan.com of kijk op 
onze Facebook-pagina

Muzieklab presenteert 
sfeervolle (kerst-)
muziek in Kopermolen

VAALS - Zondag 16 december 
15.00 - 16.00 uur presenteren pi-
anoleerlingen tussen 5 en 50 jaar 
hun mooiste pianomuziek en 
kerstliederen voor publiek.
Dit jaar heeft ut Muzieklab in 
de voormalige Lutherse Kerk 
(ook bekend als “de Kopermo-
len”) in Vaals een mooie locatie 
gevonden om deze uitvoering te 
houden! 
Wie ut Muzieklab vanaf het be-
gin in Simpelveld gevolgd heeft, 
zal genieten van de vorderingen 
die de leerlingen in deze paar ja-
ren gemaakt hebben.

Het publiek hoort op deze mid-
dag piano solo, 4-mains, maar 
ook een duet van piano en 
klarinet!
Iedereen die in de komende 
kersttijd een gezellige, sfeervolle 
zondagmiddag wil hebben, is 
van harte welkom! Na afloop is er 
natuurlijk nog tijd voor een kop 
koffie, fris én een kerstkransje!
Wij verheugen ons u te zien!
Adres: Von Clermontplein 11, 
6291 AT Vaals
Wie meer informatie wil over 
deze middag of over moge-
lijke pianolessen bij ut Muzie-
klab, mail naar marli.scheren@
hotmail.com, of bel naar 06 
38108173.
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Wienertreffen

 

Café Oud Bocholtz

Zondag 9 december

Vanaf: 15:00 uur
Met medewerking van veel bekende muzikanten

Info wienertreffen 06-20286050

Café Oud Bocholtz • Past. Neujeanstraat 11 • Bocholtz • 045 - 5680044

2019: iedere 2e en 4e dinsdag 
van de maand: KIENEN

Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz   Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

do. / vr. / za. aanbieding 

VLEESWAREN

Achterham 100 gr. € 1.99

Kipilet 100 gr. € 1.69

Snijworst 100 gr. € 1.25

Hoofdkaas bakje € 2.55

VERS VLEES

Runder braadstuk 500 gr. € 7.95

Mager soepvlees 500 gr. € 5.75

Varkensilet 500 gr. € 6.25

Kophaas 500 gr. € 6.25 

Konijnenbouten kilo € 7.95

Onze 

aanbiedingen: 

t/m

zaterdag a.s.

di. / wo. aanb.

kant & klaar 

Menu van de week 

Varkenshaas met saus,  
wedges en verse spruitjes

per portie € 6.50

Gehakt en/of 
braadworst  

kilo € 6.25

Goulash  

500 gr. € 6.50

Dikke vleesribjes  

100 gr. € 0.60

Vlaamse stoolapjes 
in krieken saus  

500 gr. € 6.50

Koude schotel  

500 gr. € 4.25

Inboedel verkoop:
witgoed, meubels, boeken, lampen 

en nog veel meer!
Zaterdag 8 december van 10 tot 16 uur

Leliestraat 10 - 6351 BN Bocholtz

LEMIERS - Lemiers Dance Cen-
tre Focus geeft 8 en 9 december 
een grote dansvoorstelling. Dit 
jaar extra speciaal, omdat Focus 
25 jaar bestaat. Deze jubileum-
voorstelling wordt uitgevoerd 
door alle danseressen van 4 jaar 
tot midden 60 in “de Obelisk” te 
Vaals. Dans, beeld en geluid ko-
men samen rondom het thema 
“Voyage of Time”. 
Van piraten tot de Middeleeu-
wen en van de ijstijd tot aan de 
Renaissance. Tijdens “Voyage of 
Time” komt het allemaal voorbij. 
Daarnaast is het niet alleen een 
reis door de tijd van onze planeet 
aarde, maar ook door de geschie-
denis van Lemiers Dance Centre 
Focus. Naast de nieuwe dansen 
komen er namelijk ook een paar 
oude bekenden, in een modern 
jasje, voorbij.

EEN DANSENDE REIS DOOR DE TIJD 

25-jarig jubileumvoorstelling 
Lemiers Dance Centre Focus

Jubileumvoorstelling
25 jaar geleden werd Lemiers 
Dance Centre Focus opgericht 
door Ilse Boumans. Om haar 
danseressen een podium te ge-
ven, vond er elke twee jaar een 
grote dansuitvoering plaats. Zo 
ook dit jaar. Danseressen van 
4 jaar tot midden 60 laten zien 
waar zij de afgelopen tijd hard 
voor geoefend hebben. Juist door 
de diversiteit in leeftijden en het 
actuele thema, is dit een dans-
voorstelling voor iedereen. 
Meer informatie en kaartverkoop
Op zaterdag 8 december start 
de voorstelling om 19.30 uur en 
op zondag 9 december om 14.30 
uur. Kaartjes kosten € 8,50 voor 
volwassenen en € 5,00 voor kin-
deren. Kaartjes kopen kan door 
te mailen naar kaartjesfocus@
gmail.com. Voor meer informa-
tie kijk op 
www.lemiersdancecentrefocus.nl

Jo Hundscheidt 40 
jaar een ‘dragende’ bas
VAALS - Jo Hundscheidt, woon-
achtig in Simpelveld zocht als 
zanger niet altijd de gemakke-
lijkste weg. Zijn ambities kon hij 
uiteindelijk waarmaken bij twee 
regionale top amateurkoren. Van 
1958 tot 1987 zong hij bij het Ko-
ninklijk Kerkraads Mannenkoor 
St. Lambertus, en vanaf 2006 
is zijn sonore bas te beluisteren 
bij het Koninklijk Mannenkoor 
Cecilia 1837 Vaals, waar hij een 
vaste waarde is bij de 2e bassen. 
Jo is ook verantwoordelijk voor 
het “tableau de la troupe”, de 
kooropstelling voor uitvoerin-
gen en generale repetities. Zijn 
postuur en zijn dwingende ogen 
vormen de garantie dat zijn aan-
wijzigingen strikt worden opge-
volgd. Behalve met zijn stem im-
poneert Jo Hundscheidt met zijn 
bulderende lach. Altijd in voor 
een grap, waar hij vervolgens zelf 

het meeste plezier aan beleeft.
Mensen binden en laten samen-
werken is een ander sterk punt 
van Jo. Zo was hij jarenlang voor-
zitter van de B.C.L., de Bond van 
Carnavalsverenigingen in Lim-
burg. Zijn no nonsense instelling 
en zijn gevoel voor humor maak-
ten hem tot de ideale voorzitter, 
met name toen het flink rom-
melde in de Limburgse carna-
valswereld. Ook zijn werkgever, 
de firma Gehlen heeft jarenlang 
geprofiteerd van zijn positieve 
inzet. Over deze periode kan hij 
smakelijke verhalen opdissen.
Voor zijn verdiensten op velerlei 
gebied is Jo Hundscheidt onder 
andere onderscheiden als Lid 
van de Orde van Oranje Nassau. 
De interne huldiging had plaats 
gevonden op Ceciliadag, 25 no-
vember jl. in clublokaal Suisse 
te Vaals. Bij deze gelegenheid 
is hem tevens de medaille en 
de oorkonde van het Konink-
lijk Nederlands Zangverbond 
uitgereikt.

Kerstviering Ouderen 
Sociëteit “St. Jozef”
BOCHOLTZ - Op vrijdag 14 decem-
ber houdt de Ouderen Sociëteit 
“St. Jozef“ Bocholtz haar jaar-
lijkse kerstmiddag. Tijdens deze 
gezellige feestmiddag kunt U 
wederom genieten van een goed 
verzorgd kerstdiner. Deze kerst-
viering zal plaatsvinden in café 
Oud Bocholtz (Harrie Bloemen) 
en begint om 15.00 uur. Leden 
betalen € 5,- en niet-leden kun-
nen tegen betaling van € 17,50 
deelnemen aan deze kerstmid-
dag. Aanmelden voor deze kerst-
middag kan tot 5 december.
Graag bij aanmelden betalen.

Kerst in het Geuldal 
16 december 2018
EPEN - Wie het kerstverhaal niet 
alleen wil horen, maar ook graag 
wil beleven is op zondag 16 de-
cember van harte welkom in 
Epen waar een bijzondere kerst-
wandeling plaatsvindt onder de 
naam “Kerst in het Geuldal”.
De bezoekers worden door gid-
sen geleid langs tal van prachtige 
plekjes in de omgeving waar een 
onderdeel van het kerstverhaal 
wordt opgevoerd. Tijdens de 
wandeling horen de wandelaars 
de profeten, zien Jozef en Maria 
op zoek naar een herberg, ont-
moeten de herders en koningen, 
zien fluit spelende nomaden, 
dansende engeltjes en Romeinse 
soldaten. Muzikanten en zangers 
zorgen ervoor dat het kerstgevoel 
compleet is. 
De tocht is ongeveer vier kilome-
ter lang (anderhalf uur lopen) 
en is ook geschikt voor gezinnen 
met kinderwagens. 
De wandeling is uitgesplitst 
in een middag- en een vroege 
avondversie. De middagversie 
vindt plaats tussen 12:30 uur en 
15:00 uur, de avondversie tus-
sen 16:00 uur en 19:00 uur. Ieder 
kwartier start een groep wande-
laars van ongeveer vijftig perso-
nen, die halverwege de wande-
ling warme chocolademelk met 
kerstbrood krijgt aangeboden.
De wandeling wordt afgesloten 
met een bezoek aan de levende 
kerststal op het Patronaatsplein. 
Vervolgens kunt u onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
nagenieten van het geheel bij 
de kleine Kerstmarkt in het 
Patronaat.

Kaarten kosten € 9,00 per per-
soon (inclusief warme chocola-
demelk, kerstbrood en een con-
sumptiebon te besteden in het 
Patronaat) en zijn vanaf zaterdag 
24 november 2018 te verkrijgen 
bij Herberg Peerboom aan de 
Wilhelminastraat 11 te Epen (tel 
043-4552121). De kaartverkoop 
start om 11.00 uur in de ochtend.

Buuttereednergala 
Laachentere ut Joar Oes
 
BOCHOLTZ - Zondagmiddag 30 
december a.s. de top van Brabant 
en Limburg met o.a. Andy Mar-
celissen, Jan Geraedts en Jack 
Vinders! Nadere informatie volgt 
binnen afzienbare tijd. Voor ver-
dere informatie en het reserveren 
van kaartjes kunt u al bellen met 
de organisatie: 0625292663.

Kerstmarkt Sorriënto 
Simpelveld
SIMPELVELD - Op zondag 9 de-
cember organiseert Sorriënto 
voor de 30e keer, hun inmiddels 
traditionele jaarlijkse overdekte 
kerstmarkt. Dit jaar voor het eerst 
in hun nieuwe verenigingslokaal 
party centrum “Oud Zumpelveld” 
Irmstraat 23 Simpelveld. Buiten 
verwelkomt de oudste kerstman 
van Limburg de bezoekers. Bin-
nen wacht u een echte kerstmarkt 
met volop keuze uit schitterende 
artikelen zoals keramiek, beelden, 
kerststukjes, kaarsen, kaarten, 
vilten kunstwerken, zijde en nog 
veel meer. Uiteraard ontbreekt de 
glühwein, warme wafels met ker-
sen en slagroom en alles wat bij de 
gezellige sfeer van een kerstmarkt 
hoort. De kerstmarkt wordt  

om 11.00 geopend en wordt om 
17. 00 uur afgesloten. 

Herdenkingsdienst 
voor overleden 
mijnwerkers

TERWINSELEN - Op zaterdag 8 de-
cember wordt in Terwinselen op 
de voormalige Staatsmijn Wil-
helmina, waar veel mensen van 
Simpelveld en omstreken hebben 
gewerkt, een herdenkingsdienst 
gehouden voor in- en boven-
gronds overleden mijnwerkers. 
Deze dienst wordt gehouden bij 
het monument voor alle om-
gekomen mijnwerkers, van alle 
Limburgse mijnen die ook op dit 
monument vermeld staan.
Aanvang: 10.00 uur v.m. met 
medewerking van Hans Scheijen 
en zangeressen uit Simpelveld.
Iedereen is welkom en na afloop 
is er koffie.



9weekblad d’r Troebadoer nr. 49 | dinsdag 4 december 2018 weekblad d’r Troebadoer nr. 49 | dinsdag 4 december 2018 8

Faitout braadpan 
diverse maten 

20% korting!

Aanbieding week 49 en 50  2018  •  Geldig van maandag 3 december t/m zaterdag 15 december 2018

Kerstfolder 2018
Vanaf dinsdag 4 december ligt de kerst en oudejaarsgids 2018 voor u klaar in de winkel. 
De gids staat boordevol overheerlijke specialiteiten voor een geslaagd en feestelijk diner.

De hele maand december hebben wij gourmetvlees op voorraad!

Specialiteiten van de chef
Konijnenbout op grootmoederswijze oftewel knien in ut zoer. 2 bouten met saus € 0,99  per 100g
Mergelland ei kippenragout, op basis van een krachtige bouillon van geplukte mergelland soepkip € 0,85  per 100g
Kalfsvlees in romige paddenstoelensaus, speciaal voor de feestdagen € 1,25  per 100g
Wildstoofpot van het Heuvelland ree en wildzwijn met dagverse groenten € 1,49  per 100g

Dagelijks vers gemaakte specialiteiten uit eigen worstmakerij
Gebraden beenhammetje, heel of half, altijd lekker en gemakkelijk € 1,05  per 100g
Gebraden gehaktbroodje, op grootmoederswijze bereid circa 500g € 0,95  per 100g
Gebraden ijsbeen, 24 uur zacht gegaard in eigen bouillon € 0,95  per 100g

Eerlijk vlees uit de regio, van de ambachtelijke slager
1kg varkensfilet en 1kg gehakt half om half voor maar € 10,- € 0,50  per 100g
Rosbief Blanc Bleu Belge, om mooi rosé te braden € 1,49  per 100g
Kalfs vitello rollade, kalfsvlees gevuld met een farce van tonijn, zongedroogde tomaat en kappertjes € 1,69  per 100g
Konijnenbout, circa 250 gram per stuk € 0,89  per 100g

Sfeervol  
Kerstconcert 2018

door Koninklijk Mannenkoor 
Cecilia 1837 Vaals op zondag 16 
december om 17.00 uur in de 
Pauluskerk te Vaals.

VAALS - Het concert staat onder 
leiding van de ervaren dirigent 
Hub Pittie. Hij vervangt onze 
vaste dirigent Emmanuël Pleijers, 
die wegens ziekte tijdelijk verhin-
derd is. Hub is opgeleid aan het 
conservatorium Maastricht en is 
hogeschooldocent geweest aan 
het conservatorium te Maastricht 
en muziekdocent te Rolduc. Hij 
voerde de directie bij tal van har-
monieorkesten en koren in Zuid-
Limburg en buitenland
Verder werken mee: het ensemble 
Gipsy Tabor met Roger Moreno-
Rathgeb. Peter Schillings - bari-
ton. Roger Deckers - bariton, het 
koor KMK Cecilia 1837 Vaals, 
Paul Huijts - piano en Marie-José 
Didderen - cello. Het programma 
belooft een bijzonder sfeervol 
concert met een keur van inter-
nationale romantische kerstlie-
deren welke u in een voortreffe-
lijke kerststemming zal brengen. 
Ensemble Gipsy Tabor met Roger 
Moreno-Rathgeb. Roger,geboren 
in Zwitserland, woont in Vaals. 
In Mei van dit jaar heeft ons koor 
i.s.m. de Heerlense Oratorium 
Vereniging het requiem van Aus-
chwitz in de stadsschouwburg 
van Heerlen ten gehore gebracht, 
welk requiem is gecomponeerd 
door deze sinti-vaalsenaar. Het 
ensemble Tabor bestaat uit Paula 
Ferron, zang; Roger Moreno, ac-
cordeon en zang; Tjawo Adell, 
sologitaar; Moro Adell, ritmegi-
taar en Janusch Hallema, contra-

bas en zang.
Peter Schillings, lid van KMK Ce-
cilia 1837 Vaals en is meer dan 50 
jaar onze vaste bariton solist.
Roger Deckers, lid van KMK Ce-
cilia 1837 Vaals. Hij is opgegroeid 
in Vaals en met een onderbreking 
van enige jaren,nu 10 jaar lid 
van ons koor. Hij maakt deel uit 
van de stemgroep tenoren. Paul 
Huijts, Paul is de vaste pianist van 
ons koor bij uitvoeringen voor 
een breder publiek.
Marie-José Didderen. Zij maakt 

als celliste deel uit van het Duit-
se Salon Rouge Orkest, bekend 
van voorgaande kerstconcerten 
in vaals. Zij begeleidt het koor 
bij het nummer Benedictus van 
Jenkens. Het volledige program-
ma wordt u bij aanvang van het 
concert beschikbaar gesteld. Het 
Bestuur van KMK Cecilia 1837 
Vaals rekent op uw aanwezigheid 
en wenst u een mooi concert toe.
Toegangsbewijzen a € 9,00 voor 
dit concert zijn verkrijgbaar via/
bij: www.kmkcecilia1837.nl Na 

ontvangst betaling zijn de kaar-
ten voor het concert bij de kassa 
beschikbaar vanaf 16.00 uur. 
Sluiting bestelling/overmaking 9 
december 2018.
Voorverkoopadressen: Drukkerij 
Thoma, Kerkstraat 33 te Vaals / 
Café de Fockink, Kerkstraat 15 
te Vaals / The Read Schop, Maas-
trichterlaan 45 te Vaals / Cafe-
restaurant Suisse, Maastrichter-
laan 63 te Vaals / Grenswinkel 
vaals, Maastrichterlaan 15 te 
Vaals. Geen plaatsreservering.

SINT BARBARADAAG

Vier zunt hei tsezame um
 tse danke en tse “Herdenke”
anger lü zalle doa laich
jans anges uvver dinke,
ózze dank is  dat vier nog
allenäu hei darve zieë,
en “Herdenke”dunt vier
alle kómpele die ’t leëve
hant jelosse ónge en 
boaveeëdiesj en doa vuur
is ’t noeëts tse sjpieë.

’t Is ós lich aan heun tse dinke
aan Jroeësvadder – Vadder –
Broor en Jónge die vier hant jekant,
Mar óch aan die Lü die hinger blove
die nit jeneumd en durch jinne jekant.
Drum dunt vier hei beëne en zinge
en vroage durch Barbara aan d’r Heer,
al die Lü de rouw tse jeëve
doavuur kómme vier hei werm jeer.

Bij ónge en boave eëdiesj hel werke
dóng ’t Jeloof ós doabij sjterke,
De mieëtsjte kómpele maachete
ziech e krüts went d’r körf dong zakke,
me vroaget doamit d’r Heer
um hulp en d’r zeën 
vuur d’r sjtee en koala a tse pakke.
Óch Lü mit e anger jeloof wie vier hauwe,
woare sjtil óp d’r körf doa koeët me draa 
zieë
dat zie óch urjens óp donge vertrouwe.

Vier dinke tseruk aan d’r Koel-Vadder
deë ós lieret houwe mit d’r hammer
en trekke aan de Tsilvestersjtang,
Heë tseejet ós wie ’t werke moeët
kei hel en vuur jinne bang.
 Loos zieë e stjuk koal droes tse houwe
en mit hoots en iezer veilig tse bouwe.
Zaad dat ing Proem Sjiek jód vuur ós woar
en wie dróp moeëte knauwele,
d’r Koel-Vadder hauw ummer reët
óch went heë mit sjwatse wöad dong rau-
wele.

Óch mósse vier dinke aan jidder Mam 
die mit ing  jroeëse koel- familieë hel 
moeët werke,
aldaag tsemplieje doebbele moeët sjmiere
en döks in d’r kauwe sjtaal de koelpungele 
bewerke.
Leef vrung hü óp zoenne daag
is zooë vöal vuur draa tse dinke,
vuur allemoal tse beëne en aandacht se 
sjenke.

Jinne kan ós dat verbeije
óch al is ’t zoeë lang jeleije.
Vier dunt ’t nog en zient ’t als lich
um die sjun zaach vast tse haode in ós 
leëve,
en de “Herinnering”aan d’r KOELMAN
en alles wat ós doe noader sjtong
aan ós kinger durch tse jeëve.

Frans Stollman

Alzheimercafé  
Parkstad Limburg
HEERLEN - Dinsdag 11 de-
cember bent u van harte 
welkom in het Alzheimercafé 
Parkstad Limburg te Heer-
len. Het onderwerp van deze 
laatste Alzheimercafé-avond 
van 2018 is: Dementie en 
palliatieve zorg. 
Als het levenseinde nadert, 
omdat er een levensbedrei-
gende situatie is, komt de 
vraag naar voren; hoe kun-
nen wij de kwaliteit van le-

ven nog verbeteren? In de 
laatste fase van het leven van 
mensen met dementie wordt 
deze vraag ook gesteld door 
de mantelzorgers en de hulp-
verleners. Goede samenwer-
king is dan zeer belangrijk. 
Er zijn vaak vele vragen en 
een kant en klare oplossing 
is niet steeds voorhanden, 
maar een goede voorberei-
ding kan wel helpen.
Anoek Schroen (palliatief 
verpleegkundige hospice Da-
nike Zuyderland) bespreekt 
deze avond hoe de kwaliteit 
van leven bij mensen met de-

mentie in de palliatieve fase 
verbeterd kan worden.
De presentatie wordt gehou-
den in de grote recreatiezaal 
van het Zorgcentrum To-
bias, Piet Malherbestraat 2 te 
Heerlen. Tevoren aanmelden 
is niet noodzakelijk en zoals 
altijd zijn entree, koffie en 
thee gratis. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en om 19.30 
uur starten we met het pro-
gramma. Omstreeks 21.30 
uur sluiten we de avond af.
Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met Thijs 
Peeters tel. 045-5416248.

Kerst met  
Ruud Verhoeven in  
theater de Klimboom

SIMPELVELD - Kerstmis roept 
bij liedjeszanger, verhalen-
verteller Ruud Verhoeven 
zoals bij velen een heleboel 
verschillende gevoelens op. 
Wie hem kent, weet dat bij 
hem een avond rond Kerst 
langs kanten belicht gaat 
worden vanuit vaak onver-
wachte hoek. Van hem géén 
kerstliedjes. Als hij al put uit 
de mengelmoes aan tradi-
tionele Kerstgedachten dan 
is het vaak met de knipoog, 

die we van hem gewend zijn. 
Maar naast relativeren van 
de gebruikelijke platgetreden 
paden, neemt hij de toehoor-
der mee op een zoektocht 
naar dieper liggend gevoel 
rond Kerst, terreinen waar 
na de lach ook plek is voor 
ontroering, voor mooi. Zoals 
dat hoort. Met Kerstmis... 
Een fijne, warme luister- 
avond.
Naast meeslepende chansons 
en liedjes uit het Limburgse 
land draagt hij ook spitsvon-
dige gedichten en verhalen 
op een creatieve en cabare-
teske wijze voor.
Velen kennen hem ook 

als bekend typetje tijdens 
sprookjesevenement en 
kerstfair. Deze keer dus hele-
maal in kerstsfeer.
Naast Ruud zullen nog en-
kele artiesten optreden die 
deze kerstvoorstelling com-
pleet maken.
Als u in de juiste kerststem-
ming wilt komen, dan is deze 
avond een must.
Reserveren via info@puur 
weijersenweijers.nl Entree € 
10,-. Deze kerstvoorstelling 
vindt plaats op zaterdag-
avond 15 december in Thea-
ter De Klimboom aan de Dr. 
Ottenstraat 46 te Simpelveld. 
Aanvang 20 uur.

Decemberverkoop 
voor het goede 
doel

BOCHOLTZ - Tot Kerstmis 
vindt in Bibliotheek Bo-
choltz een boekverkoop 
plaats. Afgeschreven boeken 
voor verschillende tijd zijn 
tegen een lage prijs verkrijg-
baar. De opbrengst gaat vol-

ledig naar de Voedselbank.
De Decemberverkoop vindt 
deze maand plaats tot en met 
20 december. Leden en niet-
leden mogen binnen komen 
lopen tijdens onze gebruike-
lijke openingsuren. Daarna 
sluit de bibliotheek voor de 
rest van het jaar zijn deuren 
en bent u weer welkom op 
woensdagmiddag 2 januari. 
Wij wensen u een gezellige 
en sfeervolle feestmaand!

De Stichting van het 
Geestelijke en Licha-
melijk Gehandicapte 
Kind zoekt enthousiaste 
collectanten voor Gulpen 
en Wijlre. Geef je nu 
alvast op voor de nieuwe 
collecte in 2019. Tele-
foon 043 4504673 of 06 
43582754
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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

VIJLEN - Op zondag 9 decem-
ber vindt er om 14.30 uur in de 
Sint Martinuskerk te Vijlen het 
jaarlijks kerstconcert plaats van 
bovengenoemd koor met me-
dewerking van Harmonie Sint 
Martinus Vijlen onder leiding 
van hun nieuwe dirigent Dion 
Kowalski, en het dames ensem-
ble Southern Voices. Tijdens het 
Kerstconcert wordt een gevari-
eerd programma geboden met 
een mix van instrumentale en 
gezongen muziek.
Het gemengd kerkelijk Zangkoor 
St. Gregorius Vijlen staat sinds 
juni 2014 o.l.v. Jos Beckers. De 
gedrevenheid van dirigent Jos 
Beckers zorgt ervoor dat het koor 
muzikaal in beweging blijft. Er 
wordt gezocht naar nieuwe uit-
dagingen en gewerkt aan koor-
muziek van verschillende stijlen, 
genre en klank. Laat u verrassen 
door de keuze van het repertoire
Naast het Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St. Gregorius Vijlen is 
Jos Beckers nog dirigent van het 
Mechels Vocaal Ensemble en het 
Buchter Mannenkoor uit Buch-
ten. Verder is hij werkzaam als 
muziek- en saxofoondocent aan 
diverse basisscholen en muziek-
opleidingen in Zuid-Limburg.
Het gemengd kerkelijk zangkoor 
St. Gregorius wordt begeleidt 
door pianiste Angeline Scheijen. 
“Southern Voices” is een ver-
nieuwend, driekoppig damesen-
semble dat wordt gevormd door 
de sopranen Eline van den Broe-
ke, Elmy Kremer en Aukje Pij-
per. Op jonge leeftijd hebben zij 
elkaar leren kennen tijdens het 
zingen bij de Limburgse Koor-
school Cantarella. Muziek is wat 
hen verbindt. Zolang als zij zich 
kunnen heugen brengt muziek 

hen samen. Zij hebben een unie-
ke homegene klank ontwikkeld. 
Daardoor is het bijna onmogelijk 
om de individuele stem te her-
kennen en hierdoor wordt het 
publiek makkelijk meegevoerd 
door hun muziek. De dames zijn 
in Vijlen diverse keren in de St. 
Martinuskerk aanwezig geweest 
voor het opluisteren van de H. 
Mis op zondagochtend. Ken-
merkend voor Southern Voices 
is hun zuivere en harmonische 
klank. Dankzij hun jarenlange 
ervaring binnen de koormu-
ziek en hun gemeenschappelijke 
voorliefde voor a capella muziek, 
sluiten hun stemmen naadloos 
op elkaar aan, terwijl ze solis-
tisch alle drie hun eigen geluid 
overbrengen. Zowel klassieke als 
moderne muziek worden met 
diepgang en lichtvoetigheid ten 
gehore gebracht. Een optreden 
van “Southern Voices” is puur 
en eerlijk. Kwetsbaar en krachtig. 
Het is muziek in al haar facetten. 
Het ontroert en verheugt. Elk 
optreden is een ode aan de mu-
ziek en de luisteraar. Het is een 
muzikale ervaring om niet snel 
te vergeten en een die nooit zal 
vervelen.
Inmiddels zijn de drie sopranen 
ontdekt door Herman van Veen. 
Dankzij Van Veen hebben de so-
pranen van “Southern Voices” 
het afgelopen jaar op grote podia 
gestaan; ze traden onder meer 
met hem op in Koninklijk Thea-
ter Carré in Amsterdam, de Gro-
te Kerk in Naarden en de Konin-
gin Elisabethzaal in Antwerpen.
Ook waren zij al vaker te horen 
op radio 4. Niet weg te denken 
bij het jaarlijks Kerstconcert is 
uiteraard de prachtige muziek 
van Harmonie St. Martinus Vij-

Kerstconcert gemengd kerkelijk  
zangkoor st. Gregorius Vijlen

Dagelijks geopend
lunch van 12.00 - 17.00 uur

à la carte van 12.00 - 20.00 uur
 

LUNCHTIP
3-gangen 

keuze lunchmenu  e 15,95
 

WILDACTIE
van maandag t/m vrijdag  

bieden wij onze hoofdgerechten op  

de wildkaart aan met 20% koring!

Bourgondisch Genieten

Euverem 30 - 6271 PK  Euverem (Gulpen)
tel.: 043 - 450 3715

info@gasthofeuverem.nl     www.gasthofeuverem.nl

OPENINGSTIJDEN 
TIJDENS DE FEESTDAGEN

24 december: 
gesloten

25 december: 
vanaf 13.00 uur 

26 december: 
vanaf 13.00 uur

31 december: 
gesloten

1 januari: 
vanaf 14.00 uur

len. Sinds kort staat Harmonie 
St. Martinus onder leiding van 
dirigent Dion Kowalski.
Dion Kowalski (1987) is opge-
groeid in Landgraaf, maar nu 
woonachtig in Slenaken. Als 11 
jarig jongetje startte hij op trom-
bone bij Harmonie Eygelshoven. 
Na de middelbare school en het 
MBO ging hij naar het conser-
vatorium van Maastricht, waar 
hij o.a. bij Prof. Harry Ries stu-
deerde. Al gauw kreeg hij een 
baan bij de Drumfanfare van de 
Koninklijke Luchtmacht. In 2013 
maakte hij de overstap naar het 
Fanfarekorps Bereden wapens 
van de Koninklijke Landmacht. 
Daarnaast geeft hij les bij een 
aantal Limburgse fanfares en 

harmonieën, alsook op de mu-
ziekschool Aachen Eilendorf. 
Hij is lid van het Hathor trom-
bonekwartet o.l.v. Harry Ries en 
volgt sinds 2017 directielessen 
bij Fried Dobbelstein. Hij vindt 
het geweldig om de kennis die hij 
daar op doet meteen in de prak-
tijk te brengen bij zo’n leuke ver-
eniging als Harmonie St. Marti-
nus van Vijlen.
De toegang tot het Kerstconcert 
is gratis. Aan het einde van het 
concert wordt de gelegenheid 
geboden voor een vrije gave. Na 
het concert bent u uitgenodigd 
voor een gezellig samenzijn met 
een kop koffie en kerstbrood in 
Café Restaurant “Bergzicht” Vij-
lenberg 55 te Vijlen.

Fanfare Eendracht 
brengt kerstgroet

SIMPELVELD - Sinterklaas is nog 
maar net het land uit maar de 
kerstgroep van Fanfare Een-
dracht Huls-Simpelveld is al 
druk aan het repeteren voor de 
kerstnacht. Wie kwam luisteren 
kon in cultuurhuis de Klimboom 
al een beetje in kerststemming 
komen. Afgelopen kerst heeft 
de vereniging voor de eerste 
keer volgens afspraak gewerkt. 
Mensen konden bij de voorzit-

ter aangeven dat zij (of de buurt) 
het fijn zouden vinden wanneer 
er bij hun in de straat een paar 
kerstliederen werden gespeeld. 
Dit was zo’n succes dat ze dat 
dit jaar weer willen doen. Er zijn 
echter maar een beperkt aan-
tal tijden beschikbaar, dus wees 
er snel bij, vol is vol. Wilt u, of 
de buurt(vereniging) op heilige 
avond heerlijk in kerststemming 
komen bij mooie klanken van 
fanfaremuziek, meld u zich dan 
snel bij: voorzitter@fanfarehuls.
nl of neem contact met hem op: 
06-12237940.

I

Markt 1, 6369 AH Simpelveld

Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 045 544 83 83 | www.simpelveld.nl

 

Wachtdienst openbare werken  

(spoed buiten kantooruren) tel: 06-53503129
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Kinderen planten fruitbomen  
achter basisschool de Meridiaan
Vrijdag 23 november was het frisjes in 

Simpelveld. In de vroege ochtend was het 

grasveld aan de Hennebergstsraat nog wit 

van de rijp. Maar zo’n derig leerlingen van 
basisschool de Meridiaan kregen het al snel 

warm. Onder deskundige begeleiding hebben 

ze (fruit)bomen, (fruit)hagen en bloemen-

struweel geplant. Siching IKL had voor elk 
kind een schop beschikbaar gesteld, dus er 

werd link gegraven en geschept. Samen 

met de wethouders Wiel Schleijpen en Hub 

Hodinius. 

Aanvankelijk zouden er in het gebied naast 

de school woningen worden gebouwd. 

Toen dat plan niet haalbaar bleek heet de 
gemeente de grond terug gekocht en mid-

delen beschikbaar gesteld om het terrein een 

groene bestemming te geven. De directrice 

van de school, mevrouw Boumans, is blij met 

het grasveld: “Vanuit 

de school hebben 

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 045 544 83 83.

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 's morgens telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 
045 544 83 83.

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 8 420 420 (lokaal tarief).

E  Jeugd en Gezin Simpelveld‐Bocholtz 
Ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar: telefoon 06 – 38 75 75 41 of 
jeugdengezin@simpelveld.nl

E  Klachten en meldingen 
 Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen 
over openbare ruimte kunt u bellen: 045 544 83 83.

E  Meldpunt overlast
  Heet u problemen met bijvoorbeeld geluidsoverlast, jongeren die 

overlast veroorzaken of maakt u zich zorgen over de veiligheid in uw 
buurt? Bel 045 544 83 83. 

  Wat doet de gemeente met uw melding?
  Onze telefoniste registreert uw melding en leidt deze door naar de 

benodigde professionele instanie(s). Deze professionals zorgen voor de 
ahandeling van de overlastsituaie.

  Spoed? Bel 112
  Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas 

op de eerstvolgende werkdag gezien. In geval van spoed moet u dit op 
de gebruikelijke manier melden, bijvoorbeeld 112 (voor inzet van poliie, 
brandweer of ambulance).
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Oiciële 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 Voor: melding brandveilig gebruik

  Locaie:  ruimten Koraal aan de Klooster-
straat 68 te Simpelveld

 Datum ontvangst: 21-11-2018

 Dossiernummer: 98452

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 

vergunning kunt u in dit stadium geen be-

zwaar of zienswijzen indienen. Deze moge-

lijkheid bestaat pas op het moment dat het 

college van burgemeester en wethouders 

een beslissing op de vergunningaanvraag 

heet genomen. Voor informaie over deze 
aanvraag kan gebeld worden met de afdeling 

Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

E Portefeuilleverdeling
Burgemeester mr. R. de Boer: 

Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding, 

Handhaving Milieu en Bouw- en Woningtoezicht, Economie, Financiën, 
Dienstverlening, Informaisering en Automaisering, Communicaie, Interge-

meentelijke Samenwerking, Euregionale zaken, Personeel en Organisaie. .

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 

Mobiliteit & Infrastructuur, Milieu & Duurzaamheid, Wonen en Ruimtelijke 

kwaliteit 

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 

Werk en Inkomen (Sociale Zaken), Volksgezondheid, Maatschappelijke 

Ondersteuning, Ouderenzorg en Sport

Wethouder J.W.H. Hodinius:

Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Toerisme

E Afspraak maken B&W
  Heet u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan 

vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers. 

 

 Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.

  Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opne-

men met het bestuurssecretariaat.

 

 Dat kan telefonisch via 045 544 83 01 of via e-mail: bestuur@simpelveld.nl

 -  u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te 

geven;

 -  om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste 

instanie de deskundige ambtenaar contact met u op;
 -  na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde 

is.

 

 Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.

openstaan. Door de banenafspraak en het 

hieraan gekoppelde quotum groeit de bereid-

heid om mensen uit het doelgroepenregister 

een kans te geven. Ondernemers ontvangen 

hiervoor inanciële compensaie in de vorm 
van loonkostensubsidie.”

“Maar we zijn er nog lang niet,” beklemtoont 

Sven. “De uitdaging is om funcies te gaan 
creëren die aansluiten op de doelgroep. Al-
leen zo kun je deze mensen een eerlijke kans 

geven en wordt ook de meerwaarde duidelijk 

zichtbaar. Verreweg de meeste ondernemers 

zijn erg enthousiast over de jongeren die wij 

plaatsen. We hebben een poos geleden een 

jongen die zeer slechtziend is, aan de slag 

kunnen helpen bij de Maastrichtse Wonings-

iching Servaius. Hij kreeg onlangs een 
contract voor onbepaalde ijd. De manager 
zag heel duidelijk de toegevoegde waarde. 

Het zorgde voor energie, bracht een andere 

dynamiek teweeg. Dat had een heel posiief 
efect op de werksfeer. Zo zijn er tal van 
mooie voorbeelden.”

“Om ondernemers te moiveren, banen te 
creëren en deze jongeren een kans te geven, 
bezoeken we structureel bedrijven. En dan 

met name de kleinere, lokale bedrijven 

omdat die de persoonlijke aandacht kunnen 

waarborgen,” licht Sven toe. “Onderne-

mers worden uitgebreid geïnformeerd en 

geadviseerd over de diverse plaatsing- en 

maatwerkmogelijkheden zoals de werkerva-

ringsplaats en “jobcarving”. Er wordt gekeken 
welke subsidies mogelijk zijn en hoe voldaan 

kan worden aan de gemeentelijke voorwaar-

den op het gebied van “social return”. Zo 

bouwen we samen aan de toekomst, aan 

kansen,” besluit Sven. “Voor iedereen, omdat 

iedereen een kans verdient.” 

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:  Het kappen van een  

Fraxinus excelsior
  Locaie:  Zandberg ongen. Bocholtz  

(bij Zandbergervoetpad)

 Verzenddatum: 16-11-2018

 Dossiernummer: 104065

E Voor: Verbouwen veestal

  Locaie: Prickart 63, 6351 AE Bocholtz
 Verzenddatum: 22-11-2018

 Dossiernummer: 100869

E Voor: Verbouwen en uitbreiden woning

  Locaie:  Stampstraat 24,  

6369 BD Simpelveld

 Verzenddatum: 29-11-2018

 Dossiernummer: 97179

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van de 

verzenddatum zes weken ter inzage in het 

gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de 

documenten inzien ijdens de openingsijden 
of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan 

kunt u bezwaar maken. U heet daarvoor zes 
weken de ijd (vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrit staan? 
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;

-  waarom u het niet eens bent met de beslis-

sing;

-  uw naam, adres en de datum waarop u het 

bezwaarschrit verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrit.
Stuur uw bezwaarschrit naar het college 
van burgemeester en wethouders, postbus 

21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 

voorlopige voorziening verzoeken bij de voor-
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E Belangrijke telefoonnummers
 Alarmnummers

  Alarmnummer Ambulance/ 

Brandweer/Poliie 112

 In niet-levensbedreigende situaies
 Brandweer 088 450 74 50

 Poliie (lokaal tarief)  0900 88 44

 Dierenambulance (€ 0,50/min.) 0900 443 32 24

  Huisartsen Oost. Z.-Limburg (045) 577 88 44 
   Voor spoedgevallen na 17.00 uur  

en in weekend en op feestdagen

 Gemeentehuis (045) 544 83 83

 Wachtdienst openbare werken 

 (spoed buiten kantooruren) 06 53 50 31 29

E Overige belangrijke telefoonnummers
 M. (Meld misdaad anoniem) 0800 70 00

 Storingsnummers

 Naionaal storingsnummer 
   gas en stroom 0800 90 09

 Kabel (€ 0,10/min.)  0900 18 84

 Water (grais)  0800 023 30 40

 Telefonische hulpdiensten

 Kindertelefoon (grais)  0800 04 32

 Korrelaie (€ 0,15/min.) 0900 14 50

 Sensoor (€ 0,05/min.) 0900 07 67

 Veilig Thuis 0800 20 00

we toegang tot het terrein. We kunnen het 

bijvoorbeeld inzeten ijdens de gymlessen 
en in de zomer kunnen de kinderen er fruit 

plukken. Het is een verrijking voor iedereen.”

Ook wethouder Wiel Schleijpen was in zijn 

nopjes: “Voor de school, de kinderen en ook 

voor ons wethouders en de gemeente was dit 

een fantasische ochtend. Er is hard gewerkt, 
onder bezielende leiding van IKL, die ook nog 
eens een bedrag hebben gesponsord voor 

de aanleg van bloemenstruweel. We hopen 

dat kinderen én grote mensen veel plezier 

beleven aan dit nieuwe openbaar groen.”

De huidige gemeenten Nuth, Onderbanken 

en Schinnen vormen vanaf 1 januari 2019 

de nieuwe gemeente Beekdaelen. Daarmee 

is ook de uitbreiding van de Intergemeen-

telijke Sociale Dienst (ISD) Kompas een feit. 
Naast de inwoners van de gemeenten Nuth, 

Voerendaal en Simpelveld gaat ISD Kompas 
dan namelijk ook de inwoners van gemeente 

Schinnen ondersteunen. Wat betekent dit 

voor u?

De bestuurders van de gemeenten heb-

ben bewust voor Kompas gekozen. “Want 
uitbreiding biedt kansen,” vertelt Brahim 

Ait Mellouk, directeur van ISD Kompas. “We 
gaan nog beter samenwerken. Zo kunnen we 

de kwaliteit nog verder verbeteren en kosten 

besparen. Daar proiteert iedereen van.” 
Om ervoor te zorgen dat de uitbreiding goed 

verloopt, hebben de Kompas-medewerkers 
nauw samengewerkt met de medewerkers 

van gemeente Schinnen. Daarbij zijn ook 

alle producten (zoals bijzondere bijstand, 

schuldhulpverlening) en diensten uitgebreid 

bekeken en waar mogelijk verbeterd. Voorop 

stond dat de kwaliteit hoog blijt. De inwo-

ners die Kompas nu ondersteunt, kunnen dus 
ook na de uitbreiding op goede ondersteu-

ning rekenen.

Die mensgerichte aanpak staat bij Kompas 
centraal. Zowel wat betret medewerkers, 
inwoners als bestuurders. Drie onahankelijke 
onderzoeken tonen aan dat Kompas op alle 
drie de invalshoeken beter scoort dan gemid-

deld. Dat blijt ook in de toekomst het doel. 
Kompas blijt naar kansen en mogelijkheden 
zoeken om zoveel mogelijk mensen aan werk 

te helpen of – naar vermogen – te laten pari-

ciperen. Iedereen kan iets dus iedereen doet 

iets. Want werken loont, alijd. 

ISD Kompas, aangenaam! 

Inwoners van de gemeenten Nuth, Simpel-

veld, Voerendaal en – per 1 januari 2019 – 

Schinnen die (ijdelijk) geen inkomen hebben, 

Uitbreiding ISD Kompas. 
Wat betekent dit voor u?

kunnen terecht bij de Intergemeentelijke 

Sociale Dienst (ISD) Kompas. Kompas koppelt 
mensen en hun talenten aan regionale werk-

gevers en ondersteunt werkzoekenden bij het 

zoeken naar hun talenten en het nemen van 

hun verantwoordelijkheid op de route naar 

werk. Betaald werk als het kan, vrijwillig als 

dat (nog) niet lukt. Daarnaast ondersteunt 

Kompas werkzoekenden/inwoners met bij-
zondere bijstand en minimaregelingen.

Door de invoering van de Paricipaiewet en 
de aangescherpte eisen voor een Wajong-

uitkering, is het aantal jongeren met een 

beperking dat bij de gemeenten aanklopt, 

fors toegenomen. Dat ziet ook ISD Kompas, 
de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de 

gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Nuth. 

“Deze ontwikkeling vraagt om een gerichte 

aanpak,” legt paricipaiecoach Sven Gossen 
uit. “Wij werken nauw samen 

met scholen om ervoor te 

zorgen dat deze jongeren in 

een vroeg stadium al begeleid 

worden en zoeken proacief 
naar samenwerking met werk-

gevers.”

“Het is belangrijk om de door-

stroom van school naar werk 

zo succesvol mogelijk te laten verlopen,” ver-

volgt Sven. “Ik zit dus geregeld met mento-

ren, jongeren en hun ouders om de tafel om 

te verhinderen dat leerlingen voorijdig van 
school gaan en in de bijstand belanden. Er is 
een grote groep jongeren die het gewoonweg 

niet lukt om via de reguliere weg een baan 

te vinden. Of te houden, omdat er te weinig 

rekening wordt gehouden met hun beper-

king. Door bemiddeling via het 

zogenoemde doelgroepenre-

gister – een landelijk register 

onder beheer van het UWV 

waarin alle mensen staan die 

vallen onder de banenafspraak 

– lukt het ons redelijk vaak 

om deze jongeren aan werk 

te helpen. Essenieel is echter 
dat ondernemers hiervoor 

Kansen voor iedereen

Sven Gossen (Foto Stan Keulen)
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25 jaar
Kapsalon Anita

Nachtegaalstraat 21 Eys      tel: 043-4519095

Op de 3 december 1993 ben ik gestart met mjn 
eigen salon en nu 25 jaar later wil ik via deze weg 
al mjn klanten bedanken voor het vertrouwen dat 

u al die jaren in mj heeft gehad.

De hele maand december vier ik het jubileum en 
kunt u meedoen aan  een leuke winactie die u in 

de Salon, op Facebook of Instagram kunt invullen.
Tevens  is er een bedankje voor elke klant.   

Groet en tot ziens,   Anita

WITTEM - De jaarlijkse Kerststal-
lententoonstelling in de prachti-
ge monumentale Kloosterbiblio-
theek van klooster Wittem vindt 
dit jaar van 8 tot en met 29 de-
cember plaats en wordt voor de 
22e keer georganiseerd. Gezien 
de ontwikkelingen rond de ver-
koop van Klooster Wittem zal dit 
waarschijnlijk de laatste kerst-
stallententoonstelling in deze 
setting zijn. Daarom des te meer 
een must voor alle liefhebbers 
om nog één keer deze tentoon-
stelling in deze prachtige locatie 
van klooster Wittem te bezoeken.
De meer dan 200 kerststallen en 
kerstgroepen uit de hele wereld 
verbeelden elk op hun eigen ma-
nier het Bijbelse kerstverhaal. Er 
zijn unieke kersttallen te bewon-
deren die slechts een enkele keer 
aan het publiek getoond worden. 
Voor kinderen is er een kerststal-
len-quiz met leuke prijsjes voor 
alle deelnemers.
De werkgroep heeft dit jaar ge-
kozen voor het thema: ‘Welkom 
in de herberg’. Een bewuste keu-
ze: enerzijds vanwege het oude 
kerstverhaal waarbij Maria en 
Jozef niet welkom waren in de 
herberg en het kerstkind gebo-
ren werd in een stal in de velden. 
Anderzijds vanwege het feit dat 
er nog steeds mensen (vluchte-
lingen, vreemdelingen, zieken) 
niet welkom in onze ‘westerse 
herberg’ zijn. In de bibliotheek 
wordt tussen de kerststallen 
door aandacht aan dit thema 
geschonken door middel van in-

formatie-panelen, gedichten en 
een centrale uitbeelding op een 
(kerststal) decor. De winst van 
de kerststallententoonstelling 
zal geheel ten goede komen aan 
Klooster Wittem. Voor de men-
sen die nog een goed doel extra 
willen steunen: in de kerk en ka-
pel van Klooster Wittem loopt 
een Adventsactie waarbij geld 
wordt ingezameld voor Congo 
voor de opstart van diverse naai-
ateliers voor kindmoeders.

Enkele gegevens:
Locatie: Kloosterbibliotheek 
klooster Wittem (Wittemerallee 
32, 6286 AB Wittem)
Entree: e 3,50 incl. koffie/thee. 
Kinderen tot en met 12 jaar gra-
tis. Daarnaast is er in de sfeer-
volle aangeklede Gerarduszaal 
ook kerststol en natuurlijk Wit-
tems kloosterbier verkrijgbaar. 
Ideaal om even ongedwongen bij 
te praten met familie of vrienden 
in deze donkere tijd van het jaar !

Openingstijden 
tentoonstelling
za. 08 dec. 13.30 - 16.30 uur
zo. 09 dec. 12.00 - 16.30 uur
wo. 12 dec. 13.30 - 16.30 uur
za. 15 dec. 13.30 - 16.30 uur
zo. 16 dec. 12.00 - 16.30 uur
wo. 19 dec. 13.30 - 16.30 uur
za. 22 dec. 13.30 - 16.30 uur
zo. 23 dec. 12.00 - 16.30 uur
2e kerstdag 12.00 - 16.30 uur
do. 27 dec. 13.30 - 16.30 uur
vr. 28 dec. 13.30 - 16.30 uur
za. 29 dec. 13.30 - 16.30 uur

Kerststallententoonstelling Wittem
‘Welkom in de herberg’

Lezing ‘Kijk in de kerststal’
Zondag 16 december zal Ingrid 
Hensen uit Genhout (auteur van 
het kerststallenboek van de grote 
kerststallenverzamelaar Pastoor 
van Oss uit Schimmert/Gen-
hout) een presentatie verzorgen 
over kerststallen. Ingrid zal daar-
in zeker een andere kijk op de 
kerststal en zijn geschiedenis en 
ontwikkeling geven. Daarnaast 
zal haar presentatie ingaan op de 
cultuur, folklore, symboliek en 
geschiedenis van diverse kerst-
groepen. Datum: 16 december 
om 14.00 uur in de Gerardus-
zaal: vrije toegang !

Kribkes-Rondleiding
In de kersttijd bieden we een bij-
zondere rondleiding aan door 
Klooster Wittem, waarbij de 
kerstgroepen in kerk en kapel en 
in de kloostertuin centraal staan. 
Tijdens de rondleiding zijn er 
kleine bezinningsmomenten 
bij de diverse kerstgroepen. De 
rondleiding eindigt met een 
bezoek aan de kerststallenten-
toonstelling in de monumentale 
Kloosterbibliotheek. We sluiten 
af met koffie/thee en een lekker 

stuk kerststol.
Data: woensdagen 12 en 19 de-
cember van 11.00-13.00 uur
Kosten: e 10,00 (incl. kerststal-
lententoonstelling, koffie/thee 
met kerststol). Aanmelden: tot 
betreffende woensdagochtend, 
9.30 uur (via receptie klooster 
Wittem: 043-4501741)

Kerstmiddag
Deze sfeervolle kerstmiddag be-
staat uit een intiem kerstconcert, 
kerstverhalen en een bezoek aan 
de kerststallententoonstelling in 
de bibliotheek. Aansluitend kan 
men genieten van een kop koffie 
met Limburgse vlaai! Data: don-
derdag 13 en dinsdag 18 decem-
ber van 14.00-16.30 uur.
Kosten: e 11,00 (incl. kerststal-
lententoonstelling, koffie/thee 
met vlaai) Aanmelden: graag tij-
dig via de receptie van klooster 
Wittem (043-4501741)
Voor groepen groter dan 25 per-
sonen zijn arrangementen op 
maat samen te stellen. Informa-
tie via e-mail adres: els.mertens@
kloosterwittem.nl of de receptie 
van het Klooster Wittem (tel: 043 
450 1741)

Wandelen in Epen 

EPEN - Zondag 9 december is er 
een wandeling in Epen. De wan-
deling begint om 12.00 uur bij 

de parkeerplaats van de kerk. Ie-
dereen is welkom. De wandeling 
gaat voor een groot deel door het 
bos. Inlichtingen over de wande-
ling: telefoon 06-43582754.
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E  Voornemen ambtshalve  
uitschrijving uit de basisregistra-
ie personen van de gemeente 
Simpelveld (BRP)

Ten aanzien van de onderstaande persoon 

zijn wij voornemens over te gaan tot ambts-

halve uitschrijving uit de BRP van gemeente 

Simpelveld. 

Uit onderzoek is gebleken dat genoemde 

persoon niet heet voldaan aan de verplich-

ing gesteld in de Wet BRP. Daarin staat dat 
de burger verplicht is om binnen vijf dagen 

voor vertrek naar het buitenland hiervan 

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  Evenementenvergunningen

De burgemeester van Simpelveld maakt 

bekend dat voor het volgende evenement 

vergunning is verleend voor:

E Wintertref. Op de Wilhelminastraat te 

Bocholtz vindt op 15 december 2018 tussen 

17:00 uur en 22:00 uur een kleine winterbra-

derie plaats. Ten behoeve van de markt zal de 

Wilhelminastraat op 15 december 2018 van 

15:00 tot 23:00 uur voor doorgaand verkeer 

worden gesloten. Verkeer, alsook het busver-

voer, wordt omgeleid.

De stukken liggen vanaf 5 december 2018 

ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in 

Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt 

u bezwaar maken. U heet daarvoor zes we-

ken de ijd (vanaf verzenddatum). Wat moet 
er in het bezwaarschrit staan?
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;

-  waarom u het niet eens bent met de beslis-

sing;

-  uw naam, adres en de datum waarop u het 

bezwaarschrit verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrit.

Stuur uw bezwaarschrit naar het college van 

burgemeester en wethouders, postbus

21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaar-
schrit schorst niet de werking van de vergun-

ning. 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 voorzie-

ningenrechter

van de rechtbank worden getrofen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 

belangen, dat vereist. Van de verzoeker van 

een voorlopige voorziening wordt een griie-

recht geheven. U wordt door de griie van de 
rechtbank geïnformeerd over de hoogte van 

het griierecht en de wijze van betaling.

	 Naam	en	voorleters	 geboortedatum	 datum	uitschrijving
* Abels, F.M.T. 16-10-1965 28-11-2018

Belanghebbende kan ten aanzien van dit 

voornemen tot 2 januari 2019 schritelijk een 
zienswijze indienen en/of aangite doen van 
de verhuizing naar een nieuw adres.

schritelijk aangite te doen bij het college 
van burgemeester en wethouders van de 

woongemeente. De Algemene wet bestuurs-

recht geet de gemeente de mogelijkheid 
om het voornemen ambtshalve uitschrijving 

te publiceren als de bekendmaking niet kan 

geschieden door toezending aan belangheb-

bende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

hebben het voornemen de volgende persoon 

per de hieronder aangegeven datum uit te 

schrijven uit de basisregistraie personen 
(BRP).

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twiter, Facebook
en Instagram
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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 20 uur 

Ze zijn er weer!

Dagelijks verse

mosselen

uit Yerseke!

www.vijlerhof.nl                   

043-3061710

PARTIJ - In een goed gevuld Wien-
hoes vond onlangs de zitting van 
CV De Ülle plaats. Voor prins 
Rolf en zijn minister René was 
het hun laatste activiteit. Maar 
alvorens het zover was dat zij 
plaats moesten maken voor hun 
opvolgers werd hen eerst nog een 
spetterende zitting aangeboden. 
Zoals gebruikelijk werd de zit-
ting geopend het dansmarieke 
Joyce van CV De Ülle. 
Vervolgens waren er optredens 
van de danseressen van Dance 
Spirit, d’r Rossi, zangeres Gwen 
en LVK-winnaar Spik en Span. 
Tussendoor werd nog bekend 
gemaakt wie er dit jaar geëerd 
werd als “Uul van Verdienste”. 
Dit jaar werd Jan Lemmens uit-
geroepen tot “Uul van Verdienste 
2018-2019”. Jan heeft jarenlang 
mee getrokken aan de kar van 
CV De Ülle. In 1964 was hij de 
tweede jeugdprins van onze ver-
eniging en in 1982 grote prins en 
tevens Gemeenteprins. Jarenlang 
vervulde hij de functie van pre-
sident en secretaris binnen de 
vereniging. Verder was hij in het 
verleden betrokken bij het kin-
dervakantiewerk Partij.
Hierna was het tijdstip aange-
broken dat prins Rolf en minis-
ter René plaats moesten gaan 
maken voor hun opvolgers. Maar 
voordat het zover was werden zij 
nog verrast met een verrassings-
optreden van “De 3B’s”. Vervol-
gens was het aan voorzitter Rob 
Delnoy de taak om beide op ge-
paste wijze te ontdoen van hun 
versierselen en hun te bedanken 

voor het afgelopen jaar. Hierna 
kon alles in gereedheid gebracht 
worden voor de proclamatie van 
de nieuwe hoogheden. Ook dit 
jaar hadden de bedenkers van de 
proclamatie zich weer alle moei-
te gedaan om er iets moois van 
te maken. Nadat teruggeteld was 
tot nul kwamen de nieuwe hoog-
heid prins Gene tevoorschijn. 
Aan voorzitter Rob Delnoy de 
taak om Gene te installeren als de 
nieuwe heerser van CV De Ülle.
Hierna werd de bühne weer vrij-
gemaakt om verder te kunnen 
gaan met het programma. Op 
het programma stond nog het 
optreden van De Dynamites van 
Dance Spirit en het slotakkoord 
was een spetterend optreden van 
Kölsch Platt. 
Prins Gene I (Rompen) is 52 jaar 
oud en geboren in Schweiberg, 
Mechelen. Al bijna 28 jaar rijdt 
hij door het Heuvelland als bus-
chauffeur. Momenteel doet hij 
dat voor Arriva. In 1991 stapte 
hij ook in het huwelijksbootje. 
Monique Brants uit Wijlre was, 
en is nog steeds de gelukkige. In 
november van dat jaar is oud-
ste dochter Mariëlle geboren en 
slechts 13 maanden later ook 
de tweeling Dennis en Michelle 
zich bij hun gevoegd. In die tijd 
begon ook al snel het Partijer 
verenigingsleven te lonken. Bij 
de VV Partij probeerde hij uit 
te blinken op het tweede. Bij de 
toneelvrienden probeerde hij te 
schitteren op de planken. En als 
er iets te doen was in het dorp 
dan probeert hij daar altijd bij te 

Prins Gene zijn de nieuwe heerser  
over het rijk van de Ülle in Partij

zijn. Zeker als “de Ülle” van Par-
tij weer uitvlogen. Hoewel hij in 
eerste instantie nog geen lid was 
probeerde hij er toch altijd ach-
teraan te vliegen. In 2011 werd 
hij door de Ülle ingelijfd als lid 
van de Raad van Elf.
In juli van 2016 kwam de mo-
gelijkheid geboden om Café 
Herberg de Remise over te ne-
men en samen met Monique en 
Mariëlle heeft hij deze uitdaging 
aangenomen. Ze hebben het tot 
doel gemaakt om van dit gezel-
lige bruine cafeetje het bruisende 
middelpunt van Partij te maken. 
Gedurende het komende carna-
vals seizoen zullen zij zeker weer 
fungeren als het warme nest van-
waar de Ülle uitvliegen en later 
weer neerstrijken.

PARTIJ - Op zondag 25 novem-
ber jl. werd tijdens een gezellige 
en druk bezochte jeugdzitting 
in het gemeenschapshuis A Ge 
Wienhoes de nieuwe jeugdheer-
ser over het riek van de kling-
Ülle geproclameerd.
Na de opening door ons eigen 
dansmarietje Joyce waren er  
vele optredens van de ``grote`` 
kleine artiesten. Onder andere 
The Starlights, Magic Rythm en 
Dance Spirit en een optreden 
van d’r Christiaan en de Glit-
ter Girls. Na het aftreden van 
jeugdprins Kayn en jeugdprinses 
Nikki konden de nieuwe jeugd-
hooglustigheden geproclameerd 
door de Commissie LOL. Nadat 
alles in gereedheid was gebracht 
kon begonnen worden met de 
proclamatie. Als nieuwe Jeugd-

Prinses Rachelle en hofdame Marie  
nieuwe jeugdheersers over het Ülle-riek

hoogheden kwamen tevoor-
schijn Jeugdprinses Rachelle en 
hofdame . 
Jeugdprinses Rachelle (Jacobs) 
is 10 jaar oud en zit in groep 7 
bij meester Henk. Ze is dol op 
haar zus Melissa en vriend Jelle 
en haar grote broer Brian.
Rachelle is de dochter van Geert 
en Miranda. Dat carnaval in 
het bloed van deze familie zit 
blijkt uit het feit dat zowel Geert 
(2002) en Miranda (2011) prins 
en prinses zijn geweest bij CV 
De Ülle. En haar grote zus Me-
lissa (2011) en grote broer Brian 
(2013) respectievelijk jeugdprin-
ses en jeugdprins zijn geweest bij 
de carnavalsvereniging.
De hobby’s van Rachelle zijn 
knutselen, tekenen en buiten 
spelen. En naar de scouting gaan 

met haar beste vriendinnen Ma-
rie en Renske.
Hofdame Marie is 9 jaar en zit 
in groep 6 bij meester Henk en 
juf Birgit. Ze gaat graag naar de 
scouting samen met Rachelle. 
Daarnaast speelt ze klarinet bij 
het jeugdorkest van de harmonie 
van Mechelen. In haar vrije tijd 
spreekt ze graag af met vriendin-
nen en leest ze graag een boek.
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50 jaar geleden, de exacte datum 
was 18 november 1968 werd in 
Simpelveld het Katholiek Vrou-
wengilde opgericht en zie, we 
zijn er nog steeds.
Met 70 leden hebben wij de 
heuglijke feit kunnen vieren en 
dat hebben we intern gedaan.
In blokjes van 3 avonden hebben 
wij allemaal kunnen genieten 
van een geweldige high tea, een 
nostalgische avond en een prach-
tige dia-overvloeishow.
Dit feest was alleen voor onze 
leden en wij van het bestuur 
denken dat we het goed hebben 
gedaan, met dank aan onze leden 
voor de goede opkomst.
2 December j.l. hebben wij een 
H. Mis laten opdragen als dank 

Katholiek Vrouwengilde 
Simpelveld

en voor alle leden en 
overleden leden van 
ons gilde.
Het huidige bestuur 
van het gilde be-
staande uit: Hilde 
Brauwers, Kitty Bec-
kers, Toos Tychon, 
Elly Zinken, Elly Le-
claire, Annie Basten 
en José Bessems wil 
iedereen bedanken 
voor de felicitaties 
en/of attenties die 
wij hebben ontvan-
gen. Mocht U inte-
resse hebben, loop 
eens binnen op een 
van onze avonden. 
Tot slot willen wij ie-
dereen mooie feest-
dagen en een gezond 
en gelukkig nieuw-
jaar toewensen.

afdeling  
Eys

Winterscharrelkids 
gezocht
EYS - Basisschoolkinderen uit Eys 
en omstreken: jullie zijn welkom 
op zaterdag 15 december van 
11.00 -13.00 uur. In het vereni-
gingsgebouw van het IVN-Eys 
op de Boerenberg staan vrijwil-
ligers klaar om met jullie mooie 
kerststukjes en kerstversierin-
gen te maken. Iedereen mag een 
uniek kerststukje mee naar huis 
nemen. Ook maken we winterca-
deautjes voor de vogels.
Natuurlijk mogen jullie ouders 
of grootouders meehelpen.
De ochtend is gratis voor jeugd-
leden en (klein-) kinderen van 
leden en donateurs van IVN-Eys, 
van niet -leden wordt € 3,00 per 
kind gevraagd als bijdrage in de 
kosten. Maar u kunt natuurlijk 
besluiten meteen donateur of lid 
te worden. Voor € 12,50 bent u 
al donateur (plaatselijk lid) tot 
eind 2019! Ook nieuwe jeugdle-
den zijn welkom.

Aanmelden, bij voorkeur per 
email, via bramjacobs@live.nl 
Vermeld a.u.b. de naam en de 
leeftijd van de kinderen. Uiter-
lijke aanmelddatum is 10 de-
cember. We hebben plaats voor 
25 kinderen.
Nadere inlichtingen zijn te ver-
krijgen bij Bram Jacobs, via 
mail of telefonisch 06-27594711 
of bij Constance Kerremans, 
043-4506270. 

Informatie over het IVN-Eys in 
het algemeen via 
www.ivn.nl/afdeling/ivn-eys 
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Solistenkoor Sint Petersburg
vrijdag 7 en dinsdag 11 december

Het befaamde Solistenkoor van de Philharmonie uit Sint Petersburg 

verzorgt ook dit jaar twee avondvullende concerten in Klooster 

Witem. Onder de bezielende leiding van dirigente Olga Stupneva 
presenteert het ensemble van zes zangers en zes zangeressen voor 

de pauze vooral sacrale muziek, na de pauze komt de Russische 
volksmuziek volop aan bod! 

                   Lokaie: Gerarduskapel Klooster Witem
Aanvang 20.00 uur, entree 16 euro

Reserveren per mail: jbrauers@ziggo.nl
Losse kaartverkoop: recepie Klooster Witem

Solistenkoor uit St. Petersburg

Programma:
Zaterdag 8 december
JO17-1: Sp./ZW-SV - Krijtland 14.30
JO17-2: Sp./ZW-SV - R.Gr./Heuv 12.45
JO17-3: Sp./ZW-SV - V’daal/SVB 11.00
JO13: Kerkrade West - Sp./ZW-SV 13.00
JO11- : Sp./ZW-SV - Welt./Bekk. 10.00
JO11: Geuldal - Sp./ZW-SV 10.30
JO9: Sp.’25 - Heuvelland 10.00
Zondag 9 december
1ste: Sp.’25 - Eijsden 1 14.30
2de: Sp.’25 - RKHBS 2 12.00
3de: S’veld/Zwart-Wit’19 - Sp.’25 11.00
VR: Schimmert - S’veld/Sp.’25 09.30

Uitslagen:
Zaterdag 1 december
JO17-1: Heer JO17-1 - Sp./ZW-SV 2-2
JO17-2: Welt./Bekk. - Sp./ZW-SV afg.
JO17-3: R.Gr. Heuv. - Sp./ZW-SV 4-1
JO13: Sp./ZW-SV - Hoensbroek  4-1
JO11-1: LHC - Sp./ZW-SV 2-3
JO11-2: Sp./ZW-SV - BMR/SNC  0-3
JO9: KCC’33 - Sp.’25 1-11
JO7: SV Geuldal JO7-1/2 - Sp.’25 0-3
Zondag 2 december
1ste: Scharn 1 - Sp.’25 1 2-3
2de: Weltania 2 - Sp.’25 1-2
3de: Sp.’25 - SV Geuldal 4 5-2
VR: S’veld/Sp.’25 - SVO DVC’16 1-4

Op zondag 9 december spelen 
alle senioren elftallen van Zwart-
Wit hun thuiswedstrijd in de 
nieuwe tenues.
Het eerste elftal mag zich weer 
gelukkig prijzen met trouwe 
sponsor èn supporter Psycholo-
gen Praktijk Gulpen / Landgraaf 
en is voorzien van prachtig nieu-
we zwart-wit gestreepte shirts.
Het 2e en 3e elftal is voorzien van 
een combinatieshirt waarin zo-
wel de kleuren van sv Simpelveld 
als sv Zwart-Wit verwerkt zijn. 
Het ontwerp is gemaakt door 
een van onze jeugdleden. Het is 
een perfecte uiting van de fijne 
samenwerking.
Het tweede elftal wordt dank-
zij beide sponsorcommissies 
voorzien van een dubbele spon-
sorbezetting van het shirt. Zo-
wel de voor- als achterkant zijn 
voorzien van de logo’s van onze 
sponsoren Brasserie Amuseer 
uit Wijlre en Laumen Rolluiken 
| Zonwering.
De sponsorcommissies hebben 
voor het 3e elftal een sponsor-
bezetting van Laumen Rollui-
ken | Zonwering en Brasserie 
en shortgolfbaan Eyserhof voor 
elkaar gekregen.
Voorafgaand aan de wedstrij-
den van het 2e en 3e worden er 
teamfoto’s gemaakt. De leden 
van Zwart-Wit’19 bedanken zich 
heel hartelijk bij haar sponsoren 
voor de toegekende geste.

 sv Zwart-Wit’19

Vaalser Turn Vrienden 
huldigingen

VAALS - De turnvereniging van 
Vaals heeft in hun 113 jarige 
bestaan al heel wat jubilarissen 
gehuldigd. Ook dit jaar worden 
deze pijlers van de vereniging 
niet vergeten en in het zonnetje 
gezet. Dit gaat gebeuren tijdens 

de jaarlijkse kerstviering op za-
terdag 15 december.
De jubilarissen van dit jaar zijn :
Iris Pelzer - 12,5 jaar
Gwen Pelzer - 12,5 jaar 
Charlotte Kroll - 12,5 jaar
Mitch Franzen - 25 jaar
Ali Vanhixe - 40 jaar
Ed de Vreede - 40 jaar
Rens Sparla - 40 jaar

Tijdens deze feestelijke bijeen-
komst in Grand Cafe Zera bent u 
van harte welkom om persoon-
lijk uw felicitaties te komen over-
handigen. Eerder deze dag kunt 
u ook komen genieten van de 
Kerstdemonstratie in de Sport-
hal Cita Fit aan de Beemderlaan 
in Vaals. Deze begint omstreeks 
14:30 en zal duren tot ongeveer 
16:30.

Adventsconcert  
met Vrouwenkoor  
Avec Plaisir

VAALS - Op zondag 9 december 
om 16.00 uur in De Kopermolen 
Vaals brengt het a capella vrou-
wenkoor Avec Plaisir o.l.v. Ute 
Jobes een sfeervol verrassings-

concert met de titel Bombón 
in een Spaans/Zuidamerikaans 
tintje. Samen met de bekende 
pianist Roger Braun en de Uru-
guayaanse zangeres Eleonora Le-
oncini treden zij op met werken 
van Alberto Grau, Morten Lau-
ridsen en Pentatonix, sololiede-
ren van Guridi, Nin, het bekende 
Avé Maria van Caccini en solopi-

ano met Nocturnes van Fréderic 
Chopin. Ook worden Neder-
landse kerstliederen ten gehore 
gebracht waarbij iedereen mag 
meezingen!
Entree 12,50 en vrienden van de 
Kopermolen 10,50. Jongeren tot 
18 jaar 6 euro 
Kaarten te bestellen via 
adventsconcert2018@gmail.com

s p o r t n i e u w s

leo’s haarstudio 
kloosterstraat 4 - simpelveld

045-5442321

jolandakers@kpnmail.nl

www.leoshaarstudio.nl

Kapper, mode & accessoires  
Openingtijden 

dinsdag t/m vrijdag: 9 tot 17 uur

zaterdag: 8 tot 15 uur

 rkvv WDZ
Bekerkrakers
Op donderdag 6 december speelt 
het eerste elftal in de KNVB 
beker tegen hoofdklasser SV 
Meerssen. De club uit Meerssen 
vertoeft momenteel in de mid-
denmoot van de hoofdklasse B. 
Ondanks het behoorlijk klassen-
verschil willen de mannen van 
trainer René Küpper hun huid zo 
duur mogelijk verkopen, de gro-
te schare WDZ supporters hoopt 
op het nodige vuurwerk. De 
wedstrijd begint om 19.30 uur 
op het Sportpark Neerhagerbos. 
De WDZ Vrouwen gaan voor een 
heerlijke kop erwtensoep zorgen.
Op dinsdag 11 december speelt 
WDZ 2 in de beker in Heerlen 
tegen de reserves van Bekker-
veld en ook dit team komt uit in 
de landelijke hoofdklasse voor 
reserveteams. 

Sinterklaasmiddag
Op zaterdagmiddag 24 novem-
ber zaten de allerjongsten van 
WDZ met mama’s en papa’s, 
oma’s en opa’s klaar om Sinter-
klaas en zijn Pieten te ontvangen. 
Rond half twee kwam de Sint 
met veel gedruis en peperno-
ten binnen, terwijl de kinderen 
uit volle borst “Sinterklaas kom 
maar binnen…” zongen.
De goedheilig man nam plaats in 
de grote zetel en riep de kleintjes 
in groepjes bij zich, van alle kin-
deren wist hij wel wat te vertellen 
en de kinderen zongen een mooi 
liedje. Voor elk kind hadden de 
Sint en de Pieten een mooi ca-
deautje. Iedereen ging op de foto 
en voor elk kind was er nog een 
bakje met snoepgoed. Onder een 
mooi afscheidslied vertrokken 
Sinterklaas en de Pieten naar een 
ander kinderfeest en mochten 
de WDZ jonkies voldaan huis-
waarts keren.
Een prachtige middag waarvoor 
dank aan de organisatoren. Kijk 
voor de foto’s op: www.vvwdz.nl.

Veteranen
Op zaterdag 24 november sloten 
de oude heren van WDZ samen 
met hun partners het voetbaljaar 
2018 af met een feestavond.
Voorzitter van de veteranen Jo 
Brauers opende de avond en 
dankte een aantal mensen die 

zich op bijzondere wijze ver-
dienstelijk hebben gemaakt voor 
de veteranen afdeling met een 
kleine attentie. Rond de klok van 
tien verscheen de frietwagen met 
een hapje voor alle aanwezigen, 
waarvan dan ook dankbaar ge-
bruik werd gemaakt. Met een 
versterkte inwendige mens kon-
den op de muziek van DJ Nico 
Spaubek de voetjes van de vloer.
Rond middernacht vond de 
tombola plaats met prachtige 
prijzen, die beschikbaar waren 
gesteld door Gerrie Huppertz 
van de Witte Bazar.
Gedurende de hele avond wer-
den de nodige sterke verhalen 
verteld over de historie van de 
veteranen, verhalen die loskwa-
men door de talrijke foto’s uit de 
rijke geschiedenis van het voet-
bal van de oudjes.
De avond vormde een bijzonder 
gezellige afsluiting van een mooi 
voetbaljaar. Dank hiervoor aan 
organisator Piet Haagen. Kijk 
voor de foto’s op: www.vvwdz.nl.

Programma
Donderdag 6 december
1e: WDZ - SV Meerssen (beker) 19.30u.
Zaterdag 8 december
JO10-1G: WDZ - RKHBS 2 10.30u.
JO13-2G: ZW-SV/Sp’25 - WDZ  11.30u.
JO15-1G: WDZ - Welt. Bekkerv. 13.00u.
JO17-1: WDZ - RKHBS 14.30u.
JO19-1: De Leeuw - WDZ 14.30u.
JO9-1G: WDZ - Heuvelland  09.30u.
JO9-2G: Langeberg - WDZ  09.30u.
Zondag 9 december
1e: SV Brunssum - WDZ  14.00u.
2e: Sportclub Jekerdal - WDZ  11.45u.
3e: FC Gulpen 2 - WDZ 11.00u.
4e: WDZ - RKIVV 2 10.00u.
VR1: WDZ - RKMVC  10.30u.
Dinsdag 11 december
2e: Bekkerveld - WDZ  19.30u.

Uitslagen
Maandag 28 november
JO17: RKVVL/Polaris - WDZ 0-6
Woensdag 28 november
JO7: WDZ - Voerendaal/RKSVB  2-2
Zaterdag 1 december
JO19-1: WDZ - BMR/SNC/Geertr. 1-3
JO17-1: Leonidas-W - WDZ  5-0
JO15-1G: Welt. Bekkerv. - WDZ  6-2
JO13-1: BMR/SNC’14 - WDZ  2-9
JO13-2G: WDZ - Welt. Bekkerv. 0-5
JO11-1G: WDZ - V’daal/RKSVB  4-5
JO10-1G: ZW’19-SVS 2 - WDZ  4-2
JO9-1G: SV Brunssum - WDZ  afg.
JO9-2G: WDZ - Schinveld  4-7
Zondag 2 december
1e: WDZ - Kakertse Boys  3-0
2e: WDZ - Bunde  4-0
3e: WDZ - Partij 2 uitgest.
4e: Voerendaal 5 - WDZ  afg.
VR1: De Ster - WDZ afg.

 Sportclub’25
Kienen
Op woensdag 28 november 2018 
stond bij Sportclub‘25 de jaar-
lijkse activiteit kienen op het 
programma. Maar liefst 90 kie-
ners waren er aanwezig in ons 
clubhuis om een van de velen 
prachtige prijzen te winnen. Van 
jong tot oud genoot van een leu-
ke kienavond bij Sportclub’25. 
Het optocht comité bedankt alle 
aanwezige en een speciaal woord 
van dank aan de vele sponsoren 
voor het beschikbaar stellen van 
de prachtige prijzen.

Veteranen dag 2018
Zaterdag 24 november was het 
weer zover, de jaarlijkse vetera-
nen dag stond op het punt van 
beginnen. Christian Kuhnke en 
Roger Kohl, hadden ook dit jaar 
weer de organisatie op zich ge-
nomen. Om 14:00 uur, was het 
verzamelen geblazen in het café 
van een van de hoofdsponsors 
van Sportclub´25, “Im weissen 
Rössel”. Vla, koffie en thee stond 
gereed, zodat iedereen de inwen-
dige mens kon versterken. Toen 
iedereen binnengedruppeld was, 
nam Roger het woord, en gaf hij 
uitleg over de activiteiten, die 
zouden gaan volgen. Iedereen 
was natuurlijk erg nieuwsgie-
rig naar het programma, ook 
door het feit, dat de organisa-
tie, de afgelopen weken, niets 
had losgelaten. Roger, bedankte 
eerst Bertie en Marco, de uitba-
ters, met een bloemetje, voor de 
prettige ontvangst en de goede 
samenwerking.
Hierna volgde de eerste activi-
teit, in de vorm van een spel. 
Rond half vier, kwam de bus, van 
onze hoofdsponsor van Meurs 
aangereden, en konden wij in-
stappen voor een tochtje naar 
Hoensbroek. Ons volgende doel 
was de locatie “Amicitia” aan het 
Marktplein. Hier werden wij ver-
rast op een “bierpakket”, samen-
gesteld door het “bruine café”. 
Nadat er verschillende activitei-
ten hadden plaatsgevonden, en 
de stemming steeds beter werd, 

werd er ook gezorgd voor lekkere 
“hapjes” Rond half zeven stond 
de bus weer gereed, om ons 
naar de thuishaven, “de Sjans” 
te brengen. Sponsor “Catering 
Vaessen”, had reeds gezorgd voor 
een chinees buffet, dat iedereen 
zich goed liet smaken. Hierna 
kon de avond verder gaan, en 
werden verschillende personen 
in het bloemetje gezet, voor hun 
verdiensten van afgelopen jaar. 
Hierbij mag vermeld worden, 
dat de bloemstukken, samen-
gesteld zijn en vervaardigd zijn 
door Myrthe Mans, de dochter 
van onze keeper. Eerst werden 
Marjo en Jean Brouns, bedankt 
voor hun vrijwillige medewer-
king achter het buffet.
Nu was het moment gekomen, 
dat Jürgen Steinhauer ging af-
treden als veteranenprins en de 
nieuwe prins geïnstalleerd zou 
worden. Onder een enorm ap-
plaus werd Remond Schmitz 
uitgeroepen tot prins “Remond 
dur iesjtuh”, en dus de nieuwe 
heerser van de veteranen afde-
ling. Als “Veteraan van het jaar” 
werd Jean Prickaerts benoemd. 
Als dank voor de grote verdien-
sten voor de veteranen afdeling, 
in de afgelopen jaren. Jean heeft 
het stokje overgedragen aan Ro-
ger Koll, die nu, de nieuwe wed-
strijdsecretaris zal worden. De 
kritische noot werd gewonnen 
door Thijs Hodiamont, ook wel 
de prijs van het “stuggeliezer”. 
Coach Leo Canisius mocht zich 
“over-all”winnaar noemen, van 
de gespeelde spellen, en werd 
daardoor winnaar van de “week-
end voor twee” prijs, wat insloeg 
als een bom. Verder mag nog ver-
meld worden, dat Mike Kleijnen, 
de “Mistery Guest” was, samen 
met zijn echtgenote. Nadat de 
voorzitter, iedereen had bedankt, 
die had meegewerkt aan de orga-
nisatie van deze geslaagde avond, 
en de hoop uitsprak, dat de or-
ganisatoren van deze avond, ook 
weer bereid zouden zijn, om de 
schouders onder de volgende 
veterenen dag te zetten, ging 
het feest door, tot in de kleine 
uurtjes.
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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

Kapsalon Marjo: 
Bij aankoop van

2 Goldwellproducten 

10% koring

Deze aanbiedingen gelden alleen in december! 

Beautysalon Irene:
Lashlit / wimperpermanent nu voor € 35,-

Lashlit inclusief verven van de wimpers € 40,-
Cadeau ip voor de feestdagen:
Feestelijk ingepakte cadeaubon 

(in alle prijsklasse te verkrijgen)
Nieuw!

Op zoek naar LAMINAAT !!!

Zoek dan NIET verder wij komen graag met 

laminaat stalen vrijblijvend bij u thuis langs.
Tevens hebben wij ook een leg-service, vraag naar de voorwaarden.

Bel of mail vrijblijvend: 

043-4574916        dnnallround@gmail.com

Dorpsstraat 19

6277 NC Slenaken

T 043-4573201

WWW.GASTERIJBERGENDAL.NL

Gevarieerde wildkaart met 20% korting  
op deze hoofdgerechten van ma t/m vrij. 

Informeer naar onze kerstmenu’s voor beide dagen.

Vanaf heden tot 31 maart 2019: 

Woensdag’s: Spareribs onbeperkt € 13,95

Donderdag’s: Sliptong onbeperkt € 15,95

3-gangen Lunchkeuzemenu € 14,95

3-gangen dagmenu € 19,95

3-gangen pasta/pizzakeuzemenu € 18,95

3-gangen wandelkeuzemenu € 23,50

Dagelijks geopend 
voor koie en vlaai 

vanaf 09.00

Lunch en diner 
vanaf 12.00

Diverse mogelijkheden 
voor groepsdiners

Inloopdagen voor 
mantelzorgers 

SIMPELVELD - Het Steunpunt 
voor Mantelzorgers organiseert 
maandelijks inloopbijeenkom-
sten. Mantelzorgers en zorgvrij-
willigers kunnen er onder het 
genot van een kopje koffie hun 
verhaal vertellen of juist de zor-
gen even van zich afzetten. Aan 
de bijeenkomsten is maandelijks 
een thema gekoppeld. 

Eindejaarviering
Een gezellig samenzijn en alles 
wat er verder ter tafel komt. We 
sluiten het jaar af in gezellige 
sfeer. Nadat het thema bespro-
ken is, kunnen algemene vragen 
met betrekking tot mantelzorg 
gesteld worden, desgewenst indi-
vidueel. Zorgt u voor een zieke of 
hulpbehoevende (thuis of in een 
verzorgingshuis) dan bent u van 
harte welkom! Aanmelden is niet 
nodig. Deelname, koffie en thee 
zijn gratis.
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl
045-2114000. 
info@mantelzorgparkstad.nl
Datum: 12 december
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Op de Boor, Wilhelmi-
nastraat 19, Bocholtz

20 Jaar ‘drieve op 
wolke van confetti’

GULPEN - In december 1998 ston-
den Huub Heijnens en Erwin 
Lennarts voor het eerst op het 
podium als het duo Limbo Ex-
press en zongen ze het inmiddels 
welbekende nummer Wolke van 
Confetti. Dat is binnenkort dus 
20 jaar geleden. Een mijlpaal 
waar ze toch graag bij stil willen 
staan (hoewel dat met hun mu-
ziek meestal een beetje moeilijk 
is). Tijd voor een jubileumfeestje 
dus. En dat vieren ze op zater-
dagavond 8 december in zaal 
Paddock in Gulpen.
In al die 20 jaar hebben ze op 
vele podia gestaan en zeker in het 
carnavalsseizoen. Bij meerdere 
organisaties en verenigingen zijn 

ze regelmatig teruggevraagd en 
zo is toch een bijzondere band 
ontstaan. Daarnaast schreven 
Huub en Erwin, naast de bijna 
100 liedjes voor hun eigen duo, 
ook tientallen nummers voor 
anderen. De feestvond op 8 de-
cember in Gulpen staat daarom 
vooral in het teken van die lied-

jes voor anderen. Limbo Express 
zal zelf uiteraard optreden, maar 
er zijn ook diverse leuke gasten 
uitgenodigd die een muzikale 
bijdrage zullen leveren. Het ju-
bileumfeest begint om 20.00 uur 
en de entree voor deze avond is 
uiteraard gratis!

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

‘s maandags gesloten - geen koopavond - parkeerplaats voor de deur
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BRAUN - EUGEN KLEIN - MAX FABER - RABE

Reacties en ideeën in 
enquête dorpsbrunch 
PARTIJ-WITTEM - Van de mogelijk-
heid om tijdens de dorpsbrunch 
op 7-10 jl. deel te nemen aan een 
enquête over Partij-Wittem werd 
gretig gebruik gemaakt. Het 
Kernoverleg mocht maar liefst 
42 reacties/ideeën in ontvangst 

nemen. Een mooie bijdrage aan 
onze burgerparticipatie en zelf-
sturing, waarvoor hartelijk dank!
Een aantal van de aangekaarte 
onderwerpen/ideeën hebben al 
de aandacht van het Kernoverleg 
of worden binnenkort door het 
bestuur en/of een (sub)werk-
groep opgepikt. Voor andere on-
derwerpen/ideeën is er nog geen 
(sub)werkgroep. De uitwerking 

daarvan kan even duren. 
Een overzicht van alle reacties/
ideeën is terug te vinden via de 
website www.partijwittem.nl. 
Heb je interesse om een van de 
onderwerpen/ideeën samen met 
anderen in een nieuwe (sub)
werkgroep uit te werken, neem 
dan vrijblijvend contact met het 
Kernoverleg op d.m.v. het stu-
ren van een mail (info@partij 

wittem.nl), het invullen van het 
contactformulier op de website 
of door aanwezig te zijn op het 
maandelijks overleg dat elke eer-
ste dinsdag van de maand in A ge 
Wienhoes is.

Palmclub zingt ook in 
Kerstnacht 2018

EYS - Evenals de tien voorgaande jaren zullen, 
naar aanleiding van de grote belangstelling 
en de positieve reacties op het “kerstzingen” 
van de Palmclub tijdens de vorige edities, 
ook in de komende kerstnacht verschillende 
leden van deze club, direct na afloop van de 
plechtige Nachtmis in de parochiekerk, weer 
enkele kerstliederen ten gehore brengen in de 
dorpskern van Eys. 
Dit om de bezoekers van de Nachtmis (en 
verdere belangstellenden) onder de “kerst-
klanken” van de Palmclub de gelegenheid te 
bieden tegenover elkaar in een sfeervolle om-
geving hun kerstwensen uit te spreken.
Gedurende het luisteren naar het “kerstzin-
gen” en het uitspreken van de kerstwensen 
naar elkaar zullen alle aanwezigen door de 
Palmclub getrakteerd worden op een glaasje 
glühwein om zo de kerstwensen van de no-
dige warmte te vergezellen. 
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Hierbij nodigen wij u uit op de jaardienst van

Ruth Starmans

Deze wordt gehouden op zaterdag 8 december

om 17.30 uur in de kerk van Aubel (B)

Huib en Philippe Gulpen, Val-Dieu 231, Aubel

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd 
niet kunnen winnen. Na een leven dat gekenmerkt 

werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid 
en liefde, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten 

nemen van mijn lieve man, vader, schoonvader en 
onze trotse opa

Jo Jacobs
* 19 mei 1933        = 29 november 2018

echtgenoot van

Trudie Könings

Trudie Jacobs-Könings

Wim en Elsbeth
   Lars en Karin
   Mickel

Kloosterhof 47
6351 EP Bocholtz

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op 
woensdag 5 december om 12.00 uur in de parochiekerk 
van de H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz.
De crematie zal in stilte plaatsvinden.

WAHLWILLER

Parochie H. Cunibertus 
Zondag 9 december
H. Mis om 11.00 uur. Jaardienst 
voor ouders Joha – Jaspers

Woensdag 12 december
H. Mis om 9.00 uur. Voor de 
parochie.

Mededelingen
Uw kerkbijdrage kunt u 
overmaken op NL92 RABO 
0132 204 452 t.n.v. Cunibertus 
Parochie. Misintenties graag 3 
weken van tevoren doorgeven 
via kerkbestuur.wahlwiller@
gmail.com of aan een van 
de kerkbestuursleden. Voor 
pastorale zaken kunt u tot 
nadere berichtgeving terecht op 
telefoonnummer 043-4511243.

NIJSWILLER

Parochie St. Dionysius
Zaterdag 8 december
19:00 uur H. Mis. (2de  
Zaterdag van de Advent). Deze 
Eucharistieviering zal worden 
opgeluisterd door enkele 
leden van harmonie Excelsior. 
Gestichte jaardienst voor 
Mevrouw Fieny Schoonbrood 
en overleden familieleden. Voor 
Mariëtte Ruyters – Simons, 
dochter Yvette en Pieter Simons.
Jaardienst voor Frans Baumans.

Vrijdag 14 december
14:00 uur H. Mis. Boete en 
Eucharistieviering. Iedereen is 
van harte welkom. Misintentie 
voor de Ouderenvereniging van 
Wahl en Nijswiller. Na afloop 
Kerstviering voor de leden van 
de Ouderenvereniging in café “A 
Gen Baag”.

Mededeling:
Voor pastorale zaken kunt 
u terecht bij het parochie-
secretariaat. Tel. 043-4511243.
Uw kerkbijdrage kunt u over-
maken op: nl18rabo0132292599.
Misintenties graag 3 weken 
van te voren opgeven aan een 
van de kerkbestuursleden of 
st.dionysius-nijswller@ziggo.nl 
i.v.m. vermelding in weekbladen.

EYS

Parochie H. Agatha
Vrijdag 7 december
9.00 uur: Gezinsmis 2de Advent

Zaterdag 8 december
19.00 uur: 2de Advent. Jaardienst 
Mia en Nico Bartholomé – 
Offermans. Gest. Jrd. ouders 
Olislagers – Schlenter. Gest. 
Jrd. Maria en Antoine Cox – 
Lardinois. Otto Janusch (nms. 
buurt)

Zondag 9 december 
9.45 uur: 2de Advent. 
Zeswekendienst Jetta Bindels – 
Bartholomé. Gest. Jrd. ouders 
van Loo – Senden. Gest. Jrd. 
echtgen. Creusen - Baumans

Maandag 10 december 
19.00 uur: Gest. h. mis 
Guillaume en Bertha Xhonneux

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

HEUVELLAND

Protestante Gemeente
Op zondag 9 december is er 
om 10:00 uur een viering in 
de Toeristenkerk in Gulpen 
(Rosstraat 5). Voorganger is 
ds. Joen Drost uit Maastricht. 
Het orgel wordt bespeeld door 
Christine Moraal uit Vaals. Er is 
kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. Voor de 
allerkleinsten is er oppas. Na 
afloop van de viering is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie/thee in de 
ontmoetingsruimte van de kerk.
 
Meer informatie: www.
maasheuvelland.nl of ds. Harrie 
de Reus, tel. 043-8525225, 
dsdereus@ziggo.nl, www.
facebook.com/DsHarrieDeReus

k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n

den vóór 31 dec. 2018 via het 
aanmeldingsformulier op de site
www.terracollinaria.nl. Hier kun 
je ook lezen hoe je de bijdrage 
van € 50,00 kunt overmaken.
Telefonisch aanmelden kan ook 
bij Huub Bos op het nummer 
06-28103040 en/of door €  50,- 
over te maken op rekeningnum-
mer: NL74 RABO 0131 8067 85 
t.n.v. penningmeester Terra Col-
linaria o.v.v. ‘cursusgeld 2018, 

naam, adres, tel. en mailadres’
Heb je nog vragen over de cursus 
of over Terra Collinaria in het 
algemeen, neem dan contact op 
met Huub Bos, stuur een mail 
naar info.terracollinaria@gmail.
com of ga naar onze site www.
terracollinaria.nl. Mocht je be-
sluiten om de cursus te willen 
volgen, dan biedt de vereniging 
u een gratis adspirant lidmaat-
schap aan voor het hele jaar. 

Adventskransen  
in Bocholtz
BOCHOLTZ - Een deel van de kin-
deren, die in Bocholtz komend 
jaar de 1e H. Communie ont-
vangen, kwam woensdagmiddag 
28 november jl. bijeen voor een 
creatieve activiteit. 
Als voorbereiding op het Kerst-
feest maakten de kinderen on-
der toezicht van kapelaan Rajan, 
enkele ouders, grootouders en 
begeleiders van de kinderneven-
dienst, hun eigen adventskrans. 
Tijdens de gezinsviering van za-
terdag 1 december jl. werden de 
kransen gezegend en mochten 
de kinderen deze na afloop mee 
naar huis nemen. Bijgevoegde 
foto toont de trotse kinderen met 
hun mooie creaties.

Langs deze weg willen wij een ieder 

bedanken voor de vele felicitaties, 

in welke vorm dan ook, die wij mochten 

ontvangen bij gelegenheid van ons 

jubileum bij Fanfare St. Cecilia.

Een bijzonder woord van dank aan 

dirigent en muzikanten voor de

muzikale opluistering van de H. Mis. 

Lonneke Mares, Ines Peters,  

Jean Brouns, Mathieu Prickarts,

Peter Schijns, Martin van Ermingen  

en Sjef Weijers.

Uitslagen
BBC 1 - BC Olympia 2  6-2
BBC 2 - BC Victoria 2  7-1
BBC 3 - BC Weert 6  6-2
BBC 4 - BC Victoria 6  6-2
BBC 5 - BC Olympia 9  2-6
Zaterdag 1 december speelde 
BBC 5 nog een inhaalwedstrijd 
tegen BC Olympia 10 deze werd 
helaas met 3-5 verloren.

Sinterklaas 8 december
Binnenkort is Sinterklaas weer in 
het land en uiteraard slaat hij de 
jeugdleden van BBC niet over! 
Hoewel hij het zelf erg druk heeft 
en dus niet kan komen, stuurt hij 
wel enkele van zijn pieten langs. 
Op 8 december zullen deze afrei-
zen naar Sporthal Bocholtz. De 
pieten zullen voor iedereen wat 
lekkers en een kleine verassing 
meebrengen. Verder worden er 
verschillende spelletjes gespeeld. 
De pieten hopen veel jeugdleden 
te ontmoeten en nodigen jullie 
allemaal uit om te komen op za-
terdag 8 december.

 BBC’77Limburgse Windbuks Schut-
ters Bond: Competitie 2018-
2019: Week 03: 02.12.2018

S.V.K.’79-2 - Paardestal-1 597-624
W.Kohnen 200 / M.Dohmen 211
Willem Tell-1 - S.V.K.’79-1 635-621
J.Ramakers 215 / R.Klein/H.Souren 208
Expeditus-1 - Oranje-1 622-617
T.Hendriks 210 / A.Vleugels 208 
Revanche-1 - Paulus-1 607-621
A.Kleyngeld 206 / K.Sintzen/N.Frissen 208

Stand      
1. Willem Tell-1  1897
2. Paardestal-1 1877
3. S.V.K.’79-1 1847
4. Expeditus-1 1845
5. Paulus-1 1843
6. Revanche-1 1833
7. Oranje-1 1827
8. S.V.K.’79-2 1766 

De cursus aquarium 
houden gaat weer 
opnieuw van start

GULPEN - Aquariumvereniging 
Terra Collinaria Gulpen start in 
januari 2019 opnieuw een cursus 
aquarium houden. 
De cursus is bedoeld voor ieder-
een die met een aquarium wil 
beginnen maar nog geen of on-
voldoende kennis heeft over wat 
er allemaal bij komt kijken om 
zo’n aquarium te realiseren. Voor 
aquarianen die hun kennis ver-
der willen uitbreiden is deze cur-
sus eveneens uitermate geschikt. 
Dus ook jullie zijn van harte 
welkom. AV Terra Collinaria 
biedt hulp om op verantwoorde 
wijze een mooi aquarium op te 
bouwen. Aan de hand van een 
cursus map, die je eigendom 
wordt, en powerpoint-beelden, 
worden door ervaren cursuslei-

ders de onderwerpen bespro-
ken die de basis vormen voor 
het uitoefenen van deze mooie 
hobby. De onderwerpen die o.a. 
aan bod komen zijn: De aanschaf 
en indeling van een aquarium, 
verlichting, verwarming, be-
planting, water en wateranalyse, 
onderhoud, filtertechniek, vis-
senbestand en visziekten. Verder 
worden er veel praktijktips ge-
deeld. Iedereen kan er met zijn 
vragen terecht. Na afloop van de 
cursus ontvang je, mits voldoen-
de kennis opgedaan, een door de 
Nederlandse Bond Aqua Terra 
erkend certificaat. 

Dat de cursus meer dan de moei-
te waard is, blijkt uit de reacties 
van de deelnemers: Veel aan ge-
had i.v.m. plantengroei en in-
richting. Veel duidelijker beeld 
van hoe je een goed aquarium 
opbouwt. In de praktijklessen 
leer je veel over het inrichten van 
je aquarium en krijg je veel tips 
Veel kennis opgedaan. Een cur-
sus die iedere aquariaan of be-
ginner gevolgd moet hebben. De 
cursusleiders zijn deskundig en 

behulpzaam. Handige info over 
verlichting en plantenvoeding. 
Er worden veel praktische tips 
gegeven. Het cursusboek is pri-
ma te gebruiken als naslagwerk. 
De hele cursus wordt aangebo-
den voor een bedrag van slechts 
€ 50,- all-in. De cursus wordt in 
Gulpen gegeven op de volgende 
data in 2019: januari: 13 - 20 - 27, 
februari: 10 - 17 - 24, maart : 17 
- 31, april: 7, op zondagmorgen 
van 10:30u. tot 13:00u. Aanmel-
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ALLE RAY-BAN 
MET ORIGINELE 
RAY-BAN GLAZEN 
OP STERKTE, NU € 199.- !!

KLOOSTERSTRAAT 2 | 6369 AD SIMPELVELD | MOONENOPTIEK.NL

ACTIE GELDIG T/M 31-12-2018 OP ENKELVOUDIGE CORRECTIEBRILLEN, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.  
INCL. ONTSPIEGELDE GLAZEN MET RAYBAN LOGO! 


