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HULS/SIMPELVELD - Er is een tijd van komen en 
helaas ook een tijd van gaan. Zo namen wij 
afgelopen weekend afscheid van onze Hoog-
heden 2018 Prins Willy, zijn adjudant Paul, 
Jeugdprinses Karly met haar nar Aimee. Wat 
waren jullie prachtig, wat hebben wij van jul-
lie genoten dat afgelopen seizoen. Daarvoor 
een welgemeend dank jullie wel gewoonweg 
voor alles.
Rond de klok van 23.00 uur werden wij ver-
rast op een spetterende ilm met veel licht, 
geluid en zeer veel confetti. Daarin werd 
langzaam duidelijk wie onze nieuwe Hoog-
heid 2019 zou gaan worden. Eindelijk na een 
jaar van voorbereiden was daar een nerveuze 
maar trotse Prins Tom der iesjte. Tom heet 
voluit Tom Hartzheim. Woont aan de Ver-
zetstraat nummer 16 in Simpelveld samen 
met zijn ouders Jan en Annie. Tom werkt als 
sales manager bij High Lite International van 
Hub en Connie Lahaye. Hij is 33 jaar oud en 
ongehuwd. Zijn grote hobby’s zijn darten,de 
sportschool en sinds 2014 ook carnaval vie-
ren met en binnen onze vereniging. In 2014 
was hij Nar toen zijn beste vriend Cliff prins 
was. Dat deed hij toen heel erg goed en nu 
wilde hij de rollen eens omdraaien en ook 

eens beleven wat het is om prins te zijn. Ook 
nu zijn beide vrienden samen weer een duo. 

BOCHOLTZ - Nadat j.l. zaterdag 12 januari 
Rodney Conraads afscheid had genomen en 
hij opgenomen werd door d’r Prinse Road, 

was het moment aangebroken om de nieuwe 
heerser voor te stellen aan de Bocholtzer be-
volking. Dat werd Prins Sven I.

Prins Sven I
In het dagelijks leven Sven Schlechtriem, 22 
jaar jong (20-08-1996), partner van onze 
eerste jeugdprinses Britney Zieltjens en zoon 
van John en Marion Schlechtriem. Prins 
Sven komt uit een gezin van 3 kinderen 
met een oudere zus Susanne en een jongere 
broer Mika. Het zesde lid van de familie is 
hun hond Buddy. In zijn vrije tijd voetbalt 
hij op het 2de elftal van Sportclub’25 en is hij 
trainer van de Jo17-2, een combinatie team 
van Sportclub’25, s.v. Simpelveld en Zwart-
wit Eys. Verder gaat hij graag in het dorp een 
biertje drinken met zijn vrienden en brengt 
hij veel tijd door met zijn vriendin en fami-
lie. Carnaval zit hem in het bloed, zo is hij in 
zijn jongere jaren lid geweest van de jeugd-
elvenraad van BVV Kalk aan de Books K.E 
en is hij jeugdprins bij Sportclub’25 geweest.
In het dagelijks leven is hij werkzaam in de 
zaak van zijn ouders ”You-Rent party en at-
tractie verhuur”, een goede bekende van de 
vereniging door de jarenlange plezierige sa-
menwerking tijdens onze evenementen.

Nieuwe Jeugdprinses
Zondag 13 januari was het de beurt aan de 
jeugd. Tijdens een 
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Cliff zal Tom bijstaan als zijn adjudant.

Lees verder op pagina 3 >

Lees verder op pagina 3 >
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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 Simpelveld, 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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Aanbiedingen

Volkorenbrood  van 2,40
voor 1.85

Victoria 
   ananas/abrikoos van 13,10

voor 10.95

5 zachte wite bollen  van 2,20
voor 1.60

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

i n g e z o n d e n 
Even iets anders
Ik heb een hond. Die hond poept 
net als alle andere honden. Ik 
ruim dat op en doe het on de 
afvalbakken waarvan er trou-
wens veel te weinig staan in 
onze Gemeente. Niemand wil in 
hondenpoep trappen ik ook niet. 
Deze week is het me gelukt. Ik liet 
mijn hond uit in midden in de 
looprichting van de normale bur-
ger op het trottoir ......glip mijn 
rechtervoet glijdt weg. Ik wist het 
meteen hondenpoep. Je kijkt naar 
de grond ziet een bruine massa en 
als man grijp je tegelijkertijd naar 
je verwonding. In dit geval een 
hondenpoep zool. Meteen toen ik 
mijn voet greep voelde ik het al. 
De smurry was ook aan de zijkant 
gekomen van de schoen waar ik 
greep om te kijken hoe de situatie 
was. Duidelijk ja meteen poep 
aan de handen.
Vies ik ben een man meteen 
afvegen aan de broek nog niet weg 
afvegen aan de mouw.
Het stinkt, ik stink, sla uit ver-
twijfeling mijn handen op mijn 
kale hoofd.
Ik stink nu echt.
NB sommige fragmenten zijn 
door de schrijver erbij verzonnen 
Waarom schrijf ik dit ?
Hondenpoep in de bebouwde kom 
in de looprichting is de grootste 
ergernis voor de voetganger.
Er zou een pil moeten zijn die 
iedere hond moet krijgen als pup. 
Door die pil gaat de hond als hij 
op de stoep gepoept heeft En zijn 
baas ruimt het bewust niet op vol-
automatisch stiekem poept op het 
hoofdkussen in bed van de baas 
op een zodanige manier dat de 
baas het pad merkt als hij er met 
zijn oren inligt
Die pil is er die hoeft de hond niet 
te slikken en de baas heeft het van 
nature. Het heet FATSOEN

Het klopt ik ben in de honden-
poep getrapt en moest dit kwijt

Heuvelland Cinema: 
Bankier van het verzet

…”Bankier van het Verzet” is be-
kroond met maar liefst vijf Gou-
den Kalveren…
Zondagavond 20 januari 2019 
moet u beslist in uw agenda aan-
vinken met het begrip “Heuvel-
land Cinema”. De ilmcrew van 
Rotaryclub Gulpen-Vaals draait 
die avond de nu al befaamde Ne-
derlandse verzetsilm uit 2018 
“Bankier van het verzet”, over 
verzetsstrijders en de bankiers 
Walraven van Hall en zijn broer 
Gijsbrecht die in de Tweede We-
reldoorlog de inanciering van 
het verzet verzorgden. En daarbij 
hun eigen leven in de waagschaal 
stelden.  
Vanaf februari 2018 is de aan-
vangstijd veranderd. In plaats 
van half negen in de avond wor-
den toekomstige ilms opgestart 

om 20.00 uur. Halverwege wordt 
gepauzeerd om bij een Gerardus 
Bier of een andere vochtige lek-
kernij te ilosoferen over het ver-
loop en het slot van de ilm.   
Deze ilm uit 2018 van Joram 
Lürsen won dit jaar maar liefst 
vijf Gouden Kalveren. Voor de 
Beste Film, de Publieksprijs, 
Beste Production Design, Beste 
Vrouwelijke Bijrol voor Focke-
line Ouwerkerk en Beste Acteur, 
Jacob Derwig.

Reservering 
Uw entreekaartjes kunt u vooraf 
via de website bestellen zodat u 
verzekerd bent van een plaats.  U 
kunt ook kaartjes reserveren per 
e-mail : reservering@heuvelland-
cinema.nl. 
Bent u nieuwsgierig geworden 
kijk dan op www.heuvellandci-
nema.nl
Entree :12.50 Euro. Aanvang: 
20:00 uur. Zaal open 19.30 uur.  
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Zondag middag was het de 
beurt aan de jeugd.
De dames werden verrast op 
een high tea party op de Buhne.
In hun nieuwe outits begonnen 
we aan een drukke maar super 
gezellige jeugdzitting. Na de 
vele geweldige optredens van de 
jeugd was het dan eindelijk tijd 
dat onze Jeugdhoogheid bekend 
werd gemaakt. Na een heftige 
strijd in de kickboxring kwam 
er een iemand als winnaar uit 
de bus. Daar was ze Prinses De-
layna ‘t iesjte. Haar naam is vol-
uit Delayna Kerckhoffs. Samen 
met papa Cliff, mama Daisy en 
zusje Djaylinn woont ze aan de 
Bouwerweg 18 op de Huls. Ze is 
leerling van de Meridiaan en zit 
in groep 8 van meester Ruthger.
Delayna is 11 jaar oud en haar 
grote hobby ‘s zijn kickboksen en 
de Bergbockskes waar ze al enige 
jaren lid is van de jeugdelvenraad.
Dansen doet ze ook heel graag 
ze traint dan ook ieder jaar voor 
het optreden op de jeugdzitting 
in het groepje van Petra van Loo.

druk bezochte kinderzitting met 
tal van jeugdige artiesten was 
het de beurt aan Milan Ruwe-
tte en Nikki Gorissen om af te 
treden en plaats te maken voor 
de nieuwe Jeugdhoogheid. Na 
een korte onderbreking van het 
programma werd Ninthe Geer-
ders als Jeugdprinses  van 2019 
uitgeroepen.

Jeugdprinses Ninthe I
Is geboren op 21-09-2007 en 
woont samen met haar ouders 
Erik Geerders, Regina Langen-
berg en zusje Iliene aan de Julia-
nastraat 41 te Bocholtz. Zij zit in 
groep 8a bij juf Joyce op de Brede 
School Bocholtz. Haar grootste 
passie is dansen en vanaf 2014 is 
zij actief bij de Star Express van 
BVV Kalk aan de Books K.E.. 

Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

geldig t/m a.s. zaterdag

Gem. kipfiletlapjes  4 voor € 5,75
Varkenshaas a l ésgarcote 

met gratis champignonromsaus  100 gr. € 1,45
Rosbief met rode wijnsaus 100 gr. € 1,65
Roomschnitzels  4 halen 3 betalen

heerlijke Erwtensoep  per glas € 3,98
Goulashsoep  per glas € 4,25
500 gr. Kip stroganof met rijst  voor € 5,98
500 gr. Konijnenragout  

met gratin voor 2 pers.  € 6,98
500 gr. Zuurkool met rookworst  voor € 3,25
100 gr. Griekse koolsalade  € 1,15
Tonijnsalade  100 gr. € 1,35

zetfouten voorbehouden

100 gr. geb. rosbief
100 gr. geb. fricandeau
100 gr. geb. kipfilet                     samen e 5.75

magerpakket

Woensdag gehaktdag:

500 gr. gehakt & 500 gr. braadworst € 6.45

Verder is zij sinds 2017 lid bij 
de Starlights in Gulpen en turnt 
ze bij de TAC in Simpelveld. De 
liefde voor carnaval is haar met 
de paplepel ingegeven, toen ze 
amper 5 maanden oud was ging 
ze al in de optocht mee. Sinds 
een paar jaar is haar opa lid van 
de Raad van 11 en in het jaar dat 
haar peetoom werd uitgeroepen 
tot Prins Adriaan I van BVV 
Kalk aan de Books K.E., wist ze 
het heel zeker, zij wilde ook ooit 
prinses van Bocholtz worden. 
Deze droom is nu voor haar wer-
kelijkheid geworden.
Wij wensen hun een schitterend 
seizoen en wilt u onze hooghe-
den komen feliciteren dan bent 
u van harte welkom op onze re-
ceptie op zaterdag 2 maart vanaf 
20.11 uur in de Harmoniezaal in 
Bocholtz 

Vervolg van pag. 1: Bergbock

Vervolg van pag. 1: Kalk a/d Books

Samen met haar beste vriendin-
netje Maartje Konen als haar 
nar gaan zij samen met Pete 
alias Soeker nonk Prins Tom en 
papa Cliff als adjudant en de hele 
Bergbocken-famillie een knal 
seizoen van maken.
Wilt u hen komen feliciteren dat 
kan op zondag 17 februari 2019 
vanaf 15.11 BijMaxime tijdens 
hun receptie.

Spreekuur partij 
Leefbaar Simpelveld
 
SIMPELVELD - Donderdag 17 ja-
nuari 2019 houdt de politieke 
partij Leefbaar Simpelveld van 
18.00 tot 19.00 uur spreekuur in 
de hal van het gemeentehuis te 
Simpelveld. U kunt daar terecht 
met vragen over onderwerpen 
die betrekking hebben op de ge-
meente Simpelveld en haar dien-
sten. Tijdens dit spreekuur is een 
raadslid en een fractieassistent 
aanwezig om uw vragen te be-
antwoorden of om u te adviseren 
hoe te handelen.
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Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz   Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

do. / vr. / za. aanbieding 

VLEESWAREN

Kozakkenham 100 gr. € 2.19

Hamspek 100 gr. € 1.89

Champignonworst 100 gr. € 1.19

Linea cervelaat 100 gr. € 1.99

VERS VLEES

Kogelbiefstuk 100 gr. € 2.55

Cordon bleu 100 gr. € 1.35

Varkenspoulet 500 gr. € 4.95

Varkensfricandeau 500 gr. € 5.25

Onze 

aanbiedingen: 

t/m

zaterdag a.s.

di. / wo. aanb.

kant & klaar 

Menu van de week 

Babi pangang met nasi,  
schnitzel met saus, groenten en aardappelen

per portie € 6.75
Slavinken  

500 gr. € 3.75

Kippenragout  

500 gr. € 6.75

Steelkarbonade  

500 gr. € 4.50

Varkenshaassaté 
met atjar  

per bakje € 3.75

zaterdag 19 januari a.s.

Prinsebal
met bvv Kalk a/d Books ke

Muziek: DJ Men
Aanvang 20.11 uur

Kienen
dinsdag 

22 januari 
20.00 uur

Lezing Luc Wolters 
over geschiedenis 
van schutterijen
‘Met vliegend vaandel en 
slaande trom’ 

Historicus Luc Wolters houdt 
op dinsdag 29 januari in de Ge-
rarduszaal van Klooster Wittem 
(naast de Kloostebribliotheek) 
een lezing over geschiedenis van 
het schutterswezen in Limburg. 
Het geheel wordt rijkelijk geïllus-
treerd met historisch en actueel 
beeldmateriaal. De lezing begint 
om 20.00 uur en wordt georga-
niseerd door CultuurFonds Wit-
tem. de entree is 7 euro en aan-
melden kan via jbrauers@ziggo.
nl of 06-10212183.
De schutterijen in onze provin-
cie zijn bij uitstek een Limburgs 
cultureel erfgoed. Het zijn vaak 
eeuwenoude verenigingen met 
rijke tradities. Ook in ons Heu-
velland spelen ze een belangrijke 
rol in het gemeenschapsleven. 
Het is de moeite waard om daar 
uit oogpunt van cultuurhistorie 
eens in te duiken. Los daarvan 

is het voor de schutterijen van 
belang geworteld te zijn in onze 
samenleving.    
In de boeiende lezing van Luc 
Wolters komen veel vragen aan 
bod. Hoe zijn schutterijen en 
broederschappen ontstaan? Hoe 
is het schutterswezen historisch 
gegroeid? Hoe verliep deze ont-
wikkeling in de steden en op het 
platteland? Wat waren  vroeger 
de taken van de schutterijen?    
De schutterstradities uiten zich 
ook nu nog in diverse activitei-
ten, zoals het vogelschieten, het 
begeleiden van de proces sie, pa-
troonsdagviering of het ten gra-
ve dragen van leden. Ook wordt 
ingegaan op de organisatie van 
het schutterswezen, de wijze van 
het schieten. Uiteraard mag het 
schuttersfeest en de oorsprong 
daarvan niet ontbreken. Even-
min als de de betekenis van de 
militaire rangen, de functies van 
bielemannen en marketentsters, 
koningsparen en keizers met 
hun zilveren schilden. Bovendien 
wordt het Limburgse schutters-
wezen vergeleken met de gilden 
elders in Nederland en de schut-
terijen in Europees verband.
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Aanbieding week 3 en 4  2019  •  Geldig van woensdag 14 januari t/m zaterdag 26 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is het btw tarief verhoogd van 6% naar 9%.
In combinatie met stijgende inkoopprijzen zijn ook wij genoodzaakt om de prijzen aan te passen.  

Wij blijven innoveren, verbeteren en doen uiteraard hard ons best om ook de kwaliteit met 3% te verhogen.

Heerlijke stoofpotjes uit eigen keuken, dagvers voor u gemaakt
Kalfsvlees in tomaten basilicum saus, nieuw recept van onze koks € 0,99  per 100g
Limburgs runderstoofpotje met dagverse groenten en bier uit eigen regio € 0,99  per 100g
Tete de veau, een echte Limburgse klassieker met kalfsvlees van het Pasveld € 0,95  per 100g

Onze worstmakerij, genomineerd voor “Worstmakerij van het jaar 2019”
Gekookte ham van Kuusj uit Hilleshagen, gegaard in eigen bouillon € 2,05 per 100g
Hoofdkaas van Kuusj uit Hilleshagen heel aan het stuk  € 0,95 per 100g
Hoofdkaas van Kuusj uit Hilleshagen gesneden   € 1,39 per 100g
Preskop gesneden, voor de echte liefhebber   € 1,65 per 100g

Eerlijk vlees uit de regio, van de ambachtelijke slager  
Woensdag gehaktdag? Elke dag gehaktdag! Gehakt half om half of rundergehakt, per kilo verpakt € 0,49 per 100g
Varkenspoulet of hamlappen van de bovenbil   € 0,89 per 100g
Speklappen of aan het stuk zonder zwoerd   € 0,85 per 100g
Kalkoenschnitzel naturel of gemarineerd   € 1,25 per 100g

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

Dank

Uw medeleven is een grote steun 

voor ons, het heeft ons duidelijk 

gemaakt hoe zeer geliefd zij was en 

enorm gemist gaat worden.

De herinneringen aan Corrie, mijn 

echtgenote, moeder, schoonmoeder 

en oma zullen ons helpen het ver-

driet om haar verlies te verzachten.

Onze speciale dank gaat uit naar dokter Emonts en de 

dames van de buurtzorg Gulpen-Wittem.

Familie Reinders

C.V. De Breuzelère 
proclameren prins
MECHELEN - Prins Bram I en Prin-
ses Cindy zijn de nieuwe heersers 
over het Breuzelère-riek van Me-
chelen. Onder het toeziend oog 
van een talrijk publiek werden 
Bram Savelberg en Cindy Coen-
jaerds geproclameerd als Prins en 
Prinses van de Breuzelère 2019.

Prins Bram (41 jaar) Prinses 
Cindy (39 jaar) zijn de trotse ou-
ders van een prachtige tweeling, 
Lieke en Lara.Bram is als kok 
werkzaam in Speciaal bierencafé 
In de Kroeën en in Huiskamer 
café ’t Pintje. Prinses Cindy is 
werkzaam als verzorgende I.G. in 
het Dr. Ackenshuis in Gulpen. In 
hun vrije tijd zijn beiden actief 
betrokken bij meerdere vereni-

danigheid te zien zijn bij diverse 
activiteiten in en rond Mechelen. 

gingen. Zo is Prins Bram lid van 
de plaatselijke toneelvereniging 
KDO waarbij hij onlangs zijn 
debuut op het toneel maakte. 
Verder is hij een fervent Roda 
supporter en een grote fan van 
Nederlandstalige muziek en met 
name van de band BLÖF. Ook 
Prinses Cindy zit in haar vrije 
tijd niet stil. Zij is al meer dan 
25 jaar betrokken bij het Kin-
dervakantiewerk in Mechelen en 
lid van J.C.V. de Breuzelèèrkes. 
Beiden gaan graag uit eten en 
bezoeken regelmatig het thea-
ter. Ook het jaarlijkse weekendje 
naar “Concert at Sea” staat bij het 
prinsenpaar hoog op het lijstje.

Het Prinsenpaar zal tot aan de 
Carnaval nog vaak in hun hoe-

Vertrekpunt is steeds residentie 
café “De Paardestal”.

Wandeling Gronsveld

Op donderdag 24 januari is 
er een wandeling in Grons-
veld. De wandeling begint 
om 12.00 uur bij de kerk. 
Bijdrage slechts een euro 
Inlichtingen bij Norbert 
Maussen tel. 043-4504673
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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

Internet: www.carxpert-joostvancan.nl
E-mail: info@joostvancan.nl

Joost van Can

Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld

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

Onder houd

Repara t ies

APK -keur ing

A i r coser v ice

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

een afspraak wanneer het u uitkomt!

Telefoon: 045-5444355
Fax: 045-5440175

Klimboom Klassiek: 
Harpiste R. Ederveen
SIMPELVELD - Kom op zondag-
middag 20 januari om 14.30 
uur genieten van “De harp en 
de engel”. Harpiste Regina Eder-
veen bespeelt in dit concert haar 
bijzondere Érard dubbelpedaal-
harp. Deze harp werd in 1819 
gemaakt en verkocht aan Miss 
Broadwood, de dochter van een 
bekende pianobouwer uit die 
tijd in Londen. De ‘one of a kind’ 
harp is schitterend gedecoreerd 
en heeft een unieke doorleefde 
klank. Regina Ederveen is o.a. 
winnares van het Orpheus-
concours. Zo heeft ze ook op-
getreden in de Carnegie Hall in 
New York. De doorleefde harp-
klanken raken het hart. Regina 
omlijst het concert met korte en 
humorvolle  inleidingen over de 
harp, over de muziek en de com-
ponisten uit de tijd van de vroege 
dubbelpedaalharp. Pierre Érard 
was verliefd op Miss Broadwood 
en bouwde daarom deze harp. 
Maar resulteerde het in een hu-
welijk? Met dit concert wordt de 
200-ste verjaardag van deze harp 
gevierd.  Een concertvoorstel-
ling die boeit van A tot Z en ook 
nog uitgevoerd door een van de 
meest vermaarde harpisten van 
Nederland.
De entree van dit prachtige harp-
concert bedraagt € 10,- 
U kunt reserveren via info@
puurweijersenweijers.nl of via 
0655954525
U vindt dit theater in de Dr. Ot-
tenstraat 46 te Simpelveld
Regina brengt zowel klassieke als 
licht klassieke muziek ten gehore 
en na aloop bent u als theater-
liefhebber een bijzondere erva-
ring rijker.

Mededelingen:
• Maandag 21 januari jaarver-
gadering. Let op!! De jaarver-
gadering begint om 19.00 uur. 
Aansluitend laten wij jullie een 
beeldpresentatie zien van alle 

afdeling Bocholtz

april van 9.30 uur t/m 11.30 uur.
Kosten van deze 4 bijeen-
komsten totaal € 12.50 ( incl. 
consumptie).
• Woensdag 22 mei is de excur-
sie naar “The Butler Academy” te 
Simpelveld. Kosten? Aanmelden 
en betalen kan bij Jeanne Daut-
zenberg t/m 25 januari. Meer 
info in programmaboekje 2019.

activiteiten in 2018. 
Tevens uitgifte pro-
grammaboekje voor 
2019.
• Dinsdag 12 febru-
ari Filmavond geor-
ganiseerd door Zij-
Actief Limburg in de 
bioscoop te Kerkra-
de ( Roda J-C-Ring). 
De indrukwekkende 
ilm ‘Mary Queen of 
Scots’ verschijnt op 
het witte doek. Wil je 
deze ilm graag zien 
dan gaarne aanmel-
den en betalen bij 
Jeanne Dautzenberg 
tel. 045-5444761 t/m 
21 januari (jaarver-
gadering). Wij ver-
trekken om 18.30 
uur achter de kerk 
dit ivm carpoo-
len. Kosten leden € 
12,00 en niet leden € 
15,00. Dit is inclusief 
kofie/thee en iets 
lekkers vooraf en in 
de pauze een con-
sumptie en iets te 
knabbelen. De ilm 
begint om 19.30 uur, 
einde ca 22.00 uur.
• Cursus Politieke 
Scholing en Soci-
ale Vorming, Bras-
serie “Charlemagne”, 
Hoofdstraat 40 te 
Mechelen. Woens-
dag 13 maart, 20 
maart, 27 maart en 3 
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Goede voornemens!  
Laat ons helpen ze waar te maken.

Openingstijden:

Ma. t/m do. 12.00-23.00

vr.�za. 12.00-02.30 / zo. 12.00-23.00

Oranjeplein 1a, Simpelveld

Friture Oranje Plein
2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

Tel.: 045 - 5446624

Koppel
menu: e 5,-

Leo Eijkenboom. Hans Bindels. Rik Sintzen. Frans Crijnen. Eloy Crijnen.

EYS - Het patroonsfeest van 
Sint-Sebastianus wordt door de 
schutterij van Eys gehouden op 
zaterdag 19 en zondag 20 janu-
ari. Op zaterdagavond wordt er 
met medewerking van het da-
messteuncomité iets hartverster-
kends gegeten. Tevens worden 
onder meer diverse jubilarissen 
intern gehuldigd. De zondag be-
gint met de H. Mis om 9.45u die 
door de schutterij bijgewoond 
en door het klaroenkorps mede 
wordt opgeluisterd. Hierna trekt 
de schutterij naar de begraaf-
plaats om met gebed en het spe-
len van de Taptoe de overleden 
leden te herdenken. Hierna is het 
in schutterslokaal, cafézaal Sport, 
te doen. Dit jaar telt de schutte-
rij vijf jubilarissen. We stellen ze 
hieronder kort voor. 

Jubilarissen
60 jaar Leo Eijkenboom
Leo is al bij zijn geboorte lid ge-
worden van de schutterij en hij 
is haar altijd trouw gebleven. 
Van jongs af aan is hij actief als 
tamboer. Hij heeft in de loop van 
de decennia dus heel wat marsen 
getrommeld. Behalve dat hij zelf 
tamboer is, leidt hij ook de be-
ginnende tamboers op om hen 
de kneepjes van het vak te leren. 
In 1996 was hij koning. Al vroeg 
was bovendien zijn interesse 
voor het bestuur gewekt. Hij trad 
daarin in 1985 toe en werd pen-
ningmeester. In 1992 nam hij het 
secretariaat op zich om in 1999 
voorzitter te worden. Hij han-
teerde de voorzittershamer tot 
in het jubileumjaar 2017 en heeft 
in die periode menige organisa-

Schutterij Eys viert patroonsfeest  
Sint-Sebastianus

tie mee ter hand genomen. Bij 
zijn aftreden werd hij koninklijk 
onderscheiden en benoemd tot 
erevoorzitter. Al eerder was hij 
uitverkoren om in opvolging 
van zijn vader de hoogste rang 
van generaal te bekleden, reden 
waarom hij in een prachtig para-
de-uniform gekleed gaat.

40 jaar Hans Bindels
Toen Hans in Eys kwam vrijen 
werd duidelijk dat als hij de 
dochter van toenmalig com-
mandant Karel Franken wilde 
krijgen, hij zich toch echt wel bij 
de schutterij moest aansluiten. 
Dat heeft Hans altijd met veel 
overtuiging gedaan. Hij maakte 
deel uit van de groep van ge-
weerdragers en was lid van het 
exercitiepeloton, dat de militaire 
veldoefeningen tijdens de schut-
tersfeesten presenteerde. Hans is 
een trouw lid dat is bevorderd 
tot onderoficier. Hij heeft het 
schuttersvirus doorgegeven aan 
zijn beide zonen Joep en Jeroen.

25 jaar Rik Sintzen
Rik Sintzen stamt uit een echte 
schuttersfamilie. Zijn vader Hub 
heeft dit altijd gestimuleerd. Rik 
heeft zich bij de schutterij ont-
wikkeld tot een echte kartrek-
ker. Hij maakt als tamboer op 
de overslagtrom deel uit van de 
drumband; hij bepaalt dus het 
ritme – de hartslag – van de 
vereniging. Hij maakte deel uit 
van het exercitiepeloton. Wat hij 
doet, doet hij vol overgave. Rik 
is een echte aanpakker die veel 
werk verzet als er iets georgani-
seerd wordt.

12½  jaar Frans en Eloy Crijnen
Vader en zoon Frans en Eloy 
Crijnen werden samen 12½ 
jaar geleden lid, destijds beiden 
als geweerdrager. Het bleken 
ware koningsschutters. Eloy was 
schutterskoning in 2007, 2012 en 
in het jubileumjaar 2017. Echt-
genote Inge was koningin. Frans 
schoot de koningsvogel in 2008 

af met eega Marjan als schut-
terskoningin. Zij maakt deel uit 
van het damescomité. Bij de in-
troductie van een nieuwe func-
tie werd Eloy bieleman van de 
schutterij. Het koperen jubileum 
is een noviteit waar de OLS-Fe-
deratie nu een medaille voor ter 
beschikking stelt.
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‘Schat van 
Simpelveld’ 
Excursie Museum de Schat van 
Simpelveld op zaterdag 2 febru-
ari 2019. Museum de Schat van 
Simpelveld. Kloosterstraat 68 
te Simpelveld

SIMPELVELD - De Schat van Sim-
pelveld mag in het jaar van Clara 
Fey natuurlijk niet ontbreken 
op de excursielijst van Heem-
kundevereniging De Bongard. 
Huize Loreto, zoals het door 
Clara Fey gestichte klooster nog 
niet zolang geleden heette, is een 
herkenbaar gebouw binnen de 
Simpelveldse gemeenschap. In 
de beginjaren groeide het kloos-
ter, helaas is het nu steeds kleiner 
geworden. Gelukkig rest ons nog 
een statig gebouw waar de mooi-
ste schatten van de Stichting Mu-
seum Clara Fey tentoon worden 
gesteld. Voorbeelden hiervan zijn 
de mooie paramenten en wassen 
beelden waar het klooster haar 
naam en faam wereldwijd aan te 
danken heeft.
Op zaterdag 2 februari a.s. stelt 
de heemkundevereniging De 

Bongard u in de gelegenheid om 
samen met een gids deze pracht 

en praal te bezichtigen.  Natuur-
lijk maken de kamers van Clara 

Fey ook deel uit van deze 
rondleiding, waarna in 
de kofiekamer wordt 
afgesloten en onder het 
genot van een kopje 
kofie kan worden nage-
praat. De rondleidingen 
worden in groepen van 
maximaal tien personen 
gegeven.
Aanmelden uiterlijk 
28 januari a.s. via De 
Bongard@hotmail.com 
waarbij u op een later 
moment die week de be-
vestiging met het tijdstip 

voor de rondleiding ontvangt. 
Let daarom goed op het bevestig-
de tijdstip voor de rondleiding. 
De eerste groep van tien perso-
nen vertrekt om 13:00 uur. Als er 
heel veel aanmeldingen zijn zal 
de vertrektijd een kwartier later 
worden voor de evt. derde en 
vierde groep.
Leden van heemkundevereni-
ging De Bongard betalen € 10, 
van niet-leden wordt een bijdra-
ge gevraagd van € 15. Deze bij-
dragen zijn bij aankomst contant 
te voldoen aan Armin of Pascalle 
Hamers.
Heemkundevereniging  
De Bongard Simpelveld-Bocholtz
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LUNCHTIP
3-gangen keuze lunchmenu  e 16,95

 

Openingsijden in januari 2019
vrijdag‐zaterdag‐zondag geopend!  

Doordeweekse dagen  
maandag t/m donderdag gesloten

Vanaf 1 februari 2019  
weer iedere dag geopend!

Bourgondisch Genieten

Euverem 30 - 6271 PK  Euverem (Gulpen) - tel.: 043 - 450 3715
info@gasthofeuverem.nl     www.gasthofeuverem.nl

Receptie  
van CV De Ülle
PARTIJ - Tijdens de in november 
gehouden zittingen zijn de nieu-
we Hoogheden van CV de Ülle 
voor het seizoen 2019 geprocla-
meerd. Bij de grote Ülle is dit 
prins Gene I. Bij de jeugd regeert 
dit jaar jeugdprinses Rachelle en 
hofdame Marie.
Op zondag 20 januari organi-
seert CV Ülle een receptie ter ere 
van deze nieuwe Hoogheden die 

regeren over het Ülle-rijk. 
Tevens is er dan ook de mogelijk-
heid om onze jubilaris John Keu-
len te komen feliciteren. John 
Keulen is dit jaar 2 x 11 jaar lid 
van de Raad van Elf. Daarnaast 
zit John ook al meer dan 11 jaar 
in het bestuur van de vereniging. 
Zoals gewoonlijk vind deze mid-
dag plaats in het gemeenschaps-
huis A ge Wienhoes. Vanaf 15.00 
uur is iedereen van harte welkom 
om de Hoogheden en de jubilaris 
te komen feliciteren.

• Op woensdag 23 januari gaat 
Zij Actief Mechelen line-dansen 
in de Geulhof. Roger Borre van 
line-dance Group Teuven zal ons 
enkele dansjes leren. Het wordt 
een avond waarbij de voetjes van 
de vloer gaan en er zeker enorm 
gelachen zal worden.
• Op woensdag 6 februari 
staat de jaarvergadering op het 
programma. Aansluitend zal 
dorpsgenoot Jean Notermans 
een workshop “ samen zingen” 
geven.
• Op dinsdag 12 februari is weer 
de jaarlijkse ilmavond in de 
VUE bioscoop in Kerkrade. Dit 
jaar wordt de ilm “Mary Queen 
of Scots” gedraaid. Het verhaal 
is geïnspireerd op het bewogen 
leven van misschien wel de be-
kendste Schotse monarch, Mary 
Stuart. Saoirse Ronan vertolkt de 
rol van de charismatische Schot-
se koningin wiens turbulente le-

afdeling Mechelen

ven op het hakblok eindigt. Op 
haar zestiende trouwt Mary en 
wordt zij koningin van Frank-
rijk. Twee jaar later overlijdt haar 
man. De druk om te hertrouwen 
is groot. Daarom keert koningin 
Mary terug naar haar geboorte-
land Schotland om de troon op 
te eisen. Het land staat echter 
onder het bewind van de Engelse 
Koningin Elizabeth. De twee jon-
ge koninginnen kijken zowel met 
angst als met fascinatie tegen 
elkaar op. Ze zijn rivalen op het 
gebied van macht en liefde. 
Alle vrouwen uit Limburg zijn 
welkom; zowel leden van ZijAc-
tief Limburg als niet-leden. Le-
den betalen € 12,- en niet-leden 
€ 15,-, inclusief een kop kofie of 
thee bij ontvangst, een consump-
tie in de pauze en wat lekkers. 
Aanmelden voor deze ZijAc-
tief-ilmavond kan tot uiterlijk 
woensdag 23 januari via Andrea 
Kikken, Tel: 043-4552591 of per 
mail: gregandreakikken@gmail.
com
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De Herringbiessere  
naar het MECC ? 
BOCHOLTZ - Onze carnavalsgroep “ de Her-
ringbiessere” is 1/2 inalist LVK 2019 met het 
liedje “vasteloavendfriends” en we zouden 
graag met jullie hulp naar de inale in het 
MECC in Mestreech gaan! 
Vrijdag 18 januari wordt tussen 18.00 en 
20.00 uur de tweede halve inale van het LVK 
uitgezonden, welke is opgenomen in de “mu-
ziekgieterij” te Maastricht. Deze halve inale 
is te volgen op L1- tv en radio en wordt za-
terdag 19 januari tussen 13.00 en 15.00 uur 
herhaald .
Na aloop van de tweede 1/2 inale kunnen 
jullie vrijdag 18 januari tussen 20.00 en 20.30 
OF zaterdag 19 januari tussen 15.00 en 15.30 
stemmen via sms!
Er nemen 20 halve inalisten deel aan deze 
tweede halve inale. Deze hebben de volg-
nummers 21 t/m 40, wij (de herringbiessere) 
hebben nummer 22 !!!!
Jullie dienen binnen 30 minuten na aloop 
van de halve inale jullie favoriete nummer 
(nr 22 natuurlijk) te sms-en naar 4422 ! 
Dus: LVK spatie 22 sms-en naar 4422 !
Jullie kunnen per gsm slechts 1 keer stem-
men, op of vrijdag 18 januari (tussen 20.00 
en 20.30) of zaterdag 19 januari (tussen 
15.00 en 15.30). De kosten bedragen eenma-
lig € 0,90.
Laten we de gemeente Simpelveld weer op de 
carnavalskaart zetten! Wij bedanken ons al-
vast voor jullie medewerking en vooral voor 
jullie stem...... !

Veeleisende  muziek voor 
blaasmuzikanten
Concert door het Blazerensemble Helicon
Zaterdag, 19.01.2019, 20.00 uur. De Koper-
molen (Lutherse Kerk), von Clermontplein 
11, Vaals

Blazersensemble Helicon werd opgericht in 
1981 op het Conservatorium van Maastricht. 
Het ensemble werd gesticht als een dubbel 
blaaskwintet en het repertoire strekt zich 
uit van de klassieke en vroeg romantische 
“Harmoniemuziek” tot en met de 21e eeuw.  
De leden van het ensemble zijn afkomstig 
uit Limburg en werkzaam als orkestmusi-
cus of muziekdocent, of zijn nog bezig met 
hun studie bachelor of master aan de diverse 
conservatoria.”
Voor dit concert is gekozen voor een zeer 
gevarieerd programma;  speelse muziek van 
Jean Francaix, betoverende Slavische me-
lodieën van Enescu en Dvorak, dromerige 
klanken van Elgar en Ravel en niet te verge-
ten de première van onze eigen composer in 
residence,  André Stolwijk.
Alle reden om te komen luisteren dus!” 
Entree € 12,50, vrienden van de Kopermolen 
€ 10,00 Studenten € 6,50.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tickli.nl
www.dekopermolenvaals.nl
Tel: +31 433604668
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WAHLWILLER

Parochie H. Cunibertus 
Woensdag 16 januari 
H. Mis om 9.00 uur
Voor de parochie

Zondag 20 januari
H. Mis om 11.00 uur
Ter dankzegging voor 90ste 
verjaardag en voor alle 
familieleden Weerts – Bastings
Gezangen worden verzorgd door 
Donna Voce

Woensdag 23 januari
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 19 januari
19:00 uur H. Mis. Het kerkelijk 
zangkoor St. Caecillia zal deze 
Eucharistieviering muzikaal 
opluisteren o.l.v. dirigente Rina 
Erven en organist Henk Vincken.
Jaardienst voor ouders Hans 
Pelzer en Bertien Pelzer – 
Schmeets. (Stg).

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
Zaterdag 19 januari
19.00 uur: Ouders v.d. Weijer – 
Bremen (collecte)
Uit dankbaarheid

Zondag 20 januari
9.45 uur: Sebastianusviering
Jaardienst ouders Debie – Pelzer 
en familie en Frans en Willem 
Pelzer. Gest. Jaardienst Mimi 
Hendriks - Spork. Gest. h. mis 
voor leden en overl. leden van 
Schutterij St. Sebastianus

Maandag 21 januari
19.00 uur: Uit dankbaarheid

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

HEUVELLAND

Protestante Gemeente
Op zondag 20 januari is er 
om 10:00 uur een viering in 
de Kloosterkerk te Valkenburg 
(Oosterweg 1). Voorganger is ds. 
Harrie de Reus. Na aloop van de 
viering is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten bij een kop kofie/
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 11 jaar

  

In ons hart leef je voort.
Ook al ben je niet meer hier.

Mama en Sjaak

Dankbetuiging

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij  
van zijn goedheid en levensblijheid mochten genieten, 

delen wij u mede dat van ons is heengegaan  
mijn man, onze vader en opa

Frans Vanhommerig
* 22 april 1937        = 7 januari 2019

echtgenoot van 

Julie Vanhommerig-Bleijlevens

Bocholtz: Monique en Maurice Brouns-Vanhommerig
 Sanne en Lieke

Bocholtz: Inge en Ralph Hounjet-Vanhommerig
 Rick en Evi

Correspondentieadres:
Paumstraat 54
6351 BC Bocholtz

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

• Dinsdag 12 februari: Film-
avond georganiseerd door Zij-
Actief Limburg. Dit Jaar wordt 
de ilm “Mary Queen of Scots” 
gedraaid. U kunt de ilm voostel-
ling bij wonen in de J.T bioscoop 
in Parkstad Kerkrade. Het ver-
haal gaat over het bewogen leven 
van Mary Stuart koningin van 
Scotland en haar tragisch einde.
Programma: 19.00 uur Ont-
vangst met kofie of thee. 19.30.
uur begin ilmvoorstelling. 20.30 
uur pauze met een drankje. 
22.00 uur einde ilmavond. Le-

afdeling Vijlen

den betalen € 12.-, niet leden 
€ 15.- Aanmelden kan tot 23 
januari bij Fieny Hendricks tel. 
043-3062478.
• 13 maart, 20 maart , 27 maart, 
3 april en 22 mei. Politieke Scho-
ling en Sociale Vorming Cursus 
in Mechelen. De cursus bestaat 
uit 4 woensdagochtenden en 
wordt gegeven in Brasseriezaal” 
Charlemagne”, Hoofdstraat 40, 
6281 BD Mechelen en duurt van 
9.30 uur tot 11.30 uur. Tijdens 
de pauze wordt u getrakteerd op 
een kop kofie of thee. Kosten 
voor de vier cursusochtenden 
€ 12,50.-Te betalen op de eerste 
cursus dag.
• 13 maart: “Het andere Spanje: 

cultureel,( geo)politiek, econo-
misch.” Docent: Dhr. Ludo Hup-
perts, Luitenant kolonel BD
• 20 maart: “ Huidkanker, een 
nieuwe epidemie.” Docenten: 
Mevr. Dr. Manon Ernst en mevr. 
Dr. Janneke Kessels, Dermato-
logen, Zuyderland Ziekenhuis 
Heerlen.
• 27 maart: “Waarom kunst en 
cultuur zo belangrijk zijn ook in 
onze tijd.” Docent: Dhr. Jacques 
Giesen, oud directeur van de 
Toneelacademie Maastricht en 
Theater aan het Vrijthof.
• 3 april: “Brexit, terrorismebe-
strijding en de grens overschrij-
dende arbeidsmarkt. Docent: 
Dhr. Jeroen Lenaers, lid van het 

Europees Parlement.
• 22 mei: Excursie naar “The In-
ternational Butler Academy” te 
Simpelveld. Aanmelden kan tot 
26 februari bij Fieny Hendricks 
tel.043-3062478.
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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

2019
week 03
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Gemeente Simpelveld doet onderzoek naar 

de woningbehoete in de dorpskernen. Heet 
u de enquête al ingevuld? Dat kan nog tot en 

met 31 januari via deze link:  

www.enqueteviainternet.nl/WBOSimpelveld

Jongeren

De gemeente wil ook graag de woonwen-

sen en verhuisplannen van jongeren weten. 

Daarom vragen wij vooral ook thuiswonende 

jongeren om de vragenlijst in te vullen. Ook 

jongeren die nu buiten Simpelveld wonen 

(vanwege werk en/of studie) en die geïnte-

resseerd zijn om terug te verhuizen binnen 

onze gemeente, nodigen wij van harte uit om 

de enquête in vullen.

Als dank voor uw deelname maakt u kans 

op één van de vijf cadeaubonnen van lokale 

ondernemers ter waarde van € 25,00. Deze 

worden onder alle deelnemers verloot.

Onderzoek woningbehoete Simpelveld

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).

Zaaknummer Gevonden voorwerp wanneer waar

107720 Toegangsbadge december  Margrietstraat 

108249 Fiets december Oude Hulsbergerweg thv. Picknickplaats - Huls

Gevonden voorwerpen
In december 2018 zijn de volgende voorwer-

pen bij de gemeente Simpelveld in bewaring 

gegeven of kenbaar gemaakt dat ze gevon-

den zijn:

Denkt u de rechtmaige eigenaar te zijn, dan 
kunt u zich ijdens openingsijden melden 
aan de balie in het gemeentehuis. 

Jongeren volgen workshop talentscan gemeenten Voerendaal en Simpelveld
‘’Ken je talenten, dromen mag’’

Louis is jobcoach bij USG Restart en bege-

leidt jongeren naar werk. Zijn collega Paty 
is coach duurzame inzetbaarheid. Beiden 

hebben in december de workshop Talentscan 

begeleid, voor jongeren tussen de 16 en 24 

jaar. Louis laat bij die workshop de jongeren 

foto’s kiezen die hen aanspreken. De jon-

geren vertellen elkaar waarom ze juist voor 

deze foto’s hebben gekozen. 

Een jongen (20) somt enthousiast en bijna 

uitputend de onderdelen op van een auto. 
Een auto oppimpen en kaligraie zijn z’n 
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creaieve passies. Hij wil ambulancechaufeur 
worden; na zelf een zwaar ongeluk te hebben 

gehad. De oudste deelnemer is een studente 

van 24 jaar. Zij kiest foto’s van kinderen 

en van boeken, die staan voor haar studie 

Social Work en haar wens in de jeugdzorg te 

werken. Een van de twee jonge deelneem-

sters, een scholiere van 16, vertelt over haar 

passie: Nederlandstalige muziek luisteren. Ze 

oefent elke dag op het schrijven van liedjes, 

maar wil ook vrachtwagenchaufeur worden. 
Kunnen doen wat je wilt, vrijheid, niemand 

om je heen, naar het buitenland rijden en 

dan ook nog betaald krijgen. Dromen mag, 

moedigt Louis haar aan. Een andere deel-

neemster, ook 16 jaar, wil graag met kinderen 

werken, liefst met pubers. Geïnspireerd door 

haar eigen ervaringen, met iemand die voor 

haar nu het verschilt maakt. 

Het invullen van een online talentenscan is 

de volgende stap. Louis en Paty nodigen de 
jongeren uit uitgesproken keuzes te maken, 

dan komt er het meest waardevolle uit de 

scan. Wat een ander vindt, doet er niet toe; 

er is geen goed en fout. De scan is immers 

geen test, maar brengt in kaart waar je aan-

leg voor hebt.

Een van de items is het werken in een team. 

‘’Ik wil wel in een team werken, maar het 

moet wel goed georganiseerd zijn. Niet een 

baas die steeds zegt wat ik fout doe, respect 

vind ik heel belangrijk’’. 

Nadat de jongeren de talentscan hebben 

ingevuld, is het ijd voor iets heel anders. De 
jongeren verdiepen zich in de mogelijkheden 

van Virtual Reality. De Ani-discriminaievoor-
ziening Limburg geet een demonstraie van 
Virtual Reality-toepassingen die de ADV Lim-

burg maakte om jongeren bewust te maken 

van discriminaie. De VR laat ervaren hoe het 
is om gediscrimineerd te worden.

Aan het slot van de avond schuiven de 

jongeren aan tafel voor een nabespreking. 

Niet individueel, maar met elkaar. Twee uur 

nadat ze elkaar voor het eerst ontmoeten, 
delen ze hun talenten, en bespreken ze wat 

zij belangrijk vinden. 

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

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.
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creaieve passies. Hij wil ambulancechaufeur 

maar wil ook vrachtwagenchaufeur worden. 

de volgende stap. Louis en Paty nodigen de 

ingevuld, is het ijd voor iets heel anders. De 

van Virtual Reality. De Ani-discriminaievoor
ziening Limburg geet een demonstraie van 
Virtual Reality-toepassingen die de ADV Lim

van discriminaie. De VR laat ervaren hoe het 

nadat ze elkaar voor het eerst ontmoeten, 

Belangrijke telefoonnummers

Brandweer/Poliie 112

In niet-levensbedreigende situaies

 Poliie 

Overige belangrijke telefoonnummers

 Naionaal storingsnummer 

(grais)

(grais)
 Korrelaie 

Portefeuilleverdeling

Dienstverlening, Informaisering en Automaisering, Communicaie, Interge
meentelijke Samenwerking, Euregionale zaken, Personeel en Organisaie. .

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

  Heet u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan 

instanie de deskundige ambtenaar contact met u op;
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Oiciële bekendmakingen en mededelingen

In Maastricht staat het Enexis Huis Limburg. 

Het Enexishuis was zo’n 100 jaar geleden 

nog een belangrijk schakelstaion. Nu laten 
we er energie leven. Voor jong en oud. Het 

is de plek om te bezoeken als u thuis wilt 

verduurzamen, maar niet goed weet waar u 

het beste kunt beginnen. Ervaar er hoeveel 

invloed uw manier van leven heet op uw 
energierekening en doe tal van ideeën op. 

Wilt u het echt grondig aanpakken? Dan kunt 

u om de tafel gaan ziten met een energie-

coach. Vergeet ook niet in de woonkamer 

een energie-ijdreis te maken. U zult merken: 
na een bezoek aan het Enexis Huis Limburg 

gaat u morgen al heel anders om met energie 

dan vandaag.

Kijk voor meer ideeën om uw woning te 

verduurzamen op 

www.nieuweenergieinlimburg.nl 

Leuk wijzer worden met energie! 

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 

toepassing is, hebben ontvangen:

E Voor: Plaatsen gaashekwerk

 Locaie:  Stampstraat 56-58 (achterzijde) 

Simpelveld

 Datum ontvangst: 19-12-2018

 Dossiernummer: 108514

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  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: uitbreiden woning

  Locaie:  Kloosterstraat 17,  

6369 AA Simpelveld

 Verzenddatum: 09-01-2019

 Dossiernummer: 99887

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

bezwaar maken door het indienen van een 

bezwaarschrit, binnen zes weken na de dag 
van publicaie in de Staatscourant. 
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-

zieningenrechter van de rechtbank Limburg 

te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer-

mond. Een voorlopige voorziening kan door 

de voorzieningenrechter van de rechtbank 

worden getrofen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Van de verzoeker van een voorlopige voorzie-

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

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

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

maken bekend dat zij in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht heb-

ben besloten voor de volgende aanvraag de 

beslistermijn te verlengen met een termijn 

van maximaal 6 weken:

Voor: plaatsen van een erfafscheiding

Locaie:  perceel naast Dr. Poelsplein 16, 

Simpelveld

Dossiernummer: 106855 

De beslistermijn wordt verlengd in verband 

met het opvragen van aanvullende gegevens. 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslis-

datum 24 februari 2019.

E  Bekendmaking wijziging  
tarieventabel leges 2019

Bij collegebesluit van 8 januari 2019 is de  

tarieventabel 2019 vastgesteld voor wat 

betret de tarieven reisdocumenten, zulks 
onder verwijzing naar arikel 9 van de leges-

verordening 2019.

De tabel is gepubliceerd in het elektronisch 

gemeenteblad. Het elektronisch gemeen-

teblad staat in www.overheid.nl onder het 

kopje ‘Gemeenteblad’. Een overzicht van alle 

geldende verordeningen vindt u in www.

overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en 

regelgeving’. 

Ook ligt de tabel ter inzage bij de centrale 

balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpel-

veld. Tegen betaling van een vergoeding kunt 

u een kopie krijgen.

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twiter, Facebook
en Instagram
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s p o r t n i e u w s

 rkvv WDZ

Wiel Beckers 
Kwajongconcours
Op zaterdag 5 januari was de 
WDZ kantine tot de laatste plaats 
bezet met kaartliefhebbers. Liefst 
28 koppels hadden ingeschreven 
voor het Wiel Beckers Kwajong-
concours. Om precies 14.00 uur 
gaven de organisatoren het start-
schot voor de zes kaartrondes. 
Met vernuft, kennis van kaarten, 
maar toch ook met het “Glück 
des Tüchtigen” werd gestreden.
Rond de klok van vijf uur kon-
den de kaartmeesters gaan reke-
nen, terwijl de deelnemers nog 
enkele rondjes toepten om een 
braadhaantje.
De einduitslag:
1. Jo Baggen en Jeu Hamers, 10 
punten, +18
2. Wim Mennens en Hans Crans-
veld, 8 punten, +20
3. Jurgen Spork en Ralf Baggen, 8 
punten, +13
3. Hub van Houtem en Jos Plou-
men, 8 punten, +13
De poedelprijs ging naar Harrie 
en Lea Kisters. Lea Kisters en Ine 
Schins waren overigens de enige 
twee vrouwelijke deelnemers.
Een prachtige kaartmiddag met 
dank aan de organisatoren Ger 
Vliegen en André Crutzen.

Darten
Dit jaar zal het White Bazar 
Championship Darten alweer 
voor de derde keer georgani-
seerd worden in het clubhuis 
van WDZ. Op donderdag 17 ja-
nuari beginnen de wedstrijden 
en vervolgens wordt er (bijna) 
elke donderdag gedart tot en met 
23 mei. De doelstelling van het 
dartfeest blijft: saamhorigheid, 
verbondenheid en plezier.
Het inschrijfgeld is € 10,-- en 
zal, als voorgaande jaren, voor 
het grootste deel voor een goed 
doel bestemd zijn. Het goede 
doel kan door de spelers worden 
aangedragen. Uit de voordrach-
ten wordt een keuze gemaakt.
In de voorrondes wordt met 
poules van 4 of 5 darters ge-
start, afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. De poules zul-
len zoveel mogelijk naar gelijk 
niveau of leeftijd worden inge-
deeld. Maar spelers kunnen zich 

ook als poule opgeven. Een spe-
ler zal maximaal 4 wedstrijden 
spelen in de voorrondes.
Informatie bij Ralf Baggen, bag-
getjes@ziggo.nl, Bert Schijns, 
bertschijns@home.nl of Harrie 
Kisters, haleki@kpnmail.nl.
De organisatoren wensen de spe-
lers veel dartplezier.

Bliksemloterij
Dit jaar organiseert WDZ geen 
bliksemloterij, omdat er al in het 
kader van het WDZestig jubile-
umfeest een grote loterij wordt 
georganiseerd. Over deze loterij 
volgt later meer nieuws.

Topper
Als de weergoden het toelaten 
beginnen de mannen van WDZ 
na de winterstop meteen met 
een topper en wel in Bleijerhei-
de tegen de bijna onaantastbare 
koploper KVC Oranje van oud-
WDZ trainer Paul van Putten. 
Na twaalf wedstrijden heeft de 
ploeg 10 punten voorsprong op 
de nummers twee Voerendaal en 
WDZ. Een overwinning is dus 
absoluut nodig om de koploper 
enigszins in het zicht te houden.
Het derde elftal speelt tegen kop-
loper Partij 2. Een overwinning 
betekent dat WDZ de ranglijst 
gaat aanvoeren.

Programma
Zondag 20 januari
1e: KVC Oranje - WDZ 14.30u.
2e: KVC Oranje - WDZ (vr.) 11.30u.
3e: WDZ - Partij 2 10.30u.

Helios op twee fronten actief

1. Nederlandse 
kampioenschappen
Op zaterdag 19 januari a.s. 
komt Tristan Delang namens 
Helios uit op de Nederlandse 
Kampioenschappen.
Deze wedstrijd vindt plaats in 
Amsterdam. Het is weer een aan-
tal jaren geleden dat een atleet 
van Helios deelnam aan het NK 
Gewichtheffen.
Tristan heeft zich de laatste vier 
maanden intensief hierop voor-
bereid. Hij begint dan ook met 
vol vertrouwen aan deze wed-
strijd. Zijn doel is vooral om 
zijn persoonlijke records in deze 
wedstrijd scherper te zetten.

2. Competitie 
Nordrhein-Westfalen
Op diezelfde dag staat de com-

 Helios

petitiewedstrijd voor het ge-
wichthefteam uit Simpelveld op 
het programma. Thuis ontvangt 
men de teams van Bielefeld en 
Rhede/Moers.
De eerste drie wedstrijden heb-
ben even zoveel overwinningen 
opgeleverd. Het team rond Ralph 
Aretz is gebrand om ook deze 
keer weer de andere teams aan 
hun zegekar te binden.  Slaagt 
men daarin dat is, met nog 
tweede competitiewedstrijden te 
gaan, het bereiken van de inale 
op 13 april a.s. bijna zeker.
Voor de 18-jarige Veerle Meu-
lenberg uit Mechelen zal het zeer 
spannend worden want het is 
haar debuut in het team. Verder 
komen Nina Steinschuld, Bas 

BOCHOLTZ - Op 19 en 20 janu-
ari aanstaande organiseert G.V. 
Wilhelmina in samenwerking 
met de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie in de Sport-
hal van Bocholtz de Zuid Ne-
derlandse Kampioenschappen 
ACROGYM.
Groepen uit Limburg, Noord-
Brabant en Zuid West Nederland 
strijden dan om het eremetaal.
Op zondag wordt door enkele 
groepen van het hoogste niveau 
geprobeerd de kwaliicatie voor 
de European Games in de wacht 
te slepen.
De wedstrijden beginnen zater-
dag en zondag om ca. 09:00h in 
de Sporthal van Bocholtz.
De entree bedraagt: € 3,50 voor 
volwassenen en € 2,00 voor kin-

Regio kampioenschappen acrobatische 
gymnastiek in Bocholtz

deren tot 12 jaar.
Iedereen is van harte welkom,
Namens G.V. Wilhelmina en de 
KNGU

Goorden en Erwin Rasing voor 
Helios aan de halter.
De wedstrijd begint om 17.00 u. 
en vindt plaats in de sporthal, ge-
legen aan de Sportlaan 1 in Sim-
pelveld. Zoals altijd is de entree 
vrij!

Wij wensen zowel Tristan Delang 
als het team veel succes op zater-
dag 19 januari a.s.
Zij allen zullen zeker hun beste 
beentje voorzetten en de eer van 
Helios hoog willen houden!

Nic Coerver Memorial
BOCHOLTZ - Op vrijdag 4 janu-
ari vond er al weer het 18e open 
Bocholtzer kampioenschap kwa-
jongen plaats voor de NIC Coer-
ver Memorial trofee.
25 koppels streden voor de hoog-
ste eer. Na een spannende maar 

zeer sportieve
strijd kwam het duo Frans Sch-
metz en Daan Janssen ( midden 
) als winnar uit
de bus, gevolgd door Leo Her-
mans en Thei Vaessen ( links ) en 
Jos Ploumen en
Hub Vanhoutum ( rechts )


