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Jubileumloterij WDZestig van start!
BOCHOLTZ - Vanaf vrijdag 15

maart gaat de verkoop van de
loten van de WDZestig jubileumloterij oficieel van start. De
loterij wordt gehouden in het kader van het zestigjarig jubileum
dat voetbalvereniging WDZ dit
jaar viert. Dit jubileum wordt
van 22 tot en met 26 augustus
groots gevierd met een bomvol
feestweekend genaamd WDZestig. Voor die tijd kan het voor u
echter ook al feest zijn dankzij
de jubileumloterij! In totaal zijn
er bijna vijftig prijzen te winnen, met als absoluut klapstuk
de waanzinnige hoofdprijs van
7.500 euro! De kansspelbelasting

betaalt WDZ, dus u krijgt daadwerkelijk 7.500 euro! Maar ook
de andere prijzen zijn niet mis.
Dit zijn namelijk onder meer een
luxe tuinset ter waarde van 2.000
euro van Spork Tuinmeubelen,
een vliegvakantiebon van 1.000
euro van Slangen Reizen en een
waardebon van 1.000 euro van

Jef Abels Bikes. Een groot aantal
van de prijzen wordt al uitgereikt
in drie trekkingen in de aanloop
naar het jubileumfeest. De eerste
trekking is al op vrijdag 17 mei,
dus hoe eerder u een lot koopt
hoe groter de kans op een prijs.
De vierde en laatste trekking met
de hoofdprijzen volgt tijdens het

feestweekend. In totaal worden
er 1.500 loten verkocht. Een lot
kost 25 euro en zal te koop zijn
bij de WDZ-leden en via de
website www.wdzestig.nl. De
opbrengst van de jubileumloterij
wordt geïnvesteerd in de jeugdafdeling en in duurzame LED-verlichting voor de accommodatie.
Dus koop vanaf 15 maart een
jubileumlot en misschien wint
u in augustus 7.500 euro! Volg
WDZestig op Facebook en Instagram voor de te winnen prijzen,
hoe u loten kunt bemachtigen en
om op de hoogte te blijven van
de laatste nieuwtjes rondom het
WDZestig feestweekend!

verenigingsleven.
- Het binnenhalen van werk
voor onze regio en het aanpakken van sociale achterstanden.

Heeft u concrete zaken die Marco
kan oppakken? Neem dan contact met hem op via tel. 06 81 06
89 53 of mpgm.peters@home.nl

Kowsjiesse bij Rood Groen LVC’01
VAALS - Bijna traditioneel orga-

niseert Rood Groen LVC’01 eens
in de paar jaar de Kowsjiesseloterij! In 2019 zal dit weer het
geval zijn. Het Kowsjiesse zal
plaatsvinden op 11 mei 2019.
Zo rond 18.00 uur zal de koe op
het hoofdveld losgelaten worden. Het veld wordt in vakken
verdeelt overeenkomend met
de verkochte loten. Daar waar
de kow sjiesst valt letterlijk de
hoofdprijs van maar liefst 750,euro. Maar dat is nog niet alles.
Er zijn nog 11 troostprijzen die
middels loting zullen vallen. De
2de prijs is € 250,- en er worden
nog 2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,-

van Ivo’s Sportshop Simpelveld,
2x een cadeaubon t.w.v. € 25,van Friture Delnoye in Vaals, 2x
een cadeaubon t.w.v. € 25,- van
Samen in Vaals verloot. Vier eetbonnen t.w.v. € 25,- van Grieks
Eethuis Troje behoren eveneens
tot het prijzenfestival. Al met
al prachtige prijzen die het de
moeite waard maken om een
lot a 3,- euro te kopen bij 1 van
de leden of via de website www.
roodgroenlvc01.nl. Koop dus
snel je loten en houd deze dag
dus vrij in je agenda. Voor meer
informatie over deze dag kun je
de site www.roodgroenlvc01.nl
raadplegen!

Geef verjonging een kans!
HEUVELLAND - Marco Peters doet
mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart en
staat op de 9e verkiesbare plek
op de lijst van het CDA Limburg.
Met 27 jaar maakt hij van verjonging en vernieuwing in de politiek werkelijkheid. Marco houdt
van een praktische aanpak. Geen
wollige verhalen, maar luisteren
naar wat onze burgers te zeggen
hebben en hun zorgen en problemen oplossen. Hij vertelt: “Het is
belangrijk dat onze regio meetelt
en een directe vertegenwoordi-

ging krijgt in de Provinciale Staten, want er is veel werk aan de
winkel.” De komende 4 jaar wil
hij zich inzetten voor:
- Betaalbare en goede zorg
dichtbij onze burgers, met speciale aandacht voor ouderen en
de aanpak van eenzaamheid.
- Verbetering van leefbaarheid
en veiligheid in onze buurten
en het behoud van voorzieningen, ook in kleinere dorpen.
- Een harde aanpak van
criminaliteit.
- Versterking van ons
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De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

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

VISHANDEL
F. ERKENS

Kabeljauwhaas
per kilo e

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

Kibbelingen
met saus
per bakje e

Bijeenkomst
Aquariumvereniging
Terra Collinaria

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

GULPEN - Op 15 maart a.s. orga-

Gezocht bezorgers
Voor Vaals en Lemiers

Van de redactie

Sudokupuzzel / week 11 ***

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.
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niseert Aquariumverening Terra
Collinaria haar maandelijkse
verenigingsavond.
Op deze avond worden diverse
door de leden aangekaarte problemen behandeld, Dit betreft
een breed scala aan onderwerpen
zoals de plantengroei, de waterkwaliteit, problemen met de
techniek, algenbestrijding enz.
Hiernaast worden ook de bakken
getoond van de onlangs georganiseerde districtskeuring. Aan de
hand van foto’s worden de diverse aquaria bekeken. Ook worden
de eigenschappen van de planten
besproken die de leden in hun
aquarium hebben. Kortom een
avond voor zowel de beginnende
als de gevorderde aquariaan. Ie-
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Hollandse
nieuwe e 180
3 stuks voor e 500

dereen, ook belangstellenden die
geen lid zijn van de vereniging,
is van harte welkom. De bijeenkomst vind plaats in het Verenigingslokaal Kapl. Pendersplein
10 in Gulpen; aanvang 19:30 uur.
Voor nadere verenigingsinformatie:
info.terracollinaria@
gmail.com, tel. 06 28103040 of ga
naar www.terracollinaria.nl

Kleintjes
Verkeerde jas !
Wie heeft verkeerde jas meegenomen na carnavalsmiddag in
Rode Beuk. Tel 045 - 544 1344.

UW TRAP een pronkstuk
In hout – laminaat of PVC
Compleet vanaf € 595,00
www.ecoplanken.nl
Nuth – 045 - 511 34 69

PARKET
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EIKEN PLANKEN van € 59,00
voor € 27,50. Ook leggen,
schuren en reparatie.
www.ecoplanken.nl
Nuth – 045 - 511 34 69

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 - 26 98 75 95

Dinsdag 12 maart
✗ 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
Donderdag 14 maart
✗ Inloopspreekuur CDA, Anytime
Simpelveld, 13.30-14.30
Vrijdag 15 maart
✗ Alg. vergadering Noabere va
Viele, Bergzicht, 19.00
✗ Start verkoop jubileumloterij
WDZestig
✗ Info- en discussieavond PvdA,
Oud-Zumpelveld, 19.30
Zaterdag 16 maart
✗ Potgrondactie Zwart-Wit 19
Zondag 17 maart
✗ Concert The Recoveries
Klimboom, 14.30
✗ Voorspeelmiddag Harmonie,
Oud Zumpelveld, 14.00
✗ Opening Expositie Nic Heffels,
Kopermolen, 15.00
✗ Heuvelland Cinena ‘the first
man’, klooster Wittem, 20.00
✗ Concert Sobornost, Sjtaater
Hoes Terwinselen, 15.00
Maandag 18 maart
✗ Inloopspreekuur CDA, OudBocholtz, 13.30-14.30

Volgende week!

Dinsdag 19 maart
✗ Nieuwe Troebadoer !!!
✗ Blijf Vitaal en wandel mee,
Op de Boor Bocholtz, 13.30
Woensdag 20 maart
✗ Provinciale Staten- en
Waterschapverkiezingen
✗ Kom gebaren naar het geitje,
bibliotheek Vaals, 14.30-15.30
Zaterdag 23 maart
✗ Beken en bermen schoonmaken Partij-Wittem, va 10.00
✗ Liefdse Geheimen, muziekvoorstelling, Klimboom, 20.00
Dinsdag 26 maart
✗ Kienen in de Rode Beuk
Simpelveld, 19.00
✗ Tieekezinge KBO Vaals, cafe
Suisse, 15.00-17.00
Zaterdag 30 maart
✗ Solidariteitsmaaltijd, parochiezaaltje Bocholtz, 17.00
Dinsdag 2 april
✗ Laura Light Healing, Klimboom
Zondag 7 april
✗ Lentewandeling, St Lucia,
www.lentewandelingsimpelveld.nl

Later dit jaar!

Zaterdag 4 mei
✗ 9e Kleeberg Challenge,
Mechelen

weekblad d’r Troebadoer nr. 11 | dinsdag 12 maart 2019

JOSETTE VAN WERSCH UIT MECHELEN:

Lijsttrekker voor Waterbelang Heuvelland!
MECHELEN - Josette Van Wersch

plaats van een stenen tuin aan te
uit Mechelen: Op woensdag leggen. Dat geeft meer plezier om
20 maart 2019 vinden de wa- naar te kijken én is minder warm
terschapsverkiezingen
plaats. in de zomer. Of een regenton
Voor de inwoners en gemeen- aanschaffen waardoor inwoners
tebesturen in het Heuvelland is in de zomer minder afhankelijk
het belangrijk om een regionale zijn van water uit de kraan. Door
kandidaat in het waterschapsbe- op deze manier regenwater af te
stuur te hebben. “Sinds 2 januari koppelen van het riool hoeft er
2017 ben ik lid van het dagelijks minder water gezuiverd te worbestuur van Waterschap Lim- den op de rioolwaterzuiverinburg. Graag wil ik mijn werk als gen. Zo ontstaat er een win-win
dagelijks bestuurder de komende situatie.
4 jaar voortzetten”, aldus Josette Een ander belangrijk aanVan Wersch, de nr. 1 op de lijst dachtspunt de komende jaren
Waterbelang Heuvelland. “De is volgens Josette Van Wersch,
afgelopen 2 jaar heb ik gezaaid de ecologische en chemische
om wateroverlast te beperken en
de chemische en ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De komende
4 jaar wil ik graag oogsten voor veilig
en schoon water! Ik vraag daarom uw
stem!”
De kerntaken van Waterschap Limburg zijn zorgen voor veilige situaties,
voldoende en schoon water én droge
voeten! Voor de realisatie hiervan is
samenspraak met de omgeving nodig.
Provincie, gemeenten, agrariërs, terreinbeheerders, burgers en omwonenden, zijn daar nauw bij betrokken. Zoals het logo van Waterschap Limburg
aangeeft: “Met de omgeving, voor de
omgeving”.
Als lid van het dagelijks bestuur heeft
Josette Van Wersch aan de wieg gestaan van het actieprogramma “Water
in Balans”, samen tegen wateroverlast!
Een overkoepelend plan waarin de uitvoering van maatregelen en ambities
rond wateroverlast, droogte en hittestress in Limburg verder uitgewerkt
zijn. Het klimaat is aan veranderingen
onderhevig! De regenbuien die vorig
jaar mei en juni in Limburg gevallen
zijn waren zeer heftig. Te vroeg voor
de tijd van het jaar, met een hoge intensiteit (ze duurden langer en er viel
per seconde meer water). Deze regenbuiten zijn niet eerder gevallen, heftig
en langdurig, en hebben voor grote
schade gezorgd. Mensen die in de
buurt van een beek wonen of onderaan een helling, weten hier alles van.
De afgelopen 2 jaar is Van Wersch
gestart met de aanpak van de wateroverlast in 2 stedelijke gebiedspilots:
Meerssen en Oirsbeek. Samen met belanghebbenden (provincie, gemeente,
LLTB, terreinbeheerders, particuliere
belanghebbenden én inwoners) is de
problematiek in kaart gebracht en zijn
er oplossingen bedacht. Deze maatregelen zullen de komende tijd tot
uitvoering gebracht worden. Tot die
tijd zijn er in beide gebiedspilot extra
noodmaatregelen genomen om de wateroverlast te verminderen mocht er
nog een bui vallen zoals verleden jaar.
Inwoners kunnen ook zelf meehelpen
door bijvoorbeeld een groene tuin in

waterkwaliteit van onze beken.
Haar doel is werken aan verbetering van de waterkwaliteit tot
zwemwater. Aandachtsgebied
is de samenwerking met o.a.
buurland België. Afgelopen jaar
heeft zij mede een internationaal overleg geïnitieerd met de
gemeenten Plombières, Lontzen,
Welkenraedt, Raeren, Kelmis
en Vaals om de zalm terug te
brengen in de Geul. Samen met
voornoemde gemeenten heeft zij
geconcludeerd dat er nog steeds
ongezuiverde lozingen plaatsvinden die de waterkwaliteit van
de beken aan Nederlandse zijde
beïnvloeden. De komende jaren
blijft Van Wersch graag met alle
voornoemde partijen de schouders zetten onder de verbetering

3
van de waterkwaliteit.
De uitdaging is en blijft om bij
alle waterbeheersingsprojecten
een verantwoorde afweging te
maken tussen duurzaamheid en
inanciële consequenties voor
alle inwoners.
“Met uw steun zet ik mij daar
ook de komende 4 jaar graag
voor in, aldus Van Wersch”
Het verkiezingsprogramma van
Waterbelang kunt u nalezen op:
www.waterbelang.nl
Wilt u een vertegenwoordiger in
het Waterschap die voor uw water belangen opkomt en die aanspreekbaar is en blijft? Breng dan
op woensdag 20 maart 2019 uw
stem uit op:
Lijst 4 nummer 1
Josette Van Wersch
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Onze
aanbiedingen:
t/m
zaterdag a.s.
di. / wo. aanb.

Menu van de week

Cordon bleu met saus

Slavinken
100 gr. €

0.80

Tartaartjes
per stuk €

1.20

kant & klaar

aardappelen en verse groenten
per portie €

do. / vr. / za. aanbieding
VLEESWAREN

Breydelspek
Breydelham
500 gr. € 6.50 Geb. gehakt
Rookvlees
Goulash
Vlaamse
stooflapjes

500 gr. €

6.50

6.75
1.75
100 gr. € 2.29
100 gr. € 1.29
100 gr. € 2.39
100 gr. €

VERS VLEES

Kogelbiefstuk
Runderpoulet
Varkenspoulet
Boerengoulash
Gem. kipreepjes

2.45
500 gr. € 5.95
500 gr. € 4.95
500 gr. € 4.95
500 gr. € 4.95
100 gr. €

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

Sixtieband
The Recoveries
SIMPELVELD - Na de drukbezochte

sixtiemiddag van afgelopen zondag is het nu de beurt aan een
andere ”sixtieband”. U bent op
zondagmiddag 17 maart om
14.30 uur welkom in Theater de
Klimboom in Simpelveld, dan
treden daar The Recoveries op.
Sinds 2014 maken The Recoveries de podia onveilig in binnenen buitenland. Zij spelen covers
niet klakkeloos na, maar “recoveren” ze tot een swingende,
dansbare en verrassende versie.

Zij willen hun publiek een ijne
tijd bezorgen. Een Recoveriesoptreden staat dan ook in het teken van speelplezier. Of het nou
gaat om Relaxte Jazz, Bruisende
Blues, Robuuste Roots of Alternatieve Americana The Recoveries beheersen het allemaal. Van
minder bekende covers tot enkele “publiekslievelingen”. Kortom:
Gewoon lekkere muziek. De entree bedraagt slechts € 8,Als u interesse gewekt is, dan
graag reserveren via info@
puurweijersenweijers.nl of via
0655954525 en hopelijk tot
zondag.

Wandelen in Vaals

Blijf Vitaal

VAALS - Zondag 17 maart is er
een wandeling op het Drielandenpunt. De wandeling begint
om 12 uur bij de Wilhelmina Toren. Iedereen is welkom. Bijdrage
slechts een euro. Inlichtingen
over de wandeling bij Norbert
Maussen Telefoon 06-43582754
of 043-4504673.

BOCHOLTZ - Wandel iedere 3e

dinsdag v/d maand (dinsdag 19
maart) mee met de SWOBS.
Start om 13.30 uur Op de Boor
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz.
Ger Vliegen heeft een 2 uur durende wandeling voor iedereen
normaal te lopen uitgezet. De
wandeling is gratis en gaat bij
alle weersomstandigheden door.

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

VAALS
Goede verdienste!
Bezorging in overleg!
Voor meer informatie:
06-19868816
info@weekbladtroebadoer.nl

afdeling Simpelveld

Dinsdag 19 maart lezing/presentatie over Rouwarbeid: Afscheid nemen van een dierbare
is ingrijpend, daarbij komen
gevoelens van Verdriet-GemisBoosheid-Liefde en Dankbaarheid. Rouwen is complex en er
is geen handboek voor. De lezing
word gegeven door: Lilian Habets Uitvaarten. Aanvang 19.30
uur in de Rode Beuk. Ook niet
leden zijn welkom (€ 2) p.p.

B o u rg o
nd is
G e n i et c h
en

LUNCHTIP
3-gangen keuze lunchmenu e

16,95

FORELLENWEKEN
SPECIALE FORELGERECHTEN
van maandag t/m vrijdag
bieden wij alle forelhoofdgerechten met

20% koring!

Euverem 30 - 6271 PK Euverem (Gulpen) - tel.: 043 - 450 3715
info@gasthofeuverem.nl www.gasthofeuverem.nl
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Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225
www.slagerijmeggieenloek.nl

Aanbiedingen

Delicatesse
meergranen brood
Kampioentjes
Christofelvlaai

geldig t/m a.s. zaterdag

van 2.95
voor

2.30
4+1 grais!
van 16.50 12.75
voor

Like ons op facebook @harrydewarmebakker
Kloosterplein 26a, Simpelveld, tel. 045-5443435
Maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur, zaterdag van 8.30-17.00 uur

Voorspeelmiddag
Harmonie Simpelveld
SIMPELVELD - Op zondag 17

maart vindt de jaarlijkse voorspeelmiddag van Harmonie St.
Caecilia Simpelveld plaats. Daar
laten de muziekleerlingen van de
vereniging aan ouders, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden horen wat zij het afgelopen
jaar bij hun muziekdocent hebben geleerd.
Ook de kinderen van MuziekPlezier, de muziekgroep voor
de jongste kinderen, zullen een
optreden verzorgen. De middag
zal worden afgesloten met een
concert van het jeugdorkest De
Notenkrakers. Op deze middag
zal het jeugdorkest haar allereerste concert geven onder leiding
van de nieuwe dirigent Bas Kok-

kelmans. Bas is in Simpelveld
geen onbekende: velen kennen
hem als singer-songwriter en
muzikaal leider van The Passion.
Tevens is hij al langer actief als
dirigent én als muziekdocent in
het onderwijs en bij MuziekPlezier van de harmonie.
De middag begint om 14.00 uur
en vindt plaats in Partycentrum
Oud Zumpelveld. Er is gratis
entree en iedereen is van harte
welkom!
Kinderen die interesse hebben
om ook een instrument te leren
bespelen zijn van harte welkom
bij St. Caecilia. Voor de kinderen in groep 1 t/m 3 van de basisschool is er MuziekPlezier.
Oudere kinderen kunnen direct
starten met les op een muziekinstrument naar keuze. Voor iedereen geldt de eerste maand als
gratis proefperiode.
Dagelijks
geopend
voor koie
en vlaai
vanaf 09.00

Dorpsstraat 19
6277 NC Slenaken
T 043-4573201
WWW.GASTERIJBERGENDAL.NL

Lunch en
diner
vanaf 12.00
Diverse
mogelijkheden
voor
groepsdiners

Woensdag gehaktdag:
500 gr. gehakt & 500 gr. braadworst

€

6.45

Schnitzels met gratis zigeunersaus € 6,98
Blinde vink
4 halen 3 betalen
3 malse Bief met gratis peperroomsaus
€ 8,25
1 Varkenshaas spies met saté saus voor € 1,98
Kalfsbraadworst
per 100 gr. € 1,25
Varkenshaas in Indische saus
per 100 gr. € 1,65
Bief in truffelsaus
100 gr. € 1,75
Pasta scampi
100 gr. € 1,65
Lasagne
2de bakje halve prijs
Pompoenrisotto vega gerecht
100 gr. € 1,35
Spitskoolsalade
100 gr. € 1,35
Waldorfsalade
100 gr. € 1,35
4 gep.

Let op: binnenkort komt onze online winkel en volg ons op facebook

geb. pastei
100 gr. geb. gehakt
100 gr. hamworst
100 gr. achterham
100 gr.

Lente menu

Beleggingsadvies
samen e

5.45

zetfouten voorbehouden

Wandelen in
Sibbe en Wittem

€ 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

Op donderdag 21 maart en zondag 24 maart zijn er wandelingen
in Sibbe en Wittem. De wandeling uit Sibbe op donderdag begint om 12 uur bij de kerk. De
wandeling op zondag begint ook
om 12 uur bij het parkeerterrein
van het klooster. Inlichtingen
over de wandelingen 0643582754

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
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Bestaanszekerheid
voor iedereen
SIMPELVELD - Dat is waar Chames

Nouri als PvdA kandidaat voor
de Provinciale Staten Verkiezingen zich wil inzetten. Omdat er,
ondanks onze goede welvaart,
nog genoeg problemen zijn waar
we ons voor moeten inzetten. Armoede, eenzaamheid onder ouderen, tekort aan woningen voor
starters, te weinig zorgpersoneel,
te weinig docenten, opwarming
van de aarde, onzekerheden over
betaalbare energietransitie, jeugd
GGZ die niet goed georganiseerd
is, ongelijke verdeling kapitaal, te
weinig politie, dure zorgverzekeringen, teveel marktwerking,
inhumaan immigratiebeleid, te
weinig insecten, sterk afgenomen
biodiversiteit, en ga zo nog maar
even door.
Maar hoe gaan we deze problemen dan aanpakken?
Inzetten van meer inanciële
middelen voor zorg, onderwijs
en politie, compenseren energierekening, boodschappen moeten
weer goedkoper, AOW omhoog,
zorg- en huurtoeslag omhoog,
50 euro extra belastingvoordeel. Hoe gaan we dit betalen?

7

Afschaffen
belastingvoordeel
expats, geen verlaging winstbelasting, 60% belasting voor topinkomens, miljonairsbelasting,
de vervuilende industrie betaalt.
Meer bouwen van betaalbare
woningen voor starters, waarbij er actief gekozen wordt voor
verduurzaming van de woningmarkt, stimuleren van innovaties
op het gebied van verduurzaming, boeren stimuleren om de
biodiversiteit rondom hun akkers
te herstellen, stoppen met spuiten van pesticiden, wateroverlast
tegengaan door minder te bestraten maar meer te vergroenen,
vrije marktwerking inperken,
waarborgen van banen in tijden
van lexibilisering en robotisering van de arbeidsmarkt, stimuleren euregionale samenwerking,
de culturele sector faciliteren en
zorgen voor een goede opvang
van oorlogsvluchtelingen.
Zodat iedereen van een goed bestaan kan proiteren.
Het volledige verkiezingsprogramma vindt u op:
www.pvdalimburg.nl
Stemt u ook voor bestaanszekerheid op 20 maart?? Stem dan
Lijst 6 nr 9.
U kunt mij altijd mailen bij vragen: cnouri@outlook.com

15 maart 19.30u-22.00u
Info- en discussie avond over:

Duurzaamheid en de
Energietransitie
SIMPELVELD - Er is een hoop te

doen rondom het klimaat en
de daaruit voorvloeiende duurzaamheidsmaatregelen en de
energietransitie. Daarom verzorgen we als PvdA een presentatie
over projecten die al lopen en
hoe er verder invulling aan gegeven gaat worden. Eric Geurts,

gedeputeerde en lijsttrekker van
de PvdA, is zeer nauw betrokken bij veel lopende duurzaamheidsprojecten en Ceriel Lucker
is inhoudsdeskundige op het
gebied van de energietransitie.
Zij zullen deze avond de presentatie verzorgen en al uw vragen
beantwoorden. U bent van harte
welkom in Café en Partycentrum
Oud Zumpelveld, Irmstraat 23,
Simpelveld.

8
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Onderhoud
Reparaties
APK-keuring
Aircoservice

Joost van Can

van personenauto’s, bedrijfswagen & campers

Vijlerhof:

Ve r va n g e n d ve r vo e r.

Maak zelf een afspraak!

Maak direct online (www.carxpert-joostvancan.nl)
een afspraak wanneer het u uitkomt!
Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld

Telefoon: 045-5444355
Fax:
045-5440175

Beken en bermen
schoonmaken
PARTIJ/WITTEM - Op zaterdag
23 maart van 10.00 tot 13.00
uur organiseert het Kernoverleg Partij-Wittem een beken- en
bermenopschoonactie. Alle inwoners, en speciaal de kinderen
en jongeren zijn van harte uitgenodigd om dit derde jaar deel te
nemen. Deelnemers verzamelen
om 10.00 uur bij Café Herberg
De Remise. Wilt u deelnemen,
meldt u dan bij voorkeur aan via
info@partijwittem.nl. Hoge laarzen zijn handig; vuilniszakken,
handschoenen, afvalgrijpers en
waadbroeken worden verstrekt.
Om 13.00 uur serveert De Remise soep en broodjes aan de deel-

KBO Vaals
“ Tieëkezinge ”
VAALS - Inmiddels is het tieëke-

zinge een vaste activiteit bij KBO
Vaals. Na het grote succes van
van de vorige jaren organiseren
wij weer het Tieëkezinge met
o.a. met medewerking van onze
vaste accordeonist John Halders
en wel op dinsdag 26 maart (van
15.00 uur tot 17.00 uur) in de
zaal van café restaurant Suisse.
Wilt u een gezellige middag beleven en samen met anderen de
liedjes uit de goede oude tijd
zingen, vergeet dan niet u hiervoor aan te melden. U krijgt de
tekst van de uitgezochte liedjes,
zodat het makkelijk is om mee
te zingen (hebt u zelf een boek,

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

nemers om de verbruikte energie
weer aan te vullen en gezellig samen te zijn.
Plastic zwerfvuil dat door de
wind in het water terecht komt,
komt daar niet meer uit. Via de
rivieren komt het afval in de
oceanen terecht waar het de zogenaamde ´plastic soep´ vormt.
Een milieuprobleem waarvan de
enorme omvang steeds duidelijker wordt, maar dat ook hier, in
onze eigen achtertuin, begint.
Bij Partij-Wittem komen meerdere beekdalen samen, er liggen
delen van de Geul, de Sinselbeek, de Eijserbeek en de Wittemer molentak. Na twee jaar
schoonmaken worden de beken
al schoner. Dit jaar nemen we
behalve de beken daarom ook
wegbermen mee. Waterschap
Limburg ondersteunt de actie
die ook aansluit bij de Landelijke
Opschoondag. Heeft u bezwaar
tegen de actie omdat de grond
langs de waterloop uw eigendom
is, neemt u dan contact op.
neem dit dan mee). Daarnaast
ontvangt u 2 consumpties en er
is gezorgd voor warme snacks.
Kosten van deze activiteit: € 3,per lid (niet-leden € 5,-), te betalen op dinsdag 26 maart; overige
consumpties tijdens deze oergezellige muziekmiddag zijn voor
eigen rekening.
Tot vrijdag 22 maart kunt U zich
hiervoor op iedere werkdag tussen 17.00 en 20.00 uur opgeven
bij Nettie Sterck telefoonnummer: 043-3063435.

Inloopspreekuur
verkiezingen Provinciale
Staten en Waterschap
SIMPELVELD - Op donderdag 14

maart en maandag 18 maart a.s.
houden Mariska Werrij-Wetzels
en Jo Ernes een inloopspreekuur waarbij u met al uw vragen
terecht kunt over de aanstaande
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Wij zorgen
voor kofie, thee en iets lekkers.
Op donderdag 14 maart zijn
wij van 13.30 uur tot 14.30 uur
aanwezig bij Anytime Fitness
Simpelveld en op maandag 18
maart vindt u ons van 19.00 uur
tot 20.00 uur bij Café Oud-Bocholtz. Mocht u onverwacht niet
aanwezig kunnen zijn en heeft
u toch prangende vragen? Mail
ze dan naar Mariska: m.werrij@
prvlimburg.nl of Jo: jo.ernes@
home.nl

Na een succesvolle verdediging van zijn proefschrift
Fluidized Bed Membrane
Reactors is door het College
voor Promoties van de Technische Universiteit Eindhoven aan (oud)-Bocholtzenaar
Ramon Voncken de graad
van doctor toegekend.

Gevraagd tuinman
voor onderhoud tuin bij ouder echtpaar
Tel 045 - 544 4459

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
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Informaie
2019

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

week 11

Hoe it bent u?
Sporten en bewegen is gezond. Maar wat is
gezond? En hoe it bent u? Samen met Paramedisch Centrum Simpelveld en BAS samen
acief organiseren we een grais itheidstest
voor alle 55-plussers uit de gemeente Simpelveld.
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.

uur of 13.30-16.00 uur. U krijgt een bevesiging 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

De test wordt georganiseerd op woensdag 20
maart. Tussen 11.00 tot 16:00 uur kunt u zich
laten testen bij Paramedisch Centrum Simpelveld (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
E

Openingsijden klantcontactcentrum
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur
Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur
Tijdens de openingsijden kunt u vrij binnenlopen.
Maakt u liever van tevoren een afspraak? Dat kan ijdens openingsijden.
Bel voor een afspraak 045 544 83 83.

E

Wmo-zorgloket

Voor alle (aan)vragen over de Wmo kunt u ijdens openingsijden terecht
in ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Simpelveld.
U kunt ook 's morgens telefonisch contact opnemen via telefoonnummer
045 544 83 83.
E

Belasingloket

Al uw persoonlijke belasingzaken regelt u via het digitale loket
www.BsGW.nl. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen
08.30 uur en 17.00 uur via het nummer 088 8 420 420 (lokaal tarief).
E

Jeugd en Gezin Simpelveld-Bocholtz

Ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar: telefoon 06 – 38 75 75 41 of
jeugdengezin@simpelveld.nl

E

Klachten en meldingen

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

Meldpunt overlast

Heet u problemen met bijvoorbeeld geluidsoverlast, jongeren die
overlast veroorzaken of maakt u zich zorgen over de veiligheid in uw
buurt? Bel 045 544 83 83.

Wat doet de gemeente met uw melding?
Onze telefoniste registreert uw melding en leidt deze door naar de
benodigde professionele instanie(s). Deze professionals zorgen voor de
ahandeling van de overlastsituaie.

Spoed? Bel 112
Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas
op de eerstvolgende werkdag gezien. In geval van spoed moet u dit op
de gebruikelijke manier melden, bijvoorbeeld 112 (voor inzet van poliie,
brandweer of ambulance).
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Aangepaste openingsijden in verband met
Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen
In verband met de Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen op woensdag 20 maart is het gemeentehuis op die dag alleen
geopend om uw stem uit te brengen. In plaats daarvan zijn de
openingsijden van dinsdag 19 maart voor het loket Burgerzaken
aangepast.
Openingsijden loket Burgerzaken dinsdag 19 maart:
geopend: 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
E

E

Hebt u ondersteuning nodig voor kinderen tot 18 jaar? Dan
kunt u ijdens kantooruren bellen: 06 38 75 75 41. Buiten kantoorijden belt u met Crisisdienst Jeugd van Bureau Jeugdzorg:
088 – 007 29 90.

E

Voor dringende situaies rondom volwassenen kunt u ijdens
kantoorijden bellen met Impuls: 045 – 545 63 51. Buiten kantoorijden belt u met
Sensoor: 0900 - 0767.

Bij ernsige calamiteiten die gevaar opleveren en betrekking
hebben op openbare werken kunt u ons bellen:
06 – 53 50 31 29.

Geen vraag te gek voor d’r Durpswinkel
Zal ik je helpen met het opruimen van
de zolder?
D’r Durpswinkel is er voor iedereen die een
ander wil helpen of hulp zoekt. Voor uzelf,
bekenden, familie, vrienden, mantelzorgers
of vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van
boodschappen, het uitlaten van de hond,
vervoer naar het ziekenhuis, het maaien van
het gras en veel meer.
Heet u hulp nodig? Er is vast iemand die u
kan helpen. Als u het maar vraagt. Niet alleen
heet iedereen wel eens hulp nodig, iedereen
is ook in staat iets voor een ander te doen.
D’r Durpswinkel helpt met het vinden of aanbieden van hulp. Dat doen we onder andere
via onze ‘digitale Durpswinkel’. Een soort
marktplaats voor vrijwilligerswerk. Ontdek
wie er bij u in de buurt om hulp verlegen zit

en bied uw hulp aan. Of laat weten waar u
een ander graag bij helpt. Meld u aan en doe
mee. Ga naar www.durpswinkel.nl en klik op
dit icoontje:

E Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers
Alarmnummer Ambulance/
Brandweer/Poliie

112

In niet-levensbedreigende situaies
Brandweer
088 450 74 50
0900 88 44
Poliie (lokaal tarief)
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

U moet eerst een account aanmaken.
Hiermee kunt u een hulpvraag plaatsen of
zelf hulp aanbieden. Hoe het werkt, wijst
zich vanzelf. Heet u toch hulp nodig bij het
plaatsen van een oproep neem dan contact
op met d’r Durpswinkel. Stuur een e-mail
naar info@durpswinkel.nl en u krijgt snel antwoord. Bellen mag ook: 045 - 544 28 77. Of

E Overige belangrijke telefoonnummers
M. (Meld misdaad anoniem)
0800 70 00
Storingsnummers
Naionaal storingsnummer
gas en stroom
Kabel (€ 0,10/min.)
Water (grais)

0800 90 09
0900 18 84
0800 023 30 40

Telefonische hulpdiensten
Kindertelefoon (grais)
Korrelaie (€ 0,15/min.)
Sensoor (€ 0,05/min.)
Veilig Thuis

0800 04 32
0900 14 50
0900 07 67
0800 20 00

loop binnen in de Rode Beuk in Simpelveld.
Onze vrijwilligers helpen u graag verder.
Omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is.

Gevonden voorwerpen
In januari en februari 2019 zijn de volgende
voorwerpen bij de gemeente Simpelveld in
Zaaknummer
108456
110123
110995

bewaring gegeven of kenbaar gemaakt dat ze
gevonden zijn:

Gevonden voorwerp
2 sleutels
2 sleutels, waarvan 1 ietssleutel
Mobiele telefoon

wanneer
januari
februari
februari

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

waar
Laurentstraat
Kloosterstraat thv. zebrapad ri. Rode Beuk
Gillissenstraat
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Oiciële bekendmakingen en mededelingen
E Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
maken bekend dat zij de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
E

Voor: Vervangen bestaande reclame

E Kennisgeving beschikking wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
vergunning hebben verleend:
•

Voor: kappen diverse bomen in
bosperceel
Locaie: Kruinweg 1, 6369 TZ Simpelveld
Verzenddatum: 26-02-2019
Dossiernummer: 109056

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de

E Kennisgeving besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening
aan het bepaalde in arikel 4 lid 3 van het
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
bekend dat zij de volgende melding hebben
ontvangen:

Locaie: Wilhelminastraat 17,
6351 GN Bocholtz
Datum ontvangst: 26-02-2019
Dossiernummer: 111020
E

Voor: Aanpassing loods
Locaie: Schifelderstraat 46,
6369 TL Simpelveld
Datum ontvangst: 26-02-2019
Dossiernummer: 111180

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 openingsijden
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 Simpelveld, 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 bevatten: 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 voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 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 voorziening wordt een griierecht geheven. U wordt
door de griie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griierecht en
de wijze van betaling.

Van: Kok Lexmond B.V.
Locaie: Bocholtzerweg 11 te Simpelveld
Datum melding: 18 februari 2019
Zaaknummer: 110023 (gemeente) en
2019-201913 (RUDZL)

periode van 11 maart 2019 tot 10 juni 2019.

De volgende aciviteiten zijn gemeld:
Het in werking hebben van een mobiele
puinbreker voor het breken van circa 2500
ton steenachig materiaal gedurende drie
werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur in de

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, Intergemeentelijke 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

Volg ons op
Twiter, Facebook
en Instagram

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde
vergunningen kunt u in dit stadium geen
bezwaar of zienswijzen indienen. Deze
mogelijkheid bestaat pas op het moment dat
het college van burgemeester en wethouders
een beslissing op de vergunningaanvraag
heet genomen. Voor informaie over deze
aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

E

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van 12 maart
2019 gedurende twee weken voor iedereen
ter inzage ijdens de openingsijden in het
gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld
bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen deze
melding kunt u geen bezwaarschrit of zienswijze indienen.

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 opnemen 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.

Bezoek ook onze website
www.simpelveld.nl
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sportnieuws

Helios
Masters:
goud voor Bas Goorden
Op zaterdag 2 maart jl. nam
Helios-atleet Bas Goorden deel
aan de Nederlandse Kampioenschappen voor Masters. Samen
met coach Eric Dokter toog hij
naar Heerhugowaard dat op 270
kilometer van Simpelveld ligt.
Bas die dit jaar 40 jaar wordt
komt met een lichaamsgewicht
van 60,2 kilo uit in de lichtste
gewichtsklassse bij de Masters
(veteranen).
Bij dit NK liet hij wederom zien
dat hij met een geweldig seizoen
bezig is. Bij het onderdeel trekken verbeterde hij voor de 5e
keer binnen 1 jaar zijn persoonlijk record!
De 60 kg leken voor hem geen
enkele last te zijn.
Bij het stoten bracht hij 74 kg
omhoog; de poging om zijn persoonlijk record hier ook te verbeteren mislukte helaas.
Na aloop van een lange dag
ontving Bas dan ook terecht de
verdiende gouden medaille. Zeer
tevreden kan hij terugkijken op
een wedstrijd die goed georganiseerd was en een uitstekende ambiance voor sportlieden bood!

Sportclub’25
Jan van Tilburg Toernooi
In het voorjaar van 2011 werd er
bij Sportclub’25 gestart met Gvoetbal. Onder leiding van Jan
van Tilburg en Nico Brouwers
werd de eerste wedstrijd onder
naam Sportclub’25 G1 gespeeld.
Het werd meteen een succes
waarin vooral vriendschap, kameraadschap en sportiviteit als
belangrijkste werd bevonden.
Een gezellige, sportieve en respectvolle sfeer, waarbij iedereen
met een beperking of gedragsproblematiek mee mag doen. Dit
om de door ons geliefde voetbalsport uit te kunnen oefenen. De
trainers en begeleiders zijn dan
ook zeer trots op het team. Ze
spelen goed samen, sturen elkaar
aan, zien wanneer een eigen speler het moeilijk heeft en helpen
elkaar én hebben vooral veel lol

en zijn sportief. Precies waar Jan
van Tilburg en Nico naar streefden bij het oprichten van dit
G-team.
Om het plezier van onze G-voetballers extra te ondersteunen zal
Sportclub’25 op zaterdag 31 augustus 2019 voor de eerste keer
een G-toernooi op sportcomplex
Bocholtzerheide
organiseren:
het Jan van Tilburg Toernooi.
Het toernooi voor mindervalide
sporters is ter nagedachtenis aan
Jan van Tilburg, een dragende
kracht binnen onze vereniging
en oprichter van het G-team.
Het Jan van Tilburg Toernooi
zal dan ook de insteek hebben
dat meedoen belangrijker is dan
winnen, het plezier staat voorop.
Desondanks nemen de spelers
hun sport serieus.
Het Jan van Tilburg toernooi
zal in samenwerking met de gemeente Simpelveld en BAS, samen actief de komende weken
verder uitgewerkt worden tijdens
de Innovatieprikkel. Een extra
steuntje in de rug om nieuwe
ideeën, initiatieven en activiteiten van sportverenigingen te
kunnen realiseren. De eerste bijeenkomst ‘Dromen en ambities’
was al een succes. Vol enthousiasme zijn we gestart met de organisatie van het eerste Jan van
Tilburg toernooi.

Prijsvraag voor nieuw LOGO
en CLUBNAAM voor de SJO
Vorige week konden wij al het
heugelijk nieuws vermelden
dat met ingang van het seizoen
2019-2020 Sportclub’25 voltallig
zal toetreden tot de SJO ZwartWit’19-SV Simpelveld. Waar
eerder door de SJO al nieuwe
shirts zijn ontwikkeld middels
een prijsvraag is het nu tijd om
een nieuw logo en een nieuwe
clubnaam te zoeken. Zeg nou
zelf SJO ZWART-WIT’19 / SV
SIMPELVELD / SPORTCLUB’25
klinkt nou niet echt cool en is
niet altijd gemakkelijk om mee te
communiceren richting KNVB
en andere clubs. In de regio Heuvelland gingen ons al meerdere
clubs voor, u kunt hierbij denken
aan de SJO Krijtland (Margraten, Sibbe en Gulpen) en de SJO
Heuvelland (Mechelen en Partij)
Bij deze vragen wij dan ook aan
alle leden om hierover na te denken. Wees creatief en ontwerp
een nieuw LOGO en verzin een
nieuwe CLUBNAAM. Stuur je
ontwerp op via de SJO-mail:
sjo-zws@ziggo.nl. De deadline
voor het insturen is zaterdag 16
maart!

dat ze niets meer mogen laten
aanbranden willen ze de tweede
plek vasthouden.

rkvv WDZ
Carnaval
De WDZ familie beleefde een
spetterend en kleurrijk carnavalsfeest. Op vrijdagavond werden de feestdagen geopend met
een uitbundige carnavalsavond.
Voor het eerst in haar bijna zestigjarige historie kon de club een
prinses verwelkomen. Prinses
Kyra I en Prins Lars I, dochter en
zoon van Marion en Michel Nicolaije, kregen de bijbehorende
versierselen uitgereikt. Jos Pluijmaekers mocht de onderscheiding ’t Jode Juupje in ontvangst
nemen voor zijn vele verdiensten
voor de vereniging.
Op zaterdagmiddag was de WDZ
Narrentempel gereserveerd voor
de jeugdvoetballers en hun aanhang. Urenlang genoten kinderen met hun ouders en grootouders van eigen optredens en van
“Fabrizio”, Danny van Gelder en
“Snollebollekes”, Tom Koekelkoren. Ook de BVV Kalk an de
Bóks was present.
Op maandag kwam het hoogtepunt. Met 215 deelnemers aan
de optocht kalkte de Sjelleboomkloep de starten van het dorp in
alle kleuren van de regenboog.
Als afsluiter toog een deel van de
groep op dinsdag naar Lemiers
om daar in de optocht het feest
op gepaste wijze af te sluiten. Een
Carnaval onder het motto “Vier
Tsezame” die ons nog lang zal
heugen.
Toppers
De WDZ vrouwen nemen het
zondag op tegen een van de koplopers en wel SVME, de vrouwen uit Mariadorp-Eijsden. Een
overwinning zou WDZ weer heel
dicht bij de kop van de rangschikking brengen.
Het derde elftal speelt de ene
topper na de andere. Na Partij 2
wacht nu in Lemiers de confrontatie met de reserves van Rood
Groen LVC ’01, die ook in de top
van de klassering staan.
Het WDZ vlaggenschip ontmoet
thuis het onderaan staande Abdissenbosch. Een opgave om
zeker niet te licht op te vatten
gezien het heel moeizame gelijkspel in Landgraaf. Maar de mannen van René Küpper weten nu

Kienen
Op dinsdag 19 maart is in het
WDZ clubhuis de eerste kienavond voor de WDZ jeugdkampen. Ook dit jaar gaan de junioren, de pupillen en de bambini
weer op stap. De pupillen hebben weliswaar het kamp op het
sportcomplex, maar trekken er
regelmatig op uit. Aan dergelijke
kampen zijn de nodige kosten
verbonden, zodat de organisatoren best een inancieel steuntje
in de rug kunnen gebruiken. De
inanciële bijdrage van het kind
mag geen drempel zijn om mee
te kunnen doen aan het kamp.
En wat is er nu leuker dan een
gezellige avond om de nodige
steun te geven.
Om de kampen te steunen gaan
we dus drie avonden kienen. We
starten om half acht, om half
zeven gaan de deuren open. De
kiencommissie wenst jullie alvast
een ijne en gezellige avond en
natuurlijk succes.
Programma
Zaterdag 16 maart
JO17-1: WDZ - Langeberg
14.30u.
JO15-1G: WDZ - Walram
13.30u.
JO13-1: WDZ - UOW ‘02
11.30u.
JO13-2G: WDZ - Weltania Bekk. 11.30u.
JO11-1G: Walram - WDZ
09.00u.
JO10-1G: Schaesberg 5 - WDZ 10.15u.
JO9-1G: UOW ‘02 3 - WDZ
09.00u.
JO8-1: WDZ - Groene Ster 4 09.30u.
JO7: WDZ - SV Geuldal
09.30u.
Ve: WDZ – Schinveld
17.00u.
Zondag 17 maart
1e: WDZ - Abdissenbosch
14.30u.
2e: Willem I - WDZ
11.45u.
3e: Rood Groen - WDZ
11.00u.
4e: WDZ - RKMVC
10.00u.
VR1: WDZ - SVME
10.30u.
Maandag 18 maart
JO19-1: SVN - WDZ
19.00u.

Uitslagen
Zaterdag 9 maart
JO13-1: Chèvremont - WDZ
JO13-2G: vv Alfa Sport - WDZ
JO9-1G: WDZ - DMJ ‘16
Ve: WDZ - SV Nijswiller
Zondag 10 maart
1e: WDZ - Rood Groen LVC’01
2e: Voerendaal - WDZ
3e: WDZ - Partij 2

design

2-2
uitg.
12-1
2-3
afg.
afg.
afg.
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4e Lentewandeling
scouting Sint Lucia
SIMPELVELD - Op zondag 7 april is

het weer zover. Na het overweldigende succes van de drie voorgaande jaren met ruim 200 deelnemers organiseert scouting Sint
Lucia ook dit jaar weer, voor de
vierde keer, een lentewandeling.
Waar het thema de vorige jaren
de grote treinroof, Harry Potter
of “op zoek naar Mr. X” was is
er ook dit jaar weer een thema.
Ook nu zullen er onderweg weer
raadsels moeten worden opgelost en opdrachten moeten worden uitgevoerd. En dit jaar wordt
u meegenomen naar de Caribic.
Het thema is dit jaar Pirates of
the Carribean. In de wereld van
de piraten zult u ook dit jaar
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weer menig raadsel moeten oplossen. Nadat we vorig jaar digitaal zijn gegaan en de route via
telefoon hebben gelopen gaan
we dit jaar gaan terug naar de
tijd van de oude schatkaarten op
perkament gedrukt, het oplossen
van diverse problemen onderweg verandert echter niet. Ook
dit jaar wordt weer inschrijving
vooraf gehanteerd. En inschrijven is mogelijk via de website
www.lentewandelingsimpelveld.
nl tevens kan er net als vorig jaar
ook weer ingeschreven worden
bij twee adressen in Simpelveld.
Reserveer alvast de datum 7 april
als dag van de wandeling in uw
agenda. Verdere informatie over
inschrijfkosten en starttijden
vindt u op de website of via
Facebook.

Vastenactiesolidariteitsmaaltijd
BOCHOLTZ - Zaterdag 30 maart

wordt de tweede van drie solidariteitsmaaltijden voor Ghana
gehouden en wel in Bocholtz. De
solidariteitsmaaltijd zal worden
gehouden in het parochiezaaltje
onder de kerk voorafgaande de
H. Mis. Aansluitend kunnen de
deelneemsters en deelnemers de
eucharistie bezoeken. De maaltijd met soep en hoofdgerecht
start om 17.00 uur. Ná de H.
Mis, die om 19.00 uur begint,
krijgt men nog kofie met iets
zoets toe!
Op het menu staan gerechten
naar Ghanees voorbeeld zoals
soep en diverse warme groen-

tegerechten met kip! Uiteraard
zullen er aparte Afrikaanse kruiden gebruikt worden. Laat u
verrassen.
Opgeven kan per mail of telefonisch via mevr. Gerwin Lux-Zinzen, Schoolstraat 43 in Bocholtz,
e-mail g.lux-zinzen@ziggo.nl of
telefonisch 06-21441825. Aanmelden graag vóór 25 maart
2019.
De gehele opbrengst is bestemd
voor het realiseren van stage-

mogelijkheden voor jongeren
in Obuasi, Ghana. De parochies
van Bocholtz, Simpelveld en
Ubachsberg steunen dit project
in het kader van de Vastenactie.
Het geld wordt dit jaar gebruikt
voor het aanleggen van goede
toilet- en douche-voorzieningen,
apart voor jongens en meisjes,

bij de stageboerderij en leslokalen. Door het ontbreken van
een goede toiletvoorziening op
school durven meisjes het vaak
niet aan om aan de stage te beginnen. Hierdoor lopen velen
hun opleiding mis. Tevens zal
er daarom een aparte omkleedruimte gebouwd worden.
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Kienen
Simpelveld Rode Beuk
SIMPELVELD - De vrijwilligers

van het Lokaal Comité Dag v.d.
Ouderen Bocholtz/Simpelveld
organiseren weer op dinsdag 26
maart een gezellige kienavond
in het dienstencentrum Rode
Beuk Simpelveld, aanvang 19.00
uur tot 21.30 uur. Entreekaartjes Euro 1,50 inclusief kofie,
verkrijgbaar in Op de Boor Bocholtz, Rode Beuk Simpelveld in
der Durpswinkel.
Ook op de avond zelf zijn entreekaartjes te koop.
De Dag van de Ouderen is op
dinsdag 1 oktober. Winkelen
Weert is op 6 augustus.

Waterschapsverkiezingen?
Kies voor 6, Jo Ernes!
BOCHOLTZ - De waterschapsver-

kiezingen staan voor de deur.
Bij de waterschapsverkiezingen
stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit
is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur
bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap.
Waar staat Waterbelang Parkstad
voor?
• Droge voeten zonder
wateroverlast
• De hoogst mogelijke waterkwaliteit tegen de laagst mogelijke prijs
• Een duurzame aanpak met het
klimaat als uitgangspunt
• Nieuwe natuur als logisch
resultaat van water- en
bekenbeheer
• Het samen doen van
waterprojecten
• Met de ondernemers en de
land- en tuinbouw, als gewaardeerde partner
• Een actieve communicatie met
de streek en haar inwoners.
Jo aan het woord: “het waterbeheer moet gewoon goed geregeld zijn, zowel in het stedelijke
gebied alsook op het platteland.
En dat natuurlijk zonder dat het
te duur wordt. Dus, laat uw stem
niet verloren gaan! Met uw stem
zal ik voor u de belangen in het
waterschap behartigen”.
Kies voor nummer zes, Jo Ernes!
Vragen of meldingen?
Contacteer mij via 06-23796855
of via ernesjo337@gmail.com
Jo Ernes, Bocholtz
Lijst 10 nr 6
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Kom gebaren
naar het geitje
20 maart 2019, van 14:30 tot
15:30 | Bibliotheek Vaals
Kosten: Gratis
VAALS - In “We hebben er een gei-

tje bij!” is op de kinderboerderij
een nieuwe bewoner geboren.
Voor Mik het babygeitje heeft
gevonden, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren, die
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elk op hun eigen manier uiting
geven aan hun blijdschap over de
geboorte van het nieuwe geitje.
In deze workshop staat het lezen
en zingen met gebaren centraal.
Gebaren maken verhalen niet
alleen levendiger, grappiger en
leuker, maar leveren ook een positieve bijdrage aan de spraak- en
taalontwikkeling van jonge kinderen. Wil je dit zien er ervaren?
Meld je dan aan voor deze interactieve workshop.
Door: Esther Sluijsmans, logopediste, babycoach en
babygebarendocent
van ‘Babycoaching
Esther’.
Voor kinderen van 2
en 3 jaar en hun ouders/verzorgers. Wel even
aanmelden via 043 4589151 of info@heuvel
landbibliotheken.nl o.v.v babygebaren Vaals.

Liefdes Geheimen Speciale
Editie in theater De Klimboom
SIMPELVELD - 23 maart aanstaande spelen

zanger, gitarist Jos van Rens en zangeres, pianiste Nienke Crijns een heel speciaal programma in theater de Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld. Hun liefde voor
muziek, die ze inmiddels méér dan tien jaar
met elkaar delen, wordt speciaal voor deze
avond mede vertolkt door twee bijzondere
gasten. Het programma krijgt daardoor een
zeer bijzondere wending en is daarmee de
aanloop naar een verrassend nieuwe PYURE
periode. Deze bijzondere voorstelling mag u
beslist niet missen. Nienke en Jos speelden
oorspronkelijk van 2005 t/m 2010 samen in
de band D’Anoukki. Onder andere tijdens
de 100 jaar World Jamboree te Chelmsford
Engeland en tijdens een 10 daagse tour in
Shanghai China. Voorjaar 2019 verschijnt de
cd PYURE EVA met 12 songs ooit door Eva
Cassidy uitgevoerd. Wietske Boesveld en Jos
van Rens voegen daar nog twee verrassende
liedjes aan toe, als eerbetoon aan de veel te
vroeg gestorven, talentvolle zangeres. Gastmuzikanten op de cd zijn de Canadese concertpianiste Michelle Powell, dwarsluitiste
Helen Hendriks en gitarist, sessiemuzikant,
producer BJ Baartmans. Entree € 10,-. Aanvang 20 uur. info@puurweijersenweijers.nl

Haal het voorjaar in huis!
• Violen
• Primula’s
• Narcissen

• Zomerbloembollen
• Madeliefjes
• Blauwe druifjes

Ook zijn er al diverse
sla- en koolplanten,
poot-aardappelen,
uien en zaad.
Vanaf maart kan er kalk gestrooid
worden en is het de juiste tijd om
uw tuin en gazon te bemesten.

GAZON START

Een meststof van DCM
is nu in de aanbieding!
Wij zijn weer dagelijks geopend!
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nieuwe collectie

- RABE - BAUER - SOMMERMANN - DI STRICK - STIZZOLI - MORETTI

LUCIA - MICHÈLE - MUSETTI - STEINBOCK - AVERARDO BESSI -

- FORESTI - BRAUN - EUGEN KLEIN - MAX FABER -

VAN DEN BERG

MODEHUIS
Klompstraat 49 | Heerlen | 045 - 571 32 76
‘s maandags gesloten - geen koopavond - parkeerplaats voor de deur

- ADVERTORIAL -

Nieuw in Simpelveld
Laura Light Healing
SIMPELVELD - Ik ben Laura Ga-

zicka en sinds 1 november 2018
ben ik met mijn praktijk in Simpelveld op Haembuckersstraat
38 gevestigd.
Ik heb reeds 12 jaar een praktijk
in natuurlijke gezondheidszorg:
Laura Light Healing.
Ik werk holistisch en oorzaak ge-

richt. Door de test met een bioresonantie apparaat, breng ik in
kaart wat bij mijn patiënt uit balans is. Door de accurate meting
kan ik zeer gericht te werk gaan.
De belastende stoffen ga ik ontgiften en de tekorten vul ik aan.
Zo ontstaat er weer evenwicht
waardoor het zelfgenezend vermogen van de mens geactiveerd
en gestimuleerd word.
Mijn specialiteit is het behandelen van patiënten met chronische
aandoeningen, zoals diabetes
type 2, obesitas, hoge bloeddruk,

verhoogde cholesterol, reuma,
MS, schildklierproblemen, reumatische artritis, slapeloosheid,
hoofdpijnen, Fibromyalgie, depressie, burn-out, allergieën en
intoleranties enz.
Ik werk veel met voeding en
ondervind in mijn praktijk hoe
voornaam de juiste voeding voor
je gezondheid is. Ook bemerk ik
dat er veel misverstanden over
voeding bestaan. Daarom geef ik
tegenwoordig lezingen over Voeding en Gezondheid.

dagavond 2 april in Simpelveld
in het Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46, 6369
VP Simpelveld

1. Inhoud van de lezing:
- De drie gezondheidspijlers
- Verschil tussen Voeding en
Vulling
- Verzuring en de relatie met
suiker/zuivel/granen
- Mineralen- en Vitaminen
Rovers
- Het gevaar van de bewerkte
voedingsmiddelen
De volgende lezing is op dins- - Verschillende functies van fruit
- Oorzaak van de chronische
aandoeningen
- De belangrijke functie van lever
- Wat is het gezondste eetpatroon?
- Welke voedingsmiddelen moeten we absoluut vermijden?
- De snelste weg naar de gezondheid.
- Wat, hoeveel en wanneer moet ik eten?
- Eet ik wel gezond?
- Hoeveel water is gezond?
- Voeding of supplementen?
- Het belang van vasten.
De lezing duurt 1,5 uur en er is daarna half
uur tijd om algemene of persoonlijke vragen
te stellen.
De kosten van de lezing bedragen 15,-- euro
per persoon en dienen bij aanvang voldaan
te worden.
Graag aanmelden per e-mail:
laura@lauraslight.nl
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Expositie door Nic
Heffels, lid van de
Limburgse Kunstkring
Vernissage: 17 maart 2019 om
15.00 uur. De Kopermolen
(Lutherse Kerk), von Clermontplein 11 Vaals
Voor Nic Heffels (Limburgse
Kunstkring) is schilderen een
constante zoektocht. Een voortdurende verlegging van eigen
grenzen, waarbij hij elke keer
wordt genoodzaakt het pas verworvene weer los te laten en met
de laatst opgedane ervaringen
vervolgt hij het schilderkunstig
pad. De natuur is zijn voornaamste inspiratiebron. Het wekken
van suggesties heeft voor Nic
meer waarde dan het uitsluitend
noteren van zijn waarnemingen.
Het vertrekpunt ligt vast, de route is onvoorspelbaar en het eindpunt is een tussenstation, op weg
naar het volgende. In zijn werk
komen thema’s regelmatig terug: vrijheid, vlucht, gebondenheid, openheid, loslaten, ruimte.
Thema’s die nauw verbonden
zijn met zijn belevingswereld. Zo
ook zijn materiaalgebruik: soms
laag over laag, waardoor kleuren fragiel worden, dan weer de
uitgesproken helderheid van een
pure kleur. Zij vormen samen
met de lijnen in een landschap,
de helderheid van mediterraan
licht, de ontembare. Zijn werken
vragen er vooral om beleefd te
worden.
Expositie van 17 maart t/m 5 mei
2019. Expositie en vernissage zijn
vrij toegankelijk.
Openingstijden: april tot en met
oktober op dinsdag en van donderdag t/m zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Van november t/m
maart van donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
www.dekopermolenvaals.nl
Tel: 043-3064668

Heuvelland Cinema
presenteert
“The First Man”

astronaut Neil Armstrong die in
dienst van NASA deelneemt aan
Apollo 11 – met maar één doel:
mensen op de maan zetten.

Eerste Hulp bij
Slaapproblemen bij
Kinderen!

WITTEM - Het cinema-team van

De Gerarduszaal van Klooster
Wittem is open vanaf 19:30 uur
en de ilm start om 20:00 uur in
de Kloosterbibliotheek. Halverwege wordt gepauzeerd om bij
een Gerardusbier of een andere
vochtige lekkernij te ilosoferen
over het verloop en het slot van
de ilm.
Uw entreekaartjes kunt u online
via de website bestellen zodat u
verzekerd bent van een plaats.
Ook verkrijgbaar aan de avondkassa, alleen contante betaling.
Bent u nieuwsgierig geworden
kijk dan op www.heuvellandcinema.nl
Entree: 12.50 Euro. Aanvang:
20:00 uur. Zaal open 19.30 uur.

MAASTRICHT - Als je kind een

Rotaryclub Gulpen-Vaals draait
op zondagavond 17 maart met
trots de nu al historische dramailm “The First Man” uit 2018.
De astronaut Neil Armstrong,
overleden in 2012, heeft op 20
juli 1969 voor een legendarisch
moment gezorgd door als eerste mens een stap op de maan te
zetten. Inderdaad hij was “The
First Man”. In de deze biograische ilm, gebaseerd op het leven
van deze beroemde ruimtevaarder neemt de regisseur Damien
Chazelle ons mee in de wonderlijke wereld van de Amerikaanse
ruimtevaartmissie, in de periode
1961-1969. Het is het verhaal van

Lei’s schilderwerken
voor: binnen / buitenwerk en onderhoud

Tel. 045-5440548 / 06-55168447
E-mail: info@lei-schilderwerken.nl
Internet: www.lei-schilderwerken.nl
Proiteer nu t/m 1 april 2018 van

kerk- & Familieberichten
WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus
Zondag 17 maart
H. Mis om 11.00 uur. Jaardienst
voor ouders Knops-Vonken.
Tevens voor Rosalie KnopsDullens en Hubert Brouwers.
Overledenen van de Familie
Frijns-Langohr. Gezangen
Donna Voce
Woensdag 20 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.

Quelle 24
6351 AW
Bocholtz

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius
Zaterdag 16 maart
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.
Voor Hub Quodbach en ouders
Quodbach-Horbach. Voor
ouders Erkens-Eussen. Jaardienst
voor ouders Hendriks-Gossens.
(Vanw. kinderen).
Mededeling:
Voor pastorale zaken kunt
u terecht bij het parochiesecretariaat. Tel. 043-4511243.

moeilijke slaper is, kan het wellicht een geruststellende gedachte zijn dat je absoluut niet de enige ouder bent. Recent onderzoek
geeft aan dat meer dan 30% van
de schoolgaande kinderen slaapproblemen heeft. Zoals bijvoorbeeld moeilijk in slaap komen,
‘s nachts wakker worden, nachtmerries en slaapwandelen. Maar
ook veel ouders van baby’s en
peuters kunnen meepraten over
allerlei soorten slaapproblemen;
van niet willen inslapen, tot niet
alleen willen slapen. En van ’s
nachts vaak wakker worden tot ’s
ochtends erg vroeg wakker worden. Of een combinatie van deze!
Aanhoudende slaapproblemen
kunnen een grote impact hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Maar ook
op de gemoedsrust van ouders.
Daarom een aantal handige tips
van slaapcoaches Babs van Nesselrooij en Kim Steeghs in samenwerking met CJG043.
Vragen over dit thema? Chat dan
op maandag 18 maart tussen
20.00 en 22.00 uur met Babs en
Kim via www.cjg043.nl/chat
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken 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 16 maart
19.00 uur: Zeswekendienst
Tiny van Mullekom-Senden.
Jaardienst Leo Ploumen.
Jaardienst Bertha Coenenvan Wersch. Gest. Jrd. Ouders
Degens-Schijen en Finie. Gest.
Jrd. Ouders van de Weijer-
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Kom gebaren
naar het geitje
20 maart 2019, van 14:30 tot
15:30 | Bibliotheek Vaals
Kosten: Gratis
VAALS - In “We hebben er een gei-

tje bij!” is op de kinderboerderij
een nieuwe bewoner geboren.
Voor Mik het babygeitje heeft
gevonden, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren, die
elk op hun eigen manier uiting
geven aan hun blijdschap over de
geboorte van het nieuwe geitje.
In deze workshop staat het lezen
en zingen met gebaren centraal.
Gebaren maken verhalen niet
alleen levendiger, grappiger en
leuker, maar leveren ook een po-

sitieve bijdrage aan de spraak- en
taalontwikkeling van jonge kinderen. Wil je dit zien er ervaren?
Meld je dan aan voor deze interactieve workshop.
Door: Esther Sluijsmans, logopediste, babycoach en babygebarendocent van ‘Babycoaching
Esther’.
Voor kinderen van 2 en 3 jaar en
hun ouders/verzorgers. Wel even
aanmelden via 043 4589151 of
info@heuvellandbibliotheken.nl
o.v.v babygebaren Vaals.

Zet 20 maart Jan Franssen op 1
Kies iemand uit eigen regio Zuid-Limburg
Kies voor aanpak van een socialer beleid
in de Eerste Kamer
Kies voor behoud van een goed pensioenstelsel

Lijst 6
Nr. 16 Jan Franssen

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

Eén glas gratis bij een Ray-Ban op sterkte
met originele Ray-Ban glazen ! *

Limburg
Oud Bocholtzenaar

Concert Sobórnost
in eigen Klankstad
KERKRADE - Het Kerkraads Slavisch Byzantijns koor Sobórnost
heeft, op veler verzoek, in het
drukke programma van 2019
ook plaats ingeruimd voor een
concert in de eigen Klankstad.
Dat wordt uitgevoerd op zondag
17 maart van 15 tot 17 uur in
het Sjtaater Hoes aan de Schaesbergerstraat 27, in Terwinselen/
Kerkrade. De entreeprijs bedraagt aan de kassa 6 euro. Bezoekers mogen rekenen op een
zeer gevarieerd programma van
Slavisch/Byzantijnse
werken,
uitgevoerd o.l.v. dirigent Wiel
Bonten.
Het concert krijgt een bijzonder
cachet door de medewerking van
het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, dat met
zijn internationaal repertoire
eveneens garant staat voor kwaliteit. Opgericht in 1873 heeft dit
gezelschap een markante reputatie opgebouwd in Europa. Net als
Sobórnost draagt het niet alleen
goede zang maar ook onderlinge
vriendschap hoog in het vaandel.
Het is een zeldzaam fenomeen
in deze tijd: vele koren vergrijzen

* ACTIE TOT 1 MEI, ZOWEL OP ZONNEBRILLEN ALS RAY-BAN CORRECTIE.
Vraag naar de voorwaarden.

KLOOSTERSTRAAT 2 | 6369 AD SIMPELVELD | MOONENOPTIEK.NL

franssen.jcl@hetnet.nl
en sommigen moeten wegens
gebrek aan leden worden opgeheven, maar Sobórnost mag echt
niet klagen. Momenteel heeft dit
koor een dertigtal leden. Met
regelmaat bezoeken liefhebbers
van de muziek vrijblijvend de
repetities op woensdagavond in
Dé Wieètsjaf aan de Kerkraadse
Markt en raken geboeid door de
bijzondere muziek. Of ze melden
zich aan als kandidaat-zanger.
Zij zijn van harte welkom, bassen, baritons en tenoren, alten
en sopranen, als aspirant-leden.
Wie belangstelling heeft om
koorlid te worden kan, indien
gewenst, zangopleiding krijgen.
Sobórnost blinkt ook uit door
een groot aantal solisten. Geen
wonder, want het koor heeft in
de voorbije ruim 20 jaar van zijn
bestaan een goede naam opgebouwd, mede door het bijzondere repertoire dat steeds a capella
wordt uitgevoerd.
Wie nader kennis wil maken met
het koor is altijd vrijblijvend
welkom tijdens de repetities op
woensdagavond tussen 20 en
22 uur in Dé Wieëtsjaf, aan de
Markt 49 in Kerkrade. Voor een
drankje wordt gezorgd!
Voor meer info over Sobornost
zie www.sobornost.nl

Friture Oranje Plein
Oranjeplein 1a, Simpelveld

Koppel
menu:

Tel.: 045 - 5446624

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

e

Openingstijden:
Ma. t/m do. 12.00-23.00
vr. za. 12.00-02.30 / zo. 12.00-23.00

5,-
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Bremen. Gest. Jrd. Ouders
Noteborn-Reijnders. Gest. Jrd.
Ouders Schoffelen-Maassen en
Mia Schoffelen-Mohnen. Gest.
Jrd. Martha Senden-Drummen
Pierre Hambuckers (nms. Buurt
Mesweg)
Zondag 17 maart
9.45 uur: Jaardienst ouders
Blezer-Urlings
Maandag 18 maart
19.00 uur: Gezinsmis Thema:
Kiezen - De verzoeking in de
woestijn. Voor alle parochianen
Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

HEUVELLAND
Protestante Gemeente
Op zondag 17 maart 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

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat na een kortstondig ziekbed
toch nog onverwachts van ons is heengegaan
onze broer, schoonbroer, oom en neef
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Dankbetuiging
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor uw
medeleven, kaarten en warme woorden die wij
ontvangen hebben na het overlijden van
mijn lieve man, vader, opa en overgrootvader

Ger Steinschuld
Een speciaal woord van dank aan dr. J. Pleunis,
medewerkers Thuiszorg Meander, verzorgend
personeel Pieterstaete afdeling De Eik en
medewerkers dagopvang Rode Beuk.

Louise Steinschuld-Vliex
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Wiel Lenz

Dankbetuiging

Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar,
voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

Langs deze weg willen wij graag onze dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven die wij hebben
mogen ontvangen na het overlijden van mijn vrouw,
onze lieve moeder en oma

Familie Franssen-Lenz

9 maart 2019

Maria Meens-Aelmans
De kaarten, bloemen, bezoekjes en het bijwonen
van de uitvaart waren voor ons een grote steun.

Dr. Nolensstraat 27
6351 GL Bocholtz

Eduard Meens

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
zaterdag 16 maart om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H Jacobus de Meerdere te Bocholtz, gevolgd
door de begrafenis op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijke condoleren.
Vrijdag 15 maart om 19.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene de avondmis worden opgedragen in
voornoemde kerk.
U kunt persoonlijk afscheid nemen in het mortuarium
te Simpelveld, Schilterstraat 1, dagelijks van 18.00 tot
18.30 uur.

Eerste jaardienst van

Ger Schijen
De eerste jaardienst van Ger zal gehouden worden op
zaterdag 23 maart 2019 om 18.00 uur in de parochiekerk
van de Heilige Johannes de Doper te Mechelen.
Uw deelname aan deze dienst wordt erg op prijs gesteld.
Familie Schijen

kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 23 maart om 17:45 uur in de St. Remigiuskerk
gelegen aan de Pastoriestraat 2 in Simpelveld.
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