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Lenteconcert strijkersensemble in Eys op zondag 14 april
EYS - Een lenteconcert in het
Heuvelland met een groot
strijkersensemble? In Eys
krijgen ze het voor elkaar.
Muziekdagen Eys en kerkbestuur slaan de handen
graag ineen: op zondagmiddag 14 april om 15.30
uur treedt het ruim 20-koppige Kennemer Consort op
in de St.-Agathakerk in Eys met
muziek van Bach, Mendelssohn,
Fuchs en Nielsen. In Eys staat de
Limburgse dirigent Jean-Pierre
Gabriël op de bok.
Hij is in de vroedvrouwenschool in Heerlen geboren, zijn

grootouders woonden in Heerlen. Jean-Pierre Gabriël (1972)
beschouwt zichzelf toch vooral
als een Sittardse jongen. Daar
woonde hij vanaf zijn derde in
Overhoven, wilde én kreeg pianoles dankzij de directrice van de

Voorjaarsconcert Fanfare St. Cecilia
BOCHOLTZ - Nu iedereen de len-

tekriebels in het hoofd heeft wil
de fanfare aan dit gevoel ook
muzikaal iets bijdragen. Dit
doen zij doormiddel van een
voorjaarsconcert.
Dit concert zal verzorgd worden
door de drie geledingen van de
fanfare. De jeugdfanfare zal haar
eerste grote optreden verzorgen.
Deze groep is afgelopen jaar in
oktober begonnen met een kleine groep leerlingen. Deze groep
jonge muzikanten ondersteund
door enkele volwassen muzikanten repeteert elke woensdag
onder de bezielende leiding van
Rob Moers. Belangrijk bij en
voor deze jonge muzikanten is
het samen muziek maken en het

plezier hierin beleven. Graag wil
de jeugdfanfare in deze nieuwe
bezetting zich dan ook aan het
grote publiek presenteren en hun
vorderingen sinds oktober 2018
ten gehore brengen.
Tevens is er een optreden van de
slagwerkgroep samengesteld uit
leden van Harmonie Excelsior
Nijswiller en onze eigen fanfare.
De slagwerkgroep staat onder
leiding van Roland Jaegers.
Tot slot is er natuurlijk de eigen
fanfare onder leiding van Patrick
Spelthaen die u probeert in voorjaarsstemming te brengen.
De muziek die ten gehore gebracht zal worden is voor velen
herkenbare goed in het gehoor
liggende muziek.
Fanfare St. Cecilia Bocholtz hoopt u te mogen begroeten op haar
voorjaarsconcert, dit zal
gehouden worden op
zaterdag 13 april as om
20.00 uur in de Harmoniezaal te Bocholtz.
Entree zal een vrije gave
zijn.
Bent u nieuwsgierig
naar de vorderingen
van onze jeugdige muzikanten of naar de
muziek van slagwerkgroep of fanfare aarzel dan niet en breng
een bezoek aan ons
voorjaarsconcert.

muziekschool, was op zijn
dertiende organist in de kerk
van Overhoven en werd lid
van fanfare St. Caecilia van
Broeksittard als trompettist.
Gabriël studeerde Master Orkestdirectie aan het
Fontys Conservatorium te
Tilburg bij Arjan Tien en
bij Roberto Benzi in Parijs.
Hij sloot zijn Master Muziekregistratie vervolgens cum laude
af aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, met als
bijvakken piano en trompet. In
2016 maakte hij zijn debuut bij
het Noord Nederlands Orkest te
Groningen. Gabriël is sinds het
najaar van 2015 de dirigent van
het Kennemer Consort.
Het Kennemer Consort is een
strijkersensemble van enthousiaste amateurs uit de regio Ken-

nemerland (Noord-Holland) en
vlak daarbuiten. Het Consort is
een club van vrienden die het
leuk vinden om met elkaar muziek te maken. In 1990 namen
Agnes Grond en Steef Volp het
initiatief voor de oprichting van
dit strijkersensemble, dat op 24
april 1991 haar eerste concert
gaf onder leiding van Jeroen
Vermeulen.
Tijdens het lenteconcert op 14
april in Eys speelt Kennemer
Consort het ricercare uit Musikalisches Opfer van Bach, de
tiende strijkerssymfonie van
Mendelssohn, serenade nr.2 van
Fuchs en de suite voor strijkers
van Nielsen.
Lenteconcert Kennemer Consort
op 14 april om 15.30 uur in de
St.-Agathakerk in Eys; toegang:
vrijwillige bijdrage.
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De gezellige weekmarkt van Nieuws 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

Victoriabaars
90
e 13
per kilo

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

Gezocht
bezorg(st)ers

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

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

Gezocht bezorgers
Voor Vaals en Lemiers

Van de redactie

Sudokupuzzel / week 15 ***

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.

VAALS
Voor de bezorging van weekblad d’r Troebadoer zoeken
wij een bezorg(st)er
(v.a. 13 jr.) voor

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

Te huur of te koop kleine
woning of appartement gelijkvloers zonder trappen voor
ouder echtpaar in gemeente
Gulpen-Wittem of omgeving.
Contact:
daan.jansma@hotmail.com

UW TRAP een pronkstuk

9

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

3
Kleintje plaatsen?

8
4

Is uw stoel of bank
door gezakt

Gevraagd

1

1
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Kleintjes

PARKET

Goede verdienste!
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3 stuks voor e 500

MECHELEN
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400

Hollandse
nieuwe e 180
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Heeft u iets te koop of zoekt
u iets? Laat het weten via het
plaatsen van een kleintje.
info@weekbladtroebadoer.nl

‘Uit ons Krijtland’
EPEN - Zondag 14 april zal

Heemkundevereniging Uit Ons
Krijtland haar zevende jaarvergadering houden. Deze zal
plaatsvinden in herberg Peerboom, Wilhelminastraat 11 te
Epen. Aanvang 11.00 uur. Zoals
gebruikelijk staat de koffie klaar.
Na de gebruikelijke plichtplegingen zoals jaarverslagen, financiële verantwoordingen en toekomstplannen, wordt er afscheid
genomen van de mede-oprichter
en secretaris penningmeester
tot medio 2018: de heer Wim
Creusen.
Om circa 11.45 zal het officiële
gedeelte worden afgesloten en
zijn ook niet leden welkom.
Het is inmiddels traditie geworden dat er in dit deel van de bijeenkomst, een kop huisgemaakte
daslooksoep wordt aangeboden.
Daslook is in onze streek een
beschermde plant, de bladeren
waarmee deze soep gemaakt
wordt komen echter uit een privétuin en zijn legaal verkregen.
De soep wordt vergezeld van
sneetjes speltbrood besmeerd
met kruidenboter van inheemse
kruiden. Van niet leden wordt
een bijdrage van € 2.50 verwacht.
Voor het 2e gedeelte van de bijeenkomst is de heer Peter Vrehen
uit Mechelen uitgenodigd. Hij is
inmiddels –tot ver buiten Limburg- bekend geworden door
zijn vondsten met de metaaldetector. Diverse musea –waaronder het oorlogsmuseum in Eben
Emael- stellen zijn vondsten ten
toon. Momenteel is hij door archeologen van Sint Truiden ingeschakeld bij opgravingen van een
voormalige abdij uit de elfde en
twaalfde eeuw. Peter zal zijn verhaal onderbouwen met het tonen en zelfs laten vastpakken van
voorwerpen die hij van onder
het maaiveld naar boven haalde.
Ook tijdens deze lezing zijn niet
leden van harte welkom. De bijeenkomst zal om ca. 13.30 uur
eindigen.
Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter: Léon Mertens 06-55192936.

Paas-Kado – Markt
VAALS - 14 april van 14.30 tot
18.00 uur in zorgcentrum Langedael, Bloemendalstraat 148
6291 CM Vaals
4 M’S en Zorgcentrum Langedael
Wensen u van Harte Welkom
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Partij en Simpelveld
opnieuw ‘2Gether in
Concert’
SIMPELVELD - Na het grote suc-

ces van 2Gether in Concert in
2017 kan een vervolg natuurlijk
niet uitblijven. Fanfare Kunst
& Vriendschap Partij-Wittem
en Harmonie St. Caecilia Simpelveld hebben elkaar daarom
opnieuw opgezocht om als één
orkest een fantastisch concert te
gaan geven. De samenwerking
van de twee orkesten van dirigent Paul Oligschläger zal ook nu
weer tot een hoogtepunt komen
met een programma dat barst
van de energie. Voor de pauze
staat er spetterende klassieke en
originele blaasmuziek op het
programma waar de vonken van
af vliegen. Na de pauze gaat pas
echt het dak eraf met knallende
en swingende lichte muziek.
Ook deze keer hebben de beide
verenigingen de hulp ingeroepen
van een geweldige zangeres en
zanger. Sopraan Claudia Couwenbergh zal schitteren in een
klassieke aria en een vertolking
uit het musicalrepertoire. Geralt
van Gemert zorgt met zijn stijl
voor de perfecte vertolking van
Sinatra en andere mannelijke
poplegendes. Samen zorgen zij
voor een ultieme cross-over tussen pop en klassiek: Barcelona.
Geralt zingt de tekst van Freddie
Mercury en Claudia neemt de rol
van Montserrat Caballé op zich.
Het concert vindt plaats in de
fanfarezaal ‘A ge Wienhoes’,
Oude Heirbaan in Partij-Wittem, op zaterdagavond 11 mei.
Het concert begint om 20.00 uur.
Kaarten à 15 euro zijn te koop bij
de bekende voorverkooppunten
van beide verenigingen, namelijk Bakkerij Meessen in Partij of
Juwelier Kicken in Simpelveld.
Bestellen kan ook via de websites
www.fanfare-partij-wittem.nl of
www.harmoniesimpelveld.nl.

Simpelveld pit
meergranen
Kaiserbroodjes
Strooisel pudding

Nieuws van
Kernoverleg Eys
EYS - Kernoverleg Eys maakt zich
sterk voor de leefbaarheid van
Eys. In de vergadering van de
maand april zijn onderstaande
zaken besproken, waar we graag
over berichten.
1. De brievenbus aan de weg in
Overeys is verplaatst naar de
brug bij het kermisterrein. Hier
is voldoende parkeerplaats en
minder verkeersoverlast.
2. Bij de rechtbank in Maastricht
wordt bezwaar aangetekend tegen het positieve besluit van de
gedeputeerde zaken in Limburg
op de vergunningsaanvraag Wet
natuurbescherming voor de
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voorgenomen uitbreiding van
de vleesvarkenshouderij aan de
Kromhagerweg. Wij maken ons
zorgen over de aantasting van
de directe omgeving (flora en
fauna), de waterwinning en de
leefbaarheid in ons dorp als er
zo dicht op de bewoning een intensieve varkenshouderij op die
schaalgrootte (1000 varkens) als
bedrijf actief wordt.
3. Wij zijn voornemens om in
samenwerking met anderen een
AED informatie bijeenkomst te
organiseren. AED kan levensreddend zijn voor mensen met een
plotselinge hartfalen. Verdere
info volgt op korte termijn.
4. Het verkeersplan van de gemeente wordt geactualiseerd;
wij constateren een belangrijke

Bloesemtochten langs de mooiste
boomgaarden van Zuid-Limburg
HEUVELLAND - April is de bloe-

semmaand bij uitstek, waarbij
het landschap ons laat genieten
van prachtig gekleurde taferelen.
Deze maand vinden er in ZuidLimburg bloesemtochten plaats
onder begeleiding van een gids.
Tijdens de bloesemtochten gaan
de gidsen in op de waarden van
de Limburgse boomgaarden
voor landschap, natuur en voor
de mens. Wandelaars zullen ontdekken dat de boomgaarden in
belangrijke mate bepalend zijn
voor de afwisseling en beleefbaarheid van het landschap.
Wandelen in de bloesemmaand
is een ware beleving, het glooiende heuvellandschap wordt een
uitgestrekt tapijt van lichtroze
en wit gekleurde bloesem. Het is
dan ook een uitgelezen kans om
het schitterende en karakteristieke Zuid-Limburg te ontdekken.
Op zondag 14 april vinden er
wandelingen plaats in Sweikhuizen, Mechelen, Welten, Nuth,
Sint Geertruid en Oost-Maar-

van 2.95
voor

2.30

4+1 grais!
van 11.90 9.50
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

land. Op Paaszondag 21 april is
er een wandeling in Catsop en op
Paasmaandag 22 kunt u met de
gids mee in Camerig-Kuttingen.
Startpunten, tijdstippen en overige informatie is te raadplegen
via de website:
www.ikl-limburg.nl/
bloesemmaand.

input van ons en vragen ook een
ieder de gemeentelijke enquête
vroegtijdig in te vullen.
Voor verdere recties of meer
info: Teus Mallée, 06 12191987
of E-mail:
secretariaat@kernoverlegeys.net

Vereniging Koninklijk
Gedecoreerden
Simpelveld-Bocholtz
SIMPELVELD - De Vereniging Ko-

ninklijk Gedecoreerden Simpelveld-Bocholtz houdt op dinsdag
30 april a.s. om 20.00 uur de
jaarvergadering in lokaal Oud
Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat
11 te Bocholtz. Naast de gebruikelijke jaarstukken wordt ook
aandacht besteed aan de dagtocht die de vereniging op dinsdag 4 juni a.s. organiseert voor
haar leden en hun partners. De
toch voert het gezelschap naar
Maria Laach en Andernach.
Verder komt ter sprake de barbecue die plaatsvindt op zaterdag
22 juni 2019 in of om café Oud
Bocholtz, e.e.a. afhankelijk van
het weer.
Aanmelding voor zowel de dagtocht als de barbecue dient plaats
te vinden bij het secretariaat.

Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

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

geldig t/m a.s. zaterdag

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

€

6.55

Rosbief met gratis rode wijnsaus
500 gr. € 6,98
Scalopine met gratis witte wijnsaus 100 gr. € 2,75
Biefreepjes in truffel marinade
100 gr. € 1,98
Rib karbonade
4 halen 3 betalen
Kip saté 500 gr. met nasi
voor € 6,25
Babi pangang met bami
500 gr. € 7,25
Pulled pork wraps
per stuk € 3,25
Zalm wraps
per stuk € 4,25
Pasta scampi
100 gr. € 1,45
Kijk voor een Paasmenu op onze site of facebook!

achterham
100 gr. dub. geb. pastei
100 gr. grillspek
500 gr. koude schotel
100 gr.

samen e

9.98

zetfouten voorbehouden
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Onze
aanbiedingen:
t/m
zaterdag a.s.
di. / wo. aanb.

Menu van de week

Gehakt of
braadworst

Vlaams stooflapje met kriekensaus,

kilo €

puree en verse boontjes

6.98

kant & klaar

Gehaktballetjes
in tomatensaus

per portie €

6.75

do. / vr. / za. aanbieding
VLEESWAREN

2.45
Breydelspek
100 gr. € 1.49
Goulash
500 gr. € 6.50 Champignonworst 100 gr. € 1.29
Achterham
100 gr. € 2.09
Macaroni
500 gr. € 3.75 VERS VLEES
Gem. Biefreepjes
100 gr. € 2.25
Malse runderlappen 500 gr. € 6.25
Kophaasjes
500 gr. € 6.25
Varkensilet
500 gr. € 6.50
500 gr. €

afdeling Bocholtz

Blijf Vitaal
BOCHOLTZ - Wandel iedere 3e

Mededelingen:
• Maandag 15 april Paasviering
met kienen. Wij beginnen om
19.00 uur met een H. Mis in de
dagkapel. Deze mis wordt opgedragen voor alle levende en
overleden leden van Zij-Actief
Bocholtz. Om 20.00 uur gaan
we genieten van Paasbrood en
tietsjen we een eitje. Aansluitend op dit programma gaan we
“Paaskienen”. Kaarten € 2,50.
Vergeet niet de kienfiches mee te
brengen.
• Donderdag 25 april excursie en wandeling Sibelcogroeve
Heerlen met gids. Wij vertrekken
om 13.00 uur achter de kerk. Er
kunnen max. 35 personen deelnemen aan deze activiteit. Introducés mogen ook mee. Na afloop
soep met broodjes. Aanmelden
voor 13 april bij Jeanne Dautzenberg tel 045-5444761. Geef duidelijk aan wanneer je kunt/wilt
autorijden. Onder begeleiding
van een gids , die uitleg geeft over
de flora en Fauna, verkennen we
het gebied.
• Dinsdag 7 mei Bedevaart Moresnet.. Wij lopen vanaf het
Drielandenpunt te Vaals naar
Moresnet en terug. Vertrek per
auto om 10.00 uur achter de
kerk in Bocholtz. Mensen die
niet meelopen dienen om 13.00

dinsdag v/d maand (dinsdag
16 april) 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.

uur aanwezig te zijn in de kerk
van Moresnet voor aanvang viering. Aansluitend aan deze viering volgen wij in het park de
Kruisweg (Calvarienberg) met
14 staties. Na afloop drinken we
koffie of eten iets lekkers en gaan
de “lopers” weer terug naar het
Drielandenpunt. Rond de klok
van 17.00 uur zijn wij weer in
Bocholtz. Het is en blijft altijd
een hele bijzondere dag. Wil je
mee meld je dan aan bij Jeanne
Dautzenberg en geef duidelijk
aan of
A) je mee loopt en of je auto rijdt
naar Drielandenpunt om 10.00
uur
B) naar Moresnet komt per auto
en andere leden kunt meenemen.
Doe dit aanmelden voor vrijdag
26 april
• Zaterdag 11 mei Mariaviering

6.25

Schwarzwalder schinken 100 gr. €

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

Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar preventie
hart-en vaatziekten bij patiënten met diabetes type 2
MAASTRICHT - Veel diabetici heb-

ben een verhoogde kans op het
ontwikkelen van een hartaandoening. In eerder onderzoek is
gebleken dat dit risico met meer
dan helft omlaag kan worden gebracht door behandeling met een
hoge dosering van bloeddrukverlagende medicijnen. Dit onderzoek gaat het effect van deze
medicijnen verder onderzoeken.
Deelnemers worden door loting
ingedeeld in 2 groepen. Bij groep
1 verandert er niets aan de medicijnen. Groep 2 krijgt naast de al
voorgeschreven medicijnen, ook
bloeddrukverlagende medicijnen. Indien u al bloeddrukverlagende medicijnen gebruikt, zullen deze worden opgehoogd voor
zover haalbaar.
Er zijn in beide groepen 4 geplande visites op de poli cardiologie van het MUMC + verspreid over 2 jaar. Deelnemers

in kerk Margraten om 19.00 uur.
Het Zij-Actiefkoor van Kring
Heuvelland zal dan voor de laatste keer zingen en deze H. Mis
opluisteren. Dit is hun laatste
optreden.

in de groep die extra medicijnen
krijgen hebben mogelijke nog 4
extra visites nodig vanwege het
aanpassen van de bloeddrukverlagende medicijnen.
Bij alle bezoeken wordt de bloeddruk gemeten, een hartfilmpje
gemaakt , een vragenlijst ingevuld, bloed en urine verzameld en worden de medicijnen
gecontroleerd.
Bij het eerste bezoek mag u 8 uur
ervoor niets eten en wordt er een
echo van het hart gemaakt. Bij
het laatste bezoek wordt er nogmaals een echo gemaakt.
Bent u geïnteresseerd om deel te
nemen aan dit onderzoek of wilt
u meer informatie? Neem dan
contact met via Drs Kjeld Vossen; kjeld.vossen@mumc.nl, bel
naar 043-38771148 of via Mw
Jeannique Vranken & Drs Mireille Spanjers Cardio Research tel
043-38775091.

Bezorg(st)er gezocht
Voor een route in Vaals en
Mechelen zoeken we nog
een sporieve bezorger
voor d’r Troebadoer.
info@weekbladtroebadoer.nl
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Voor al uw interieur- en bedrijfsfotograie
www.johnkreuknietfotograie.nl / info.johnkreuknietfotograie.nl
telefoon 06 - 4140 3459

SIMPELVELD - Het 575 jarig be-

staands jubileum van onze
vereniging en het 250e bondsschuttersfeest van onze bond, de
RKZLSB, dat wij op 24, 25 en 26

augustus mochten organiseren,
was een enorm succes. Niet alleen vanwege de grote bezoekers
aantallen maar zeker ook wat
betreft de zeer positieve respons
vanuit de schutterswereld en
daarbuiten. Nu staat echter het
nieuwe schutters seizoen voor de
deur en wij starten met ons tra-

ditionele Patroonsfeest, en wel
op zaterdag 13 april a.s. De muzikale omlijsting van deze mis is
in handen van zangkoor Huls.
Wij willen iedereen dan ook van
harte uitnodigen.
Programma:
- Om 17.30 uur zal de schutterij
de H.Mis bijwonen welke on-

der meer in het teken zal staan
van ons patroonsfeest.
- Om 18.30 uur zal de schutterij
haar overleden leden herdenken op het plaatselijk kerkhof.
- Tot slot zullen wij vanaf 19.30
uur een feestavond organiseren
in ons clublokaal “Partycentrum Oud Zumpelveld”.

- FORESTI - BRAUN - EUGEN KLEIN - MAX FABER -

nieuwe collectie

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

LUCIA - MICHÈLE - MUSETTI - STEINBOCK - AVERARDO BESSI -

Nieuws van Schutterij
St. George K.E.

VAN DEN BERG

MODEHUIS
Klompstraat 49 | Heerlen | 045 - 571 32 76
‘s maandags gesloten - geen koopavond - parkeerplaats voor de deur
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Paasactie
Scouting Sint Lucia
SIMPELVELD - Scouting Sint Lu-

cia komt binnenkort, en wel op
vrijdag 12 april tussen 18:00 en
20:00 uur en op zaterdag 13 april
tussen 10:00 en 12:00 uur weer
bij u langs om geld op te halen
voor onze traditionele paasactie. In het verleden hebben wij
ook altijd paaseieren opgehaald,
echter omdat wij toch een aantal keer eieren gekregen hebben
waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum was overschreden
willen wij deze eieren nu liever
zelf kopen. De paasactie komt,
zoals dit reeds meer als 60 jaar
gebeurd, wederom ten goede aan
de zieken en ouderen van onze

Informatie
KBO Vaals
Wijziging telefoonnummer
Secretariaat KBO.
Het telefoonnummer van het
secretariaat KBO Vaals is gewijzigd. Het nieuwe nummer is
06-85124171. Het secretariaat is
bereikbaar op werkdagen tussen
10.00 uur en 13.00 uur. Mocht
het secretariaat niet bereikbaar
zijn op genoemde uren wordt u
binnen 48 uur terug gebeld.
Belastingservice.
Leden van KBO Vaals die nog gebruik willen maken van de belastingservice “Aangifte 2018” kunnen dit tot uiterlijk donderdag
18 april melden via bovenstaand
telefoonnummer.
Tieëkezinge
Op dinsdag 26 maart hadden we
onze gezellige middag “tieëkezenge” georganiseerd. Dhr. John
Halders verzorgde de muziek
waarvan iedereen genoot en uiteraard ook van harte meezong.
Tussendoor kwamen nog enkele
rondes bitterballen voorbij. Er
waren rond 70 personen. Het was
alweer een zeer geslaagde middag en iedereen ging tevreden
naar huis, velen met het verzoek
aan het bestuur om deze activiteit vaker te plannen. We zullen
deze wens natuurlijk bespreken
binnen bestuur en met de leden.
Maandelijkse wandeling.
Ondanks de minder goede
weersomstandigheden waren we
weer met 11 personen op 2 april
j.l. present voor onze maandelijkse wandeling. We waren net
onderweg en de weergoden lieten zich van de goede kant zien,
het stopte met regenen en de hele
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Simpelveldse gemeenschap. Op
paaszaterdag kunnen zij dan, op
aangeven van de Zonnebloem,
een bezoek verwachten van onze
jeugdleden die hen dan een paasmandje langs brengen. Voor velen is dat elk jaar weer een welkome traktatie. Wij hopen op
uw steun zodat wij onze zieke en
oudere medemens ook dit jaar
weer met een bezoekje kunnen
vereren. De kinderen van scouting Sint Lucia zijn te herkennen
aan het uniform. Bij twijfel kunt
u altijd vragen naar de leiding.
Zij gaan namelijk altijd met de
kinderen mee tijdens de paasactie. Kinderen zonder uniform en
waarbij geen leiding aanwezig is,
hoeft u dan ook geen donatie te
doen!

middag is het ook droog gebleven. We zijn naar Holset gewandeld, hadden daar onze pauze
en keerden via een andere route
tevreden terug naar ons uitgaanspunt. De volgende wandeling is
gepland op dinsdag 7 mei, vertrekpunt zoals altijd om 14.00
uur bij de voormalige Blokker.
Voor informatie kunt u contact
opnemen met: Elly Leenders
(043-3063415) of Tiny Lassauw
(043-3062587).

Lentemiddag
Jaarlijks organiseren wij met Sevagram de lentemiddag in zaal
Zera/Obelisk . Dit jaar op 22 mei
2019.
Het wordt een gezellige middag
van 14.00 tot 16.30 uur. U ontvangt 2 koppen koffie of thee en
1 stuk vlaai, verder 2 consumptie
penningen en warme snacks. Wij
hebben live muziek en er worden
lootjes verkocht voor de tombola. Voor dit pakket betaalt U
als lid van de KBO € 7,50. Niet
leden betalen € 15,00. Aanmelden kan tot 30 april 2019, bij mevrouw Sterck tel 043-3063435 op
werkdagen tussen 17.00 en 20.00
uur. Betalen a.u.b. via bankrekening NL91RABO0132297299
o.v.v. Lentemiddag. De betaling
moet uiterlijk 08 mei op de rekening van KBO Vaals bijgeboekt
zijn. De zaal is open vanaf 13.30

uur. Wij wensen U veel plezier.

Dagtocht 19 juni
Romantiek aan de Moezel met
als hoogtepunt een bezoek aan
Bernkastel-Kues.
In de volgende Nestor bijlage
(april 2019) volgt de complete
informatie.
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

Halve dagtocht 31 juli
We bezoeken het Limburg museum in Venlo. Na dit bezoek gaan
we richting “centrum Venlo”
waar een ieder op eigen gelegenheid de stad kan verkennen.
In de volgende Nestor bijlage
(april 2019) volgt de complete
informatie.

1e Paasdag: Paasbrunch
tussen 12.00 en 14.30u voor € 19,00 p.p.
Feestelijk warm/koud bufet incl. koie/thee
Deze brunch is alleen op reservering
*****

Diverse menu’s uit onze nieuwe menukaart

3-gangen lentemenu voor € 25,00
3-gangen lunchkeuzemenu voor € 15,70 (tot 16.00u te bestellen)
Diverse
3-gangen dagmenu € 20,95
mogelijkheden
3-gangen wandelkeuzemenu € 24,70
voor
groepsdiners
3-gangen pizza-pastamenu € 19,90
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Bohemian Rhapsody
in de Kopermolen
Zaterdag 13 en zondag 14 april,
20.00 uur. Zaal open om 19.30
uur. De Kopermolen (Lutherse
Kerk) von Clermontplein 11,
Vaals
…Heuvelland Cinema voor de 2e
maal te gast in De Kopermolen…
Het cinema-team van Rotaryclub Gulpen-Vaals draait op zaterdag 13 en op zondag 14 april
2019 met trots de film “Bohemian Rhapsody” uit 2018. Voor
de tweede keer in dit jubileumseizoen is Heuvelland Cinema te
gast in de culturele parel van het
grensstadje Vaals: het Centrum
voor Kunst en Cultuur de Kopermolen. De belangstelling voor
deze film is in de voorverkoop zo
groot dat de organisatoren besloten hebben tot twee voorstellingen en wel op zaterdagavond 13
en op zondagavond 14 april.
De film “Bohemian Rhapsody”
is een biografische film uit 2018
over de Britse rockband Queen,
hun muziek en het turbulente leven van de bijzondere leadzanger
Freddy Mercury. De film volgt
de snelle opkomst van Queen
en de lotgevallen van de aan aids
overleden zanger. Het betreft een
Brits-Amerikaanse
productie
van 20th Century Fox, New Regency, GK Films en Queen Films.
Bohemian Rhapsody wint de
meeste Oscars in 2019, 4 stuks
met onder meer de eerste prijs
voor Rami Malek (Freddie M)
als Beste Hoofdrolspeler.
Entree € 12,50. Entreekaarten
kunt u bestellen via de website
www.heuvellandcinema.nl

Kienen bij spaarclub
de Remise in Partij

Aanbieding week 15 en 16 2019 • Geldig van maandag 8 april t/m zaterdag 20 april 2019

Paasbuffetten (ophalen op zaterdag 20 april 2019)
Paasbuffet

€ 10,99 per persoon
Koude schotel, gevuld tomaatje, gevuld scharrelei, ardennerham met meloen, ham-aspergerolletje,
gebraden drumstick, rauwkost, vers fruit garnering, cocktailsaus, uitjes Monegask, stokbrood en kruidenboter.

Paasbuffet de luxe

€ 13,50 per persoon

Buffet gelijk aan het paasbuffet met als toevoeging Pasveld kalfsragout.

Gourmetschalen en menu’s
Gourmetschaal

€ 6,70 per persoon

Naturel en gemarineerde biefstuk, varkenshaas, kipfilet, beefburger en gourmetworst.

Gourmetmenu

€ 12,60 per persoon
Vleesschaal uitgebreid met drie soorten salades, koude schotel, sauzen, ui, paprika, champignon, kruidenboter en stokbrood.

Paasgourmetschaal
€ 8,00 per persoon
Kogelbiefstuk, gemarineerd kipspiesje, gemarineerde kalkoenbiefstuk, kalfsschnitzel en gemarineerd filetlapje.
Paargourmetmenu
€ 13,90 per persoon
Vleesschaal uitgebreid met drie soorten salades, koude schotel, sauzen, ui, paprika, champignon, kruidenboter en stokbrood.

Lamsvlees voor een geslaagd paasdiner
Lams frenched racks
Lamsfilet
Lamsnekfilet
Lamsbout naturel
Lamsschouder zonder been
Lamsmergueze
Lamsgehakt
Lamsburger

€ 3,03
€ 3,45
€ 2,26
€ 1,60
€ 1,39
€ 1,29
€ 1,02
€ 1,29

per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g

Rollades en specialiteiten voor de pasen (verpakt in een braadzak van ca 1 kg., ovenklaar)
Paasfiletrollade (gevuld met gehakt, ham, asperge en ei)
Italiaanse kalkoenrollade (gevuld met gehakt, parmaham en truffel)
Kip pesto rollade (met tomaat, mozzarella en ontbijtspek)
Kalfsrollade (gevuld met gehakt en een mix van diverse champignons)
Paashaasje (varkenshaasje met groene asperges en parmaham)
Stroganoffsaus (bakje a circa 300g)
Champignonsaus (bakje a circa 300g)

€ 1,08
€ 1,43
€ 1,49
€ 2,19
€ 1,70
€ 0,98
€ 0,98

per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g

€ 1,85
€ 2,35
€ 2,63
€ 1,47
€ 2,11
€ 2,05
€ 2,35
€ 2,35

per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g
per 100g

Ambachtelijke vleeswaren uit eigen worstmakerij
Gekookte ambachtelijke achterham
Gebraden rosbief Blanc Bleu Belge
Rookvlees Blanc Bleu Belge
Gebakken pastei
Gekookte ham van het Kuusj varken uit Hilleshagen
Gekookte aspergeham
Limburgse Heuvellandham
Speen rugfilet rollade gesneden

Paasbestellingen kunnen tot en met donderdag 18 april worden geplaatst.

PARTIJ - Op Paasmaandag 22

april organiseert Spaarclub De
Remise voor de tweede keer een
kien-avond waar wederom hele
mooie prijzen te winnen zijn.
Hoofdprijs zal een goed gevulde
levensmiddelenmand zijn. Deze
kien-avond zal plaats vinden in
Café De Remise, Partijerweg 35
in Partij. Iedereen is welkom,
neem wel je eigen fiches mee.

Slagerij Kusters Margraten

Openingstijden

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

Prijs van een losse kaart is € 2,00
en een grote kaart waarop alle
nummers staan kost € 8,00.

We spelen de gehele avond met
dezelfde kaarten waarbij in de
pauze eenmalig de mogelijkheid

Koningsdag
Simpelveld
zaterdag 27 april
v.a. 14.00 uur
Irmstraat

17.00 uur:
Oranjetocht
door Simpelveld

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-17.00

is om je kaart om te ruilen.
Start kaartverkoop: 19.00 uur,
aanvang kienen: 20.00 uur.

Oudhollandse spelen
Schminken
Ballonnenclown
Huifkartocht
Muziek
Springkussen
Carrousel
Fiets versieren
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Sophianum: de LSD
komt er alweer aan

Onderhoud
Reparaties
APK-keuring
Aircoservice

GULPEN - De Laatste School Dag,

oftewel de LSD, staat weer voor
de deur. Opnieuw een grote
groep leerlingen van het Sophianum die de laatste schooldag
gaan vieren, alvorens zij aan hun
echt laatste periode op het Sophianum beginnen: het Centraal
Schriftelijk Eindexamen. Vrijdag
12 april is het zover. Het thema
waarvoor zij gekozen hebben
is ‘Après Schule’. Er is een mooi
programma samengesteld, dat er
als volgt uitziet:
07.45-09.20 uur: examenstunt in
de wei achter de school met aansluitend een ontbijt in de aula.
09.20-10.45 uur: diverse activiteiten in en rondom school
met o.a. curlingbaan, fotohokje,
spellen.
11.00-12.00 uur: optreden van
‘Wir Sind Spitze’ in de aula.
12.00-13.00 uur: diverse foodtrucks en afsluitende brunch.
Om 13.30 uur eindigen de dagactiviteiten. In de avond vindt
vervolgens weer de traditionele
aankomstceremonie plaats op
het plein bij Mosaqua. Dat evenement trekt altijd heel veel
toeschouwers van zowel mensen in als buiten de school. Half
Zuid-Limburg is dan te vinden
op het evenementenplein, waar
ze zullen genieten van mooie
auto’s, nog mooiere outfits van
onze examenleerlingen en een
spectaculaire sfeer. Honderden
examenleerlingen zullen, onder groots applaus, de rode loper bewandelen. Een moment
om nooit meer te vergeten…
Het spektakel met onder andere
een DJ en een aantal cheerleaders begint om 19.30 uur en zal
rond 21.30 uur eindigen. Vanaf
21.30 uur is er in de aula van de
school een gala-buffet. Om 23.00
uur worden alle activiteiten op
school beëindigd.

Joost van Can

van personenauto’s, bedrijfswagen & campers
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

Marktconcert
in de Kopermolen

Galaconcert met
Brassband Limburg

Marktconcert met Guido Maes
Dinsdag 16 april 2019, 12-12.30
uur. De Kopermolen (Lutherse
Kerk), von Clermontplein 11,
Vaals

WITTEM - De bekende Brassband

Op dinsdag 16 april vindt er
weer een marktconcert in de
Kopermolen plaats. Organist is
Guido Maes. Maes, die een eerste prijs op het Euregionaal concours voor amateurorganisten
won, heeft zich intensief in het
spelen van orgelliteratuur uit
verschillende stijlperiodes verdiept. Hij is bekend door radioopnames en concerten in Benelux en Duitsland.
Entree vrije gave.
www.dekopermolenvaals.nl
tel: +31 (0)43 3064668

Bezorg(st)er gezocht
Voor een route in Vaals en
Mechelen zoeken we nog
een sporieve bezorger
voor d’r Troebadoer.
info@weekbladtroebadoer.nl

Boekenmarkt Rolduc Tentoonstelling
KERKRADE - Op zaterdag 13 april kruisweg en beelden
a.s. wordt er van 10.00 -15.00
uur een boekenmarkt gehouden
in het Grootseminarie Rolduc,
Heyendallaan 82 te Kerkrade.
Toegang gratis.

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

VAALS - Gemaakt door Jo de
Vreede in zorgcentrum Langedael van 12 t/m 14 april van 13.30
tot 16.30 uur.

Limburg verzorgt op zaterdag
13 april in de Kloosterbibliotheek Wittem een themaconcert
onder de titel ‘Rule Brittania’. De
Limburgse topband staat onder
leiding van Renato Meli. Solist
tijdens dit concert is Robbert
Vos, één van de succesvolle euphoniumspelers van ons land.
Brassband Limburg brengt op
deze avond een hoogstaand en
zeer gevarieerd programma ten
gehore. Het programma vermeldt onder meer de beroemde
English Heritage van George
Lloyd, een werk dat ook door
diverse topfanfares is uitgevoerd.
Brassband Limburg werd in 1981
opgericht en komt sinds jaar en
dag uit in de hoogste kampioensdivisie. De band staat sinds
2011 onder leiding van Renato
Meli.
Robbert Vos soleert in Wittem
in drie werken: in Rule Brittania
(Hartman), in twee delen van
het Concert voor Euphonium
van Peter Graham en in Solitary
Prayer van Marco Pütz.
Hoewel het concert in Wittem
door Brassband Limburg zelf
wordt georganiseerd kunnen tot
10 april ook kaartjes worden gereserveerd via Jef Brauers via 0610212183 of via jbrauers@ziggo.
nl Het concert begint op 13 april
om 20 uur: de entree is 12 euro.

Opbrengst Amnestycollecte in
Bocholt en Simpelveld
Enkele weken geleden werd in
gemeente Simpelveld gecollecteerd voor de landelijke organisatie van Amnesty International,
een organisatie die zich wereldwijd sterk maakt voor mensenrechten. In te veel landen zitten
juist de goede mensen in de gevangenis en hebben dictators
het voor het zeggen. Daaraan
probeert Amnesty iets te doen,
regelmatig met succes door de
grote schrijfcampagnes wereldwijd voor individuele personen.
Vaak gaat het om personen die
zich kritisch opstelen tegen
een regime, zoals advocaten en
journalisten die opkomen voor
mensenrechten. Blijkbaar zijn
dictactors toch gevoelig voor te
grote negatieve wereldwijde publiciteit. De collecte die in relatief slecht weer werd gehouden,
heeft de mooie som opgebracht
van 973,14 euro. De lokale werkgroep van Amnesty die in de gemeente de collecte organiseerde
dankt alle gulle gevers van harte
voor hun bijdrage. Ook een extra dank aan al die collectanten
die weer en weder dienende zich
hebben uitgesloofd om van deze
collecte een succes te maken.
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Informaie
2019

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

week 15

Gemeentehuis gesloten rondom Pasen
In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het
gemeentehuis gesloten op vrijdag 19 april en maandag 22 april.
Dinsdag 23 april staan wij om 8.30 uur weer voor u klaar.
E

Voor aangite van geboorte of overlijden is de ambtenaar
burgerlijke stand op vrijdag 19 april tussen 09.00 en 10.00 uur
telefonisch bereikbaar voor het maken van een afspraak:
06 – 29 40 89 36.

E

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

E

Hebt u ondersteuning nodig voor kinderen tot 18 jaar?
Dan kunt u in zeer dringende situaies bellen met het Team
Spoedeisende Hulp van Bureau Jeugdzorg: 088 – 007 29 90.

E

Voor dringende situaies rondom volwassenen belt u met
Sensoor: 0900 - 0767.

Watertap weer aangesloten
Vanaf april kan er weer lekker drinkwater
worden getapt op de Markt in Simpelveld.
Inwoners en voorbijgangers kunnen grais
gebruik maken van de WML Watertap. Gemeente Simpelveld wil hiermee een gastvrij
gebaar maken en een bijdrage leveren aan
duurzaamheid en gezondheid.

Grais drinkwater in de wijk

Limburgers en bezoekers van lekker drinkwater te voorzien. Het drinkwater stroomt al
via leidingen door heel Limburg en hoet niet
over de halve wereld vervoerd te worden in
plasic wegwerplessen. Limburgs drinkwater:
duurzaam, gezond maar vooral lekker!
Informaie over de WML Watertap:
www.wml.nl/openbaartappunt

Het drinken van kraanwater is gezond en
duurzaam. WML simuleert het drinken ervan
door samen met de gemeente ook onderweg
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).

10
II

gemeenteberichten
Simpelveldnr.| 15
nr.| 15
| dinsdag
april 2019
weekblad d’r Troebadoer
dinsdag
9 april92019

gemeenteberichten
Simpelveldnr.| 15
nr.| 15
| dinsdag
april 2019
weekblad d’r Troebadoer
dinsdag
9 april92019

11
III

Miljoenenlijn wint Willem Wolf prijs 2018
Siching Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) heet de Willem Wolf Prijs
gewonnen. ZLSM krijgt de prijs voor de
reconstrucie van een historische draaischijf
op het monumentale spoorwegemplacement
in Simpelveld.
De Willem Wolf Prijs ondersteunt (lokale)
iniiaieven op het terrein van de techniekgeschiedenis onder het moto ‘men moet het
verleden kennen om zicht te hebben op de
toekomst’. ZLSM-voorziter Michel Schellekens nam de prijs in ontvangst.
De jury was enthousiast over het project-

voorstel van de ZLSM. Op het emplacement
in Simpelveld wordt het spoorwegmaterieel
onderhouden en gerestaureerd. ZLSM wil in
Simpelveld laten zien wat er komt kijken bij
het exploiteren van een historische spoorlijn.
Het herstel en weer in gebruik nemen van de
oorspronkelijk in 1929 gebouwde draaischijf
levert daaraan een wezenlijke bijdrage.

wen tot een locaie met nog meer beleving
waar bezoekers langer willen verblijven.”
E Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers
Alarmnummer Ambulance/
Brandweer/Poliie

112

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

Wethouder Hub Hodinius (cultuur en toerisme) feliciteert de ZLSM van harte met deze
toekenning. “De reconstrucie van de historische draaischijf past helemaal in de plannen
om de staionsomgeving verder uit te bou-

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

Gevonden voorwerpen
In maart 2019 zijn de volgende voorwerpen
bij de gemeente Simpelveld in bewaring
Zaaknummer
111263
111264
111674
111914

gegeven of kenbaar gemaakt dat ze gevonden zijn:

Gevonden voorwerp
Mountainbike
Hereniets
Kinderiets
Horloge

wanneer
maart
maart
maart
maart

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

E

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

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

waar
Dr. Schweitzerstraat
Markt thv. Muyrers & Wijnen
Stampstraat thv. waterbufer
Scheelenstraat

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.
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Oiciële bekendmakingen en mededelingen
E Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Dossiernummer: 112362
E

Voor: Uitbreiding woonhuis en aanbouw
garage
Locaie: Rolduckerweg 13,
6369 GS Simpelveld
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Dossiernummer: 112433

E

Voor: Plaatsen dakkapel
Locaie: Vlengendaal 82,
6351 HE Bocholtz
Datum ontvangst: 22 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
•

Voor: Verbouwen woning
Locaie: Vlengendaal 87,
6351 HC Bocholtz
Datum ontvangst: 19 maart 2019

E Kennisgeving beschikking wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure

Verzenddatum: 2 april 2019
Dossiernummer: 108748
E

Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:
E

E

Voor: Gewijzigde omgevingsvergunning
voor het aanbrengen van een afdeklaag op de voormalige stortlocaie
ten opzichte van de verleende
omgevingsvergunning d.d. 18 september 2018.
Locaie: Gillissenstraat ong.
Verzenddatum: 14 maart 2019
Dossiernummer: 97759
Voor: het plaatsen van een hekwerk met
toegangspoort aan de achterzijde
van de sporthal.
Locaie: Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz

E Evenementenvergunningen
De burgemeester van Simpelveld maakt
bekend dat:
E

E

aan het bestuur van ‘Siching Amstel
Gold Race’ (KVK 41210442) een evenementenvergunning ex. arikel 2:19 Apv
wordt verleend voor het houden van de
wielertoertocht ‘Toerversie Amstel Gold
Race’ op 20 april 2019 in de gemeente
Simpelveld.
aan het bestuur van siching ‘Organisaiecomité Hel van het Mergelland’ (KvK

Volg ons op
Twiter, Facebook
en Instagram

Dossiernummer: 112534

Voor: het plaatsen van lichtmasten bij de
voetbalvelden
Locaie: Neerhagerbos 5,
6351 JJ Bocholtz.
Verzenddatum: 3 april 2019
Dossiernummer: 110866

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de
verzenddatum zes weken ter inzage in het
gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de
documenten inzien ijdens de openingsijden
of op afspraak.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan
kunt u bezwaar maken. U heet daarvoor zes
weken de ijd (vanaf verzenddatum).
Wat moet er in het bezwaarschrit staan?
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;

41076931) een evenementenvergunning ex. arikel 2:19 Apv wordt verleend
voor het houden van de wielertoertocht
‘Volta Limburg Classic’ op 7 april 2019 in
de gemeente Simpelveld.
Bezwaar
Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
- een bezwaarschrit indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000
(6369 ZG) Simpelveld.
Dit bezwaarschrit dient te worden ondertekend en ten minste te bevaten:

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.

- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het
bezwaarschrit verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrit.
Stuur uw bezwaarschrit naar het college
van burgemeester en wethouders, postbus
21000, 6369 ZG Simpelveld.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de 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.

1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaarschrit is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrit schorst de werking van
het besluit niet.
Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals
hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Limburg, sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.

Bezoek ook onze website
www.simpelveld.nl
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Night Run op Goede
Vrijdag in Brunssum
BRUNSSUM - Op vrijdag 19 april

wordt bij het klimbos van Park
het Plateau vanaf 21:00 uur een
night-run georganiseerd. Er
zijn routes van 3 en 7 km door
het Schutterspark in Brunssum,
deels verhard en deels onverharde paden over hellend terrein.
Veel leuke lichteffecten en shows
en op het einde van het parcours
speelt de bekende sambaband
Diversao.
Inschrijven kan via de website:
www.parkhetplateau.nl. Leeftijd
vanaf 10 jaar.
Adres: Ganzepool 17, Brunssum (afrit Brunssum Oost
buitenring).

Paasshow

Zondag 14 april in het Bocholtzer Bloemenhuis

Van 11.00 tot 16.00 uur
Met mooie verrassing aanbiedingen
graag tot ziens in het bloemenhuis

Groetjes Ancella
& team
Wilhelminastraat 13

* 6351 GN Bocholtz * 06-16858405

Op weg naar Pasen met de schilderingen en
kruiswegstaties van Aad de Haas
WAHLWILLER - Bij het aanschou-

“Floralia”
Paas-lentemarkt
VAALS - Op Palmzondag 14 april
houdt de Bloemenvereniging
“Floralia” haar jaarlijkse PaasLentemarkt. In de voorbije weken hebben onze leden kosten
noch moeite gespaard om met
hun creatieve handen weer diverse variaties van bloemstukken
en lente- en paasdecoraties in diverse soorten en maten te maken.
Er zijn creaties met kunstbloemen en andere materialen alsook
verse bloemen maar ook met
vaste plantjes verkrijgbaar. Voor
elk wat wils, zowel decoraties om
liggend of staand of hangend te
gebruiken, welke uw woonomgeving opfleuren en verfraaien.

Kom genieten van de gezellige
ambiance en de grote verscheidenheid aan artikelen welke door
de “Floralia” worden tentoongesteld en tegen redelijke prijzen
worden aangeboden.
Om een idee te krijgen van ons
aanbod : kijk op Facebookpagina
“Bloemenvereniging Floralia”
Tevens staat op onze fleurige
markt, zoals gewend, de koffie
met vlaai voor u klaar.
Wij heten iedereen van harte welkom op onze Paas-Lentemarkt in
Zaal Suisse, Maastrichterlaan 63
te Vaals van 11.00 tot 16.00 uur.

Word jij de beste
Collectant van Limburg?
De Dieren Bescherming zoekt
enthousiaste collectanten
voor Gulpen!
Wil je mee helpen bij de Collecte voor de Dieren, bel dan
06-43582754
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wen van het totaalkunstwerk
van Aad de Haas in de kerk van
Wahlwiller worden vele mensen geraakt door de bijzondere
en mystieke sfeer die zijn werk
in de kerkruimte teweeg brengt.
Aad de Haas was een visionair
schilder. Hij schilderde niet het
uiterlijke maar doorzag het innerlijke en beeldde dit trefzeker
uit. Door te laten zien wat er
werkelijk gebeurde bracht hij de
kruisweg terug tot de essentie.
Door de vloeiende figuren die
het lijdensverhaal van Jezus uitbeelden en de kleurvlakken die
zacht in elkaar overgaan, ontstaat een wonderbaarlijke wereld waarin het sterven van Jezus
een droom lijkt vol troost voor
iedereen. Aad de Haas maakte
het lijdensverhaal in de kerk van
Wahlwiller bijna voelbaar. Vooral
in de Goede Week is een bezoek
aan de kerk een indringende en
unieke belefenis.

Vieringen in de Goede Week
Witte Donderdag 18 april om
19.00 uur herdenken wij het laatste avondmaal van Jezus en zijn
leerlingen en de instelling van de
Eucharistie. De Schola Cantorum zingt o.a. over de oprechte
liefde in het offerandelied ‘Ubi
Caritas est vera’.
Na de eucharistieviering nodigt

het kerkbestuur iedereen uit om
met het koor en de celebrant gezamenlijk een kop koffie/thee te
drinken om de instelling van de
Eucharistie te herdenken. Deelname is gratis.
Goede vrijdag 19 april om 15.00
uur herdenken wij het lijden en
de kruisdood van Jezus. Tijdens
de meditatieve dienst, ‘de graankorrel die moet sterven’ wordt
stilgestaan bij iedere kruiswegstatie. De Schola Cantorum zingt
hierbij passende gregoriaanse
gezangen.
Paaszaterdag 20 april om 19.00
uur herdenken wij het verblijf
van Jezus in zijn graf. Het is een
dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle paaswake. Vocaal Ensemble
Donna Voce zal met prachtige
gezangen de viering begeleiden
waarbij de nieuwe paaskaars
ontstoken en het water gewijd
wordt.
Zondag Hoogfeest van Pasen
21 april om 11.00 uur zingt de
Schola Cantorum tijdens het
intredelied ‘Resurrexi et adhuc
tecum sum’ (Ik ben verrezen en
nog altijd bij u). De plechtige
gregoriaanse hoogmis is boordevol Allelujastemming, Christus is
verrezen!! Zoals u van de Schola
Cantorum gewend bent, zal er
voor iedereen een vertaling van
de gezangen klaarliggen.

Ik bied aan mijn 3 wiel scootmobiel, comfortabel, sterk (ik weeg
130 kilo) luxueus met krachtige motor en compleet met allerlei
opties zoals knipperlichten, armleuningen, stokhouder, claxon,
voor en achter uit rijden, mandje enz. enz.
Geeft veel vrijheid om in het dorp of omgeving zelf te kunnen
gaan, geen parkeerplaats nodig, gewoon tot voor de deur of zelfs
naar binnen. Zeer weinig kilometers, minder dan 100 km.
Jammer, wel krassen. Kostte 2400 euro 3 jaar geleden.
Prijs met nieuwe acculader 995 euro.
bel snel;, de zomer komt eraan; Vaals, 043-750 2260

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
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100 jaar
SV Simpelveld
SIMPELVELD - De komende weken

zullen wij jullie het uitgebreide
programma voorschotelen van
het 100-jarig bestaansfeest van
de SV Simpelveld. Iedere feestdag zullen we uitgebreid aan bod
laten komen en deze week besteden wij aandacht aan vrijdag 31
mei: Reünie-avond

Jubilarissen
Om 16.00 uur worden onze jubilarissen ontvangen en zal het
interne gedeelte van start gaan.
De jubilarissen van dit jaar: Ralf
Thissen, Patrick Dooper, Frans
Ederveen, Ria Grond-Ladeur,
Leo Quaedflieg, Danny Schiffelers, allen 25 jaar. Jos van Loo,
Robert Knobbe, Henk Reinders,
Jan van Tilburg, allen 40 jaar.
Peter Rasing en Al Vermeeren 50
jaar. Jo Vijgen en Jan Vijgen 60
jaar. Na de interne huldiging zal
vanaf 17.30 uur de officiële receptie plaatsvinden. Het bestuur
en de jubilarissen zullen namens
de jubilerende vereniging plaatsnemen achter de receptietafel.
Oud-SV Simpelveld – Roda JC
94/95
Niemand minder dan één van
de succesvolste lichtingen van
Roda JC zullen hun opwachting
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maken tegen SV Simpelveld. Het
team van SV Simpelveld zal bestaan uit een mix van verschillende lichtingen. De aftrap zal
om 19.30 uur zijn.

KERNgezond
Verder zal deze wedstrijd ook in
het teken staan van het goede
doel KERNgezond. Maurice
Graef, ook speler bij Roda JC
94/95, is ambassadeur van de
stichting KERNgezond. Deze
Stichting inspireert jongeren om
een gezonde levensstijl te hanteren met als drie pijlers:
gezond bewegen, gezonde voeding en gezond
gedrag. Als sportvereniging staan we hier natuurlijk volledig achter.
Feestavond/reünie
Na afloop van de wedstrijd zal DJ Wim Frijns
in de tent achter de
draaitafel staan om de
reünie-avond muzikaal
te omlijsten. Tussendoor
zal Marleen Rutten ook
de tent uit zijn voegen
laten barsten met haar
bekende Limburgse en
Duitse repertoire. Verder staat deze avond in
het teken van het ontmoeten van vele oude
gezichten voor de SV.

Uitnodiging reünie
Alle leden en oud-leden hebben
per mail of post een brief gekregen met de uitnodiging voor
vrijdag 31 mei. We zullen hier
veel mensen mee bereikt hebben,
maar waarschijnlijk zullen er ook
adressen bij geweest zijn die niet
meer kloppen. Hierdoor hebben
we misschien niet iedereen kunnen bereiken met deze brief en
vragen wij U om onderstaande
brief als uitnodiging te zien.
Tickets

De entree voor de wedstrijd zal €
3,- bedragen. Hiervoor krijgt U
één consumptie en is € 1,- voor
het goede doel. De kaarten voor
deze wedstrijd gaan vooraf niet
in de voorverkoop.
Tickets voor de donderdagavond
en de zaterdagavond zijn verkrijgbaar bij Big Snack Oranjeplein (Oranjeplein 1a, Simpelveld), Hub Leclaire (hub@
hubleclaire.nl), VVV Zuid-Limburg en online via https://shop.
tickli.nl/tickets/sv-simpelveld en
www.svsimpelveld.nl.
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Klimkoers Hammer
voor eerst door
centrum Vaals
VAALS - Op vrijdag 7 juni fietsen
wereldtoppers zich het snot voor
de ogen op de Vaalserberg. De
gemeente Vaals is dan namelijk
voor de derde keer gastheer van
de klimwedstrijd van Hammer
Limburg. Rondom de wedstrijd
is er van alles te beleven in Vaals
voor zowel wielerliefhebbers als
gezinnen. Nieuw is dat de renners dit jaar voor het eerst iedere ronde door het centrum
van Vaals komen. Daarnaast
wordt de Vaalserberg voor het
eerst vanaf de Nederlandse kant
beklommen.
Hammer Limburg is onderdeel
van de wereldwijde wielerwedstrijd Hammer Series. De andere
wedstrijden van Hammer Series vinden plaats in Stavanger
(Noorwegen) en Hong Kong.
Hammer Limburg start op vrijdag 7 juni met de klimwedstrijd
in Vaals en wordt op zaterdag
(sprintwedstrijd) en zondag
(ploegenachtervolging) vervolgd
in Sittard-Geleen. Op vrijdag en
zaterdag zijn er punten te verdienen. Deze punten worden op
zondag omgezet in seconden en
dit is de voorsprong op de andere teams tijdens de ploegentijdrit. Bijzonder is dat bij deze
driedaagse wielerwedstrijd geen
individuele renner wint, maar
een hele wielerploeg. Dat maakt
het een dynamische en tactische
wedstrijd. Hammer Series is
daarmee een uniek concept in de
wielerwereld.

Vernieuwende wedstrijd
Tijdens de wedstrijd op vrijdag
in Vaals beklimmen de beste wielerploegen ter wereld het hoogste
punt van het Nederlandse vasteland. In totaal rijden de renners
tien rondes over en rond de
Vaalserberg. Voor het eerst komen de wielrenners dit jaar ook
iedere ronde door het centrum,
waardoor er in hartje Vaals een
fantastische Hammer-beleving
zal ontstaan. De lus door het
centrum loopt via de Gemmenicherweg en Bosstraat naar het
Von Clermontplein, waarna de
renners via de Bergstraat, Tentstraat en Viergrenzenweg weer
richting Drielandenpunt gaan.
Dat betekent dat de Vaalserberg
dit jaar voor het eerst vanaf de
Nederlandse kant beklommen
wordt. De start van de wedstrijd
is eveneens in het centrum van
Vaals, waarna er bij elke finishpassage (bovenop het Drielandenpunt) punten te verdienen
zijn. De echte wielerliefhebber
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gaat natuurlijk de Vaalserberg op
om z’n favoriete team liefst tien
keer zwoegend voor zijn/haar
neus voorbij te zien komen en
naar boven te schreeuwen.
Doordat er iedere ronde punten
te verdienen zijn, moeten de renners iedere ronde vol gas geven.
Dat maakt de Hammer Series een
uitermate aantrekkelijke wedstrijd om te kijken. Daar komt
bij dat alle grote WorldTourteams meedoen aan Hammer
Limburg, zoals Team Sunweb,
Jumbo-Visma, Team Sky, Lotto
Soudal, Deceuninck Quick-Step,
Mitchelton-Scott, Trek-Segafredo en UAE Emirates. Kortom,
alle topploegen staan aan de start
met hun absoluut beste renners;
onder andere Tom Dumoulin
stond de afgelopen twee jaar aan
de start in Vaals!

Activiteiten voor hele gezin
Behalve de wielerwedstrijd is er
voor en tijdens de koers op 7 juni
van alles te beleven in Vaals. Voor
jong en oud zijn er tal van activiteiten op de verschillende pleinen
rondom het parcours. Dat is niet
alleen leuk voor de echte wielerfan, maar het hele gezin kan
genieten van de vele festiviteiten die in het centrum van Vaals
worden georganiseerd. Vanaf het
begin van de middag staan onder andere de tourbussen van de
teams in de fanzone op het Prins
Willem-Alexanderplein en kunt
u zelfs een praatje met de wielrenners maken! Om 15.00 uur
start de klimwedstrijd. Houd de
kanalen van de gemeente Vaals
in de gaten om op de hoogte te
blijven van het randprogramma
op 7 juni.
Met toprenners die van heel
dichtbij te bewonderen zijn in
een spannende, vernieuwende
en toegankelijke opzet, is dit een
evenement voor jong en oud om
niet te missen!
Meer info over Hammer Limburg is te vinden op:
www.hammerseries.com

Wandelen in Bunde
en St Geertruid
Zondag 14 april wandeling in
Bunde. Vertrek bij het treinstation om 12.00 uur.
Donderdag 18 april wandeling
in St. Geertruid. Vertrek om
12.00 uur bij de kerk
Iedereen is welkom
Bijdrage slechts een euro!
Inlichtingen over de wandelingen
bij Norbert Maussen tel nummer
043-4504673 of 06-43582754

Veldeke-avond
met Linda Zijlmans
WITTEM - Veldekekrink Um Ma-

melis houdt op woensdag 17
april in de Kloosterbibliotheek
de jaarlijkse voorjaarsavond. Voor
de muziek zorgt dit keer zangeres
Linda Zijlmans; voor de verhalen
en gedichten zorgen Annie Franssen uit Eys/Simpelveld en Ger
Prickaertz uit Heerlen. De avond
begint om 20.00 uur; de entree is
7,50 euro. Leden van Veldeke betalen 5 euro. Reserveren kan bij
Jef Brauers, 06-10212183 of via
jbrauers@ziggo.nl.
Linda is een veelzijdige singersongwriter die met haar krachtige stem en pakkende uitstraling
vooral bij haar live-otpredens helemaal tot zijn recht komt. Haar
liedjes komen recht uit het hart.
Het zijn Limburgse liedjes die
echt raken, pop met een vleugje
Americana. Linda Zijlmans vertelt kleine en grote verhalen in
liedjes, met thema’s die voor iedereen herkenbaar zijn. In 2010
en 2017 werd ze genomineerd
voor de Jo Erensprijs (Nach van
’t Limburgse Leed). Linda’s single
Herfs werd eind 2018 uitgeroepen
tot beste liedje van 2018 en Linda
zelf werd uitgeroepen tot Beste
Limburgse Zangeres van 2018.

BBC’77
Kamp
Dit weekend is het zover: het
kamp! Op vrijdagavond verzamelen zo’n 40 BBC-ers zich op
locatie Kampidoe in België. Het
weer ziet er veelbelovend uit en
er staan veel leuke activiteiten
op de planning. Op naar een top
weekend! Let op: in verband met
het kamp is er geen jeugdtraining op zaterdag.
Paasdropping
Op Goede Vrijdag vindt de jaarlijkse paasdropping plaats. Ook
dit jaar hebben de organisatoren
hun best gedaan om voor jullie
een leuke speurtocht uit te zetten. Er wordt op vrijdagavond
verzameld in Sportcafé Wijngracht 9, om 19.00 uur. Hierna
zullen de eerste groepen vertrekken. Alle leden van BBC’77 kunnen deelnemen en mogen hun
familie, vrienden en kennissen
meenemen. Van tevoren aanmelden kan via het formulier op
de nettenkar. De avond zelf kan
men zich ook nog aanmelden
maar i.v.m inventariseren van
het eten wordt vooraf aanmelden gewaardeerd.
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Zeepkistenrace met
Baltus & co en déjà
nieuwe traptractor race in concert

Encantadas opent
WereldmuziekFestival

EPEN - Op Koningsdag zaterdag

WITTEM - Dit voorjaar houdt

27 april zal de bekende Zeepkistenrace georganiseerd worden.
Het centrum van Epen wordt
weer klaar gemaakt worden voor
een spectaculair evenement waar
spanning, sensatie en hilariteit
centraal zullen staan. Er wordt
een heus raceparcours ingericht
vanuit de Krekelstraat, via de
Wilhelminastraat en met de finish op het Patronaatsplein. De
zeepkistenrace start vanaf 13.00
uur. Er zullen meerdere deelnemersklassen worden ingesteld
voor de diverse leeftijden. Iedere
klasse zal meerdere manches rijden, met als doel een plek in de
spectaculaire finale.

Nieuw: traptractor race!
Dit jaar zal er een nieuw onderdeel worden toegevoegd aan het
evenement, namelijk een spannende traptractor race. Iedereen
die een traptractor in de schuur
heeft staan kan meedoen! Bij
deze wedstrijd zullen meerdere
traptractors tegelijk de afdaling
van het raceparcours maken,
dit zal zeker sensationele races
opleveren. Natuurlijk zal hierbij
gelden dat de snelste deelnemer
wint, het beloofd een spannende
wedstrijd te worden. Ook bij de
traptractor race worden meerdere deelnemersklassen ingesteld
voor de diverse leeftijden.
Iedereen wordt opgeroepen om
mee te doen! Bouw je eigen zeepkist of poets je traptractor helemaal glimmend en strijd mee
voor een plek op het podium.
De inschrijving is nu geopend,
je kunt inschrijven tot en met 20
april via
info@zeepkistenraceepen.nl
of een berichtje aan
facebook.com/ZeepkistenraceEpen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,per team. Zeepkistenrace Epen,
het gezelligste en spannendste
familie evenement in het Heuvelland op Koningsdag!

SIMPELVELD - Zaterdag 13 april

om 20.00 uur kunt u genieten
van de muzikale samenwerking
van de bekende band Baltus &
Co en het damesduo Déjà tijdens
een avondvullende theatershow
in Theater De Klimboom te
Simpelveld.
Begin 2018 wonnen de dames
van Déjà de eerste prijs tijdens
het straatmuzikantenfestival in
Heerlen. Desirée (Roermond)
en Julia (Düsseldorf) spelen dan
ook een zeer aanstekelijke mix
van akoestische covers en eigen
werk, zichzelf begeleidend op gitaar, piano en viool!!
Halverwege 2018 werd door de
mannen van Baltus & Co (Nuth,
Schimmert) het idee geopperd
om samen met Déjà een klein
theatertourtje te doen in het
voorjaar van 2019.
Na een avondje ‘jammen’ in augustus bleken de stemmen en
instrumenten van het zestal erg
goed te matchen!!
U bent van harte welkom. Entreeprijs € 10,- Reserveren kan
via 06-55954525 of via info@
puurweijersenweijers.nl

CultuurFonds Wittem voor de
zevende keer een WereldmuziekFestival. Het festival omvat
telkens vijf concerten, verdeeld
over drie in het voorjaar en twee
in het najaar. de opening van
het festival wordt dit keer verzorgd door de Belgische groep
Encantadas, die op 19 april zijn
opwachting maakt in de Kloos-

terbibliotheek Wittem. Het belooft bij voorbaat een bijzondere
avond te worden. Het negenkoppige gezelschap maakt namelijk
wereldmuziek in de meest brede
zin van het woord. Centraal
staan de vier dames die op een
geweldige manier de samenzang
verzorgen. Kijk niet gek op wanneer u eerst een prachtige Ierse
ballade hoort en daarna een opzwepend flamencolied. Of dat u
wordt meegenomen naar de muziek van de Andrew Sisters. De
dames worden bij hun zang ondersteund door een vijftal voortreffelijke muzikanten. Uiteraard
hebben alle leden van de groep
een gedegen muziekopleiding
achter de rug waarmee ze een
stevig fundament leggen onder
hun muziek.
Kaartjes voor dit bijzondere
concert zijn te reserveren via
Jef Brauers (06-10212183 of
jbrauers@ziggo.nl) en via de
receptie van Klooster Wittem
(043-4501741).
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Friture Oranje Plein
Oranjeplein 1a, Simpelveld

Koppel
menu:

Tel.: 045 - 5446624

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

e

5,-

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

Open weidefestijn
varkenshoederij Kuusj
MECHELEN - De Kuusje kudde kijkt

met smacht uit naar het nieuwe
weideseizoen! De lente 2019 is
begonnen en de kuusje kunnen
bijna niet wachten om naar de
weide gehoed te worden! Zondag
14 april is het zover! Iedereen is
van harte welkom! De toegang is
gratis! De locatie is Hilleshagerweg 47a te Mechelen.
Zodra de kuusje volop smullen
van een groene weide kunnen
ook de aanwezigen van ‘een groene weide’ genieten. Met een heerlijke kuusj BBQ en livemuziek.
Nieuw dit jaar is het Terraine Cu-

linaire. Een afgesloten deel van
de weide waar u kennis maakt
met de natuurlijke smaken van
Kuusj. Met o.a. een exclusieve
demo Kuusj uitbenen door
meesterslager Roy van Slagerij
Kusters BV, koken met Monique Monreau ( So this is Food,
finalist Masterchef Holland 2016
en ‘De nieuwe Lekkerbek’), en
Charles van Charlie’s Food &
Drinks. Deelnemen aan Terraine
Culinaire? Kijk op www.devar
kenshoederij.nl of informeer via
info@devarkenshoederij.nl
Het programma van het open
weidefestijn ziet er als volgt uit:
12:15 - 13:15 uur Hoeden van de
Kuusje Kudde naar de weide
13.30 - 21.00 uur Kuusj BBQ en
livemuziek
13.30 - 17.00 uur
Terraine Culinair
Wilt u genieten van
de kuusje die vooruit naar vroeger gehoed worden? Kom
dan naar het open
weidefestijn.

Hondenschool
Vaals ´90
VAALS - I.v.m. de zo-

mertijd zijn de oefentijden van Hondenschool Vaals´90
aangepast. De oefentijden (April – Sept.)
voor beginners zijn:
Dinsdag vanaf 18.00
uur. Voor gevorderden op woensdag
vanaf 18.00 uur. Iedere eerste woensdag
van de maand vind
een gezamenlijk oefenen (beginners en
gevorderden) plaats.
Bij hondenschool
Vaals `90 heeft iedere hondenbezitter/
ster de mogelijkheid,
het hele jaar door,
met haar/zijn hond
gehoorzaamheid en
Agility te oefenen.
Tijdens de deelname
aan de gehoorzaamheits- en agilityoe-

Festival op het
Sophianum
GULPEN - Op vrijdag 19 april

wordt in de aula op het Sophianum een spetterend festival georganiseerd: de FunFair Market.
Voor jong en oud zal hier van alles te beleven zijn: van muziek en
entertainment, tot (zelfgemaakte) producten, diensten en etenswaren. Zo zijn er naast lekkere
hapjes en drankjes ook allerlei
kraampjes waar je bijvoorbeeld
bloemen, meubels en sieraden
kunt kopen, je nagels kunt laten doen, een goochelshow kunt
bekijken of aan een loterij mee
kunt doen. Het bijzondere aan
de markt is dat alle bedrijfjes
door leerlingen worden gerund.

Het project
De FunFair Market is onderdeel van Company FunFair, een
tweedaags,
onderwijsproject
over ondernemerschap. Doel
van Company FunFair is leerlingen op een leuke en interactieve
manier te laten ervaren wat er
allemaal komt kijken bij ondernemen. Via allerlei interactieve
opdrachten kunnen punten worden gescoord, die de plaats op
de ranglijst bepalen. Een team
enthousiaste studenten begeleidt
de leerlingen in de klassen.
De markt
Om ervoor te zorgen dat de FunFair Market een succes wordt, is
het belangrijk dat er voldoende
klanten zijn waaraan de leerlingen hun producten of diensten
kunnen aanbieden. We roepen
feningen leert de hond het vertrouwen, op speelse manier, in
de baas te vinden en de relatie
Hond/Baas word versterkt.
Voor verdere informatie
H. van der Vegte, 043-3063973
Email: hvdv90@home.nl
Website: www.hvdv90.nl

dan ook iedereen op om 19 april
tussen 12:30 uur en 14:15 uur
naar de markt te komen. Op de
markt kan met muntjes worden
betaald, welke met pinpas en
contant geld te koop zijn. De opbrengst van de markt komt 100%
ten goede aan microkredietprojecten in ontwikkelingslanden.

Helemaal van deze tijd
Company FunFair is helemaal
van deze tijd: digitaal onderwijs
met behulp van nieuwe media en
communicatiemiddelen. Leerlingen gebruiken social media
om reclame te maken en maken
gebruik van smartphones om
hun bedrijfsplan op te stellen en
het informatiemateriaal te bestuderen. Ook besteedt het project
veel aandacht aan het belang van
maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Initiatiefnemers
Het project is een initiatief van
Stichting Cross Your Borders.
Deze stichting is in 2004 opgezet
door een groep jongeren die zich
betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief
sterk gegroeid en nemen jaarlijks
ongeveer 250 scholen deel aan
diens onderwijsprojecten. Naast
Company FunFair organiseert
Stichting Cross Your Borders
diverse andere onderwijsprojecten met betrekking tot mondiale
problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie
op www.crossyourborders.nl.
Op reis naar een
ontwikkelingsland
Het is voor de leerlingen ook
daadwerkelijk mogelijk om met
deze jongerenorganisatie de microkredietprojecten in ontwikkelingslanden te bezoeken en te
zien wat er met de opbrengst van
de markt gedaan wordt. Deze
reizen worden georganiseerd onder de naam Fairaway. Meer informatie hierover is te vinden op
www.fairaway.nl
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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!

sportnieuws

WNK Simpelveld
Fabiënne Schmitz
2x zilver op LK
Afgelopen weekend turnde Fabienne Schmitz van Gymnastiekvereniging Werk Naar Krachten de finale van de Limburgse
Kampioenschappen.
Op zaterdag turnde ze mooie,
strakke oefeningen waarmee ze
een 4e plaats in de meerkamp behaalde. Op zondag mocht ze nog
een keer strijden voor een medaille en dat lukte! Ze ging naar
huis met het zilver op sprong en
op brug en daarmee sloot ze haar
wedstrijdseizoen op een super
manier af. Fabiënne, super goed
gedaan! Wij zijn trots op je.

Fabiënne met haar 2 zilveren medailles

Helios
Laatste competitiewedstrijd Helios test voor finale
Oberliga!
Zaterdag 30 maart jl. vond de
laatste
competitiewedstrijd
plaats in de Oberliga. In Kreuztal versloeg Helios de plaatselijke
vereniging met grote cijfers. Met
798,5 kilopunten toonde het

team haar sterkte; TV Eichen
bleef met 552,3 kilopunten daar
ver bij achter. Daarmee heeft
KSV Helios al haar 6 wedstrijden
gewonnen en eindigt als eerste in
deze competitie.
In dit tot nu toe succesvolle seizoen zijn inmiddels de voorbereidingen voor de belangrijkste
wedstrijd om het kampioenschap
van de Oberliga, op 27 april a.s.,
in volle gang.
Zonder alles uit de kast te halen wilden de gewichtheffers uit
Simpelveld testen hoe ver ze al
gevorderd zijn. Dit bleek afgelopen zaterdag al heel ver te zijn
zodat het team met vertrouwen
naar de finale kan toewerken.
In haar tweede wedstrijd toonde
de 18-jarige Veerle van der Meulen haar klasse. Met 59 kilo bij het
trekken en 80 kilo bij het stoten
verbeterde ze haar persoonlijke
records met in totaal 12 kilo!
Ook Bas Goorden zette zijn ze-

Euverem 30 - 6271 PK Euverem (Gulpen) - tel.: 043 - 450 3715
info@gasthofeuverem.nl www.gasthofeuverem.nl
gereeks dit seizoen voort. Ook
hij verbeterde voor de zoveelste
maal dit jaar zijn persoonlijke
records: nu staan die op 62 kilo
(trekken) en 78 kilo (stoten).
Eric Aller werd alleen bij het stoten ingezet en behaalde 112 kilo.
Erwin Rasing liet 6 goede, stabiele beurten zien. De meest
wedstrijd-ervaren gewichtheffer
in het team is volledig gefocused
op de finale; de wedstrijd van
vandaag was voor hem een voorbereiding. Met 80 kilo (trekken)
en 110 kilo (bij het stoten) was
hij daarom zeer tevreden.
Tristan Delang nam de gelegenheid te baat om te testen waar
hij momenteel staat. Met een
evenaring van zijn pr bij het
trekken (100 kilo) en pr bij het
stoten (126 kilo) weet hij dat hij
absoluut nog niet zijn definitieve
top heeft bereikt. Hij zal erop gebrand zijn om in de finale de 105
kilo (trekken) alsmede de 130
kilo (stoten) wel op zijn conto te
kunnen schrijven.

Nieuws van Junokata
UBACHSBERG - Op 20 mei aan-

staande geven we een GRATIS
judotraining voor iedereen, dus
voor jong en oud, voor iedere
leeftijd is dit een fijne sport om
te beoefenen.
Wanneer: 20 mei 2019.
Hoe laat: 18.30-19.30 uur en tevens van 19.30-20.30 uur.
Waar: MFC de Auw Sjoeël, Oude
Schoolstraat 33 in Ubachsberg.
Verdere info: junokata.ubachsberg@gmail.com
Judo is goed voor:
-Algemene lichaamsbeweging
-Sociale vaardigheden
-Sterkt zelfvertrouwen
-Sportieve agressie verwerking
-Hygiëne
-Vallen en opstaan (winnen
– verliezen)

weekblad d’r Troebadoer nr. 15 | dinsdag 9 april 2019

kerk- & Familieberichten
Parochie H. Cunibertus
Zondag 14 april
H. Mis om 11.00 uur. Voor de
parochie.
Woensdag 17 april
H. Mis om 9 uur. Voor de
parochie.
Witte Donderdag 18 april
H. Mis om 19.00 uur. Voor de
parochie. Gezangen Schola
Cantorum.
Goede Vrijdag 19 april
Kruiswegmeditatie om 15.00 uur
Gezangen Schola Cantorum.

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius
Zaterdag 13 april
19:00 uur: H. Mis. Palmzaterdag.
Wijding van Palmtakken. Voor
Gerda Hagen-Debije. Jaardienst
voor ouders Schwanen-Schlüper
en alle overledenen van de
familie.
Witte-Donderdag 18 april.
Om 14:00 uur Boete en
Eucharistieviering voor
iedereen. Misintentie voor
Ouderenvereniging van
Wahl en Nijswiller. Na afloop
gezellig samenzijn voor
Ouderenvereniging in “Café A
Gen Baag).
Goede-Vrijdag 19 april.
Om 15:00 uur Kruisweg door
Lectoren. Kruisentocht: De
overweging in onze kerk
om ± 21.15 uur zal worden
opgeluisterd door enkele leden

In memoriam
Groot was de verslagenheid toen op dinsdag 2 april
ons het droevige bericht van het overlijden van onze
muziekvriend, lid en erelid bereikte.

WAHLWILLER

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.
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Nic Donlou

van ons Kerkelijk Zangkoor St.
Cecilia.
Mededeling:
Voor pastorale zaken kunt
u terecht bij het parochiesecretariaat. Tel. 043-4511243.
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.

Als 14-jarige jongen sloot hij vriendschap met de
mandoline. Het werd een vriendschap voor het leven.
Samen met heel veel vrienden heeft hij in mandoline
orkesten gespeeld. Toen in 1978 in Simpelveld
mandolinevereniging Sorriënto werd opgericht
werd Nic direct lid. Hij was zelf een goede muzikant
en steun voor de andere muzikanten om hem heen.
Met grote passie heeft hij zich voor Sorriënto
ingezet, niets was hem te veel. In de 40 jaar die hij
de muziek opleiding verzorgd heeft, hebben velen
bij hem de mandolinelessen gevolgd. Hij verzuimde
nooit en stond klaar voor iedereen. Zijn uitspraak
“proof is proof” zal ons altijd bijblijven. Hij was een
echt mensen mens. Hij zei hier zelf ooit over “De
vriendschap met de mandoline heeft mij heel veel
vrienden gebracht”. Sorriënto is hem heel veel dank
verschuldigd. Niet alleen op “de proof” maar ook als
vriend zullen we hem missen.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijk tijd.

EYS
Parochie H. Agatha
Zaterdag 13 april
19.00 uur: Gezinsmis
Palmpasen - Voorstellingsmis
communicantjes. Jaardienst Joep
Schreuders. Gest. Jrd. Michel
Senden. Miep Tychon-Havenith
(collecte). Voor leden en
overleden leden van handbalver.
ESIA
Zondag 14 april
9.45 uur: Palmpasen. Gest.
Jrd. Ouders Peter en Bertha
Ploumen-Hendriks. Gest. Jrd.
Hub en Paul Grooten-Spork
Maandag 15 april
19.00 uur: Gest. Jrd. Gerrit
Mager.
Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

Dankbetuiging
Een woord, een hand, een kaart bloemen,
uw aanwezigheid bij het afscheidsdienst
zijn voor ons een grote steun na het
overlijden van mijn vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Kitty Vermeeren-Stoffels
Bocholtz, april 2019
Frans Vermeeren
Giovanni en José
Daisy en Dario
Aayden, Eva

Dirigent, bestuur en leden
Mandolinevereniging Sorriënto

HEUVELLAND
Protestante Gemeente
Op palmzondag, 14 april is er
om 10:00 uur een viering in
de Kloosterkerk te Valkenburg
(Oosterweg 1). Voorganger is ds.
Harrie de Reus. Na afloop van de
viering is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten bij een kop koffie/

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

Dankbetuiging
De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven
na het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Jan Vluggen
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd
willen wij iedereen bedanken.
Dank voor uw aanwezigheid tijdens de uitvaart,
de kaarten, telefoontjes, bloemen, een luisterend oor
en de mooie donatie voor ‘Stichting Opkikker’.
Mechelen, april 2019
Maria Vluggen-Muris
Diana en Robert
Leonda en Henk, Bas
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