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‘Wir sind eine große familie’

De traditionele after-party na de Blauwe Schuit. Alle (jeugd-)hoogheden, keiridder, gala-orderdrager en presidenten van de drie carnavalsverenigingen  
uit Simpelveld tezamen op de foto. Hilarisch worden gebruikelijk ook alle attributen verwisseld.

SIMPELVELD - Op zondagmiddag 
10 en 17 maart kunt u komen 
genieten van heerlijke muziek en 
zang uit de sixties! Op 10 maart 
presenteert Hot House and the 
Horns zich en een week later is 
het de beurt aan The Recoveries.
In 1967 begonnen vier Geleense 
pubers, geïnspireerd door grote 
voorbeelden uit de popmuziek, 
met hun eerste bandje, Hot 
House. In 2010 had men een 
doorstart. 
Bij gelegenheid van de zestigste 
verjaardag van één van de band-
leden werden de muzikanten 
nog eens bij elkaar gebracht en 
bleek het muzikale vuur nog niet 
gedoofd.
Op het repertoire staat van alles 
en nog wat. Zo kom je daar de 
Beatles tegen maar ook The Rol-
ling Stones, Wilson Picket, The 
Animals, CCR en nog veel meer 
uit de schatkist van The Sixties. 
Kom genieten van deze schit-

terende muziek, er mag ook ge-
danst worden. 
Een week later begroeten we The 
Recoveries. Sinds 2014 maken zij 
de podia onveilig in binnen- en 
buitenland. Zij spelen covers niet 
klakkeloos na, maar “recoveren” 
ze tot een swingende, dansbare 
en verrassende versie. Zij willen 
hun publiek een fijne middag be-

zorgen. Een Recoveries-optreden 
staat dan ook in het teken van 
speelplezier. Of het nou gaat om 
Relaxte Jazz, Bruisende Blues, 
Robuuste Roots of Alternatieve 
Americana, The Recoveries be-
heersen het allemaal. Van minder 
bekende covers tot een enkele 
“publiekslieveling”. Kortom: Ge-
woon lekkere muziek! 

De concerten vinden plaats op 
zondagmiddag 10 en 17 maart 
om 14.30 uur in Theater De 
Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 te 
Simpelveld. De entree bedraagt 
€ 8,-
U kunt reserveren via info@
puurweijersenweijers.nl of via 
06 55954525

The Sixties in theater de Klimboom
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per kilo e 2000
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per kilo

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 Vaals en Lemiers

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

Zaterdag 9 maart
✗  Vrouwendag feest, speelzaal 

brede school Vaals, 14.00 
Zondag 10 maart
✗  Concert Hot house and the 

horns, Klimboom, 14.30 
✗  Ensemble Vaals Vocaal, kerk 

Simpelveld, 11.00 
✗  Jaarvergadering Soriento, 

Oud-Zumpelveld, 10.30 

Volgende week!
Dinsdag 12 maart
✗  Nieuwe Troebadoer !!! 
✗  Kienen KVG Simpelveld,  

Rode Beuk, 19.30 
✗  Alzheimercafe Heerlen, 

Zorgcentr. Tobias, 19.30
Woensdag 13 maart
✗  Inloopdag voor Mantelzorger, 

Op de Boor Bocholtz, 10-12 
Vrijdag 15 maart
✗  Alg. vergadering Noabere va 

Viele, Bergzicht, 19.00
Zaterdag 16 maart
✗  Potgrondactie Zwart-Wit 19
Zondag 17 maart
✗  Concert The Recoveries 

Klimboom, 14.30 

Later dit jaar!
Zaterdag 16 maart
✗  Potgrondactie Zwart-Wit 19 
Zaterdag 4 mei
✗  9e Kleeberg Challenge, 

Mechelen 
Zaterdag 18 mei
✗  BikeNight Challenge 

Simpelveld 
✗  sportcafe Zwart-Wit’19 

Eyserhof met o.a. Andy van 
der Meijde

Weekend 30 mei - 2 juni
✗  100 jaar sv Simpelveld
Pinkstermaandag 10 juni
✗  Stoomvrijmarkt Simpelveld,  

zie ook www.stoomvrijmarkt.nl
Woensdag 24 juli
✗  Koelfeest, Vijlen
Zondag 15 september
✗  Andre Hazes e.v.a. te Eys bij 

Zwart-Wit Festival tickets via 
www.100jaarzwartwit.nl
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Kleintjes

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

Is uw stoel of bank door gezakt.
Deze kunnen wij opnieuw vullen, 
en dan kan het weer jaren mee. 
Leer dat versleten is kunnen wij 

weer laten herleven. Het reinigen 
van uw meubels of alle andere 

meubel werkzaamheden.
Bel voor een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis. Of kijk op de website.

www.meubelpieter.nl

06 26987595

UW TRAP een pronkstuk
In hout – laminaat of PVC
Compleet vanaf € 595,00

www.ecoplanken.nl
Nuth – 045 - 511 34 69

PARKET
EIKEN PLANKEN van € 59,00 
voor € 27,50. Ook leggen,  

schuren en reparatie.
www.ecoplanken.nl

Nuth – 045 - 511 34 69

Bezorg(st)ers
gezocht voor Vaals

Inlichtingen: 06 - 1986 8816
info@weekbladtroebadoer.nl

Èsjer Mitwoch

Mit ’t èsjer krütsje
vingt de vaaste aa,
dat kroge vier als
kling kink al jezaad,
krütsje – vaaste –
weëd doa hütserdaags
nog draa jedaad.
Is èsjer mitwoch alling
vuur hieringe biese doa,
of dinkt me óch aan d’r
“ernst” van ’t leëve 
noa alle sjpas dat vier
die daag dónge beleëve.
Vasteloavend had jeklapt
de Narrekap weëd i-jepakt,
’t woar wrm sjun en jans jód
jinne miensj koam jet tse kót,
noa Roeë- Jeël en Jreun
weëd ’t noen werm e joar
normaal en jans jeweun.

Frans Stollman.
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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. € 1.99
Spekrollade 100 gr. € 1.39
Leverkaas 100 gr. € 1.09
Snijworst 100 gr. € 1.19

VERS VLEES

Contra ilet 100 gr. € 2.45
Gemarineerde Steak 100 gr. € 2.45
Malse Runderlappen 500 gr. € 6.25 
Varkensilet 500 gr. € 6.25
Kipilet 500 gr. € 4.75
Gemarineerde Kipilet 500 gr. € 4.75

Onze 

aanbiedingen: 

t/m

zaterdag a.s.

kant & klaar 

Menu van de week 

Schnitzel met zigeunersaus,  
krielen, erwten en wortelen

per portie € 6.50

Kip saté  

500 gr. € 6.25

Kippilav  

500 gr. € 6.25

Lasagne  

500 gr. € 5.50

High Tea Zij Actief Mechelen
Op vrijdag 15 maart organiseert 
Zij Actief Mechelen wederom de 
alom bekende High Tea voor alle 
dames en heren die ouder zijn 
dan 65 jaar. Deze vindt plaats in 
de Geulhof en is van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. De dames van Zij 
Actief Mechelen zullen wederom 
hapjes maken en deze serveren 
aan de aanwezigen. Onder het 
genot van live muziek uit de 
oude doos, een lekker hapje en 
natuurlijk koffie en thee kunnen 
de aanwezigen genieten van dit 
gezellige uitje. De deelname is 
helemaal gratis! Mocht U echter 
iets anders willen drinken dan is 
dit voor eigen rekening. Dames 
en heren die willen deelnemen, 
kunnen zich opgeven voor 10 
maart bij: Andrea Kikken, Tel: 
043-4552591 of per mail: 
gregandreakikken@gmail.com 
of bij Lony Gusting, Tel: 043- 
4552026
Er kunnen ongeveer 70 personen 
deelnemen, dus geef U op tijd op 
want VOL=VOL!
Dames van Zij Actief Mechelen 
die willen meehelpen en/of iets 
willen maken, kunnen zich even-
eens melden bij Andrea.

afdeling Mechelen

Internationale 
Vrouwendag Feest
 
VAALS - Zaterdag 9 maart heeft 
Vrauwe Vöär Vrauwe Vaals ook 
dit jaar een mooi feest program-
ma georganiseerd. Laten zien dat 
iedereen zichzelf mag zijn, met 
een ‘ALAAF!’ tijdens carnaval, is 
heel normaal. Dit zit in onze car-
navalsgroet inbegrepen. Zo kan 
iedereen heel gemakkelijk, tij-
dens de algemene carnavalsroes, 
zich al voorbereiden op het VN 
Internationale Vrouwendag the-
ma 2019: Gender Gelijkheid. Het 
programma van het Vrouwendag 
Feest is weer veelzijdig.

14.00 Ontvangst en Kleine 
Tombola-bonnen
14.15 Welkomstwoord door 
mevr. Imma Amongin
14.20 Voordracht gender gedich-
ten door Theater Schoonheid
14.35 Verrassende Lezing 
“emancipatie van vrouwen en 
mannen” door de in Nederland 
bekende auteur van het femi-
nistische eerste uur Dhr. Gerard 
van Beusekom-Fretz. Er is de 
mogelijkheid om te reageren en 
vragen te stellen aan de auteur. 
Daarna speelt de Jongeren Band 
The Blue Unicorns. Drank en 
consumptie zijn gratis.

15.45 Bekendmaking winnaars 
Kleine Tombola
16.25 Uitreiking Senneheld 
Huldiging Prijs 2019 aan een 
moedige vrouwelijke Vaalsenaar.
16.35 -17.00  Dansen met Jonge-
ren Band The Blue Unicorns

Locatie: Grote speelzaal Brede 
School, St. Jozefplein 53

Kom ook dit jaar naar de Derde 
Vrouwenweek Vaals van 8 t/m 
14 maart. Vaalsenaren en bezoe-
kers uit Duitsland, België en heel 
Nederland zijn welkom! Onze 
stad Vaals, als hoogste punt van 
Nederland, toont een hele week 
lang hoe wij dit vieren! Meer 
informatie op www.vrauwe 
voarvrauwe.com en onze face-
bookpagina: VrauwevoarVrauwe  
*TIP: ga eens gezellig op de kof-
fie van 12 t/m 14 maart bij de 
Ruilwinkel Vaals en laat je ver-
rassen met een ruilwinkel Vaals 
actie. Van 10.00 – 14.00 (woens-
dag: 12.00 – 16.00) betaalt iedere 
vrouw per kledingstuk 1 punt 
minder! Verder is er een boeken- 
en muziektafel met titels voor en 
door vrouwen gemaakt. Locatie: 
Kerkstraat 46. Voor openingstij-
den kijk op 
https://www.ruilwinkelvaals.nl/

Zingen in de kerk van 
Simpelveld

VAALS - Ensemble Vaals Vocaal 
luistert de H mis op aanstaande 
zondag 10 maart om 11.00 uur.
Het Ensemble is een dubbel 
kwartet van 8 mannen en zingen 
a capella. Dirigent is Joep Vaes-
sen, afkomstig uit Ubachsberg 
en woonachtig in Landgraaf. Bij-
zonder is dat alle revenuen voor 
100% naar de Stichting Mamita 
Alice in Peru gaan. In 2005 ging 
Frederique Kallen uit Noorbeek 
naar Ayacucho in Peru, een stad 
in de Andes. Jaren lang was de 
stad en omgeving geteisterd door 
het lichtendpad , met 30000 do-
den tot gevolg en daardoor ar-
moede en ontheemde gezinnen.
Frederique woont in Peru en 
zorgt met haar team voor medi-
sche en psycho-sociale zorg en 
onderwijs, waardoor straatkin-
deren weer uitzicht hebben op 
een betere toekomst.
Sinds kort is een droom van haar 
uitgekomen, een ecolodge in het 
Andesgebergte met restaurant, 
speeltuin etc. waardoor genoem-
de kinderen als kok en serveer-
ster werk hebben en geld in Peru 
zelf opgebracht wordt.
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Dorpsstraat 19

6277 NC Slenaken

T 043-4573201

WWW.GASTERIJBERGENDAL.NL

Lente menu   € 25,-
Licht gebonden lentesoep op basis van aardappel, 

lente ui, room en een vleugje knolook   of

Voorjaarssalade gemengde sla met groene en witte 
asperges, feta, walnoten, spekjes en champignons

*****

Licht gekruide lamsrugilet met dragonsaus,  
pepersaus of gebakken champignons   of

Schelvisilet met mosterdsaus of dillesaus

*****

Vanille-ijs met verse aardbeien en aardbeiensaus   of

Crème Caramel

Dagelijks 
geopend 

voor koie 
en vlaai 

vanaf 09.00

Lunch en 
diner 

vanaf 12.00

Diverse 
mogelijkheden 

voor  
groepsdiners

Mededelingen:
• Maandag 18 maart ZijActief 
Ledenwijzer aanvang 19.30 uur.
Enkele bestuursleden van Zij-
Actief Limburg komen tekst en 
uitleg geven over het reilen en 
zeilen van Zij-Actief Limburg. 
Zij brengen alle afdelingen een 
bezoek . Het is een avondvullend 
programma. Diverse thema’s ko-
men aan de orde. Wij hopen jul-
lie allen te mogen begroeten.
• Dinsdag 2 april workshop 
schalen verven om 19.00 uur. 
De kosten bedragen € 10.00 in-
clusief alle materiaal zoals schaal 
en verf. Wel opgeven en betalen 
bij Jeanne Dautzenberg voor 10 
maart. Tel 045-5444761
• Donderdag 11 april dag van 
de alleengaande in Auberge de 
Rousch te Heerlen. Dit wordt 
georganiseerd door Zij-Actief 
Limburg en het Vrouwen Gilde 
Limburg. Aanvang 9.30 uur en 
sluiting om 16.00 uur. Thema 
van de dag is ‘word regisseur van 
je eigen lichaam’. Na de lunch-
pauze workshop. De kosten zijn 
€ 18,00 voor leden en € 23,00 
voor niet-leden incl. lunch. 
Bij interesse aanmelden en be-
talen bij Zij-Actief Limburg tel 
0475-381781 of zijactief@zijac 
tieflimburg.nl. voor 10 maart.

afdeling Bocholtz

Jaarvergadering 
Soriënto

SIMPELVELD - Jaarvergadering 
mandolinevereniging Sorriënto 
op 10 maart a.s in Café en Par-
tycentrum “Oud Zumpelveld”, 
Irmstraat 23, Simpelveld
De Jaarvergadering begint om 
10.30 uur en is uitsluitend be-
stemd voor eigen leden.
Na de vergadering gezellig sa-
menzijn met een terugblik op het 
jubileumjaar.

KVG Simpelveld organiseert 
dinsdag 12 maart a.s. haar jaar-
lijkse kienavond. Aanvang 19.30 
uur in de “Rode Beuk”, Klooster-
straat 57. Iedereen is welkom.

Katholiek Vrouwengilde 
Simpelveld

LANDGRAAF - Gedeputeerde Ger 
Koopmans verricht voor Lim-
burg het startsein voor Sport-
club Only Friends op maandag 
18 maart 2019 in Landgraaf. 
Sportclub Only Friends bestaat 
al bijna 20 jaar in Amsterdam en 
is uitgegroeid tot een zeer suc-
cesvolle sportclub met meer dan 
700 leden. Naar aanleiding van 
dit grote succes in Amsterdam is 
in 2016 Only Friends Utrecht op-
gericht en in 2017 Only Friends 
Achterhoek. Only Friends Lim-
burg is de vierde Only Friends 
club in Nederland. Only Friends 
Limburg wil op een toonaan-
gevende manier iedereen met 
een beperking, volwassen re-
validanten en ouderen met een 
verhoogd gezondheidsrisico uit 
Limburg de mogelijkheid bieden 
om georganiseerd te sporten, 
te participeren, positief te leven 
én talenten te ontwikkelen in 
een eigen veilige en vertrouwde 
omgeving.
Geraakt door het mooie initia-
tief Only Friends in Amsterdam 
en geïnspireerd door het ver-
haal, ontstond het idee om deze 
prachtige club naar Limburg te 
brengen. Mariëlle Houben legde 
het contact met oprichter Den-
nis Gebbink om Only Friends 
in Limburg op te richten. Sa-
men met Jan Regterschot en 
Ron Pauwels van Stichting Park 
Strijthagen en Stichting Sporthal 
Strijthagen hebben ze het initi-
atief genomen om Only Friends 
Limburg verder uit te bouwen. 

Ger koopmans verricht startsein 
only friends Limburg: Vierde only 
friends club in Nederland

Mariëlle Houben: ‘De warme 
en enthousiaste gesprekken met 
diverse mensen hebben er toe-
geleid dat Only Friends Limburg 
haar deuren kan openen. Het is 
in een sneltreinvaart gegaan, het 
begin is er en we permitteren ons 
zeker niet dat we al onze plan-
nen al geregeld hebben, maar 
dat gaat zeker de komende tijd 
gebeuren, daar zijn we van over-
tuigd. Volgens het Amsterdams 
model gaan we te werk waarbij 
de slogan “Je bent goed zoals je 
bent” hoog in het vaandel zal 
staan. Only Friends Limburg zelf 
kent dan ook geen beperking 
maar denkt in mogelijkheden. 
Daarom gaan we Only Friends 
Limburg feestelijk openen!’.
Jan Regterschot, voorzitter Stich-
ting Only Friends Limburg: ‘Tot 
nu toe zijn er vele mensen die ons 
individueel gesteund hebben, en 
daarnaast zeker ook instellingen, 
bedrijven, scholen, verenigingen, 
gemeente Landgraaf, provin-
cie Limburg en niet te vergeten 
Dennis Gebbink en Johan van 
Streun, onze steun en voorbeeld 
van Only Friends. We hopen in 
de komende jaren te mogen re-
kenen op brede steun van de ge-
meenschap want wij gaan samen 
voor de mooiste club van Lim-
burg waarbij het vooral gaat om 
beleving, uitdaging, vriendschap 
en clubgevoel.’
Secretaris Stichting Only 
Friends, Ron Pauwels vertelt wat 
er op 18 maart staat te gebeuren: 
‘Kinderen van St. Jan Baptist, 
BSO Eigenwijs en cliënten van 
Novizorg, Koraalgroep, Xonar en 
Radar zullen op deze dag partici-

peren en/of gaan sporten, waar-
bij er gekozen kan worden voor 
handbal, fietsen, (cognitieve) 
fitness, voetbal, wandelen, sport 
& spel. Freed Janssen, wethouder 
van Landgraaf met o.a. sport in 
zijn portefeuille zal als gastheer 
optreden. Hij zal samen met Ger 
Koopmans, gedeputeerde van 
onze provincie, Mariska Werry, 
CDA fractievoorzitter Limburg 
en oprichter Dennis Gebbink op 
een bijzondere wijze het start-
sein van Only Friends Limburg 
geven.’

Weersjpruch Meëts
-  Is in d’r mond Meëts sjtorm 

en wink jeweun, 
Dan kómme vöal eppel en biere 
aan de beum.

-  Donder in Meëts en Vrizze in 
April, 
Dan deet d’r mond Mai wat 
heë wil.

-  Doa is jinne mond Meëts zoeë 
jöd, 
Of ’t sjneit waal ins óp ozze 
hód.

-  Inne drüge mond meëts en 
nase April, 
Dat is de boere noa d’r wil.

-  Wat d’r mond Meëts nit wil, 
Dat numt ziech d’r mond April

-  In  Meëts nog kratse de roete 
van d’r waan, 
Bringt vöal kore, d’r boer 
weest dervaan.

-  Wenste mit Auwer Lü uvver ’t 
weer dees kalle, 
Deet ’t weer in d’r sjtats van 
Meëts nit bevalle.

-  Went ’t Lemsje in Meëts in de 
wei deet sjpringe, 
Dan kenste ’t in April d’r 
sjtaal in bringe.

Frans Stollman.
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Aanbieding week 10, 11 en 12  2019  •  Geldig van woensdag 6 maart t/m zaterdag 23 maart 2019

Zin in een vluggertje?
Niet altijd zin om zelf te koken? De kant-en-klare maaltijden van Slagerij Kusters staan binnen 5 minuten op 

tafel. Dat noemen wij nog eens een VLUGGERTJE! Heerlijk, vers en gezond. Zo zorgen onze koks wekelijks voor 

een variërend aanbod aan kant-en-klare maaltijden. Kortom, het vluggertje om naar uit te kijken!

Huisgemaakte vluggertjes, met liefde bereid en lekker snel klaar

Varkensfilet cordon bleu, rijkelijk gevuld met ham en kaas en knapperig gepaneerd  € 1,09  per 100g

Boomstammetje, een echte klassieker   € 0,95  per 100g

Venkelworstje, gegaard grillworstje met een vleugje venkel  € 0,99  per 100g

Zin in een vluggertje? Makkelijke en lekkere eenpersoons maaltijden

Vluggertje Oosters: Nasi goreng met stokjes kipsaté, circa 600g € 5,00  per stuk

Vluggertje Hollands: Blinde vink in jus met rode kool en aardappelpuree, circa 600g € 5,00  per stuk

Vluggertje Bistro: Hamlap in jus met broccoli en krieltjes, circa 600g € 5,00  per stuk

Eerlijk vlees uit de regio van de ambachtelijke slager

Iedere dag gehaktdag! Rundergehakt of half om half gehakt € 0,49 per 100g

Hals- en schouderkarbonade, lekker sappig € 0,65 per 100g

Braadworst of saucijs half om half € 0,59 per 100g

Kalfsschnitzel van het Pasveld graskalf, nu extra voordelig € 1,29 per 100g

Openingstijden
Ma 09.00-18.00
Di 09.00-18.00
Wo 09.00-18.00
Do 09.00-18.00
Vr 09.00-18.00
Za 09.00-17.00

Slagerij Kusters Margraten
Rijksweg 73 • Tel. 043 458 1364 • www.slagerijkusters.nl
Ruime gratis parkeergelegenheid!
Like!  ons op facebook: Slagerij Kusters BV
Alle prijzen inclusief 9% BTW.  Prijswijzigingen, zetfouten, uitverkocht voorbehouden

Een en een is één...

VAALS - Tijdens de jaarvergade-
ringen van CCK ’74 Lemiers en 
KMK Cecilia 1837 Vaals is be-
sloten dat beide mannenkoren 
vanaf april 2019 nauw gaan sa-
menwerken in een federatie. 
Met andere woorden: CCK ’74 
en KMK 1837 blijven zelfstan-
dige verenigingen, maar er is 
gekozen voor gezamenlijke repe-
tities en gezamenlijke uitvoerin-
gen onder één dirigent. Kleinere 
uitvoeringen zoals bijvoorbeeld 
requiemmissen zullen gestalte 
krijgen vanuit een kleinkoor, 
samengesteld door zangers van 
beide koren. 
De verenigingen hebben deze 
stap ondernomen, om hun doel-
stelling het zingen in verenigings-
verband en in stand houden van 
de mannenkoor muziekcultuur, 
ook voor de toekomst te kunnen 
waarborgen. 
Alvorens dit besluit definitief 
werd genomen, mochten de 
koren al een jaar samenwer-
ken bij diverse repetities en 
uitvoeringen. 
Beide verenigingen kijken vol 
tevredenheid terug op deze mu-
zikale en vriendschappelijke 
“proefperiode’’, welke nu resul-
teert in een federatie van beide 
mannenkoren. 
Vol vertrouwen kijken de bestu-
ren van Lemiers en Vaals naar 
de toekomst, daar door het vor-
men van deze federatie, voor 
het behoud van beide koren 
een vaste basis werd gevonden, 
voor een verder decennialang 
handhaven en uitvoeren van 
mannenkoormuziek.
De officiële muzikale start van 
deze samenwerking is de eer-
ste gezamenlijke repetitie van 
Maandag 29 april a.s.

Inloopdagen voor 
Mantelzorgers

BOCHOLTZ - 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. Voor deze 
maand is dit Gezonde leefstijl

In maart staat het 
thema ‘gezonde 
leefstijl’ op het pro-
gramma. Wanneer 
je als persoon een 
gezonde leefstijl hebt 
zorgt dit in de mees-

te gevallen ervoor dat je goed in 
je vel zit op geestelijk en lichame-
lijk gebied. Maar wat is nu een 
gezonde leefstijl, en is dit voor 
iedereen hetzelfde? Samen willen 
we in gesprek gaan over wat een 
gezonde leefstijl voor jullie bete-
kend. 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. Deel-
name, koffie en thee zijn gratis.
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl
045-2114000. 
info@mantelzorgparkstad.nl
Datum:  13 maart 
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie:  Op de Boor

Wandelingen  
in Epen en Vaals

Zondag 10 maart en zondag 17 
maart zijn er wandelingen in 
Epen en Vaals. Zondag 10 maart 
vertrekt de wandeling om 12.00 

uur bij de parkeerplaats van de 
kerk van Epen. Zondag 17 maart 
vertrekt de wandeling bij het 
Drielandenpunt bij de Wilhel-
mina Toren ook om 12.00 uur 
Informatie bij Norbert Maus-
sen tel nummer 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

Strooivoer

Collecteweek Amnesty Inter-
national 11 t/m 16 maart 2019 
in Simpelveld/Bocholtz
‘Ik ben er absoluut van overtuigd 
dat jullie brieven tot mijn vrijla-
ting hebben geleid.’
Teodora del Carmen Vásquez uit 
El Salvador werd ten onrechte 
beschuldigd van abortus, wat in 
haar land ten strengste verboden 
is. Amnesty voerde intensief ac-
tie voor haar vrijlating en in 2018 
werd ze na 10 jaar weer met haar 
gezin herenigd.

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International houdt in 
2019 voor de zeventiende keer 
een landelijke collecte. Ook in de 
gemeente Simpelveld zullen van 
11 tot en met 16 maart 2019 col-
lectanten de straat op gaan. Vo-
rig jaar werd tijdens de collecte 
in de gemeente 1.189, 23 euro 
opgehaald. 
In 2018 gingen in heel Nederland 
15 duizend collectanten langs de 
deuren. Ze haalden daarbij € 
1,25 miljoen op voor het werk 
van Amnesty. 

Missie Amnesty 
Amnesty International streeft 
naar een wereld waarin iedereen 
profiteert van de mensenrechten. 
Om dat te bereiken doet Amnes-
ty onderzoek naar schendingen 
van deze rechten en voert daar 
actie tegen.

Waarom een collecte?
Amnesty is een onafhankelijke 
organisatie en neemt voor haar 
onderzoek, lobby en actie geen 
geld aan van overheden of poli-
tieke groeperingen. Juist daarom 
is de opbrengst van de jaarlijkse 
collecte van onschatbare waarde 
voor de organisatie. 
Met het geld dat tijdens de col-
lecte wordt opgehaald, kan Am-
nesty haar werk blijven doen. 
Voor Teodora del Carmen Vás-
quez en voor vele anderen. 
Kijk voor meer informatie over 
het werk van Amnesty Internati-
onal op www.amnesty.nl.
De werkgroep Amnesty van de 
gemeente Simpelveld beveelt 
deze collecte van harte bij alle in-
woners aan. Hebt u zin deze zaak 
metterdaad te steunen en mee te 
collecteren? Bel met 544 54 19.

afdeling Mechelen

Activiteiten 
Op woensdag 20 maart gaan 
de dames van Zij Actief Meche-
len een wandeling maken door 
Valkenburg met een gids die de 
dames iets zal vertellen over de 
historie en bezienswaardigheden 
van Valkenburg. Vertrek is om 
13.30 uur vanaf het dr. Janssen-
plein. Er zal ongeveer 2 uur ge-
wandeld worden met tussendoor 
een pauze voor een drankje op 
eigen kosten. De deelname kost 
€ 6,50. Men kan zich opgeven 
tot 15 maart bij Andrea Kikken, 
Tel: 043-4552591 of per mail: 
gregandreakikken@gmail.com
S.v.p. ook aangeven of men be-
reidt is om te rijden.

Dag voor alleengaanden
Is alleengaand zijn een bewuste 
keuze? Voor de meesten van ons 
niet. Het overkomt je. En dan? In 
een keer staat je leven op z’n kop 
en ben je genoodzaakt een heel 
ander soort leven te leiden. Nee, 
alleen zijn is niet altijd leuk. Ga je 
dan in een hoekje zitten? Of heb 
je het lef om alleen door te gaan? 
Ga je op zoek naar misschien wel 
ongekende mogelijkheden? Hoe 
ga je om met je nieuwe leven? Je 
nieuwe vrijheden? Hoe blijf je 
positief gezond? Heb jij de moed 
om het leven ten volle te leven en 
jezelf te ontplooien? Wil je hier 
meer over weten? Kom dan naar 
de Dag voor Alleengaanden.
Deze wordt gehouden op don-
derdag 11 april in Auberge de 
Rousch in Heerlen. Om 9.30 uur 
wordt U ontvangen met koffie en 
vlaai. Daarna is een interactieve 
lezing “Word regisseur van je ei-
gen leven”. Rond 12.00 uur is er 
een lunch, bij de prijs inbegre-
pen. ’s Middags is er een work-
shop “ Actief aan de slag”. De dag 
wordt rond 15.45 uur afgesloten 
met een drankje. Leden van Zij 

Actief Mechelen betalen € 18,- 
voor deze dag. Niet leden kun-
nen zich ook opgeven en betalen 
€ 23,-. U kunt zich tot 10 maart 
opgeven bij Andrea Kikken, Tel: 
043-4552591 of per mail: gre-
gandreakikken@gmail.com
Geef dan ook aan of U bereidt 
bent om te rijden.

Workshop kaarsenmakerij en 
lunch
Op woensdag 17 april bezoe-
ken de dames van Zij Actief 
Mechelen de kaarsenmakerij 
in Valkenburg voor een work-
shop dompelkaarsen maken en 

eigen handafdruk maken. Er is 
gereserveerd voor 2 workshops, 
om 12.00 uur en om 15.00 uur. 
Tussendoor, rond 14.00 uur 
gaan we gezamenlijk lunchen in 
Valkenburg op eigen kosten. De 
workshop kost € 9,- en duurt 
ongeveer 2 uur. Dames die wil-
len deelnemen kunnen zich  tot 
15 maart opgeven bij Andrea 
Kikken, Tel: 043-4552591 of per 
mail: gregandreakikkengmail.
com
S.v.p. dan ook doorgeven welk 
tijdstip je voorkeur heeft en of je 
bereidt bent om te rijden.

Alzheimercafé 
Parkstad

HEERLEN - Dinsdag 12 maart bent 
u van harte welkom in het Alz-
heimercafé Parkstad Limburg 
te Heerlen. Het delen van erva-
ringen en belevingen staat deze 
Alzheimercafé-avond centraal. 
Bijna iedereen komt vroeg of 
laat met mensen met dementie 
in contact. Het kan dan gaan 
om; bekenden, buren, vrienden, 
familie, partner of om je zelf. Bij 
dementie verminderd de eigen 
regie over het leven. Steeds is het 
een uitdaging om de mensen met 

dementie zolang mogelijk zelf de 
regie over het eigen leven te laten 
houden. Het delen van ervarin-
gen en belevingen met andere 
mensen en met name met lotge-
noten kan daarbij helpen.
Eerdere Alzheimercafé avon-
den waarbij ervaringen en be-
levingen gedeeld werden zijn 
door bezoekers als zeer positief 
gewaardeerd. 
Wij gebruiken een korte DVD 
presentatie als start van het in-
teractief gesprek onder begelei-
ding van deskundigen. In het 
gesprek kunnen wij van anderen 
horen hoe zij omstandigheden 
beleven en met bepaalde situa-

ties om gaan. Een kant en klare 
oplossing is niet voorhanden, 
maar een goed gesprek tussen de 
mensen die betrokken zijn kan 
wel helpen.
De bijeenkomst wordt gehouden 
in de grote recreatiezaal van het 
Zorgcentrum Tobias, Piet Mal-
herbestraat 2 te Heerlen. Aan-
melden is niet noodzakelijk en 
zoals altijd zijn de entree, koffie 
en thee gratis. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur 
en om 19.30 uur starten we met 
het programma. Omstreeks 
21.30 uur sluiten we de avond af.
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met:

Thijs Peeters tel. 045-5416248, of 
Leon Pieters (secretariaat) 
Quaedvlieglaan 13, 6371 HA 
Landgraaf, tel. +31(0)613365008
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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).

Sporten en bewegen is gezond. Maar wat is 

gezond? En hoe it bent u? Samen met Para-

medisch Centrum Simpelveld en BAS samen 

acief organiseren we een grais itheidstest 
voor alle 55-plussers uit de gemeente Sim-

pelveld.

Aan de hand van deze test meten we onder 

andere uw condiie, uw spierkracht en 
lexibiliteit. Maar ook uw BMI, hartslag en 
bloeddruk. Na aloop worden de resultaten 
meteen besproken en ontvangt u persoonlijk 

advies. We helpen u graag op weg naar een 

geschikte beweegaciviteit of sport.

De test wordt georganiseerd op woensdag 20 

maart. Tussen 11.00 tot 16:00 uur kunt u zich 

laten testen bij Paramedisch Centrum Simpel-

veld (Kloosterstraat 63, Simpelveld), gelegen 

op de eerste etage. De testjes zijn niet zwaar 

en voor iedereen toegankelijk. Per onderdeel 

wordt u begeleid door een fysiotherapeut.  

Wilt u meedoen? Meld u zich dan snel voor 

de test aan. U kunt zich per mail aanmelden 

tot 13 maart. Geef daarbij uw voorkeur voor 

ijdsip aan om de test te doen: 11.00-12.50 

uur of 13.30-16.00 uur. U krijgt een bevesi-

ging waarin staat wanneer u wordt verwacht. 

Ben er snel bij, want vol = vol.

Voor vragen kunt u terecht bij Ken Diedering 

via 06-34223087 of info@samenbas.nl. 

Of ga voor meer informaie naar: 
www.samenbas.nl/aciviteiten 

Hoe it bent u?
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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

Donderdag 14 maart 2019

Tijdsip:  19.00 uur
Raadzaal gemeentehuis Simpelveld

Voorziter: mr. R. de Boer

Agendapunten:

E Raadsvoorstel wijziging APV

E  Raadsvoorstel Gedragscode persoons-

gegevens in raadsstukken 

E  Raadsvoorstel benoeming fracie- 
assistent

Een uitgebreide agenda en alle vergaderstuk-

ken vindt u op onze website:

www.simpelveld.nl onder het kopje bestuur/
gemeenteraad/vergaderschema of via  

bestuur/bestuurlijke informaie.

Openbare vergadering gemeenteraad Simpelveld

In de tweede helt van maart 2019 gaan 
controleurs in de gemeente Simpelveld 

huis-aan-huis controleren op het bezit 

van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze 

controles worden uitgevoerd door BsGW. 

De controleurs bellen bij inwoners van 

de gemeente aan om het hondenbezit te 

inventariseren. Deze controleurs kunnen 

zich legiimeren, vraag daarnaar! 

Ieder die één of meer honden houdt is 
automaisch belasingplichig en is wet-
telijk verplicht hiervan aangite te doen. 
Het aantal honden op een adres bepaalt 

de hoogte van de aanslag. Het tarief voor 

de hondenbelasing vindt u op de website 
www.bsgw.nl

Als een hond wordt aangetrofen waarvoor 
geen belasing wordt betaald, zal de con-

troleur deze hond(en) aanmelden. Is de 

bewoner niet thuis als de controleur aanbelt 

dan laat deze een brief met informaie over 
de hondenbelasing op het adres achter. Bur-
gers zijn verplicht aangite te doen. Gebeurt 
dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag 

hondenbelasing worden opgelegd.  

Controle hondenbelasing van start

Boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één 
of meer hond(en) niet hebben aangegeven, 

dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee 

kunnen onnodige boetes worden voorkomen. 

Als ijdens de controle blijkt dat de houder 
van één of meer honden geen aangite heet 
gedaan, dan loopt deze het risico dat een be-

stuurlijke boete wordt opgelegd. 

Aangite via internet
Het aanmelden of afmelden van 

een hond, kan het snelste via de 

persoonlijke pagina op de web-

site www.bsgw.nl  Log in met 

uw DigiD. Ook wijzigingen in het 

aantal honden kunt u doorgeven 

via deze persoonlijke pagina. De 

melding is dan direct geregeld.

Burgers die geen internet 

hebben, kunnen een hond ook 

telefonisch aanmelden via de 

BsGW-telefoon: 088 – 8420 

420. Houd uw BSN bij de hand 

als u belt. Medewerkers van de 

BsGW-telefoon zijn van maan-

dag tot en met vrijdag telefo-

nisch bereikbaar van 09:00 tot 

17:00 uur. 

Meer informaie over de hon-

denbelasing is te lezen op de 
website www.bsgw.nl
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Oiciële bekendmakingen en mededelingen

E  Kennisgeving beschikking, wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht, uitgebreide voorberei-
dingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

maken bekend dat zij in het kader van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

vergunning hebben verleend:

Voor: het restaureren en herinrichten van 

een monumentale Hoeve St. Nicolaas 

Locaie: perceel kadastraal bekend als 

gemeente Simpelveld, secie D, nummers 
3059, 2939 en 1918, plaatselijk bekend als 

de adressen Bulkemstraat 1 en 3

Datum besluit: 26 februari 2019

Zaaknummer: 79582

Inzage

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van 

27 februari 2019 gedurende zes weken ter 

inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 

gemeentehuis te Simpelveld, op de gebruike-

lijke plaats en ijden. 

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die zienswijzen over het 

ontwerpbesluit hebben ingediend, belang-

hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten geen zienswijzen te heb-

ben ingediend, belanghebbenden die willen 

opkomen tegen de wijzigingen die bij het 

nemen van het besluit ten opzichte van het 

ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die 

gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 

advies uit te brengen over het ontwerpbe-

sluit, kunnen tegen betaling van de verschul-

digde griierechten, beroep instellen bij de 
Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. 

Het beroepschrit moet binnen een termijn 
van zes weken worden ingediend.

Deze termijn vangt aan met ingang van de 

dag na die waarop dit besluit ter inzage is 

gelegd.

Op deze beroepschritprocedure is de Alge-

mene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrit moet worden ondertekend 
en moet ten minste bevaten:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. de datum;

c.  een omschrijving van het besluit waarte-

gen het beroep is gericht, en;

d. de redenen van het beroep (moivering).

Het beroepschrit moet worden gericht aan:
Rechtbank Limburg

Sector Bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond.

Voor meer informaie verwijzen wij u naar de 
internetpagina van de Rechtbank Limburg,

www.rechtspraak.nl.

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: verbouwen  woonhuis

  Locaie: Reinert 25, 6351 HK Bocholtz

 Verzenddatum: 22 februari 2019

 Dossiernummer: 109064

E Voor:  het legaliseren van 4 gerealiseerde 

airco-units en het aanbrengen van 

een omkasing t.b.v. de airco-units
  Locaie: Kerkeveld 38, 6351 LA Bocholtz

 Verzenddatum: 27 februari 2019

 Dossiernummer: 109724

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van de 

verzenddatum gedurende zes weken ter 

inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 

gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 

beschikking en de bijbehorende stukken zijn 

elke werkdag in te zien ijdens de openings-

ijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de dag van verzending 

daarvan bezwaar maken, door het indienen 

van een bezwaarschrit bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel-

veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Het bezwaarschrit moet op grond van arikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 

ondertekend en dient tenminste te bevat-

ten: de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen het bezwaar is gericht en 

de gronden waarop het bezwaarschrit rust. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 

voorlopige voorziening verzoeken bij de voor-

zieningenrechter van de rechtbank Limburg 

te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer-

mond. Een voorlopige voorziening kan door 

de voorzieningenrechter van de rechtbank 

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

Van de verzoeker van een voorlopige voorzie-

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

E  Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

maken bekend dat zij de volgende aanvragen 

voor een omgevingsvergunning, waarbij de 

reguliere voorbereidingsprocedure van toe-

passing is, hebben ontvangen:

• Voor: Uitbreiden melkveestal

  Locaie:  Koolhoverweg 30,  

6351 JD Bocholtz

 Datum ontvangst: 20 februari 2019

 Dossiernummer: 110721

• Voor: Realiseren keermuur

  Locaie:  Waalbroek 4,  

6369 TE Simpelveld

 Datum ontvangst: 21 februari 2019

 Dossiernummer: 110791

• Voor: Wijzigen uitrit

  Locaie:  Sweijersgewanden 7,  

6369 HB Simpelveld

 Datum ontvangst: 21 februari 2019

 Dossiernummer: 110828

E Voor:  Uitbreiden veldverliching en ver-
vangen lampen door LED

  Locaie:  Neerhagerbos 5,  

6351 JJ Bocholtz

 Datum ontvangst: 21 februari 2019

 Dossiernummer: 110866

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 

vergunningen kunt u in dit stadium geen 

bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 

mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 

het college van burgemeester en wethouders 

een beslissing op de vergunningaanvraag 

heet genomen. Voor informaie over deze 
aanvragen kan gebeld worden met de afde-

ling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

Belangrijke telefoonnummers

Brandweer/Poliie 112

In niet-levensbedreigende situaies

 Poliie 

Voor spoedgevallen na 17.00 uur  
en in weekend en op feestdagen

Overige belangrijke telefoonnummers

 Naionaal storingsnummer 

(grais)

(grais)
 Korrelaie 

Tijdsip:  19.00 uur

Voorziter: mr. R. de Boer

Agendapunten

  Raadsvoorstel benoeming fracie-

www.simpelveld.nl onder het kopje bestuur/
gemeenteraad/vergaderschema
bestuur/bestuurlijke informaie.

In de tweede helt van maart 2019 gaan 

zich legiimeren, vraag daarnaar! 

Ieder die één of meer honden houdt is 
automaisch belasingplichig en is wet
telijk verplicht hiervan aangite te doen. 

de hondenbelasing vindt u op de website 

Als een hond wordt aangetrofen waarvoor 
geen belasing wordt betaald, zal de con
troleur deze hond(en) aanmelden. Is de 

dan laat deze een brief met informaie over 
de hondenbelasing op het adres achter. Bur
gers zijn verplicht aangite te doen. Gebeurt 

hondenbelasing worden opgelegd.  

Controle hondenbelasing van start

BsGW adviseert hondeneigenaren die één 

Als ijdens de controle blijkt dat de houder 
van één of meer honden geen aangite heet 

Aangite via internet

www.bsgw.nl

Meer informaie over de hon
denbelasing is te lezen op de 

www.bsgw.nl
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Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twiter, Facebook
en Instagram

Het indienen van een beroepschrit heet 
geen schorsende werking. Als u een beroep-

schrit
heet ingediend, dan kunt u tevens een ver-
zoek tot het trefen van een voorlopige voor-
ziening indienen bij de Voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Limburg, sector Bestuurs-

recht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek 

om voorlopige voorziening ook digitaal instel-

len bij genoemde rechtbank via  

htp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 

de genoemde site voor de precieze voor-

waarden.

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.

E  Verleende omgevingsvergunning 
realisaie zonnepanelenpark aan 
de Preutersweg in Bocholtz

Toeliching 
Het college van burgemeester en wethouders 

van Simpelveld maakt bekend dat omgevings-

vergunning is verleend voor de realisaie van 
een zonnepanelenpark aan de Preutersweg 

in Bocholtz. De gemeenteraad heet ten 
behoeve van deze omgevingsvergunning op 

13 december 2018 een verklaring van geen 

bedenkingen afgegeven.

Inzageprocedure 
Het besluit en alle bijbehorende documenten 

liggen met ingang van 27 februari 2019 ter 

inzage. De stukken kunnen ijdens de ope-

ningsijden worden ingezien bij het Klantcon-

tactcentrum van de gemeente aan de Markt 

1, 6369 AH te Simpelveld en zijn tevens 

elektronisch te raadplegen via de landelijke 

website www.ruimtelijkeplannen.nl
Het planideniicaienummer is 
NL.IMRO.0965.OVpreuterswegong-VA01. 

Beroep

Belanghebbenden die ijdig hun zienswijze 
ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar 

hebben gemaakt of belanghebbenden die 

kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 

in staat zijn geweest ijdig een zienswijze 
kenbaar te maken, kunnen met ingang van de 

dag na de dag waarop dit besluit ter inzage 

is gelegd, binnen 6 weken schritelijk en ge-

moiveerd beroep instellen bij de Rechtbank 
Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 

6040 AZ Roermond.

Daarnaast kunt u - indien onverwijlde spoed, 

gelet op de betrokken belangen dit ver-

eist – aan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank verzoeken ter zake een voorlopige 

voorziening te trefen.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij genoemde rechtbank via htps://www.
rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Recht-
spraak.aspx Daarvoor moet u wel beschikken 

over een elektronische handtekening (DigiD). 

Op de genoemde site vindt u de precieze 

voorwaarden.

E  Kennisgeving aciviteitenbesluit 
milieubeheer 

Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Simpelveld maken ter voldoening 

aan het bepaalde in arikel 8.41 lid 4 van de 
Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende 

melding hebben ontvangen:

Aciviteitenbesluit
Voor: een melkrundveehouderij

Locaie: Koolhoverweg 30 te Bocholtz

Zaaknummer: 110536

De inriching valt onder de werking van het 
Aciviteitenbesluit en de ministeriële rege-

ling. Dit betekent dat de inriching moet vol-
doen aan de voorschriten uit het Acivitei-
tenbesluit en de ministeriële regeling die op 

de inriching van toepassing zijn. Voor meer 
informaie kunt u het E-loket raadplegen via  
htps://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van woensdag 6 

maart 2019 gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage ijdens de openingsijden in 
het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpel-

veld bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen 

deze melding kunt u geen bezwaarschrit of 
zienswijze indienen.
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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

SIMPELVELD - Op woensdag 20 
maart kiest u de toekomst voor 
Limburg. Simpelvelds raads-
lid en huidig fractievoorzitter 
in Provinciale Staten Mariska 
Werrij-Wetzels staat als hoogst 
geplaatste vrouw op nummer 2 
van de CDA-lijst. 
Mariska werd in 2015 als 27-ja-
rige de eerste keer gekozen in 
Provinciale Staten en hoopt de 
komende vier jaar verder te mo-
gen werken aan de toekomst van 
onze mooie provincie. “Ik ben 
trots op Limburg en wat we als 
Provincie allemaal doen om er-
voor te zorgen dat we hier veilig 
en goed kunnen wonen, we kun-
nen genieten van onze prachtige 
landschappen en weten dat er 
goede baankansen zijn, zowel 
hier, als in onze buurlanden. We 
investeren in veel meer zaken  

die direct of indirect voor u van 
waarde kunnen zijn dan andere 
provincies in Nederland doen, 
omdat we weten dat de provincie 
zo’n belangrijke rol kan spelen.  
Er zijn nog genoeg uitdagingen 
om mee aan de slag te gaan en 
juist daarom stel ik me opnieuw 
verkiesbaar. “
In het bijzonder zal haar aan-
dacht zich richten op: stevige 
en efficiënte aanpak van crimi-
naliteit, een gezonde toekomst 
waarin ook mensen met een be-
perking en kinderen uit arme ge-
zinnen volop kunnen sporten en 
een betaalbare energietransitie 
waarbij onze inwoners kunnen 
meeprofiteren van de omslag 
naar duurzame energie. 
“Om zeker te kunnen zijn van 
terugkeer in Provinciale Staten, 
heb ik op 20 maart meer dan 

2200 stemmen nodig. Dat lijkt 
misschien eenvoudig, maar dat 
is het niet en écht iedere stem 
telt. Mag ik op uw vertrouwen 
rekenen?”
U kunt het volledige verkie-
zingsprogramma vinden via 
www.cdalimburg.nl. Heeft u 
geen internet, maar ontvangt u 
graag een gedrukte versie, dan 
kunt u contact opnemen via 
06-20901787. 
Vragen? Mail gerust naar 
m.werrij@prvlimburg.nl  

Simpelveldse Mariska Werrij  top-kandidate 
voor Provinciale Statenverkiezingen 

- Wie ben je?
René Otten, 30 jaar, woon en 
werk in Simpelveld en heb 
bijna 10 jaar mijn eigen admi-
nistratie- en belastingadviesbu-
reau Zakenkantoor Limburg in 
de Kloosterstraat.
-  Als je niet dit werk deed,  

wat zou je dan willen doen?
Dat had van alles kunnen zijn: 
van treinmachinist tot loon-
werker, van paardenhouder tot 
leraar!
-  10 miljoen op de bank,  

wat ga je dan doen?
Dan zou het leven een stuk 
makkelijker worden en kan ik 
vrienden en bekenden helpen 
met het realiseren van hun 
dromen en doelen. Ook zijn er 
genoeg verenigingen die steun 
kunnen gebruiken. 
-  Favoriete vakantieplek?
Ergens waar je in alle rust een 
boek kunt lezen, of waar “toe-

Ondernemend Simpelveld interviewt leden Automatisering zorgt ervoor 
dat boekhouden eenvoudi-
ger, sneller en zorgvuldiger 
kan. Hierdoor veranderen de 
werkzaamheden, en zal de rol 
van de boekhouder veranderen 
naar “vertrouwd adviseur”: het 
ontzorgen, begeleiden en advi-
seren van de ondernemer komt 
nóg centraler te staan.
-  Geef 1 goede tip over je 

vakgebied:
Overleg en informeer je advi-
seur tijdig, zodat hij/zij je kan 
helpen! 
- Grootste ergernis:
Tijdgebrek, gestress en gejaag. 
Al moet ik eerlijk toegeven dat 
ik me daar soms ook schuldig 
aan maak!
-  Wat is er zo mooi aan 

Simpelveld:
Simpelveld is ideaal bereikbaar 
vanwege de centrale ligging in 
Zuid-Limburg. Hierdoor is er 
een groot werkgebied, zonder 
enorme reistijden. 
-  Wie is een voorbeeld voor jou:
Ik luister graag naar positief 
ingestelde personen, die ener-
giek, enthousiast en met goede 
bedoelingen hun werk doen.
-  Favoriete eten:
Je mag me altijd wakker maken 
voor een portie frieten of een 
stuk vla!
- Heb je een hobby?
Het overgrote deel van mijn 
vrije tijd besteed ik aan de 
paarden(-sport). Dagelijks het 
verzorgen van de eigen dieren, 
en paar keer per jaar orga-
niseren we diverse hippische 
evenementen bij de vereniging 
in Bocholtz!

vallig” een leuk paardenspor-
tevenement is of waar mooie 
ruiterpaden zijn. Meestal in 
eigen land, ver reizen heeft niet 
mijn voorkeur.
- Wat doen jullie als bedrijf? 
Voor ondernemers verzorg ik de 
administratie en alle belasting-
aangiftes, geef ik belastingadvie-
zen en ondersteun ik bij diverse 
ondernemersvragen. Ook par-
ticulieren kunnen terecht voor 
hun fiscale zaken.
-  Wat is er zo speciaal aan je 

bedrijf?
Ik doe mijn best om mijn klant 
zo goed mogelijk te leren ken-
nen, en een vertrouwd sparring-
partner te zijn, om zo het beste 
advies te kunnen geven. Het 
liefst werk ik met MKB-klanten, 
daar kan ik de grootste toege-
voegde waarde leveren.
-  Wat weten mensen niet over 

jullie bedrijf?

Twiter, Facebook

Het indienen van een beroepschrit heet 

schrit
heet ingediend, dan kunt u tevens een ver
zoek tot het trefen van een voorlopige voor

htp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Portefeuilleverdeling
: 

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

Mobiliteit & Infrastructuur, Milieu & Duurzaamheid, Wonen en Ruimtelijke 

Werk en Inkomen (Sociale Zaken), Volksgezondheid, Maatschappelijke 

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

bestuur@simpelveld.nl

instanie de deskundige ambtenaar contact met u op;

Verleende omgevingsvergunning 
realisaie zonnepanelenpark aan 
de Preutersweg in Bocholtz

Toeliching 

vergunning is verleend voor de realisaie van 

in Bocholtz. De gemeenteraad heet ten 

Inzageprocedure 

inzage. De stukken kunnen ijdens de ope
ningsijden worden ingezien bij het Klantcon

www.ruimtelijkeplannen.nl
Het planideniicaienummer is 
NL.IMRO.0965.OVpreuterswegong-VA01. 

Belanghebbenden die ijdig hun zienswijze 

in staat zijn geweest ijdig een zienswijze 

is gelegd, binnen 6 weken schritelijk en ge
moiveerd beroep instellen bij de Rechtbank 

voorziening te trefen.

htps://www.
rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Recht-
spraak.aspx

Kennisgeving aciviteitenbesluit 
milieubeheer 

aan het bepaalde in arikel 8.41 lid 4 van de 

Aciviteitenbesluit

Locaie
Zaaknummer

De inriching valt onder de werking van het 
Aciviteitenbesluit en de ministeriële rege
ling. Dit betekent dat de inriching moet vol
doen aan de voorschriten uit het Acivitei

de inriching van toepassing zijn. Voor meer 
informaie kunt u het E-loket raadplegen via  
htps://www.aimonline.nl.

ieder ter inzage ijdens de openingsijden in 

deze melding kunt u geen bezwaarschrit of 
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NIEUW uit Frankrijk!

KLOOSTERSTRAAT 2 | 6369 AD SIMPELVELD | MOONENOPTIEK.NL

VIJLEN - Hierbij willen wij alle 
leden uitnodigen voor de alge-
mene ledenvergadering van de 
Noabere va Viele geschied- en 
heemkundekring van Vijlen, die 
gehouden wordt op 15 maart 
2019 van 19.00 tot 20.15 uur in 
café-restaurant Bergzicht, Vijlen-
berg 55-57 in Vijlen. 

Verkiezingen
Tijdens deze algemene leden-
vergadering gaat Paul Kerris ons 
bestuur verlaten en stelt zich dus 
niet verkiesbaar. Natascha Sijs-
termans stelt zich wel herkies-
baar. Ons bestuur bestaat dan 
nog uit vier personen. Om uit te 
kunnen breiden naar zeven le-
den, zijn we nog steeds naarstig 
op zoek naar kandidaten voor 

een bestuursfunctie. Geïnteres-
seerden hiervoor kunnen zich 
uiterlijk 24 uur voor de algemene 
ledenvergadering (schriftelijk) 
melden bij het bestuur.

Lezing WOII
Aansluitend aan deze vergade-
ring volgt vanaf 20.30 uur een le-
zing door Adry Weijenberg. Hij is 
docent aan het Bernardinuscol-
lege en voorzitter van de Heem-
kudevereniging Nijswiller en zal 
tijdens deze lezing spreken over 
mobilisatie, Duitse inval, bezet-
ting en bevrijding van de Zuid-
oosthoek van Zuid-Limburg in 
de Tweede Wereldoorlog. Hij zal 
de luisteraar aan de hand van 
foto’s door de boeiende geschie-
denis van de Zuidoosthoek van 
Zuid-Limburg leiden. De lezing 
van Adry Weijenberg is ook gra-
tis voor niet-leden toegankelijk.

Programma maart 2019
• Dinsdag 12 maart: Demonstra-
tie van OPTIDEE: 19.30 uur in 
MFC ‘De Auw Sjoeël’ in Ubachs-
berg. Het doel van de demon-
stratie is om mensen kennis te 
laten maken met Optidee. Hier-
bij zijn ook introducees welkom. 
(€ 3,00 incl. kop koffie of thee)
Optidee is de specialist van super 
microvezel producten. Het is een 
breed assortiment van handdoe-
ken, beddengoed, badjassen, rei-
nigingsdoeken, poetsmiddelen 
en nog veel meer.
Op deze avond neemt Nelly Hen-
ckens diverse producten mee zo-
dat mensen kunnen voelen hoe 
geweldig het is. Optidee  bestaat 
sinds 2005 in Nederland en is 
in 1999 in Duitsland opgericht. 
https://youtu.be/IBqhWJ7d8xw
• Dinsdag 26 maart: Lezing over 

afdeling Ubachsberg

vooroordelen: 19.30 uur in het 
MFC ‘De Auw Sjoeël’ in Ub-
achsberg. Een zeer interessante, 
interactieve presentatie over 
onbewuste associaties en discri-
minatie door Mevr. N. Schröder 
van de Anti Discriminatie Voor-
ziening Limburg. Vooroordelen? 
We hebben ze allemaal! De ADV 
signaleert, voorkomt en bestrijdt 
discriminatie en ongelijke be-
handeling in de provincie Lim-
burg. Dat doen ze namens 29 
Limburgse gemeenten. Naast het 
registreren en behandelen van 
discriminatiemeldingen, wer-
ken ze ook aan het voorkómen 
van discriminatie, via preventie 
en voorlichtingsactiviteiten op 
school, op het werk, in het ver-
enigingsleven of ergens anders. 
Kortom, bij vele problemen gaan 
zij in gesprek. Voor meer infor-
matie zie onze website. 
https://www.zijactieflimburg.
nl/voor-leden/jouw-afdeling/
ubachsberg/programma 

Te huur:  
Mooie, instapklare bovenwoning met veel ruimte, 

2 grote slaapkamers, terras, garage, kelder  
en nog meer extra’s. Gelegen te Eys. 

Huurprijs 795,-- Euro p.mnd. 
Info: 045 - 5230991 of 06 - 21970853
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LUNCHTIP
3-gangen keuze lunchmenu  e 16,95

 

FORELLENWEKEN 
SPECIALE FORELGERECHTEN

van maandag t/m vrijdag  
bieden wij alle forelhoofdgerechten met  

20% koring!

Bourgondisch Genieten

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

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

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

CURSUS SPAANS – FRANS
Vakanie, opleiding of zaken!

Deskundige, ervaren en gediplomeerde (te Madrid/Parijs)  

lerares geet les middels een eigen ontwikkelde lesmethode  
(met/zonder lesboeken).

- Bijlessen - Kleine groepen - Privé - Bedrijven -

Lessen worden in Bocholtz en Heerlen gegeven.
Informaie: Julia Bertomeu / Tel.nr.: 06-40797979

Email: spaanse-franse-taal@hotmail.com / KvK: 56182198

GULPEN - De Lions van Wittem-
Neubourg proberen dit jaar de 
aanschaf van een nieuw in hoog-
te verstelbaar bed voor gasten 
van de Ronald McDonald Kin-
dervallei in Houthem mogelijk 
te maken. In het vakantiehuis 
met acht appartementen voor 
zorgintensieve kinderen zijn zo’n 
tien na ingebruikname enkele 
ruimtes aan een opknapbeurt 
nodig, en dit bed is één van de 
zaken die nodig vervangen moet 
worden.
De opbrengst van de wafelver-
koop op de Hubertusmarkt is het 
startbedrag hiervoor, en dankzij 
de bezoekers van de markt was 
de hele voorraad wafels aan het 
einde van de dag verkocht. De 
kopers konden ook kennisma-
ken met het werk en vrijwilligers 
van de Kindervallei, een orga-

Opbrengst wafelverkoop voor Ronald 
McDonald Kindervallei overhandigd

nisatie die deel uitmaakt van de 
Ronald McDonaldhuizen maar 
een apart bestuur heeft en afhan-
kelijk is van giften. Iedereen die 
wel eens bij Houthem gewandeld 
heeft kent het kleurige markante 
gebouw, maar kent wellicht de 
functie nog niet. Er werken zo’n 
80 vrijwilligers die dag en nacht 
voor de kinderen en hun ouders 
klaarstaan. Mevrouw Thea Coo-
len, manager van de Kinderval-
lei, mocht de eerste cheque al in 
ontvangst nemen uit de handen 
van president Eric Magermans 
van de Lions.
Om de aanschaf van het bed 
mogelijk te maken organiseert 
de Lions Club dit jaar voor de 
tiende keer de Klaproostour. 
Deze culinaire toertocht door 
het Mergelland voor cabrio’s en 
andere mooie auto’s is inmiddels 

zo bekend dat het 
voor veel deelnemers 
een vast agendapunt 
geworden is. Ook dit 
jaar worden de deel-
nemers bij kastelen 
in de regio ontvan-
gen met culinaire 
verassingen. De in-
schrijving is inmid-
dels ook geopend : 
op de site www.klap-
roostour.nl is meer 
te vinden en kunt u 
zich inschrijven, op 
de facebookpagina 
kunt u zien wat de 
sfeer is tijdens en na 
deze rit.

Succesvolle start van 
‘De Innovatieprikkel’

SIMPELVELD – Een vijftal enthou-
siaste verenigingen gaat samen 
met gemeente Simpelveld en 
BAS, Samen Actief aan de slag 
om uitdagingen aan te pakken en 
ideeën uit te werken. Op maan-
dag 25 februari startte de vereni-
gingen met ‘De Innovatieprik-
kel’. Een extra steuntje in de rug 
om nieuwe ideeën, initiatieven 
en activiteiten van sportvereni-
gingen te kunnen realiseren.

Deelnemende verenigingen
SV Simpelveld, Sportclub’25, 
GV WNK, WDZ en TV Simpel-
veld brachten een idee in. Zoals 
het organiseren van beweegac-
tiviteiten voor jong én oud, het 
creëren van sport-
aanbod voor mensen 
met een beperking en 
het ontwikkelen van 
een beweegdiploma 
voor jonge kinderen. 
In drie bijeenkomsten 
worden alle verenigin-
gen meegenomen om 
de juiste stappen te 
zetten tot de realisatie 
van hun idee.

Dromen en ambities
De eerste bijeenkomst 
‘Dromen en ambities’ 
was al een succes. De 
verenigingen bekeken 
aan welke dromen 
en ambities hun idee 

bijdraagt. Hierbij werden ver-
enigingen gevraagd om het idee 
te typeren en associëren. Vol en-
thousiasme gingen de verenigin-
gen aan de slag. “Met ‘De Inno-
vatieprikkel’ leren ze ons anders 
na te denken. Zoals over de kern-
waarden van onze vereniging”, zo 
vertelt een van de deelnemers.

We gaan verder
Tijdens de volgende bijeenkomst 
op 18 maart gaan de verenigin-
gen verder aan de slag om het 
verhaal achter het idee uit te 
werken. Hoe bereik je je doel-
groep? Hoe zorg je ervoor dat de 
activiteit bekend wordt? Welke 
communicatiemiddelen ga je 
inzetten? Uiteindelijk werken de 
verenigingen toe naar de afslui-
tende avond op 24 april 2019 
waar alle ideeën gepitcht worden.
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s p o r t n i e u w s Geweldige prestatie 
turnsters WNK

Tijdens het weekend van de 
halve finale voor het Limburgs 
Kampioenschap in Horn heb-
ben de turnsters van Werk Naar 
Krachten een geweldige prestatie 
geleverd.
Liefst 8 turnsters kwamen in 
actie en streden om de 10 felbe-
geerde finaleplaatsen. 5 turnsters 
bereikten de finale! hetgeen be-
tekent dat ze op 11 en 12 mei in 
Meerssen kunnen turnen voor 
het Limburgs Kampioenschap.
2 turnsters waren helaas ziek: 
Fréderique Schmitz en Mirte 
Amkreutz hadden beide koorts 
en voelden zich helemaal niet 
lekker, maar streden toch mee 
voor een finaleplaats. Helaas 
voor beide dames zat dit er niet 
in, maar petje af voor het door-
zetten ! Nirida Frijns turnde 
voor het eerst in de halve finale; 
zij turnde een goede wedstrijd, 
maar had zeer veel concurrentie, 
waardoor zij helaas niet in de fi-
nale staat.
Door naar de finale zijn: Julie 
Jongen, Elisabelle Wich, Rho van 
den Berg, Isa Vleugels en Maud 
Vleugels.
Voor Maud had deze halve finale 
een verrassing in petto: zij werd 
3e in haar categorie en mocht op 
het podium een bronzen medail-
le in ontvangst nemen. Kortom 
een geweldige prestatie van alle 
turnsters !
Proficiat aan de turnsters en hun 
leiding Jacqueline Hoek en Es-
ther Meijers.
Vorige week turnde Joes Le-
claire bij de heren een wedstrijd 
in Kerkrade. Joes deed goed zijn 
best, maar belandde net naast het 
podium: 4e plaats.
Ook voor hem proficiat en op 
naar de finale in Vaals op 15 juni.

Maud Vleugels  
met haar bronzen medaille

Bridgeclub  
De Kroon Simpelveld

Jaarvergadering
In de jaarvergadering werden 
wederom verschillende leden 
welkom geheten door voorzitter 
Hub Philippens. Nadat de ge-
bruikelijke jaarstukken door de 
leden werden goedgekeurd werd 
Mia Loo bij acclamatie herkozen 
voor een nieuwe zittingsperiode.
In de vergadering werd tevens 
Netta Ploumen als zilveren jubi-
laris gehuldigd!
Aansluitend vond de bridgedrive 
plaats en in de A-lijn werden 1. 
Sylvia Engelen-Frans Helmond, 
2. Riet Haagmans-Yvonne Wer-
ry, 3.Paula Wetzels-Harry Stein-
busch. En in de B-lijn werden 1. 
Mia Daniels-Tiny Thissen, 2. An-
nie Cremers-Hetty Scheepers, 3. 
Annie Frijns-Nanny Klinkers.

3e competitieronde
Onlangs werd de 3e competitie-
ronde parenwedstrijd afgesloten 
met de navolgende resultaten.
Op de maandag eindigden in 
de A-lijn op plaats 1. Guus 
Houben-Luc van Leeuwen, op 
plaats 2. Jean Kusters-Jos Ruyl 
en op plaats 3. Wim Cremers-
Piet Trompetter. In de B-lijn was 
plaats 1 voor Ed Dumont-Harry 
Steinbusch, plaats 2. Leny Moo-
nen-Claar Pelzer, plaats 3. Janny 
Dirrichs-Annie Schlenter.
Deze 3 paren promoveren naar 
de A-lijn.
Op de donderdag eindigden in 
de A-lijn op plaats 1. Roos en 
Hub Philippens, op plaats 2. Ed 
Dumont-Harry Steinbusch, op 
plaats 3. Jean Kusters-Hub Lar-
dinois. In de B-lijn was plaats 1 
voor Jose Jansen-Lies Leunissen, 
plaats 2. Emmy Bardoul-Mia Da-
niels, plaats 3. Annie Frijns-Erica 
Merckx.
Deze 3 paren promoveren naar 
de A-lijn.

 rkvv WDZ

Klappers
Op het Sportpark Neerhagerbos 
staan enkele topwedstrijden op 
het programma. Op zondagmid-
dag ontvangt het eerste elftal de 
buren uit Lemiers. Rood Groen 
LVC is aan een sterke opmars be-
zig en wil graag de tweede plek 
van WDZ in de rangschikking 
overnemen. Een tweede plaats 
die wel eens een plaats in de na-
competitie om promotie naar de 
derde klasse kan opleveren. In 
Lemiers werd in de heenronde 
al een felle strijd tussen twee ge-
lijkwaardige teams geleverd. Het 
belooft een uitermate spannend 
duel te worden.
Het derde elftal ontvangt in de 
ochtenduren koploper Partij 2. 
Met een overwinning lost WDZ 
3 de gasten aan de kop af.
Dan volgt op dinsdagavond  de 
bekerkraker. In de achtste finale 
neemt WDZ 2 het op tegen de 
reserves van FC Hoensbroek, een 
team dat in de reserve 1e klasse 
speelt. In de vorige ronde kegelde 
het team van trainer René Smits 
hoofdklasser Bekkerveld 2 in 
een wedstrijd in Heerlen uit het 
toernooi en die stunt willen de 
mannen van de Bocholtzerhei-
de nu graag voor eigen publiek 
herhalen.

Jeugdkamp pupillen
Rond Hemelvaart van woensdag 

30 mei vanaf 18.00 uur tot zater-
dag 1 juni 12.00 uur organiseert 
WDZ voor jeugdleden van de 07, 
08, 09, 010, 011, 013 een jeugd-
kamp op het Sportpark Neerha-
gerbos op de Bocholtzerheide. 
Dit jaar zal het jeugdkamp geheel 
in het teken staan van het jubile-
umjaar WDZESTIG.
Broertjes of zusjes van dezelfde 
leeftijdscategorie, die voetballen 
ook leuk vinden, mogen zich ook 
inschrijven.
Het inschrijfformulier staat op 
de WDZ site en kan vóór 1 april 
2019 ingevuld ingeleverd worden 
in een envelop samen met het in-
schrijfgeld bij de jeugdleider of 
bij Bart Wetzels, Verzetstraat 34 
in Simpelveld.

Latje trap
Kort na Carnaval start L1 met 
de inschrijvingen voor de voor-
rondes van het Limburgs kam-
pioenschap Latje trap. Een van 
de voorrondes vindt op zater-
dag 15 juni plaats bij WDZ op 
het Sportpark Neerhagerbos. Je 
kunt je natuurlijk solo opgeven, 
maar het is nog veel leuker in een 
groep om te proberen elkaar de 
loef af te steken.
Hou de website en facebookpa-
gina van L1 in de gaten en schrijf 
je in, leeftijd speelt geen rol.

Programma
Zaterdag 9 maart
JO13-1: Chèvremont - WDZ  13.00u.
JO13-2G: vv Alfa Sport - WDZ  11.45u.
JO9-1G: WDZ - DMJ ‘16  10.00u.
Zondag 10 maart
1e: WDZ - Rood Groen LVC’01  14.30u.
2e: Voerendaal - WDZ  11.00u.
3e: WDZ - Partij 2 10.30u.
Dinsdag 12 maart
2e: WDZ - FC Hoensbroek  19.30u.

Kollektief Reflex

HEERLEN - Fotografen Kollektief 
Reflex (een fusie tussen ‘Fotokol-
lektief Zuid-Limburg’ en ‘Reflex 
88’) is een kleine groep enthou-
siaste fotografen die eens per 
twee weken bij elkaar komt om 
elkaars werk te beoordelen en te 
bekritiseren. Leerzame avonden 

waarbij opbouwende kritiek en 
stevige discussies elkaar afwis-
selen. De leden komen uit alle 
delen van Zuid-Limburg en hun 
fotografische achtergrond is heel 
verschillend. Iedere fotograaf 
heeft over het algemeen zijn ei-
gen specialiteit.
FKR legt de lat graag hoog en 
deze gedrevenheid maakt dat 

de club beelden produceert van 
hoog niveau en hun passie voor 
fotografie graag wil delen door 
regelmatig te exposeren. De col-
lectie varieert van heel persoon-
lijke (studio)portretten en ver-
rassende straat- en reisfotografie 
tot boeiende natuur- en land-
schapsfoto’s en experimentele 
beelden waarbij de grenzen van 
de fotografie worden opgezocht.
Opening is vrijdag 8 maart 
20.00 uur. Zaterdag 9 en zon-
dag 10 maart 11.00-17.00 uur. 
De Spuiklep, Parallelweg Heer-
len. (Het zwart/wit gestreepte 
gebouw naast kinderstad) Huis-
nummer niet aanwezig !
Zie ook: www.fkzl.nl 
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WAHLWILLER

Parochie H. Cunibertus 
Zondag 10 maart
H. Mis om 11.00 uur.
Zeswekendienst Mariet 
Hensgens-Severijns. Jaardienst 
voor Martin Kohl. Voor Joop 
Counotte en Hub Strouven
Gezangen Schola Cantorum

Woensdag 13 maart
H. Mis om 9 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 9 maart
19:00 uur H. Mis. 
Zeswekendienst voor Maria 
Ploemen-Acampo.

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 9 maart
19.00 uur: Jaardienst André 
Kösters en ouders Kösters-Meens 
en ouders Duisings-Winthagen
Jaardienst ouders Crutzen-Heuts

Zondag 10 maart
9.45 uur: Gest. Jrd. Ouders 
Souren-Kruyen

Maandag 11 maart
19.00 uur: Jaardienst ouders 
Hendriks-Haambuckers
Ouders Debie-Pelzer en familie 
en Frans en Willem Pelzer

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

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

HEUVELLAND

Protestante Gemeente
Op zondag 10 maart is er om 
10:00 uur een viering in de Ned. 
Herv. Kerk te Vaals (Kerkstraat 
47). Voorgangers zijn ds. Marian 
Kneteman uit Antwerpen. 
Het orgel wordt bespeeld 

door Christine Moraal. Er is 
kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. Na afloop 
van de viering is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten bij een kop 
koffie/thee in de Oude Pastorie 
tegenover de kerk. 

Meer informatie: www.
maasheuvelland.nl of ds. Harrie 
de Reus, tel. 043-8525225, 
dsdereus@ziggo.nl, www.
facebook.com/DsHarrieDeReus

KERKRADE - We hebben met zijn 
allen er voor gekozen om men-
sen die zorg nodig hebben een 
ruimere mogelijkheid te bieden 
om langer thuis te kunnen blij-
ven wonen. 
Een mooi initiatief van de Rijks-
overheid mits het allemaal goed 
geregeld is. 
Helaas in de praktijk pakt het 
allemaal heel anders uit. Afge-
lopen maanden heb ik in de 
Parkstadregio mensen gespro-
ken die aangewezen zijn op de 
zorghulpverlening van het ge-
meentelijk WMO loket, of van 
een thuiszorginstellingen. 
Zo sprak ik met een man, die al 
jaren voor zijn zwaar demente-
rende vrouw zorgt. Hij vertelde 
me dat hij onlangs een beroep 
moest doen op de WMO Amb-
tenaar, omdat hij (tijdelijk) voor 
zijn vrouw iets meer onder-
steuning nodig had, omdat zijn 
vrouw door een val, even meer 
zorg nodig had. En omdat hij op 
dat moment in gesprek was met 
de ambtenaar, vroeg gelijktijdig 
of hun in aanmerking konden 
komen voor een traplift, om-

dat het voor zijn vrouw steeds 
moeilijker werd om een de trap 
op gaan om o.a. haar te dou-
chen. De WMO ambtenaar had 
uitsluitend als antwoord: “ach, 
mijnheer u kunt uw vrouw dage-
lijks toch even in uw auto zetten 
en haar naar een 4 km hogerop 
gelegen verzorgingshuis brengen 
en haar daar te douchen”. Mijn 
vraag is echter wat zou hij doen, 
als zijn moeder verzorgd moest 
worden en haar ontlasting tot 
aan de oren heeft hangen.
Ik vind dat de reactie van deze 
ambtenaar bepaald niet profes-
sioneel genoemd kan worden.
Realiteit is echter: ambtelijke ap-
paraten zijn nu eenmaal niet toe-
gerust om zorg te leveren. 
Waar ik echter meer moeite mee 
heb, zijn de verhalen die ik van 
mijn oud collega’s verpleegkun-
dige te horen kreeg.
Ik heb het over verzorgend 
personeel die door het nieuwe 
overheidsbeleid gedwongen 
werden om over te stappen van-
uit Verzorgingstehuis naar een 
Thuiszorginstelling. 
Zorghulpverleners die gewent 

zijn om op een afdeling gewoon 
menselijke zorg te leveren en nu 
plotsklap geconfronteerd wor-
den met dagelijkse schreiende 
toestanden in thuissituaties. 
Zo vertelde me een Verpleegkun-
dige dat ze op een ochtend naar 
iemand toe moest, waarbij ze uit-
sluitend een insulineprik moest 
zetten en er op moest letten dat 
hij bij zijn ontbijt de voorge-
schreven medicijnen innam. 
Echter ze trof hem die ochtend 
in bed aan, blijkbaar had de man 
de hele nacht in zijn eigen braak-
sel gelegen. Haar manager die ze 
telefonisch geïnformeerd had, 
over wat ze aantroffen had, deed 
het af met de woorden: ”je hoeft 
hem niet verder te verzorgen, we 
worden hier niet voor betaald. 
Bel maar zijn mantelzorger”.
Ik kan massa voorbeelden noe-
men waarbij de zorg duidelijk 
tekortschiet.
Ik vind dat hier snel een drasti-
sche verandering moet komen, 
dit zorgbeleid kan zo niet langer.
Ik ben er van overtuigd dat het 
verlenen van zorg beter, klant-

Het contract staat niet toe, dat we meer 
zorg aan deze Patiënt leveren

gerichter en goedkoper geleverd 
kan worden, mits de overheid 
eens stopt om zorg als rekenmo-
del te zien. Wat mij betreft moe-
ten we terug naar het verlenen 
van gezondheidszorg zoals het 
was. 
Laat hierbij artsen en verplegend 
personeel gewoon weer mense-
lijke zorg leveren en zelf bepalen 
wat nodig is.
Als politicus is het mijn taak om 
mijn collega’s in de Tweede Ka-
mer, Provincie en vooral in de 
gemeentes, hen te informeren 
over dat soort toestanden en bij 
hen er op aan te dringen, dat het 
anders moet en kan!
Laten we met zijn allen stoppen 
om wereldse problemen zoals: 
klimaatsverandering, Europa 
(ook belangrijk) etc. in onze 
huiskamer te bespreken, maar 
eerst de directe problemen aan-
pakken waar onze eigen burgers 
tegenaanlopen en hen direct 
treft.
Jan Franssen,
Oud Bocholtzernaar

Volgende Troebadoer verschijnt weer gewoon op de 
dinsdag 12 maart. Berichten en/of advertenties kunt u 

inleveren voor vrijdag 8 maart voor 18.00 uur!
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