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Concertmis en feestmiddag
met 160-jarig zangkoor Harmonia Simpelveld
Concertmis van F. Schubert
SIMPELVELD - Komende zondag
19 mei is het zover. Na een lange
en intensieve voorbereiding gaat
de parochiekerk van Simpelveld
zinderen. Het complete Kerkraads symfonieorkest met als solisten Kim Savelsbergh,
Bart Verhagen en dorpsgenoot
Frans Kokkelmans luisteren samen met het jubilerende Harmonia de concertmis van Schubert
op. Aan het Johannesorgel Paul
Huijts en alles onder de algehele
leiding van Jean Lardinois.
Harmonia vraagt na aloop aan
de kerkdeur een vrije gave. U
mag dus zelf bepalen wat het u
waard was. Alles wordt in gereedheid gebracht om het 160-jarige
Harmonia feestelijk aan het publiek te presenteren. Aanvang:
11.00 uur.
Feestmiddag en
fototentoonstelling
De vlaggen hangen uit. Aansluitend aan de mis begeleidt Harmonie St Caecilia u en ons naar
de feestzaal aan de Irmstraat
waar de unieke historische fototentoonstelling van 160 jaar
Harmonia wordt geopend door

burgemeester de Boer en pastoor
Pisters.
De hele middag zijn er vele gezellige optredens van de harmonie,
bevriende koren en intermezzo’s
van de nationaal bekende klassieke zanggroep Southern Voices.
Tussendoor is er van 13.00 tot
18.00 uur gelegenheid tot felici-

teren. De middag wordt geleid
door ceremoniemeester Wiel
Weijers en The International
Butler Academy geeft cachet aan
de gastvrijheid.
Draag het jubilerende 160-jarige
Harmonia een warm hart toe.
Reserveer komende zondag in
uw agenda.

Wij zoeken personeel:
full- en parttime
v.a. 16 jaar / info 045 2002 424

Nieuw!!!

Kofie met Limburgse vlaai!
vanaf 10.00 uur
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De gezellige weekmarkt van

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

Advertentie/redactie-adres
- TMdesign
Theo Meijer
Irmstraat 7
Simpelveld
06 - 19 86 88 16
info@weekbladtroebadoer.nl
of info@tmdesign.nl
Aanlevertijd tot vrijdag 18.00
uur. Of na telefonische
afspraak. Voor info zie ook:
www.weekbladtroebadoer.nl

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

Gezocht bezorgers
Voor Vaals en Lemiers

Van de redactie

Sudokupuzzel / week 20 ***

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.

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

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

VISHANDEL
F. ERKENS
zonder huid

VAALS

Zalmfilet

per kilo e

2300

Kibbelingen
met saus
per bakje e

400

Pop-up bieb
zeer succesvol
GULPEN/WITTEM - In het kader van

het project “Bevorderen van de
zelfredzaamheid door bestrijden van Laaggeletterdheid” is er
sinds november 2018 een innige
samenwerking ontstaan tussen
de gemeente Gulpen-Wittem en
de bibliotheek Gulpen-Wittem.
Zowel de gemeente als de provincie Limburg hebben extra
budget beschikbaar gesteld aan
de bibliotheek om dit project te
realiseren. Daarnaast is de bibliotheek er het afgelopen jaar in
geslaagd een aantal extra vrijwilligers aan te trekken die ons helpen met dit project, iets waar we
heel blij mee zijn. De bibliotheek
is in de Hoeskamer in Slenaken
begonnen met het opzetten van
een zogenaamde pop-up bieb.
De pop-up bieb houdt in dat

op de huid

per kilo e

Gezocht
bezorg(st)ers

2100

Hollandse
nieuwe e 180
3 stuks voor e 500
medewerkers/vrijwilligers van
de bibliotheek op een vast tijstip
aanwezig zijn in de Hoeskamer
met een collectie aan boeken en
tijdschriften. Geïnteresseerden
kunnen deze lezen c.q. lenen.
Tegelijk met de pop-up bieb is er
ook sprake van een digicafé. In
het digicafé kan iedereen terecht
met vragen over het gebruik van
smartphone, laptop, pc, tablet
enz. In Slenaken bestaan er reeds
plannen om voor de bezoekers
van de Hoeskamer een computercursus voor beginners te
gaan geven onder de naam “Klik
en Tik”. De oorspronkelijke afspraak was om de pop-up bieb
en het digicafé op te zetten voor
6 Hoeskamers. Inmiddels zijn we
5 maanden verder en zijn er al 4
Hoeskamers in bedrijf, te weten
Slenaken, Partij, Ingber en Gulpen. Minimaal 1 keer per maand
zijn medewerkers en vrijwilligers
van de bibliotheek aanwezig in al
deze Hoeskamers.
Vanaf 1 mei wordt het aantal locaties fors uitgebreid. We
zijn op 1 mei begonnen met de
kern Wahlwiller. Mede op initiatief van de bibliotheek gaat in
Wahlwiller een Hoeskamer van
start waar de bibliotheek met
een pop-up bieb en een digicafé
maandelijks aanwezig zal zijn.
In samenwerking met Sevagram
gaan later in mei in 4 seniorenprojecten de pop-up bieb en het
digicafé van start. Dit gaat gebeuren in de kernen Mechelen,
Epen, Eys en Wijlre. Hiermee
komt het totaal op 9 locaties
en dit is zelfs meer dan de oorspronkelijke afspraak.
Alle info over de pop-up bieb en
digicafé zijn te vinden op onze
website www.bibliotheekgulpenwittem.nl en in de bibliotheek te
Gulpen.

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

MECHELEN
Goede verdienste!

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

Kleintjes
PARKET
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

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

Te koop
Motorische heggeschaar.
info 06 - 3158 6751
of 045 - 544 1052

Stoomvrijmarkt 2019
Aanmelden voor een kraam:
www.stoomvrijmarkt.nl
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Zonnebloemactiviteiten 2019

Hanny Horbach 045-5441919
en Francine Zwanenburg 0455442803. De kosten van deze
middag zijn 10,00 euro p.p..
Om de kas van de Zonnebloem
te spekken verkopen Zonnebloemvrijwilligers op de Stoomvrijmarkt van 10 juni 2019 loten
van de Zonnebloem.
Een laatste activiteit van deze zomer is op woensdag 26 juni a.s.
Dan wordt een middagtocht met
de bus georganiseerd naar het
streekmuseum de Locht in Melderslo en op de terugweg is er
nog een diner. Kosten voor Zonnebloemgasten: 30,00 euro p.p.,
niet-gasten betalen 41.50 euro
p.p. Ook hier geldt weer: opgeven bij de eigen Zonnebloemvrijwilliger of bij een van de
genoemde bestuursleden. Einde
inschrijfdatum is 29 mei a.s.

SIMPELVELD - Een aantal vrijwilli-

gers van de Zonnebloem heeft in
de Goede Week paasattenties gebracht bij langdurig zieke dorpsgenoten die buiten de kern Simpelveld verblijven/wonen. Deze
mensen zijn steeds weer verrast
als ze beseffen dat er nog aan hun
gedacht wordt.
De volgende activiteit van de
Zonnebloem Simpelveld is de
jaarlijks terugkerende Zonnebloemmiddag, die dit jaar plaats
vindt op woensdag 29 mei van
13.30 uur – 17.30 uur in Partycentrum Oud Zumpelveld, gelegen aan de Irmstraat. Bezoekers
kunnen zich tot 22 mei opgeven
bij de eigen Zonnebloemvrijwilliger of bij een van de bestuursleden: Ans Boon 045-5440280,

Concert “Op reis”
Concert met Gemengd Koor
“St. Jozef Vaals” & Vocaal Ensemble Donna Voce Wahlwiller. Met medewerking van een
ensemble van Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals.
Zaterdag 18 mei 2019. Aanvang:
19.00 uur. De Kopermolen
(Lutherse Kerk), von Clermontplein 11, Vaals
VAALS - Het concert met het
thema “Op Reis” is een mengeling van gezamenlijk en afzonderlijk optreden van de 2 koren
en het ensemble van de Koninklijke Harmonie. Het belooft een
ware muzikale traktatie te worden, laat u maar verrassen. Het
Vocaal Ensemble Donna Voce is
een eigentijds koor dat uit 24 dames bestaat. Op muzikaal gebied
heeft het koor zich ontplooid tot

3
een Ensemble met een repertoire
op kerkelijk en wereldlijk gebied.
Het ensemble staat onder leiding
van dirigent Hans Geerkens. De
muzikale begeleiding is in handen van Hisae Kuijpers. Na samenwerking van het Kerkelijk
Zangkoor St. Jozef (mannen)
en het Dameskoor “St. Jozef ”
werd het Gemengd koor “St.
Jozef ” Vaals in 1960 opgericht.
Het koor kent een rijke geschiedenis en heeft zich op muzikaal
gebied steeds verder ontwikkeld. Daar waar het accent eerst
op het kerkelijk repertoire lag,
heeft gedurende de laatste jaren
een verschuiving plaatsgevonden
naar een wereldlijk repertoire.
Het koor staat onder leiding van
dirigent Ger Snackers
Entree: vrije gave
www.dekopermolenvaals.nl
Tel. +31 (0)43 3064668

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

Menu van de week

Slavinken

gepaneerde varkensfiletlapje,

500 gr. €

3.95

krieltjes en verse groente
per portie €

Tartaartje
per stuk €

6.75

do. / vr. / za. aanbieding

1.10

VLEESWAREN

kant & klaar

Kippilav
500 gr. €

Eirollade
Kalfsrollade
Rauwe ham
Preskop
VERS VLEES

6.50 Cordon bleu

Kippenragout Div. schnitzels
500 gr. €

1.59
100 gr. € 1.59
100 gr. € 2.19
100 gr. € 1.39
100 gr. €

6.50 Varkenshaas

Macaroni

Varkenspoulet
500 gr. € 4.25 Kipilet

6.25
500 gr. € 6.25
500 gr. € 7.95
500 gr. € 5.50
500 gr. € 4.95
500 gr. €

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

Nieuws van
St. Kernoverleg Eys
EYS - Op 9 mei j.l. was er een dis-

cussie op het Sprekersplein van
de gemeente Gulpen-Wittem
over een mogelijke bedrijfsuitbreiding en -verplaatsing van
een landbouwbedrijf in Trintelen. Doel was om ons 5* land-

schap zoveel mogelijk in stand
te houden cq. te koesteren.
Kosten maximaal € 50.000,00
(€ 40.000,00 Provincie en €
10.000,00 gemeente). Hier waren
ook de raadsleden bij aanwezig.
Het kernoverleg heeft de raad
geadviseerd dit voorstel aan te
houden en wel om de volgende
twee redenen.
1. Allereerst zullen objectieve

beoordelingscriteria voor een
5* landschap moeten worden
vastgesteld, zowel voor nu als
ook voor de komende 15 jaar;
overleg met onze buurtgemeenten en de Provincie is in
deze zeer wenselijk.
2. Er moet eerst een nieuw onderzoek naar alternatieve locaties worden gestart/afgerond.
Denk hierbij bijv. ook aan een

locatie op een industrieterrein.
Daarnaast zijn wij voorstanders van het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden
en wel zo vroegtijdig, dat de
beslissingen nog open staan.
Voor meer info: Teus Mallée
(voorzitter), M.: 06 12191987
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Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Melkwit
Tropicalfruit
Rozijnbollen

van 2.40
voor
van 17.50
voor

1.90

13.95

4+1 grais!

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

Funken Tanz und
Fantasie
Jubileumconcert Duo Tarantelle. Vrijdag, 17.5. 2019, 20.00
uur. Kopermolen (Lutherse
Kerk) von Clermontplein 11,
Vaals
VAALS - Wanneer een duo twin-

tig jaar bestaat, is dat een reden
om feest te vieren! Duo Tarantelle met Johanna Schmidt op
viool en Lydia Hilgers aan de
vleugel vieren dit kroonjaar op
passende wijze: met een concert
in de schitterende Kopermolen
in Vaals. Met hun programma
“Funken, Tanz und Fantasie”
presenteren beide speelsters een
muzikaal vuurwerk met speelvreugde, temperament en charme. “Funken, Tanz und Fantasie”

afdeling Bocholtz

Mededelingen
• Maandag 20 mei lezing met als
thema “SLAAP”. Spreker is neuropsycholoog en slaaponderzoeker Tim Leufkens. De heer Leufkens zal in deze lezing op een
interactieve manier uitleggen
wat slaap is, waarom we slapen
en wat de korte en lange termijn
gevolgen zijn van onvoldoende
slaap. Verder gaat Leufkens in op
de slaaphygiëne, of wel wat gaat
er goed en wat gaat minder goed
in de slaapkamer/bed. Tot slot
zullen praktische tips gegeven
worden om slaap in het algemeen te verbeteren en word je in
de gelegenheid gesteld om speciieke en/of persoonlijke vragen
te stellen. Introducees (man of
vrouw) zijn deze avond van harte
welkom zij betalen € 2,50. Locatie: café ´Oud Bocholtz´, tegenover de kerk, aanvang 19.30 uur

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

spant een grote boog vanuit de
romantiek via de muziek van het
impressionisme naar het tijdperk
van de moderne klassieken. In
dit jubileum-concert beluistert
u muziek van o.a. Robert Schumann, Antonin Dvorak, Astor
Piazzolla, Manuel de Falla, Aram
Chatschaturjan en een premiere
van Johanna Schmidt.
Nu eens vurig en virtuoos, dan
weer melancholisch en dromerig, soms humoristisch of geestig: met de vele facetten van hun
muziek voeren de dames van
Duo Tarantelle hun toehoorders
vol afwisseling door deze de muziekavond .
Entree € 12,- Vrienden € 10,Kaartenbestellen: www.tickli.nl
www.dekopermolenvaals.nl
www.duo-tarantelle.de
Tel: +31 (0)43 3064668
• Dinsdag 4 juni bakdemonstratie. Verzamelen om 13.30 uur bij
familie Van de Gaar, Minister
Ruysstraat 35 te Bocholtz. Wij
gaan brood, broodjes, rozijnen
brood en 3 soorten vlaai bakken.
Rond de klok van 17.00 uur gaan
wij gezamenlijk eten. Einde activiteit ca.18.00 uur. De kosten bedragen € 9,50 incl. materiaal en
drank. Wil je graag meedoen dan
aanmelden en betalen bij Jeanne
Dautzenberg tel. 045-5444761.
Er kunnen max. 25 personen
deelnemen. Aanmelden kan tot
en met 20 mei a.s.
• Wij hebben weer de Zij-Actief
Speldjes. Wil jij graag een speldje? Deze kosten 1 euro en zijn
verkrijgbaar bij Yvonne Huppertz (tijdens activiteit).
• Bezoek onze website omtrent
programma, nieuws en foto`s.
www.zijactiefbocholtz.nl

geldig t/m a.s. zaterdag

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

Malse biefstuk met truffelsaus
Runderpoulet
Ribkarbonade

€

6,98

8,25
500 gr. € 6,75
3 voor €

4 halen 3 betalen
Roomschnitzels
4 voor € 3,98
500 gr. zuurvlees & 500 gr. goulash
voor € 11,95
Varkenshaas in pittige paprika saus 100 gr. € 1,65
Asperges rissotto
100 gr. € 0,95
Lente salade
100 gr. € 1,45
Eibieslooksalade
100 gr. € 1,25
Gegrilde Kippenbouten
4 halen 3 betalen
met gratis Belgische biersaus

dub. geb. pastei
100 gr. hamworst
100 gr. alpenworst
100 gr. kalfsleverworst
100 gr.

ket
k
a
p
e
Lent
samen e

5,65

zetfouten voorbehouden

Expositie Hans Kuijs
in Klooster Wittem
WITTEM - Zondag 12 mei ope-

ning zomerexpositie ’Scriptum’.
De zomertentoonstelling ‘Scriptum’ is de laatste expositie die
onder verantwoordelijkheid van
het pastoraal team van Klooster
Wittem georganiseerd wordt.
Daarmee wordt een periode van
méér dan 15 jaar afgesloten. De
uit Leveroy afkomstige kunstenaar Hans Kuijs heeft al vaker
geëxposeerd in de monumentale
Kloosterbibliotheek. In de loop
der jaren heeft hij een bijzondere
afiniteit gekregen met deze historische plek. ‘Beeldend ilosoof ’
Hans Kuijs voelt zich vereerd om
als een historisch monument de
laatste expositie onder de naam
‘Scriptum’ te verzorgen.
In zijn spirituele werk verbindt
Hans Kuijs twee leefwerelden: de
christelijke van zijn opvoeding
en de nieuw ontdekte van tantra.
Vandaar dat hij ook wel eens een
beeldend ilosoof is genoemd.
Hij onderzoekt in zijn schilderwerk leven en wereld vanuit zijn
persoonlijke ervaringen en een
maatschappelijk engagement.
Met universele thema’s als verlangen, hoop, tederheid, angst,
agressie, lijden en dood visuali-

seert hij het kwetsbare van het
leven. Zijn werk is doorspekt
met gedroomde en fantastische
beelden waarin metaforen als het
boot en kruis, het menselijk hart
en oog, en dieren als de vogel,
de haas en de hond een terugkerende rol spelen. In de symboliek
van lichaam en geest spelen het
mannelijke en vrouwelijke een
hoofdrol.
Philippe Cremers, directeur van
Klooster Wittem, heeft de ontwikkeling van het beeldend werk
van Kuijs op de voet gevolgd.
Hij zal de expositie om 13.30
uur openen met een inleiding.
Daarna is de expositie te bezichtigen iedere zondag van 13.30
tot 16.30 gedurende de hele zomerperiode. Daarnaast is de expositie deel van de Kunstroute
Gulpen-Wittem in het Pinksterweekeinde van 8 tot en met 10
juni en open van 11.00 tot 17.00
uur. Entree is vrije gift.
Overigens is ‘Scriptum’ niet de
laatste kunstpresentatie in de
Kloosterbibliotheek want in
september organiseert de Stichting Kunstdagen Wittem in september weer een expositie. Ook
ligt het in de verwachting dat
de nieuwe eigenaar tentoonstellingen en exposities blijvend zal
faciliteren in de monumentale
ruimte.
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afdeling Mechelen

• Op woensdag 22 mei bezoekt
Zij Actief Mechelen de afdeling
van Zij Actief Epen voor een
masterclass lezing. Deze vindt
plaats in café Peerboom aan de
Wilhelminastraat in Epen en begint om 20.00 uur. Deze lezing
heeft als thema: Liefde, rozengeur en handelswaar. Een lezing
over mensenhandel, uitbuiting
en loverboys. Wereldwijd worden jaarlijks duizenden vrouwen,
mannen en kinderen onder valse
voorwendselen geronseld en
slachtoffer van mensenhandelaars. Ze worden gedwongen tewerkgesteld in de seksindustrie,
als huishoudelijke hulp, in de
bouw, de landbouw of de havens.
Gedreven door armoede en op
zoek naar een betere toekomst
zijn ze een gemakkelijke prooi.
Vrouwen zijn vaak de eersten die
te lijden hebben onder de slechte
economische omstandigheden
in hun land. Gewetenloze handelaren spelen hierop in door
hun prachtige banen te beloven
in toeristische gebieden of in
West-Europa. Een groot deel van
deze vrouwen komt terecht in de
gedwongen prostitutie en wordt
slachtoffer van mensenhandel.
Wat is mensenhandel? Komt
het bij ons voor? Zo ja, in welke
vorm? Wat zijn loverboys. Zijn
ze werkelijk zo lief als het woord
doet klinken? Wat betekent dit?
Lopen alleen meisjes gevaar of
kunnen jongens ook ten prooi
vallen? Rondom deze en andere
vragen verzorgt Elma van den
Nouland een avond vullend programma. Dames van Zij Actief
Mechelen die graag willen deelnemen aan deze lezing, worden
verzocht zich op te geven. Deze
keer bij penningmeester Monique Scheepers i.v.m. vakantie
van Andrea. Dames kunnen zich
opgeven tot 20 mei via telefoonnummer: 06- 51136213 of per
mail: moniquescheepers@ziggo.
nl S.v.p. ook even doorgeven of
men bereidt is om te rijden.

Expositie Dymph
Roex & Liesbeth
Kleijnen-Clignet
GULPEN - Tot en met 12 juni zijn

de kunstwerken van Dymph
Roex & Liesbeth Kleijnen-Clignet in de vitrine van bibliotheek
Gulpen-Wittem te bewonderen.
Dymph Roex volgt al jaren
de opleiding keramiek aan de
kunstacademie te Maasmechelen. Ze vindt het super leuk om
nieuwe dingen te creëren. “Keramiek heeft mij altijd al geïnspireerd en daarom zit ik graag met
mijn handen in de klei.” Liesbeth
Kleijnen-CLignet exposeert o.a.
automatenkunst: dit zijn kleine
schilderijtjes die in oude sigarettenautomaten worden geplaatst
en gekocht kunnen worden tegen een kleine vergoeding. De
enige kunstautomaat in Nederland staat in Kerkrade en de
kunstwerkjes van Liesbeth zijn
hier ook verkrijgbaar. De schilderijen van Liesbeth zijn abstract
van aard en een combinatie van
mixed-media en collage. Kleur is
hierbij essentieel.
Van 17 april t/m eind juli 2019
hangen de schilderijen van Kees
Koerts in bibliotheek GulpenWittem. Dit is de eerste keer dat
Kees exposeert. Met 10 jaar was
al duidelijk dat Kees Koerts een
groot tekentalent had, maar als
zoon in een groot gezin was er
meer behoefte aan een “degelijk”
beroep en kwam tekenen op de
achtergrond. Na een hersenbloeding is Kees rechtszijdig verlamd
en moest hij leren alles met links
te doen. Werken ging niet meer
en er werd gezocht naar een
tijdsbesteding. Hij kreeg toen het
idee om zijn tekentalent nieuw
leven in te blazen. Kees schildert nu vrijwel dagelijks, uit de
vrije hand of hij schildert foto’s
na. Hij werkt meestal met acryl
en hij maakt nu, in tegenstelling
tot vroegere schilderijen, vooral
kleurige kunstwerken. Sinds
twee jaar houdt hij zich ook bezig met portretten.

Kapper, mode & accessoires
Openingtijden
Dinsdag 9 tot 17 uur
Woensdag 9 tot 12 uur
Donderdag & vrijdag 9 tot 17 uur
Zaterdag van 9 tot 15 uur

leo’s haarstudio
kloosterstraat 4 - simpelveld - 045-5442321
jolandakers@kpnmail.nl - www.leoshaarstudio.nl

ACTIVE ANIMALS
Kooien
Voeders
Hondensportarikelen

diverse soorten hondenvoer!

Industrieterrein Bocholtzerweg (naast gemeentewerf)
Bocholtzerweg 14b
6369 TG Simpelveld
Geopend
045 - 544 11 44
Dinsdag t/m vrijdag 9-18 uur
www.aciveanimals.nl
Zaterdag
9-17 uur

Marktconcert
met Jo Louppen
Dinsdag 21 mei 2019, 12-12.30
uur. De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals
VAALS - Dinsdag 21 mei verzorgt
Jo Louppen het marktconcert
in de Vaalser Kopermolen. Hij
rondde in 1990 zijn Conservatoriumstudie in Maastricht af. Hij
treedt met grote regelmaat op
als solist en begeleider. Als kerkmusicus is hij verbonden aan de
St. Pancratiuskerk te Heerlen en
aan de H. Hartkerk te Landgraaf.

Sinds 2013 is hij als Stadsorganist van Kerkrade verantwoordelijk voor de artistieke invulling
van de concerten georganiseerd
door de Stichting Orgelkring
Kerkrade. In die hoedanigheid
verzorgt hij onder andere maandelijks orgelbespelingen in de
Kerkraadse Lambertuskerk. Ook
in de Pancratiuskerk te Heerlen
draagt hij zorg voor de maandelijkse marktdagconcerten aldaar.
Naast zijn organist schap maken
ensemblezang en koordirectie
deel uit van zijn muzikale werkzaamheden. Entree vrije gave.
www.dekopermolenvaals.nl
Tel: +31 (0)43 3064668

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

LUNCHTIP
3-gangen keuze lunchmenu e

16,95

Heerlijke
ASPERGE
gerechten
Euverem 30 - 6271 PK Euverem (Gulpen) - tel.: 043 - 450 3715
info@gasthofeuverem.nl www.gasthofeuverem.nl
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Wielrennen; Côte de
Moulin Vieux
SIMPELVELD - Op 18 mei vindt de

eerste editie van de Bike Night
Challenge in Simpelveld plaats.
Drie etappes op één avond. Een
wedstrijdconcept dat uniek is in
de wielrennerij en voor zowel
deelnemers als ook het publiek
veel vertier biedt. Daarbij het
feit dat Simpelveld niet een hele
of halve dag lastig bereikbaar is
omdat de parcoursen iedere twee
uur wisselen. De Huls is scherprechter in de klimtijdrit met inish in de steile Gillissenstraat.
‘Etappe’ 2 is een koppelkoers
waarbij een onbekende klim
in het parcours is opgenomen.
Graag stellen wij niet eerst de
Huls maar een onbekende klim
aan u voor.
“De Huls kennen we, maar ik heb
meer angst voor dit klimmetje.”
Een uitspraak van Richard Loneus uit Simpelveld, deelnemer
aan de eerste Bike Night Challenge op 18 mei aanstaande..
Met ‘dit klimmetje’ bedoelt Richard de Oude Molenstraat. De
weg door het gelijknamige gehucht aan de Westkant van Simpelveld bestaat voor een groot
deel uit een klimmetje.
De Auw Mulle, zo heet het gehucht in de volksmond. Pakweg
drie boerderijen en een woonhuis, de Eyserbeek kabbelt er
door. Op straat zoekt een verdwaalde haan met zijn kippen
naar maïs dat van een oplegger
gevallen kan zijn. Er worden zelfs
druiven verbouwd op de zuid-

helling van de Raffelsberg, de
noordkant van Oude Molen. De
tijd lijkt hier stilgestaan te hebben. Je komt hier om verse eieren te kopen, misschien om een
wandelingetje te maken. Zelfs
voor locals is ‘De Auw Mulle’ een
onbekend plekje Simpelveld.
Hoe anders is dat op 18 mei, als
het klimmetje wordt omgedoopt
tot de Côte de Moulin Vieux.
Dan doet de koppelkoers van
de Bike Night Challenge het gehucht aan. Je waant je ergens ver
weg in de Ardennen . Vanaf de
weg richting Eys slaan de renners
rechtsaf en na een korte smalle
afdaling ben je er al. Over de
beek en letterlijk tussen de boer-

Richard Loneus (rechts) op de Côte de Moulin Vieux
(foto; Stg. Wielervrienden BergOp Simpelveld)

derijen rechtsaf. “Met een hoge
snelheid knal je door het gehucht
en opeens moet je die muur op,
prachtig, wie heeft dit bedacht?
Voor een promotieilmpje ben
ik hem nu vier keer achter elkaar
opgereden, nu even pauze haha”,
aldus een (nog) goed gemutste
Richard Loneus, die op 18 mei
voor het Simpelveldse Team FanDome, verleden jaar nipt tweede,
uitkomt.
“In het begin zullen de ‘kanonnen’ de grote plaat hanteren.
Degenen die liever op souplesse
koersen doen er verstandig aan
op tijd te schakelen”, is de tip van
Richard. Eenmaal boven ben je
op de Henneberg. Misschien een
idee om deze voor 2019 om te
dopen tot de Col du Poules.
Meer dan een klimmetje van
110 meter lengte is het ook niet.

Maar hij doemt iedere ronde,
dus om de 2100 meter weer op.
Doe dat drie kwartier lang, dan
moet je misschien wel 12 keer de
Côte de Moulin Vieux bedwingen met je partner. Het is immers
een koppelkoers; samenblijven
en elkaar uit de wind houden is
het devies. Het steilste stuk tikt
15% aan. Na de klim is het kop
over kop tempo maken en weer
opnieuw op weg naar De Auw
Mulle. De koppelkoers duurt
van 19:30 tot 20:15 uur. Hierna
kunnen de hennen op stok, heet
de Côte de Moulin Vieux weer
gewoon de Oude Molenweg en
keert de vredige rust terug in een
van de mooiste plekjes die Simpelveld kent. Er zijn nog plekken
voor deelnemers! Schrijf je in via
www.bikenightchallenge.nl
Lees voor programma op pagina 9 >
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Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld
Telefoon: 045 544 83 83 | www.simpelveld.nl

I

Informaie
2019

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

week 20

Aangepaste openingsijden
in verband met Europese parlementsverkiezingen
In verband met de Europese parlementsverkiezingen op donderdag
23 mei is het gemeentehuis op die dag alleen geopend om uw stem
uit te brengen.

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.

E Bij ernsige calamiteiten die gevaar opleveren en betrekking heb-

ben op openbare werken kunt u ons bellen: 06 – 53 50 31 29.

Muurschildering
Rode Beuk onthuld
Kunstenaar Andy Preim uit Bocholtz heet in
de Rode Beuk een muurschildering gemaakt,
met hulp van zeven kinderen uit groep 7 van
basisschool Meridiaan. Vorige week is de
muurschildering oicieel onthuld door wethouder Thijs Gulpen. Meer foto’s zijn te zien
op onze facebookpagina:
htps://www.facebook.com/simpelveld/

E

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

E

Wmo‐zorgloket

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

Belasingloket

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

Jeugd en Gezin Simpelveld‐Bocholtz

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

E

Klachten en meldingen

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

Meldpunt overlast

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

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

Spoed? Bel 112
Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas
op de eerstvolgende werkdag gezien. In geval van spoed moet u dit op
de gebruikelijke manier melden, bijvoorbeeld 112 (voor inzet van poliie,
brandweer of ambulance).
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Openbare vergadering gemeenteraad Simpelveld
Woensdag 22 mei 2019
Tijdsip: 19.00 uur
Raadzaal gemeentehuis Simpelveld
Voorziter: mr. R. de Boer
Agendapunten:
E Raadsvoorstel 1e begroingswijziging
2019 GR WOZL en 1e begroingswijziging
2019 GR WSP Parkstad
E Raadsvoorstel begroing 2020 en meerjarenraming 2020-2023, bijgestelde

E

E

begroing 2019 en jaarrekening 2018
van de gemeenschappelijke regeling Het
Gegevenshuis
Raadsvoorstel jaarstukken 2018 VRZL
en MCC, begroing 2020 VRZL en MCC,
de noiie "een solide basis voor de toekomst" met de bijbehorende begroingswijziging 2020 VRZL
Raadsvoorstel verordening rechtsposiie
raadsleden en commissieleden Simpelveld 2019

E
E

Raadsvoorstel verordening starterslening
gemeente Simpelveld
Raadsvoorstel groot onderhoud wegen
2019

Een uitgebreide agenda en alle vergaderstukken vindt u op onze website:
www.simpelveld.nl onder het kopje bestuur/
gemeenteraad/vergaderschema of via bestuur/bestuurlijke informaie.

Scootmobieltochten 2019
Sinds 2008 genieten scootmobielers van
mooie tochten door de prachige natuur van
gemeente Simpelveld en omgeving. Voor de
organisaie hebben vanaf het begin Walter
Liing en Henk Ghijsen gezorgd. Zij mochten
steeds een beroep doen op enthousiaste
vrijwilligers die voor de begeleiding en eventueel EHBO hulp zorgden.
Wilt u van de natuur genieten en andere
scootmobielrijders ontmoeten?
Ga dan eens mee op een scootmobieltocht.
Van maart t/m september elke 4e dinsdag
van de maand. Vertrek vanaf ‘Op de Boor’ in
Bocholtz om 13.30 u. Afstand +/- 20 km.
Rond 17.15 u. zijn we weer terug. Onderweg
is een gezellige koiepauze
(consumpies voor eigen rekening). Deelnemen aan een tocht is grais!

zodat we samen kunnen genieten van deze
gezellige maandelijkse uitstapjes.
Als u mee wilt doen, graag van tevoren (vóór
11.00 uur) aanmelden bij Walter Liing (0617043206). Informeer bij slechte weersomstandigheden of de tocht doorgaat. U gaat
mee op eigen risico!!
Noteer alvast:

E
E
E
E
E

Tocht 3 - 28 mei
Tocht 4 - 25 juni
Tocht 5 - 23 juli
Tocht 6 - 27 augustus
Tocht 7 - 24 september

Als een tocht niet kan doorgaan dan proberen we het een week later op dinsdagmiddag
nog eens. Wij hopen veel deelnemers op de
diverse tochten te ontmoeten!

Om deel te nemen aan deze tochten is het
heel belangrijk dat u over voldoende scootmobielrijvaardigheden beschikt om veilig in
groepsverband een grotere afstand te kunnen rijden. Verder moet de scootmobiel in
orde zijn: een goede accu die helemaal opgeladen is, goede remmen, juiste bandenspanning, verliching, spiegels enz. Ook is het van
belang dat u een goed humeur meebrengt

Oiciële bekendmakingen en mededelingen
E Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
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:
E

Voor: plaatsen raamwerk leilinden en

monument voormalige kerk
Locaie: Huls ongen. Simpelveld
Datum ontvangst: 25 april 2019
Dossiernummer: 114086
E

Voor: Vervangen dak ligboxenstal
Locaie: Bosschenhuizen 3,
6369 BK Simpelveld
Datum ontvangst: 25 april 2019
Dossiernummer: 114144

E

Voor: legalisaie uitbreiding erfverharding achterzijde
Locaie: Baneheide 33,
6353 AK Baneheide
Datum ontvangst: 29 april 2019
Dossiernummer: 114203

E

Voor: Realiseren luifel voordeur
Locaie: Molsberg 18,
6369 GN Simpelveld
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Datum ontvangst: 30 april 2019
Dossiernummer: 114339

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

E Kennisgeving beschikking wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure
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: het uitbreiden van een bestaand
woonhuis
Locaie: Rolduckerweg 13, 6369 GS Simpelveld
Verzenddatum: 7 mei 2019
Dossiernummer: 112433
Voor: het plaatsen van een herdenkingsmonument en raamwerken ten
behoeve van leilindes
Locaie: het terrein van het voormalige
kerkgebouw, op het perceel
kadastraal bekend als gemeente
Simpelveld, secie A, nummer
2285 plaatselijk bekend als het

E Drank- en horecavergunning
De burgemeester van Simpelveld maakt
bekend dat:
E aan het bestuur van de vereniging
‘R.K.V.V. Sportclub ‘25’ (KvK 40187270) is
verleend een ontheing van de schenkijden op grond van arikel 4 lid 4 DHW
voor het mogen schenken van alcoholhoudende drank op zaterdag 18 mei
2019 van 13.00 uur tot zondag 19 mei
2019 te 1.00 uur.

E Evenementenvergunningen

(voormalige) adres Huls 28 te
Simpelveld
Verzenddatum: 8 mei 2019
Dossiernummer: 114086
E

Voor: legalisaie verbouw woning
Locaie: Verzetstraat 1a,
6369 CW Simpelveld
Verzenddatum: 8 mei 2019
Dossiernummer: 109546

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de
verzenddatum gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de
beschikking en de bijbehorende stukken zijn
elke werkdag in te zien ijdens de 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 Simpel-

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:
1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waarte-

van dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
- een bezwaarschrit indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000
(6369 ZG) Simpelveld.

De burgemeester van Simpelveld maakt
bekend dat:
E op zondag 19 mei 2019 aansluitend aan
de kerkdienst van 11.00 uur in de SintRemigius kerk door kerkelijk zangkoor
Harmonia een processie (stoet) wordt
gehouden. De stoet begint vanaf de
Sint-Remigius kerk, gelegen aan de Pastoriestraat en gaat vervolgens naar de
Irmstaat te Simpelveld. Op de Irmstraat
te Simpelveld wordt de stoet ontbonden.

Dit bezwaarschrit dient te worden ondertekend en ten minste te bevaten:
5. naam en adres van indiener;
6. de dagtekening;
7. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrit is gericht;
8. de gronden van het bezwaar.

Bezwaar
Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking

Het bezwaarschrit schorst de werking van
het besluit niet.

III

een beslissing op de vergunningaanvraag
heet genomen. Voor informaie over deze
aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
Het bezwaarschrit moet op grond van arikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te 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.

gen 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.

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.

IV
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E Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistraie personen (BRP)
Ten aanzien van de onderstaande personen
gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving
uit de BRP van gemeente Simpelveld, Uit
onderzoek is gebleken dat genoemde personen, niet hebben voldaan aan de verpliching
gesteld in de Wet BRP. In dit arikel staat dat
de burger die naar redelijke verwaching
gedurende een jaar ten minste twee derde
van de ijd buiten Nederland zal verblijven,
verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek
naar het buitenland hiervan schritelijk aangite te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente.
De Algemene wet bestuursrecht geet de
gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren
als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan belanghebbenden.
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
hebben besloten de volgende personen per
de hieronder aangegeven datum uit te schrij-

E Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistraie personen van de gemeente simpelveld
(BRP)
Ten aanzien van de onderstaande personen
zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente
Simpelveld. Uit onderzoek is gebleken dat
genoemde personen niet hebben voldaan
aan de verpliching gesteld in de Wet BRP. In
dit arikel staat dat de burger verplicht is om
binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schritelijk aangite te doen

E Kennisgeving aciviteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Simpelveld maken bekend (ter voldoening aan het bepaalde in arikel 8.41 lid 4
van de Wet milieubeheer) dat zij de volgende
melding hebben ontvangen:

E Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Irmstraat 25-27 Simpelveld’
Het college maakt op grond van arikel 1.3.1
Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een
nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid
onder de naam ‘Irmstraat 25-27 Simpelveld’.
Het plangebied omvat de percelen Irmstraat

ven uit de basisregistraie personen (BRP) en
zijn vanaf die datum dus niet meer actueel
ingeschreven in Nederland. De datum van
*
*
*

Naam en voorleters
B. Alazmeh
W. Alazmeh
N. Bebars
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uitschrijving is de datum van verzending van
het voornemen van de uitschrijving uit de
BRP (basisregistraie personen).

geboortedatum
24-08-1991
13-06-2017
01-05-1988

datum uitschrijving
05-04-2019
05-04-2019
05-04-2019

Bent u het niet eens met dit besluit, dan
kunt u bezwaar maken. U heet daarvoor zes
weken de ijd (vanaf publicaiedatum).
Wat moet er in het bezwaarschrit staan?
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- 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.

De beschikking wordt na aloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die
termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan. De
beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist. Het verzoek om
voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank
Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Voor meer informaie over de procedure en
de eventuele bijkomende kosten verwijzen
wij u naar
htp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene
wet bestuursrecht geet de gemeente de
mogelijkheid om het voornemen ambtshalve
uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending
aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld
hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit
te schrijven uit de basisregistraie personen
(BRP).

*

Naam en voorleters
K.M.L. Knops

geboortedatum
29-11-1989

datum voornemen
07-05-2019

Belanghebbende kan ten aanzien van dit
voornemen tot 05-06-2019 schritelijk een

zienswijze indienen en/of aangite doen van
de verhuizing naar een nieuw adres.

Aciviteitenbesluit
Voor: de wijziging van het bedrijf
Locaie: Bocholtzerweg 12,
6369 TG Simpelveld
Zaaknummer: 113984

tenbesluit en de ministeriële regeling die op
de inriching van toepassing zijn. Voor meer
informaie kunt u het E-loket raadplegen via
htps://www.aimonline.nl.

De inriching valt onder de werking van het
Aciviteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inriching moet voldoen aan de voorschriten uit het Acivitei-

De melding ligt met ingang van dinsdag 14
mei 2019 gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage in het gemeentehuis ijdens
de openingsijden. Tegen deze melding kunt
u geen bezwaarschrit of zienswijze indienen.

25 en 27 en het bestemmingsplan heet
betrekking op een herbestemming van de
percelen van een detailhandelsfuncie naar
een woonfuncie (3 woningen).

dit voornemen geen advies gevraagd van
een onahankelijke instanie. Er worden ten
aanzien van dit voornemen ook geen stukken
ter inzage gelegd.

Tegen het voornemen om voornoemd
bestemmingsplan voor te bereiden kunt u
geen zienswijze indienen en er wordt over

Naar verwaching zal nog in het tweede
kwartaal van 2019 een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat
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moment krijgt eenieder de gelegenheid om
zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan.
Voorafgaand aan de terinzagelegging zal

E Informaieplicht energiebesparing per 1 juli 2019
Het Aciviteitenbesluit milieubeheer verplicht
bedrijven en instellingen met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit
of 25.000 m³ aardgas(equivalent) om alle
energiebesparende maatregelen met een
terugverdienijd van vijf jaar of minder te
trefen.

V

daarvan kennisgeving worden gedaan in d’r
Troebadoer, de Staatscourant (online) en via
de website van de gemeente. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de

stukken zijn in te zien en hoe u uw zienswijze
kenbaar kunt maken.

Naast deze energiebesparingsplicht komt er
een informaieplicht energiebesparing. Bedrijven en instellingen die deze plicht hebben
moeten uiterlijk 1 juli 2019 in een e-Loket
van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rapporteren welke energiebesparende
maatregelen ze hebben getrofen.

een impuls te geven.
Zie voor meer informaie de website van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl): www.rvo.nl/informaieplicht

Het doel van deze informaieplicht is de energiebesparing in Nederland te versnellen en
daarmee ook de CO₂-reducie in Nederland

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

E Portefeuilleverdeling

Burgemeester mr. R. de Boer:
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding,
Handhaving Milieu en Bouw- en Woningtoezicht, Economie, Financiën,
Dienstverlening, Informaisering en Automaisering, Communicaie, 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

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

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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Informatie voor bezoekers
Bike Night Challenge
SIMPELVELD - Het programma van de Bike

Night Challenge in Simpelveld op zaterdagavond 18 mei ziet er als volgt uit:
18:00-19:00: Onderdeel 1: Bergtijdrit (Start
Irmstraat t.h.v. Café Oad Zumpelveld –
Hulsveld – Gillissenstraat inish) Tip voor
publiek: Start Area Irmstraat, Gillissenstraat (steil, inish)
19:30- 20:15: Onderdeel 2: Koppelkoers. Tip
voor publiek: Start/Finish Area Irmstraat,
Klim Oude Molen
20:15-20:30: Pauze met muziek
20:30-21:30: Onderdeel 3: Estafettekoers.
Tip voor publiek: Start/Finish Area
Irmstraat
21:35: Start Feestavond (tent Irmstraat) met
livemuziek van o.a. de meiden van Puur!
En DJ Gridsound
22:00: Prijsuitreiking en feest tot 00:30 uur
In de Irmstraat staat een feesttent alwaar de
(live) muziek is.
De organisatie van de Bike Night Challenge
nodigt iedereen uit om live aanwezig te zijn
bij deze unieke wielerwedstrijd en de gezelligheid na aloop!

Esprit zonnebril incl. glazen op sterkte voor €

99.- !

Keuze uit
diverse
kleuren.

Multifocaal of extra dun
tegen meerprijs mogelijk,
vraag naar de voorwaarden.

Stoomvrijmarkt
Simpelveld | Pinkstermaandag 10 juni

Inschrijven: www.stoomvrijmarkt.nl

Samenwerking
jeugdafdelingen
- Samenwerking
jeugdafdelingen SV. Zwart-Wit
‘19, SV. Simpelveld en RKVV
Sportclub ’25. De samenwerking
tussen de jeugdafdelingen van
deze drie verenigingen is verder
uitgebreid. Op 3 mei jl. hebben
de besturen van de verenigingen
hun toestemming gegeven en zal
de naam vanaf het seizoen 20192020 zijn; SJO ESB ‘19
De letters ESB staan voor de dorpen Eys, Simpelveld en Bocholtz
en het jaartal staat voor het jaar
van oprichting.
Bij een nieuwe naam hoort ook
een nieuw tenue. Er zijn prachtige shirt ontworpen. Een en ander
is mede gerealiseerd door onze
shirtsponsors. Daarnaast bie-

SIMPELVELD

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

K L O O S T E R S T R A AT 2 • • 6 3 6 9 A D S I M P E LV E L D
0 4 5 - 5 4 4 0 5 3 7 • • W W W. M O O N E N O P T I E K . N L

den wij ook de mogelijkheid om
mouwsponsor te worden. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Robert Knobbe
(famknobbe@hetnet.nl), Jos van
Loo
(j.vanloo-schijen@home.
nl) of Jürgen Steinhauer (jurgen
steinhauer@hotmail.com).

CDA ontvangt
bezoek in Bocholtz!
SIMPELVELD - Jeroen Lenaers zal

de komende weken te iets heel
Limburg doorkruisen. Op een
unieke 7-persoonsiets zal hij
van 9 tot en met 23 mei een route
aleggen vanaf Mook naar Maastricht, door alle 31 Limburgse
gemeenten over een afstand van
ruim 350km. Tijdens de ietsroute wilt hij aandacht vragen voor
de Europese Parlements-verkiezingen van 23 mei, maar vooral
ook op de iets in gesprek gaan
met iedereen die zich betrokken
voelt met Europa, de grensregio
en Limburg.
Op maandag 20 mei om 16.00
uur zal hij samen met CDA
Simpelveld – Bocholtz aanwezig
zijn bij (de hoeve van) familie

Dagelijks
geopend
voor koie
en vlaai
vanaf 09.00

Diverse menu’s
uit onze nieuwe menukaart

Lunch en
diner
vanaf 12.00

3-gangen lunchkeuzemenu voor € 15,70

Diverse
mogelijkheden
voor
groepsdiners

3-gangen lentemenu voor € 25,00
(tot 16.00u te bestellen)

3-gangen dagmenu € 20,95
3-gangen wandelkeuzemenu € 24,70
3-gangen pizza-pastamenu € 19,90

Vaessen op Helweg 1, Bocholtz.
Komt u ook? Wilt u graag een
stukje met Jeroen mee ietsen in
uw woonplaats, stuur dan een
berichtje naar jeroen@jeroenlenaers.nl met daarin uw naam en
woonplaats. Dan neemt hij contact met u op

Blijf Vitaal
BOCHOLTZ - Wandel iedere 3e

dinsdag v/d maand (dinsdag 21
mei) 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.
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Uitnodiging jeugddag Opbrengst collecte
zaterdag 1 juni 2019
Hartstichting

Dagtocht Koninklijk
Gedecoreerden

SIMPELVELD - Het 100-jarig be-

SIMPELVELD - Op dinsdag 4 juni

staansfeest van SV Simpelveld
is natuurlijk een unieke gebeurtenis. Een gebeurtenis ook, die
mogelijk is gemaakt door de
jarenlange inzet van onze leden. Onze leden zijn voor het
overgrote deel afkomstig uit
ons eigen dorp. Hierdoor willen
wij dan ook niet alleen onze eigen leden, maar ook de overige
inwoners van Simpelveld laten
meegenieten van het feest en van
de geweldige sfeer binnen onze
vereniging.
Zoals reeds eerder vermeld organiseren wij op zaterdag 1
juni 2019 een grootse jeugddag.
Deze dag zal in het teken staan
van sportieve activiteiten en samenwerking. Hiervoor is door
de organisatie een uitdagende
10-kamp opgesteld, bestaande
uit diverse (voetbal)spellen,
aangevuld met hindernisbanen
en buikschuifbanen. Tussen de
middag zullen alle deelnemers
voorzien worden van een lunch.
Het programma zal traditioneel
worden afgesloten met de penaltybokaal. Het programma zal
plaatsvinden tussen 09.30 uur en
17.00 uur. Vanaf 14.00 uur zullen er diverse foodtrucks op het
terrein aanwezig zijn, waar, op
eigen kosten, een hapje gegeten
kan worden.
Voor deze jeugddag wil de SV
Simpelveld dan ook alle jeugd in
Simpelveld, in de leeftijd tussen
6 en 16 jaar, uitnodigen. Mocht
je hieraan willen deelnemen,
dan kun je je aanmelden door
een mail te sturen naar Jos van
Loo
(j.vanloo-schijen@home.
nl). Vermeld hierbij je naam,
leeftijd en telefoonnummer. Er
zijn natuurlijk geen kosten aan
verbonden.
Ouders, opa’s, oma’s, ooms en
tantes zijn natuurlijk van harte
welkom om de jeugd tijdens deze
dag te komen aanmoedigen. En
hoe leuk zou het dan zijn als zij
ook meedoen met de speciale penaltybokaal voor volwassenen?

De opbrengst van de onlangs gehouden collecte in Bocholtz bedroeg € 1.170,76. Men bedankt
de mensen die ook dit jaar weer
de Hartstichting steunden en zeker ook de collectanten die ieder
jaar weer trouw langs de deuren
gaan! Mocht u hier ook iets voor
voelen, neem dan gerust even
vrijblijvend contact op met:
Wim Dumont tel. 045 5443158
Marlies van der Leeuw tel. 045
5444484
Thea de Koning: tel. 045 5441996

Zoek dan NIET verder wij komen graag met
laminaat stalen vrijblijvend bij u thuis langs.
Tevens hebben wij ook een leg-service, vraag naar de voorwaarden.

Bel of mail vrijblijvend:
dnnallround@gmail.com

Zondags van 8 tot 12 uur

ons restaurant,
Heerlijk terras.
Lunch en Diner
van 12.30 tot 20 uur

De communicantjes zijn:
Xyliano Asselmans
De lange Akker 9
Ghian Debets
Julianastraat 21 d
Nena Frissen
Mechelveld 6
Aiden Kosumi
Pastoor Oberieweg 20
Auke Plum
Schoolstraat 27
Luuk Schijns
Heimansstraat 12
Finn Vanderheijden Terzieterweg 15
Pip van Wersch
Beatrixweg 1 a
Fay Willems
Heimansstraat 19

niseerde Rood Groen LVC’01 dit
jaar weer de Kowsjiesse-loterij!
Er waren volop loten verkocht
dor de leden en vrienden van de
vereniging. Daar waar de kow
sjiesst viel letterlijk de hoofdprijs
van maar liefst 750,- euro. Deze

van 8 tot 10 uur

Prachig uitzicht vanuit

mei om 10.00 uur
zullen de kinderen
van groep 4 van Basisschool A Hermkes
in Epen, hun Eerste
Heilige Communie
ontvangen in de St.
Pauluskerk te Epen.
Wij wensen alle kinderen, hun ouders, broertjes
en zusjes een hele stralende
dag toe!

VAALS - Bijna traditioneel orga-

Iedere dag ontbijtbufet

van 12 tot 14 uur

EPEN - Op zondag 19

Prijzen bekend van
het Kowsjiesse 2019!

Vijlerhof:

Elke zondag brunchbufet

Wij doen de
communie

Op zoek naar LAMINAAT !!!

043-4574916

a.s. organiseert de Vereniging
van Koninklijk Gedecoreerden Simpelveld – Bocholtz een
mooie dagtocht naar Maria
Laach, gelegen aan de Laacher
See, en het aan de Rijn gelegen
Andernach. In de bus zijn momenteel nog enkele plaatsen vrij.
Leden met hun partner en/of introducé die zich nog niet hebben
opgegeven kunnen dit alsnog
doen bij het secretariaat van de
vereniging (tel. 045-5442404).
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6291 VK Vaals
6285 AH Epen
6281 CE Mechelen
6285 AL Epen
6285 BB Epen
6285 AM Epen
6285 ND Epen
6285 NB Epen
6285 AM Epen

viel uiteindelijk op lot 2553, welke in bezit was Timo Zenden. De
tweede prijs van 250,- viel op lot
1952, maar de winnaar heeft zich
nog niet gemeld. De overige prijzen zijn als volgt gevallen:
4 eetbonnen t.w.v. € 25,- van
Grieks Eethuis Troje. De loten:
1794 – 2586 – 2672 – 2859
2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,- van
Ivo’s Sportshop Simpelveld. De
loten: 2303 en 3421
2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,- van
Friture Delnoye in Vaals. De loten: 3771 en 1356
2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,- van
Samen in Vaals. De loten: 2612
en 3084
Iets gewonnen? Stuur dan een
mailtje naar
info@roodgroenlvc01.nl.
Voor meer informatie kun je
ook www.roodgroenlvc01.nl of
de FB-pagina van de vereniging
raadplegen.

Ze zijn er weer!

verse
asperges

www.vijlerhof.nl
043-3061710
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Stop groei vliegverkeer
in het Heuvelland
HEUVELLAND - Bewonersinitiatief Grenzeloos Stil is
een initiatief van bewoners uit Vijlen, Holset, Lemiers en Vaals. Zij maken zich ernstige zorgen over de
verdergaande druk op de leefbaarheid van het ZuidLimburgse Heuvelland door de groei van het vliegverkeer. Op maandag 20 mei organiseert Bewonersinitiatief Grenzeloos Stil een informatieavond over
de groei van het vliegverkeer in het Heuvelland. De
avond vindt plaats in het Klooster Wittem en begint
om 19.00 uur. Voorzitter is de oud-burgemeester van
Vaals en Voerendaal mevrouw Monique Quint.

Forse toename effecten op de volksgezondheid
Vanaf Maastricht-Aachen-Airport gaat het om een
toename van het aantal vakantie- en vrachtvluchten en
vanaf Luik-Bierset is er een extreme groei te verwachten van het aantal vrachtvliegtuigen. De vliegroutes
van beide luchthavens lopen ook door ons deel van het
Heuvelland. Het resultaat: een forse 24-uurs toename
van de effecten op de volksgezondheid (door lawaai en
de uitstoot van ijnstof en ultraijnstof) en een toenemende verstoring van de rust- en stilte.
Gezondheid, stilte en alternatieve kansen voor de regio
De volgende thema’s staan tijdens de informatieavond centraal: Toxicoloog Paul Borm zal
ingaan op de gevolgen van lawaai
en (ultra)ijnstof op de volksgezondheid. Het belang van stilte
en rust komt in de bijdrage van
Jean Vroemen aan de orde. Frank
Wormer roept op tot een herbezinning rond de ontwikkeling
van Maastricht-Aachen-Airport
en licht alternatieve kansen voor
de regio toe.
Informatie, bewustwording
en draagvlak
De informatieavond op maandag
20 mei in het Klooster Wittem is
de eerste publieksactiviteit van
Bewonersinitiatief Grenzeloos
Stil om mensen te informeren
en bewustzijn en draagvlak te
creëren voor een leefbaar en stil
Heuvelland. Daarnaast willen we
ons actief inzetten voor een herbezinning over de toekomstige
ontwikkeling van MaastrichtAachen-Airport. Een herbezinning die nu actueel én kansrijk is!
Mail grenzeloosstil@ziggo.nl
Website www.sjoenenstil.nl
www.facebook.com/
grenzeloosstil/

Bridgen
BOCHOLTZ - Wij, een gezellige

bridgeclub in Bocholtz, zijn op
zoek naar nieuwe leden. Niet
prestatiegericht. Bridgemiddag
vrijdag van 12.45-16.30 uur, met
30 min. pauze. Drie maal gratis
kennismaken. Aanmelden 0455490218 of 06-41219103.

weekblad d’r Troebadoer nr. 20 | dinsdag 14 mei 2019

Sluitingsdagen
bibliotheek
GULPEN/WITTEM - Met Hemel-

vaart is bibliotheek Gulpen-Wittem gesloten van 30 t/m 2 juni.
Op Tweede Pinksterdag 10 juni
is bibliotheek Gulpen-Wittem
gesloten. Digicafé datum veranderd ivm hemelvaart
Op donderdag 16 mei van 15:00
tot 16:00 uur wordt in bibliotheek Gulpen-Wittem het digicafé gehouden onder deskundige
begeleiding van Roy Scheffers.
Heeft u vragen over de computer, e-reader, tablet, iPad en de
toepassingen ervan? Of heeft u
problemen met uw mobiele toestel en komt u er zelf niet uit?
Tijdens het digicafé kunt u ontdekken hoe u uw apparaten snel

en slim kunt gebruiken.
Vergeet vooral niet uw opgeladen
mobiele toestel mee te nemen
met alle benodigde gebruikersnamen en wachtwoorden.

FNV Spreekuur
Werk & Inkomen
Maandag 20 mei heeft de FNV
een inloopspreekuur in bibliotheek Gulpen-Wittem. U heeft
geen afspraak nodig voor dit
spreekuur. Opgeleide vrijwilligers helpen met vragen over
werk en inkomen.
Elke derde maandag van de
maand is er een inloopspreekuur
in bibliotheek Gulpen-Wittem,
Willemvliegenstraat 4 te Gulpen,
kunt u tussen 14:00 – 16.30 uur
en tussen 18:30 - 20:00 uur binnen komen lopen.

Pleinfeest en Landmarkt in Mechelen

Kom jij ons team
versterken?

MECHELEN – Hou woensdagavond 29 en donderdag 30 mei,
en zondag 16 juni in ieder geval
vrij! Harmonie St Cecilia organiseert met Hemelvaart wederom
het Pleinfeest in Mechelen en
op zondag 16 juni wordt in het
Groene Hart van Mechelen de
Landmarkt gehouden. De toegang tot deze evenementen is
gratis!

SIMPELVELD/VOERENDAAL - Ben je
geïnteresseerd in politiek en vind
jij ook dat de zorg, armoedebestrijding, jeugd -en volwassenGGZ, het klimaat, dierwelzijn,
biodiversiteit, immigratiebeleid,
goed wonen, goed onderwijs,
veiligheid, cultuur, belangrijke
items vormen in het politieke
debat, dan zoeken wij jou!! Onze
partij is links georiënteerd en
bestaat uit een ambitieus team.
Graag zouden wij in contact komen met mensen die politiek actief willen worden binnen onze
partij, mensen die graag hun
linkse visie willen uitdragen binnen de gemeente.
Zie jij je als geschikte kandidaat
dan kun je contact opnemen
met Chames Nouri, voorzitter
PvdA Simpelveld-Voerendaal,
tel. 06-52303860 of cnouri@
outlook.com Onze facebookpagina is: https://www.facebook.
com/PvdA-Simpelveld-Voerendaal-1749375928716450/

Pleinfeest
Het Pleinfeest aan de Hoofdstraat in Mechelen wordt woensdagavond geopend met een optreden van Sixty1bars. Het feest
begint om 20.00 uur en het podium staat net als vorig jaar bij café
De Paardestal. Hemelvaartsdag
staan de Crombacher Muzikanten om 16.00 uur op het podium.
Landmarkt
In het Groene Hart van Mechelen wordt zondag 16 juni
de Landmarkt gehouden. Het
Groene Hart zal hopelijk vol
staan met kraampjes met spullen uit de regio. Dit moet lukken,
want de inschrijving is nog maar
pas geopend en nu al zijn meer
dan twintig kraampjes gereserveerd. Ook aanwezig zijn? Neem
contact op met Ger Huynen, tel.
0623 507 901

17

Expositie
Ans Lemmens
Titel: Florale Portretten.
De Kopermolen (Lutherse
Kerk), von Clermontplein 11,
Vaals
Ans Lemmens studeerde aan de
Stadsacademie voor Toegepaste
Kunsten Maastricht met als specialiteit Monumentale Vormgeving en is sinds 1982 werkzaam
als professioneel kunstenaar.
Kunst is haar manier van communiceren; een soort samenkomen van taal, beeld en verweven
van allerlei gedachten en impulsen die haar bereiken en waarop
zij reageert.
De expositie in de Kopermolen
bestaat uit werken van haar serie
Florale Portretten.
Haar focus richt zij niet op dingen, bezittingen maar op de

mens. Het gaat een soort portret
worden dat zij gaat opbouwen.
Die focus op de mens heeft zij
heel letterlijk toegepast; een cirkel op de centrale plaats van het
doek. Het overige gedeelte van
het doek krijgt een toevoeging in
de vorm van kleur.
Met de beperking, misschien
juist daardoor, bestaat er een wereld aan mogelijkheden.
In dit geval zijn er botanische
afbeeldingen te zien. De pompoenen, de knoppen, de grasjes,
kunnen als symbool worden gezien voor alle levensfasen; zacht
meebuigen met de wind.
Expositie van 12 mei tot en met
30 juni 2019
Expositie zijn vrij toegankelijk
Openingstijden op dinsdag en
van donderdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur
www.dekopermolenvaals.nl
Tel: +31 (0)43 3064668

18

weekblad d’r Troebadoer nr. 20 | dinsdag 14 mei 2019

sportnieuws

rkvv WDZ
Kienen
Op dinsdag 21 mei staat alweer
de derde en laatste kienavond
voor de jeugdkampen op het
programma. Enkele weken geleden was de kantine tot de laatste
plek bezet. De organisatie heeft
het aantal zitplaatsen uitgebreid. De avond begint om 19.30
uur, de poorten gaan om 18.30
uur. Van tevoren reserveren van
plaatsen is niet meer mogelijk,
zorg dat je op tijd aanwezig bent.
Kampweekend voor junioren
De spelers van de O15, O17 en
O19 verblijven van 24 tot en met
26 mei op het “Hopper jeugdverblijf Woutershof ” te Kinrooi.
De jongens en meisjes verblijven
in een groot gebouw met slaapgelegenheid,
wasgelegenheid
en keuken. De heenreis gaat op
vrijdagmiddag 24 mei per auto
en ze zijn op zondag rond 16.00
uur weer terug op de Bocholtzerheide waar ze deelnemen aan de
frites zuurvlees dag om daarna
samen naar de Formule 1 race te
kijken. De jeugd kan op het complex van het jeugdverblijf aan
een aantal activiteiten meedoen
als sport, spel, survival, avonturen enz. Door de bijdrage van
de kiencommissie kan de eigen
bijdrage van de jeugdspelers laag
blijven.
Profcontract
MVV heeft Lars van Meurs, afkomstig uit de WDZ jeugdopleiding zijn eerste profcontract
gegeven. De in Heerlen geboren
en in Bocholtz wonende doelman (19) verbindt zich voor de
komende twee jaar, met een optie voor nog een seizoen, aan de
eerstedivisionist uit Maastricht.
Lars kwam enkele jaren geleden
over van de jeugd van Roda JC,
nadat hij zijn eerste stappen op
het voetbalpad gezet had bij de
WDZ jeugd. Sinds dit seizoen
behoort hij tot de A-selectie van
MVV. Hij speelde nog geen oficiële wedstrijd in het rood-wit,
wel in oefenduels én wedstrijden
met Jong MVV.
WDZ wenst Lars heel veel succes
en veel voetbalplezier in zijn verdere carrière.

Heerlerbaan
Het eerste elftal gaat op de Heerlerbaan op bezoek bij RKHBS.
Een op het kunstgras moeilijk te
bespelen tegenstander, die ook
nog eens hoog in het klassement
staat. Het derde elftal blijft koploper Partij 2 in de nek hijgen en
kan tegen Heer 3 goede zaken
doen. Ook het vierde elftal en de
vrouwen spelen zondag op het
Sportpark Neerhagerbos.
Programma
Woensdag 15 mei
JO15-1G: WDZ - SVN
18.45u.
Zaterdag 18 mei
JO19-1: NEC’92 - WDZ
15.00u.
JO17-1: WDZ - GSV/Schimmert 14.30u.
JO15-1G: Heuvelland - WDZ 13.00u.
JO13-1: Schaesberg 3 - WDZ 11.30u.
JO13-2G: WDZ - Schaesberg 11.30u.
JO11-1G: WDZ - Daalhof
10.30u.
JO10-1G: SV Brunssum - WDZ 09.00u.
JO9-1G: SVN - WDZ
09.00u.
JO8-1: WDZ - RKHBS 3
09.30u.
JO7: WDZ - Rood Groen
09.30u.
Ve: LHC - WDZ
17.00u.
Zondag 19 mei
1e: RKHBS - WDZ
14.30u.
3e: WDZ - Heer
10.30u.
4e: WDZ - Vijlen/Rood Groen 10.00u.
VR1: WDZ - Chèvremont
12.00u.
Woensdag 22 mei
JO17-1: Schaesberg 2 - WDZ 19.30u.
JO13-1: Schinveld - WDZ
19.00u.

Uitslagen
Woensdag 8 mei
JO15-1G: WDZ - FC Kerkrade-W 1-3
JO9-1G: RKTSV 2 - WDZ
5-10
Vrijdag 10 mei
VR30+1: Schimmert - WDZ
2-0
VR30+1: Sibbe - WDZ
0-0
VR30+1: WDZ - Simpelveld/Sp.’25 0-1
Zaterdag 11 mei
JO15-1G: WDZ - Sylvia/Ab’bosch 5-1
JO13-1: WDZ - Weltania B’veld 11-0
JO13-2G: FC Kerkrade-W - WDZ 9-1
JO11-1G: Scharn 2 - WDZ
2-7
JO10-1G: WDZ - Chèvremont
2-4
JO9-1G: WDZ - UOW ‘02 2
11-02
JO8-1: Weltania B’veld - WDZ
2-3
JO7: Weltania Bekkerveld - WDZ 2-0
Ve: WDZ – Sporting Heerlen
1-4
Zondag 12 mei
1e: WDZ - SV Zwart-Wit ‘19
0-1
2e: WDZ - vv SCM
3-1
VR1: Rood Groen LVC’01 - WDZ 3-2

BBC’77
Feestavond
Zaterdag vond de feestavond met
als thema Spring Break plaats.
Het café was geheel zomers aangekleed met palmbomen, parasols en strandstoelen en bij aan-

komst was er voor iedereen een
lekkere cocktail. Ook het eten
was geheel in stijl, want wat is
nog meer zomers dan BBQ-en!
Onder het genot van de zomerse
deuntjes van Martijn aka Martin
Feller ging de avond goed van
start! Na de heerlijke BBQ werd
onze 40-jarige jubilaris Jacques
Steinbusch gehuldigd. Na een
kleine receptie werden ook de
trainers en jeugdtrainers Bram,
Bart, Demi, Cassey en Relinde
bedankt voor hun inspanningen afgelopen jaar. Ook voor
Robin was er een bedankje. Het
afgelopen jaar heeft Robin onnoemelijk veel lyers, posters
en afbeeldingen gemaakt voor
evenementen, facebook en de
site van BBC. Als vereniging en
bestuur zijn wij enorm blij met
alle vrijwilligers die zich op veel
verschillende fronten inzetten.
Variërend van het bemannen van
de wedstrijdtafel, organiseren
van activiteiten, training geven,
toernooiorganisatie en fysiotherapeutische ondersteuning.
Bedankt!

Keep fit toernooi
Afgelopen zaterdag namen 13
BBC’ers deel aan het dubbel &
mixtoernooi van BC Keep Fit
in Gulpen. In categorie 6 speelden Cassey, Maike, Kevin, Martijn, Aron en Kian en in categorie 4 Femke, Renee, Laureen,
Bram, Mathijs, Robert en Bart.
Na een lange dag van 9:00 uur
s’ochtends tot 21:00 uur s’avonds
waar sommigen zelfs 10 partijen
hebben gespeeld zijn de volgende
resultaten behaald:
HD 2: 3e plaats : Bram Wagemans & Jovi Nieman (Roosterse
BC)
GD 4: 1e: Femke Hamers & Bram
Wagemans, 3e/4e: Laureen Steinbusch & Bart Hamers
DD 4: 2e: Femke Hamers &
Renee Eussen-Frissen, 3e/4e
Laureen Steinbusch & Nathalie
Cremers-Scholtes (BC Trilan)
DD 6; 3e/4e Cassey Lauvenberg
& Maike Doerenkamp
Jacques Steinbusch 40 jaar lid
Tijdens de feest- en jubilarissenavond van de Bocholtze Badminton Club’77 zal een bijzonder lid
in de bloemetjes gezet worden
voor zijn vele verdiensten gedurende zijn lidmaatschap van de
vereniging.
Jacques Steinbusch viert op deze
dag dat hij 40 jaar geleden lid
werd van de vereniging. Actief
op de baan vormde BBC de basis voor zijn latere gezinsleven.
Immers viel zijn oog al snel op
Sonja die kwam spelen bij BBC.
Meer dan 25 jaren later zijn niet
alleen Jacques, Sonja, maar ook

de kinderen Eline en Laureen
lid van BBC en deze laatsten zijn
daarbij ook actief als bestuurslid.
Jacques zelf maakt al meer dan 35
jaar deel uit van de het bestuur
van BBC. Vele jaren is Jacques de
eindverantwoordelijke geweest
voor de toernooien die BBC organiseert. Sinds vorig jaar promoveerde Jacques nog naar een
DB functie als penningmeester.
Buiten het feit dat Jacques steeds
zeer actief is geweest als bestuurslid; ook daar buiten was en
is een vraag om hulp bij Jacques
nooit aan dovemansoren gericht.
Of het nu de medewerking aan
de verenigingskampen is, het
bouwen van een carnavalswagen
of gewoon een goede raad: Jacques is erbij.
Vanaf de aanvangstijd is Jacques
namens BBC actief geweest in
de vele inanciële commissies
van jubileumfeesttenten die in
ons dorp door de jaren de revue
gepasseerd hebben. Ook de bar
bemanning tijdens deze evenementen doet nooit tevergeefs een
beroep op hem.
Voor badminton in het algemeen is Jacques verder ook van
onschatbare waarde gebleken:
vele jaren reisde hij met andere
BBC-ers Jo, Netty Ernes en René
Suylen door het hele land om
als scheidsrechter actief te zijn.
Daarnaast heeft hij vele (jeugd)
toernooien georganiseerd en geregeld. Hiervoor heeft Jacques
een oorkonde van de Nederlandse Badminton Bond ontvangen.
Onvergetelijk zijn verder de uitstapjes als de jaarlijkse skireis
naar Hundseck en de uitwisselingen met de Bulgaarse Badminton vereniging waarbij Jacques steeds een vooruitstrevende
rol gespeeld heeft.
Al met al een verenigingsduizendpoot waarvan in dit stukje
waarschijnlijk nog niet de helft
van alle activiteiten genoemd
staat: Met recht al 15 jaar
lang erelid van onze prachtige
vereniging!
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kerk- & Familieberichten

Enige en algemene kennisgeving:

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus

Verdrietig maar heel dankbaar
voor alles wat ze ons gegeven heeft
nemen wij afscheid van
onze allerliefste dochter

Zondag 19 mei
H. Mis om 11.00 uur.
Voor Mariet Hensgens-Severijns
Zeswekendienst voor Trautje
Jaspers. Gezangen Donna Voce
Woensdag 22 mei
H. Mis om 9.00 uur voor de
parochie
Mededelingen
Uw kerkbijdrage kunt u
overmaken op NL92 RABO
0132 204 452 t.n.v. Cunibertus
Parochie. Misintenties graag 3
weken van tevoren doorgeven
via kerkbestuur.wahlwiller@
gmail.com of aan een van
de kerkbestuursleden. Voor
pastorale zaken kunt u tot
nadere berichtgeving terecht op
telefoonnummer 043-4511243.

Nancy Vliegen
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.

EYS

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius

Parochie H. Agatha

Zaterdag 18 mei
19:00 uur. (5de Zaterdag
van Pasen). Het kerkelijk
zangkoor St. Caecillia zal deze
Eucharistieviering muzikaal
opluisteren o.l.v. dirigente Rina
Erven en organist Henk Vincken.
Voor ouders Delnoij – Franck.
Voor Maria Ploemen – Acampo
(Off); tevens voor Martin
Ploemen.

Zaterdag 18 mei
19.00 uur: Ouders BindelsBartholomé (collecte)
Zondag 19 mei
9.45 uur: 1e H. Communie
Maandag 20 mei
19.00 uur: Gest. H. mis
Guillaume en Bertha Xhonneux

Communie in Eys
EYS - Deze 4 hartsvriendinnetjes
vieren op zondag 19 mei in Eys
hun Eerste Heilige Communie.

= 12 mei 2019

* 7 november 1971

dochter van

Jan Vliegen = en Corrie Vliegen-Senster
... en het allerliefste nichtje van de familie!

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de
woongroep Akkerweide in Hoensbroek alwaar Nancy
met veel plezier heeft mogen wonen en leven.
Correspondentieadres:
Min. Ruijsstraat 22
6351 CK Bocholtz
De begrafenis zal worden gehouden op zaterdag
18 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz.

Dankbetuiging

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

Zoveel kaarten,
Zoveel warme woorden,
Zoveel donaties,
Zoveel belangstelling en
zoveel troost.

De mis begint om 9.45 uur in de
St. Agathakerk.
Vier hartjes vormen een klavertje
vier en dus is GELUK het thema
van de mis.

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven,
dat wij hebben gekregen na het overlijden van

Pierre Kerkhoffs
De vele lieve reacties zijn een steun
voor ons bij de verwerking van dit grote verlies.
Op deze manier willen wij u hiervoor bedanken.
B. Kerkhoffs-Vaessen
Kinderen en kleinkinderen

Wandeling
Van links naar rechts:
Eva Huijnen
Semke Bessems
Claire Lemmens
Florence Grooten

Hoebigerweg 14
Piepertweg 12
De Wissel 12
Grachtstraat 27

6287 AT
6287 AD
6287 BR
6287 AE

Eys
Eys
Eys
Eys

Op zondag 19 mei is er een wandeling in Kanne in België
De wandeling begint om 12.uur
bij de kerk
Iedereen is welkom

Op zondag 26 mei is er een wandeling in Aubel in België
Ook deze keer begint de wandeling om 12.uur bij de kerk
Iedereen is wederom welkom
Inlichtingen over de wandelingen bij Norbert Maussen tel
nummer 0643582754 of 043
4504673
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