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Kerstconcert Mannenkoor David
SIMPELVELD - Dit najaar hebben

wij stilgestaan bij het feit dat
75 jaar geleden grote delen van
Zuid Limburg werden bevrijd.
Terugkijkend naar de tweede
wereldoorlog beseffen wij dat
vrede, zeker ook in deze tijd,
geen vanzelfsprekendheid is. Als
thema voor dit concert hebben
voor “vrede” gekozen. Kerstmis
is bij uitstek de tijd om nog eens
extra stil te staan hoe belangrijk
vrede is.
Naast het Simpelvelds Mannenkoor David en Mannenkoor
Lauwerkrans uit Mechelen, werken aan dit concert verder mee,
zangkoor Harmonia uit Simpelveld en sopraan Amy Schillings.
Amy Schillings uit Vaals studeert
vanaf 2018 aan de Hochschu-

le für Musik und Tanz KölnAachen. Ze is al lang geen onbekende meer in de muziekwereld.
Ze treedt veelvuldig op bij concerten en festiviteiten Het leven
van Amy stond al op jeugdige
leeftijd in het teken van de muziek. Als negenjarige volgde Amy
haar eerste zanglessen bij diverse
bekende zangpedagogen. Op
14-jarige leeftijd werd ze lid van
het ensemble Voice-Art. Op 16
jarige leeftijd volgde zij zangles
bij bekende zang- en muziekpedagogen verbonden aan het
Conservatorium te Aken.
Simpelvelds Mannenkoor David samen met Mannenkoor
Lauwerkrans uit Mechelen en
Zangkoor Harmonia Simpelveld
brengen een zeer gevarieerd pro-

gramma van lichte en klassieke
muziek. Het programma wordt
besloten met een reeks internationale kerstliederen.
De koren staan onder leiding van
dirigent Jean Lardinois. Aan de
piano: Marcel Konieczny.
Het Kerstconcert wordt gegeven
op zondag 8 december a.s. in de
H. Remigiuskerk te Simpelveld.
Aanvangstijd is 18.00 uur.
Entree: vrije gave
Na afloop van het concert is er
een gezellig samenzijn in Partycentrum Oud Zumpelveld Irmstraat 23. Ook alle bezoekers van
het concert zijn hierbij van harte
uitgenodigd. Simpelvelds Mannenkoor David stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Mannenkoor David in concert
met onder andere Amy Schillings

Koninklijke Philharmonie Bocholtz gaat op concours!
BOCHOLTZ - De Koninklijke Phil-

harmonie Bocholtz en Belgian
Brass presenteren op 8 december een concertavond met verrassende blaasmuziek van het
hoogste niveau. Voor de Phil,
onder leiding van dirigent Frenk
Rouschop, staat dit concert in
het teken van concoursdeelname
in de concertafdeling.
Het concoursconcert op 8 december heet Harmonie & Duel.

Dat is een verrassende tegenstrijdigheid: harmonie betekent samenspel en als harmonieorkest
ga je het gevecht juist niet met
elkaar aan.
Maar dan wel in Duel met:
Herakles en de draak Ladon in
El jardin de las Hespérides. Dit
spektakelstuk van de avond is De
tuin der Hesperiden van de componist Oriola. Het ambitieuze
stuk, tjokvol meeslepende melo-

dielijnen, opwindende ritmes en
verrassende special effects vertelt het verhaal van deze Griekse
mythe. Net als het verhaal zelf,
houdt de muziek je op het puntje
van je stoel.
En ook in Duel met:
Krump (Scott Mc Allister), een
op een streetdance geïnspireerde
dance battle. In deze bewerking
voor harmonie orkest nemen de
verschillende orkestsecties het
tegen elkaar op in wervelende en
vurige battles, ondersteunt door
een tweetal Krumpdansers.
Maar ook in Duel met:
De vijf solisten van Belgian Brass
in Brassbound five (Carlos Pellicer). Dit lichte en toegankelijke werk is geschreven voor
Koperkwintet en harmonie en
kenmerkt zich door virtuositeit

en expressie, waarbij uiteraard
de hoofdrol wordt vertolkt door
de kleine bezetting van Belgian
Brass.De avond wordt afgesloten
door Belgian Brass. In Belgian
Brass zijn de beste koperblazers van België verenigd. Deze
eminente musici hebben allen
een solistenplaats verworven in
symfonische orkesten en staan
onder leiding van trompettist
Manu Mellaerts. Van klassiek tot
hedendaags, van symfonisch tot
pop en van serieus tot ludiek.
De kaarten à € 20 zijn te verkrijgen aan de kassa bij het PLT
Theater te Heerlen of online via
de link: https://www.plt.nl/be
stel/6257. Voor meer informatie over het concert en het programma, kunt u terecht op onze
website of facebookpagina.

Receptie Koninklijke
Philharmonie Bocholtz

in het Parkstad Limburg Theater
in Heerlen. Bij het behalen van
een gunstig resultaat wordt op
maandag 9 december van 20.00 21.00 uur een receptie gehouden
op de Harmoniezaal, adres Dr.
Nolensstraat 5A te Bocholtz. Uw
aanwezigheid zouden wij zeer op
prijs stellen.
Vriendelijk uitnodigend,
Bestuur, dirigent en leden Phil

BOCHOLTZ - Op zondag 8 decem-

ber 2019 neemt de Koninklijke
Philharmonie Bocholtz deel aan
het Bondsconcours. De Phil, onder leiding van Frenk Rouschop,
komt uit in de concertafdeling
van de sectie Harmonie. Het concert is gepland vanaf 20.00 uur
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De gezellige weekmarkt van

Simpelveld

Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

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

VISHANDEL
F. ERKENS

Victoriabaars
90
e 12

Advertentie/redactie-adres

per kilo

- 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

400

Hollandse
nieuwe e 200
3 stuks voor e 550

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

Gezocht bezorgers

wensulance.nl

Voor Vaals en Mechelen

Van de redactie

Aan de inhoud van weekblad
d’r Troebadoer wordt de grootste
zorg besteed. Toch zijn fouten
nooit helemaal te voorkomen.
Daarom neemt de uitgever
geen verantwoordelijkheid
voor onvoorziene gevolgen,
veroorzaakt door fouten in de
gegevens die door derden
zijn aangeleverd. Ingezonden
stukken kunnen ingekort of
geweigerd worden. Plaatsing wil
niet zeggen dat de redactie het
eens is met de inhoud.

Kerstmiddag
Sociëteit St. Jozef
BOCHOLTZ - Op vrijdag 13 decem-

ber houdt de Ouderen Sociëteit
St. Jozef Bocholtz haar jaarlijkse
kerstmiddag. Deze kerstmiddag
wordt gehouden in de zaal van
Cafe Oud Bocholtz (Harrie Bloemen). Aanvang 15.00 uur, zaal
open 14.00 uur. De bijdrage voor
deze kerstmiddag bedraagt voor
leden € 5,00 en voor niet-leden
€ 20,00. Hiervoor krijgt u een

Sudokupuzzel / week 49
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In PVC, laminaat of hout.
Compleet vanaf € 695,00
www.ecoplanken.nl
Nuth – 045 - 511 34 69

PARKET

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

Is uw stoel of bank
doorgezakt

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

*** Kerstbomen ***

Neem uw standaard mee en
wij maken de boom passend.
Heiweg 8. Bocholtz
045 - 544 0731
Ook op zondag geopend !!!

Te huur

0,6 ha + 2 paardenbox
en ruimte voor opslag
aan Rijksweg Nijswiller.
Inlichtingen 06 - 57 32 83 38

SIMPELVELD - Beste lieve meisjes/

dames van “der Roeputs, Sweijer
en Kanthuis. Met deze oproep
willen wij kijken of er voldoende
interesse is om ergens volgend
jaar bij elkaar te komen om bij
te praten, elkaar te zien etc. Dit is
bedoeld voor de “kinderen” van
de Rodeput. Leeftijd vanaf de Sarahs en ouder !!
Bij interesse gaarne telefoontje
aan Betsy Thewissen-Horbach
06-27251681 (liefst na 19.00 u.)

Aktie

Wielen wissel
incl. wintercheck € 19,95
Bovag Auto Maertzdorf
045 - 544 1440

Kleintje plaatsen?

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

Oranjeplein 1a, Simpelveld

7

8

3
8

Oproep

UW TRAP een pronkstuk

Friture Oranje Plein
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prachtige feestmiddag met een
heerlijk kerstdiner aangeboden.
Aanmelden voor deze kerstmiddag is mogelijk tot en met 4 december bij een van de bestuursleden van de Ouderen Sociëteit of
tijdens een van de bijeenkomsten
op woensdag- of donderdagmiddag in Op de Boor. Gelieve te betalen bij aanmelding.

Kleintjes

2

7

5

Koppel
menu:

Tel.: 045 - 5446624

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

e

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

5,-
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Opnieuw grote
drukte bij concerten
WITTEM - Er is opnieuw grote

belangstelling voor de twee concerten die het befaamde Solistenkoor van de Philharmonie uit
Sint Petersburg volgende week

Nieuws van J.C.V.
de Breuzelèèrkes
MECHELEN - Nieuwe Voorzitter be-

noemd bij JCV De Breuzelèèrkes
Mechelen. Tijdens de bestuursvergadering op 28 november
2019 is Raymond Vanderheijden
gekozen tot nieuwe voorzitter
van JCV De Breuzelèèrkes als
opvolger van Hub Vrusch. Hub
Vrusch werd op deze vergadering
benoemd tot Vice-voorzitter.

geeft in de Gerarduskapel van
Klooster Wittem. Er zijn inmiddels zo’n zevenhonderd kaarten
aan de man/vrouw gebracht en
dat betekent dat er nog slechts
ongeveer honderd kaartjes beschikbaar zijn. Het koor zingt
op maandag 9 en dinsdag 10
december een grotendeels nieuw
Het bestuur bestaat nu uit de
volgende personen.
Raymond Vanderheijden; voorzitter, Hub Vrusch; vice-voorzitter, Hub Kockelkoren; secretaris,
Denise van Loo; 2e secretaris en
Cyriel Lemmens; bestuurslid.
Tot slot een dik dankjewel en
Alaaf voor (nu vice-voorzitter)
Hub Vrusch die de vereniging
draaiende heeft gehouden in de
niet gemakkelijkste periode van
de Jeugdcarnaval!

Waldkorn meergranen
Kersenvlaai
Kaiserbroodjes

2.40
van 12.00 9.75
voor
4+1 gratis!
van 2.95
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

3

programma, met voor de pauze
aandacht voor meer sacrale muziek waarna in het tweede gedeelte de Russische volksmuziek aan
bod komt. Het ensemble, onder
leiding van Olga Stupneva, zingt
in Wittem zelfs enkele premiéres.
Beide concerten beginnen om

20.00 uur; de Gerarduskapel gaat
op beide dagen niet voor 19.00
uur open. De entree is 16 euro.
Kaartjes kunnen alleen worden
gereserveerd via jbrauers@ziggo.
nl Losse kaartjes kopen kan alleen tijdens kantooruren bij de
receptie van Klooster Wittem.

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

€

7,45

Bief met peperroomsaus
voor € 8,25
Malse Rosbief met gratis rodewijnsaus 100 gr. € 1,75
Cordon bleu
4 halen 3 betalen
4 kalkoenschnitzels
voor € 8,25
500 gr. Goulasch en 500 gr. zuurvlees voor € 11,98
Hutspot of
400 gr. voor € 2,98
boerenkoolstampot
Gehaktballen
4 halen voor € 5,00
Saucijzen broodjes
per stuk € 1,75
Pasta tonijn salade
100 gr. € 1,35
Komkommersalade
100 gr. € 0,85
100 gr. geb. pastei
Pieten p
akket
100 gr. hamworst
100 gr. ger. leverworst samen per 100 gram e
3 malse

1,25

zetfouten voorbehouden
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afdeling Bocholtz

• Maandag 9 december advents/
kerstviering in café ‘Oud Bocholtz’. Aanvang 18.00 uur en
zaal open om 17.15 uur.
• De vakantie Heuvelland Kringreis van 30 maart t/m 3 april
2020 naar Romantische Strasse
(Rothenburg,
Dinkelsbühl,
Nurnberg, Wurzburg, Cochem)
Mocht je interesse hebben om
mee te gaan zie dan onze website
voor meer informatie. https://
www.zijactieflimburg.nl/voorleden/jouw-afdeling/bocholtz/
nieuws/. Wij hebben bericht
gekregen dat de reis doorgaat.
Het minimum aantal deelnemers is al bereikt. Opgeven is bij
Kuperstouringcar. Het aanmeldingsformulier is te downloaden
op onze website. Opgeven kan
t/m 16januari 2020.

Nieuws van de
Kopermolen
De Weg, een muziektheatervoorstelling met Ekaterina
Levental
Indrukwekkend migratieverhaal van gevierde mezzosopraan en harpiste.
Zondag 8 december 2019 aanvang 11.00 uur. Duur 1 uur en
15 minuten
De Kopermolen (Lutherse
Kerk), von Clermontplein 11,
Vaals
De Weg vertelt het aangrijpende
verhaal van Ekaterina Levental
over haar vlucht uit de voormalige Sovjet-Unie. Een verhaal over
afwijzing, verlies, veerkracht en
hoop, gezien door de ogen van
een tiener. Omlijst met prachtige
muziek.
In deze persoonlijke muziektheatervoorstelling neemt zangeres
en harpiste Ekaterina Levental
het publiek mee op de weg die
zij als tiener aflegde. De Weg, die

• De website is helemaal bijgewerkt kijk op www.zijactieflimburg.nl/bocholtz. Het zijn foto’s
van de Margriet Winterfair. Dit
was een activiteit georganiseerd
door ZijActief Limburg. Dit was
de aftrap naar het 90 jarige Jubileumfeest (in 2020) van ZijActief
Limburg.
• Op vrijdag 14 augustus 2020
organiseert ZijActief Limburg
ook weer in verband met dit jubileum een activiteit voor leden
én introducees op de markt in
Kerkrade (optreden Guido’s Orchestra).Reserveer die data alvast
in je agenda.
• Zo kun je ook alvast reserveren
zondag 28 juni 2020. Wij als afdeling organiseren dan een bus
naar de Passiespelen in Tegelen.
De kosten bedragen voor de bus
en voorstelling ca. 43,00. Ook
hier mogen introducees mee.
Meer info volgt tzt. Wellicht 2
tips voor cadeau met Kerst.

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

Menu van de week

Gehakt en/of
braadworst

Varkenshaas met saus

kilo €

6.98

per portie €

100 gr. €

0.60

6.75

do. / vr. / za. aanbiedingen

Dikke vleesribjes

VLEESWAREN

2.29
100 gr. € 1.69
100 gr. € 1.25
bakje € 2.25

Achterham
Kipfilet
Goulash
Snijworst
500 gr. € 6.75
Hoofdkaas
Vlaamse

100 gr. €

kant & klaar

stooflapjes VERS VLEES
in krieken saus Pepersteaks
500 gr. €

leidde van land naar land, toen
zij en haar familie na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet
in Oezbekistan konden blijven
door oplaaiend antisemitisme.
Ekaterina speelt harp, zingt,
danst en vertelt over haar afkomst en hoe die van de ene op
de andere dag bepalend werd in
het alledaagse leven. Hoe ze op
haar weg zocht naar het sprookje, zoals ze dat kende uit het theater. Gedreven door een onuitputtelijke veerkracht, en hoop.
Prachtige muziek illustreert in
dit soloconcert de emotionele
kant van de vlucht. Een veelbewogen weg naar de toekomst.
De Weg is een bijzonder verhaal,
dat zeer herkenbaar is.
Entree € 12,00, vrienden € 10,00,
studenten € 6,00
Combikaarten voor twee voorstellingen “De Weg” om 11.00
uur en “De Grens” om 14.30 uur:
€ 20,00, vrienden van de Kopermolen € 15,00
Kaarten kopen: www.tickli.nl
www.dekopermolenvaals.nl
Tel: +31(0)43 3064668

wedges en verse spruitjes

6.75 Runderbraadstuk

Koude schotel Mager soepvlees
500 gr. €

5.25 Varkensfilet
Kophaas

2.45
500 gr. € 7.95
500 gr. € 5.75
500 gr. € 6.25
500 gr. € 6.25
100 gr. €

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

Expositie Zabaarz
GULPEN - Van 11 november 2019

t/m eind januari 2020 hangt er
werk van Zabaarz in bibliotheek
Gulpen-Wittem. Daniëlle Baars
heeft na de middelbare school
ruimtelijke vormgeving gestudeerd en richtte zich op toepasbare kunsten (vormgeving
en meubels). Jaren later heeft zij
nog een herboristen opleiding
gedaan en tijdens deze studie
ontstond de behoefte om zich
creatief te uiten met natuurlijke
materialen. Zij begon met pyrografie op oud hout en drijfhout
en vond haar passie. Ondertus-

sen brandt zij op alles wat brandbaar is (hout, leer, kurk, papier).

FNV Spreekuur
Werk & Inkomen
Maandag 16 december 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.

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

LUNCHTIP

3-gangen keuze lunchmenu e

16,95

Wildactie
van maandag t/m vrijdag
20% korting
op hoofdgerechten wild

OPENINGSTIJDEN
GEDURENDE
DE KERSTPERIODE
23+24 dec.: gesloten
25 dec.: v.a. 14.00 uur
26 dec.: v.a. 13.00 uur
31 dec.: gesloten
1 jan.: v.a. 14.00 uur

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

weekblad d’r Troebadoer nr. 49 | dinsdag 3 december 2019

Nieuwe mindfulness training:
Start 13 januari - 19.30 u

Voor meer info:
06-52303860
info@mindfulness-psychologie.nl
www.mindfulness-psychologie.nl

Opening kerststallententoonstelling
WITTEM - De kerststallententoon-

stelling in Wittem – wellicht de
laatste gezien de vergevorderde
plannen tot verkoop van het
klooster – zal dit jaar op 8 december officieel worden geopend
door: Pastoor Ruud Verheggen,
sinds oktober 2019 pastoor in
Eijsden, voorheen pastoor in
Meerlo (Noord-Limburg).
Pastoor Verheggen is al jaren een
groot
kerststallenverzamelaar
en hij is dan ook een goede bekende van de Werkgroep Kerst-

stallententoonstelling in Wittem:
al verschillende malen heeft hij
een deel van zijn verzameling
aan ons uitgeleend. Hij zal direct na de eucharistieviering in
Eijsden naar Wittem komen om
onze tentoonstelling te open met
een presentatie over het thema:
‘De kerststal verbindt’. Zijn verhaal zal worden afgewisseld met
sfeervolle trompet- en saxofoonmuziek van broer en zus Scott
en Carmen Huppertz uit Eys. De
opening is op 8 december om
13.30 uur in de Gerarduszaal.
(De tentoonstelling is al open op
zaterdag 7 december, en op zondag 8 december v.a. 12.00 uur).

5

Bleijlevens
damesmode
Simpelveld

WINTERSFEER
Koopzondag

8 december
11.00 - 17.00 uur
Panneslagerstraat 15 - 045 544 24 96 - Gratis parkeren
dinsdag t/m vrijdag geopend van 10 - 18 uur
zaterdag van 10 - 17 uur, maandag zijn wij gesloten.

DECEMBER
FEESTMAAND
BIJ AANSCHAF VAN EEN BRIL
MET HOYA-GLAZEN IN DECEMBER
KRIJGT IEDEREEN EEN LED BOEKLAMP

CADEAU

KLOOSTERSTRAAT 2 | 6369 AD SIMPELVELD | MOONENOPTIEK.NL
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Nieuwe hoogheden
bij CV De Ülle Partij
Prinses Angelique en hofdame
Veronique zijn de nieuwe heersers over het rijk van de Ülle in
Partij.

Al meer dan 50 jaar zijn wij
uw specialist in wand- en vloertegels.
Met daarin de juiste kwaliteit
voor de beste prijs.

PARTIJ - In een goed gevuld Wien-

hoes vond onlangs de zitting van
CV De Ülle plaats. Voor prins
Gené was het zijn laatste activiteit. Maar alvorens het zover was
dat hij plaats moesten maken
voor hun opvolgers werd hem
eerst nog een spetterende zitting
aangeboden. Zoals gebruikelijk
werd de zitting geopend door het
dansmarieke van CV De Ülle,
Joyce Severens. Met heel veel enthousiasme deed ze haar dans en
vanuit de zaal kreeg ze een daverend applaus. Vervolgens waren
er optredens van de danseressen
van Dance Spirit, meervoudig
buuttekampioen Hub Stassen
en Danny Pauwels. Tussendoor
werd nog bekend gemaakt wie
er dit jaar geëerd werd als “Uul
van Verdienste”. Dit jaar werden
zelfs twee personen uitgeroepen
tot “Uul van Verdienste 20192020”. Te weten Fred en Lilliane
Eggen. Fred is al lange tijd onder
meer secretaris van CV De Ülle
en Lilliane verzorgt al meerdere
jaren de sponsoring binnen de
vereniging.
Hierna was het tijdstip aangebroken dat prins Gené plaats
moest gaan maken voor zijn
opvolgers. Aan voorzitter Rob
Delnoy de taak om hem op gepaste wijze te ontdoen van zijn
versierselen en hem te bedanken
voor het afgelopen jaar. Hierna
kon alles in gereedheid gebracht
worden voor de proclamatie van

Eurotegel overtuig u zelf en
bezoek onze showroom!
Heerlerbaan 233 ■ 6418 CE Heerlen ■ 045-5427272
info@eurotegel.nl ■ www.eurotegel.nl
de nieuwe hoogheden. Ook dit
jaar hadden de bedenkers van de
proclamatie zich weer alle moeite gedaan om er iets moois van
te maken. Met spanning keek de
zaal uit naar de nieuwe Hoogheden. Dit werden prinses Angelique en Hofdame Veronique. Aan
voorzitter Rob Delnoy de taak
om beiden te installeren als de
nieuwe heersers van CV De Ülle.
Hierna werd de bühne weer vrijgemaakt om verder te kunnen
gaan met het programma. Op
het programma stond nog het
optreden van De Dynamites van
Dance Spirit en het slotakkoord
was een spetterend optreden van
de groep Wiesnhammer.
Prinses Angelique en hofdame
Veronique in het dagelijks leven
beter bekent als Angelique en
Veronique Meertens (moeder en

dochter)
Angelique runt samen met echtgenoot Ruud Heuvellandcatering. Ruud ging bij de Ulle al
eens voorop als prins van de Ülle
en tevens gemeenteprins in 2009
nu is de beurt aan Angelique.
Elk jaar viert ze samen met de
dames van CV De Sjerpe Sjpang
carnaval in Partij en omstreken.

Haar dochter Veronique Meertens studeert voor verzorgende
IG aan het Vista College. Veronique rijdt in haar vrije tijd graag
met haar paard Elina door het
mooie heuvelland.
Als oud-jeugdprinses van De
kling Ülle in 2012, heeft Veronique reeds kunnen proeven om
met de carnaval voorop te gaan.
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Wachtdienst openbare werken
(spoed buiten kantooruren) tel: 06‐53503129

week 49

Uitvoering Idop voorzien na bouwvak 2020
In 2020 wordt het centrum van Bocholtz
onder handen genomen om de aantrek‐
kelijkheid van het dorpshart te vergroten.
Het is een heel omvangrijk werk waarbij
de bestrating, riolering en beplanting
worden aangepast en vervangen. Het
wordt een gezellige kern met terrasjes,
parkeergelegenheid, water en groen, mooi
straatmeubilair en verlichting.
Die mededeling is voor de meeste inwo‐
ners van Bocholtz geen nieuws. Die weten
al lang dat er iets op stapel staat. Menig‐
een zal zich inmiddels afvragen wan‐
néér er iets gaat gebeuren. Een dergelijk
omvangrijk project kent echter een lange,

zorgvuldige voorbereiding. Van het maken
van een ontwerp, tot het schrijven van
een bestek, aanbestedingsprocedures en
uiteindelijk de uitvoering. Die voorberei‐
ding is noodzakelijk om kwalitatief goed
werk te kunnen leveren en tijdens de
uitvoering niet voor allerlei verrassingen
te komen staan. Het is ook niet zomaar
een ingreep, de opwaardering van het
centrum moet Bocholtz voor de komende
decennia een positieve impuls geven.
Afgelopen zomer heeft de gemeente
opdracht verstrekt aan een ingenieursbu‐
reau om het bestek voor dit omvangrijke
werk voor te bereiden. Dat proces duurt

langer dan voorzien vanwege allerlei
metingen, controles en onderzoeken die
uitgevoerd moeten worden. We hoopten
dat we in het eerste kwartaal 2020 met
de uitvoering konden beginnen. Maar de
schop gaat pas na de bouwvakvakantie in
de grond. De investering in het voortraject
verdienen we naar verwachting terug in
geld én tijd bij de aanbesteding en realisa‐
tie van het totale werk.
Wilt u meer weten over de herinrichting
van het dorpshart Bocholtz? Op de web‐
site www.simpelveld.nl vindt u het defini‐
tieve ontwerp onder nieuws/projecten.

Gemeentehuis op 18 december in de namiddag gesloten
In verband met de kerstviering voor het
personeel is het gemeentehuis op woens‐
dag 18 december vanaf 12.30 uur geslo‐
ten. Donderdag 19 december staan wij
om 8.30 uur weer voor u klaar. Bij ernstige
calamiteiten die gevaar opleveren en

E

betrekking hebben op openbare werken
kunt u ons bellen: 06 ‐ 53 50 31 29.
Hebt u ondersteuning nodig voor kinderen
tot 18 jaar? Dan kunt u tijdens kantoor‐
uren bellen: 06 ‐ 38 75 75 41.
Buiten kantoortijden belt u met Crisishulp

Openingstijden klantcontactcentrum

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

Wmo‐zorgloket

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

Belastingloket

Al uw persoonlijke belastingzaken 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

Jeugd Zuid‐Limburg: 043 ‐ 604 57 77.
Voor dringende situaties rondom volwas‐
senen kunt u tijdens kantoortijden bellen
met Impuls: 045 – 545 63 51. Buiten
kantoortijden belt u met Sensoor: 0900 0767.

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

Heeft 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 instantie(s). Deze professionals zorgen voor de
afhandeling van de overlastsituatie.

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 politie,
brandweer of ambulance).
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De Romeins Zuid-Limburg gids
Bestel 'm voor maar € 12,In deze 188 pagina’s dikke gids maak je ken‐
nis met een Zuid‐Limburg dat je nog niet
kent.
Ontdek het uitgebreide Romeinse erfgoed
aan de hand van wandelroutes, verhalen, re‐
cepten en essays over Romeins Zuid‐Limburg.
Een lange afstandswandeling en acht omme‐
tjes, voorzien van een kaart en uitgebreide
routebeschrijving, brengen het Romeins
verleden weer tot leven. Geniet onderweg
van de indrukwekkende vergezichten over
het landschap zoals de Romeinen het voor
ons achterlieten. Te bestellen via
www.viabelgica.nl/via-belgica-gids/

Klimaatatlas, ook voor inwoners!
Om in de toekomst het hoofd te kunnen bie‐
den aan de gevolgen van het veranderende
klimaat werken alle gemeenten in Parkstad,
het Waterschap Limburg en Waterleiding‐
maatschappij Limburg samen in de campagne
‘waterklaar’. Binnen deze campagne heb‐
ben deze partijen ook de gevolgen van het
veranderende klimaat in kaart gebracht in de
zogeheten Parkstad Klimaatatlas.

Het klimaat verandert

Het veranderde klimaat zorgt ervoor dat we
steeds vaker te maken krijgen met hevige
regenbuien, periodes van extreme droogte
en extreem warm weer. Om hierop in te
spelen hebben eerdergenoemde partijen de
handen in elkaar geslagen. Zij werken niet
alleen maatregelen uit om diverse klimaat‐
problemen het hoofd te bieden; ook wordt
hard gewerkt aan een goede informatievoor‐
ziening naar inwoners. Naast de webpagina
waterklaar.nl/parkstad is de klimaatatlas daar
een prachtig voorbeeld van.

Waarom een klimaatatlas?

In de klimaatatlas zijn gegevens verwerkt, die
voortkomen uit zogenaamde klimaatstres‐

stesten. Een Stresstest is een hulpmiddel dat
inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van
klimaatverandering voor een bepaald gebied.
Met de test wordt informatie verzameld over
locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast,
overstromingen, droogte en hitte.
Deze gegevens maken wij graag openbaar.
Alleen op die manier kunnen bewoners zien
wat de effecten zijn in hun omgeving en een
gevoel krijgen bij de mogelijke gevolgen. Het
doel is dan ook drieledig:
E bewoners informeren over de effecten
van de klimaatverandering;
E bewoners bewust maken van het feit dat
iedereen een steentje kan bijdragen en
een eigen verantwoordelijkheid heeft
om (een deel van) de gevolgen van de
klimaatverandering op te vangen;
E een maatschappelijke discussie op gang
brengen om zo te komen tot maatrege‐
len die een veilige en prettige leefomge‐
ving garanderen.
De klimaatatlas vindt u op de website
parkstad.klimaatatlas.net

E Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers
Alarmnummer Ambulance/
Brandweer/Politie

112

In niet-levensbedreigende situaties
Brandweer
088 450 74 50
Politie (lokaal tarief)
0900 88 44
Dierenambulance (€ 0,50/min.) 0900 443 32 24
Huisartsen Oost. Z.‐Limburg (045) 577 88 44
Voor spoedgevallen na 17.00 uur
en in weekend en op feestdagen

Gemeentehuis

(045) 544 83 83

Wachtdienst openbare werken
(spoed buiten kantooruren) 06 53 50 31 29
E Overige belangrijke telefoonnummers
M. (Meld misdaad anoniem)
0800 70 00
Storingsnummers
Nationaal storingsnummer
gas en stroom
Kabel (€ 0,10/min.)
Water (gratis)

0800 90 09
0900 18 84
0800 023 30 40

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

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

Officiële bekendmakingen en mededelingen
E Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij de vol‐
gende aanvraag voor een omgevingsvergun‐

ning, waarbij de reguliere voorbereidingspro‐
cedure van toepassing is, hebben ontvangen:
E

Voor: Verbouwen woning
Locatie: Wilhelminastraat 35, 37 en 37a,
6351 GN Bocholtz

Datum ontvangst: 25 november 2019
Dossiernummer: 123895
Tegen de hierboven vermelde aangevraagde
vergunning kunt u in dit stadium geen be‐
zwaar of zienswijzen indienen. Deze moge‐
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lijkheid 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 om‐
gevingsrecht vergunning hebben verleend:
E

Voor: Het realiseren van een dakkapel
aan de voorzijde van het woonhuis
Locatie: Huls 70, 6369 EX Simpelveld
Verzenddatum: 26 november 2019
Dossiernummer: 121533

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de

E Drank- en horecavergunning
De burgemeester van Simpelveld maakt
bekend dat voor de volgende inrichting een
(gewijzigde) drank‐ en horecavergunning is
verleend:
Naam inrichting: Sport Vereniging Simpelveld
(paracommercieel)
Adres inrichting: Sportlaan 5, 6369 VC
Simpelveld
De stukken liggen vanaf heden ter inzage in
het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan

een beslissing op de vergunningaanvraag
heeft genomen. Voor informatie over deze

aanvraag kan gebeld worden met de afdeling
Dienstverlening, telefoon 045‐5448383.

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 tijdens de openings‐
tijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending
daarvan bezwaar maken, door het indienen
van een bezwaarschrift bij het college van
burgemeester en wethouders van Simpel‐
veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het

besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐
mond. Een voorlopige voorziening kan door
de voorzieningenrechter van de rechtbank
worden getroffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt
door de griffie van de rechtbank geïnfor‐
meerd over de hoogte van het griffierecht en
de wijze van betaling.

kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes
weken de tijd (vanaf verzenddatum).
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
‐ een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
‐ waarom u het niet eens bent met de beslis‐
sing;
‐ uw naam, adres en de datum waarop u het
bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemees‐
ter van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG
Simpelveld.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking
van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Lim‐
burg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een
voorlopige voorziening kan door de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank worden
getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Van de
verzoeker van een voorlopige voorziening
wordt een griffierecht geheven. U wordt door
de griffie van de rechtbank geïnformeerd
over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betaling.

E Portefeuilleverdeling

Burgemeester mr. R. de Boer:
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding,
Handhaving Milieu en Bouw‐ en Woningtoezicht, Economie, Financiën,
Dienstverlening, Informatisering en Automatisering, Communicatie, Interge‐
meentelijke Samenwerking, Euregionale zaken, Personeel en Organisatie. .
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
Twitter, Facebook
en Instagram

III9

E

Afspraak maken B&W
Heeft u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan
vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers.
Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.
Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opne‐
men met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 544 83 01 of via e‐mail: bestuur@simpelveld.nl
‐ u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te
geven;
‐ om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste
instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
‐ na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde
is.
Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.

Bezoek ook onze website
www.simpelveld.nl
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sportnieuws
JO7-1/2: Geuldal – ESB’19
MO17-1: Langeberg – ESB’19
MO15-1: ESB’19 – Leonidas

18-10
4-1
4-0

Programma:

Nieuws van SV S’veld
SV Simpelveld koppel dart
toernooi
Op vrijdag 29 november jl. heeft
het 1ste SV Simpelveld koppel
dart toernooi plaatsgevonden.
16 koppels streden, verdeeld over
4 poules, voor de felbegeerde
titel. Na de poule wedstrijden
ging de strijd nog tussen 8 koppels. Na het spannende wedstrijd
tussen de koppels Bas Kemperink/Mike Meuwissen en Patrick
Raaijmakers/Franklin Schmetz,
wisten Bas en Mike uiteindelijk
beslag te leggen op de 3e plek.
De aansluitende finale tussen de
koppels Wien/Jeroen Bergmans
en Roger/Raf Leclaire had een
hoog thriller gehalte. De koppels
waren zeer aan elkaar gewaagd.
Uiteindelijk was het Wien die
de beslissende pijl in de bulls
eye gooide. Roger en Raf werden vervolgens beloond met een
dagreis voor 2 personen naar
London en de kampioenen Wien
en Jeroen ontvingen een dagreis voor 2 personen naar Parijs.
Beide prijzen mogelijk gemaakt
door Slangen Reizen.
Uitslagen:

2e: ST SVS/ZW’19 – SCM
1e: SVME – SV Simpelveld
2e: Sp. Jekerdal – ST SVS/ZW’19
VR1: Kerkrade West – SVS/SC’25

1-0
2-2
2-2
4-0

Zaterdag 7 december:
JO19-1: SVM – ESB’19
JO17-1: Alfa Sport – ESB’19
JO15-1: ESB’19 – Hoensbroek
JO13-1: Sp. Jekerdal – ESB’19
JO12-1: Geleen Zuid – ESB’19
JO12-2: ESB’19 – Weltania
JO11-2: Schaesberg – ESB’19
JO10-1: ESB’19– Kerkrade West
JO10-2: EHC – ESB’19
JO9-1: Geuldal – ESB’19
JO9-2: ESB’19 – UOW
JO8-1: Sp. Jekerdal – ESB’19
JO8-2: De Leeuw – ESB’19
JO8-3: SVM – ESB’19
JO8-4: ESB’19 – Hellas
MO17-1: ESB’19 – UOW’02
MO15-1: Keer – ESB’19

15.00
15.00
14.00
11.45
10.00
10.00
11.00
11.45
09.00
10.00
10.00
08.45
08.30
09.00
10.00
12.30
11.30

Nieuws van WDZ
Afsluiting
Op donderdagavond 21 november kwam het feestcomité van
het WDZestig jubileumfeest
voor een laatste maal bijeen om
op ludieke wijze de financiële opbrengst bekend te maken. Voor
een grote groep aanwezige WDZ
leden vertelden voorzitter Wim
Possen en penningmeester Wim
Huppertz van het feestcomité,
dat het onvergetelijke feest ook
een bijzonder mooie opbrengst
kende. Wim Possen bedankte alle
medewerkers voor hun enorme
inzet en bestuur en leden van
WDZ voor de bijzonder prettige
samenwerking. Na het bekend-

maken van de opbrengst konden
onder het genot van een hapje
en een drankje konden nog eens
mooie herinneringen aan het
feest opgehaald worden.
De WDZ familie dankt allen die
bijgedragen hebben aan ons zeer
geslaagd jubileumfeest

Succes
Een tweetal voormalige jeugdspelers van WDZ vieren momenteel de nodige successen in
hun carrière. Iggy Houben speelt
in de O17 van PSV, een team
dat het bijzonder goed doet in
de jeugdcompetitie en onlangs
de O17 van Ajax met 2-0 aan de
zegekar bond. Daarbij schittert
Iggy ook nog in de O16 selectie
van Oranje.
Mark Flekken maakt in de laatste
weken furore in de Duitse Bundesliga als doelman van de SC
Freiburg, die dit jaar in de top
van de ranglijst meedraait. Als
vervanger van eerste doelman
Schwolow heeft Mark het uitstekend gedaan tegen RB Leipzig,
Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen en Bayer
Leverkusen.
Een derde vroegere jeugdspeler
van WDZ, Lars van Meurs, is de
reservedoelman van MVV, maar
maakt een minder plezierige periode door ten gevolge van langdurige blessure.
We wensen de spelers heel veel
succes in hun verdere carrière en
Lars natuurlijk een snel herstel
van de blessure.

JO10-1G: Welt. Bekk. - WDZ
JO9-1G: S.S.A.C. 2 - WDZ
JO8-1G: WDZ - RKHBS
Zondag 8 december
1e: WDZ - RKHSV
2e: WDZ - Chèvremont
3e: Sportclub’25 - WDZ
4e: WDZ - BMR 3
5e: RKTSV 4 - WDZ
VR1: Heksenberg - WDZ

10.30u.
10.15u.
09.30u.
14.00u.
11.30u.
10.00u.
10.00u.
11.45u.
10.00u.

Uitslagen

JO13-1 WDZ - Hellas.
1-7
JO19 - 1. WDZ - Sp. Jekerdal 3 11 - 1
JO13 - 1Berg’28 - WDZ.
4-2
JO12 - 1WDZ - RKVVL/Polaris. 7 - 3
JO10 - 1G WDZ - LHC/Haanrade. 3 - 5
JO9 - 1G WDZ -BMR/SNC’14
3-8
JO8 - 1G V.V.Schaesberg 2 - WDZ 2 - 1
JO7 WDZ - Sporting Heerlen.
0-4
1e: SCG - WDZ.
2-3
2e : Voerendaal - WDZ.
2-1
3e : WDZ - RKHBS.
2-2
5e: WDZ - Geuldal/FC Gulpen 4 3-0
VR1: Chevremont - WDZ
1-3

Nieuws van BBC’77
Uitslagen van
zondag 1 december:
BC Veghel 1 – BBC 1
BC Rally 1 – BBC 2
BC Weert 4 – BBC 3
BC Wik J2 – BBC 4

6-2
0-8
4-4
5-3

12.30u.
11.30u.
12.00u.
09.15u.

Pubquiz
Zaterdag vond de 1e BBC’77
pubquiz plaats in samenwerking
met Sportcafé Wijngracht 9. In
totaal waren er 11 teams die 11
verschillende rondes speelden,
zoals bijvoorbeeld het herkennen van cabaratiers, filmposters
en muziek, topografische vragen,
het jaar 2019 en nog veel meer!
Een geslaagde avond met uiteindelijk team Mischs Maschj als
winnaars.

activiteit. Als voorbereiding op
het Kerstfeest maakten de kinderen onder begeleiding van
pastoor Pisters, enkele ouders,
grootouders en vrijwilligers van
de kidsgroep hun eigen adventskrans. Tijdens de gezinsviering

van zaterdag 30 november jl.
werden de kransen gezegend. Na
afloop mochten de kinderen hun
krans mee naar huis nemen.
Bijgevoegde foto toont de trotse kinderen met hun mooie
creaties.

Programma

Zaterdag 7 december
JO17-1: Leonidas - W - WDZ
JO15-1G: WDZ - Neerbeek
JO13-1: Bunde - WDZ
JO11-1G: Hoensbroek 3 - WDZ

Programma:

Zondag 8 december:
1e: Weltania – SV Simpelveld
14.00
2e: S T SVS/ZW’19– RKHSV
(locatie: Eys)
11.00
3e: Chevremont – ST SVS/ZW’19 11.30
VR1: S T SVS/SC’25 – Rood Groen
(locatie: SVS)
10.00

Nieuws van ESB’19
Uitslagen:

JO19-1: ESB’19 – Groene Ster
JO15-1: UOW’02 – ESB’19
JO13-1: ESB’19 – Heer
JO12-1: ESB’19 – FC RIA
JO12-2: Chevremont – ESB’19
JO11-2: ESB’19 – Chevremont
JO10-1: KVC – ESB’19
JO10-2: ESB’19 – Kerkrade West
JO9-1: ESB’19– Caesar
JO9-2: Bekkerveld – ESB’19
JO8-2: ESB’19 – De Leeuw

5-1
3-7
1-0
2-9
afg.
3-1
4-5
11-3
2-4
1-11
4-12

Communicantjes in Bocholtz
maken samen adventskransen
Een deel van de kinderen, die komend jaar in Bocholtz de 1e H.
Communie zullen ontvangen,
kwam vrijdagmiddag 29 november jl. bijeen voor een creatieve
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graafwerkzaamheden
tuinaanleg
aan- en afvoeren
rioolwerkzaamheden
G. Knops: 06-55393818
06-50260201
guido@grondverzet.nl

Nieuwe jeugdheersers Ülle-riek
Prins Jesse en prinses Dilan
nieuwe jeugdheersers over het
Ülle-riek.
PARTIJ - Op zondag 17 novem-

ber jl. werd tijdens een gezellige
en druk bezochte jeugdzitting
in het gemeenschapshuis A Ge
Wienhoes de nieuwe jeugdheerser over het riek van de klingÜlle geproclameerd.
Na de opening door ons eigen
dansmarietje Joyce waren er vele
optredens van de ``grote`` kleine
artiesten. Onder andere The
Starlights en Dance Spirit en een
optreden van Danny Pauwels.
Tussendoor waren er op de bühne nog diverse spellen waarbij
de aanwezige jeugdhoogheden
onderling met elkaar de strijd
aangingen
Na het aftreden van jeugdprinses Rachelle en hofdame Marie
konden de nieuwe jeugd-Hooglustigheden geproclameerd door
de Commissie LOL. Nadat alles
in gereedheid was gebracht kon
begonnen worden met de pro-

clamatie. Als nieuwe Jeugdhoogheden kwamen tevoorschijn
Jeugdprins Jesse en jeugdprinses
Dilan.
Jeugdprins Jesse (Hamers) is 10
jaar oud en woont door de week
bij zijn moeder en haar vriend
in Partij. In het weekend bij zijn
vader en zijn vrouw in Lemiers.
Als grote broer van zusje Niki en
broertje Mick vindt hij het leuk
om met hen te spelen en dingen
te leren.
Jesse zit in Gulpen op basisschool
de Triangel in groep 7. Hij gaat
graag naar school en vindt het
leuk om samen met zijn vrienden stoere dingen te doen.
Daarnaast voetbalt hij bij SJO
Heuvelland. Hier heeft hij ook
jeugdprinses Dilan al leren kennen. Zij was de keepster in het
elftal bij SJO Heuvelland.
Ook thuis doet hij graag voetballen. Dit wisselt hij af met gamen
op de play-station. Fortnite, Fifa
en Minecraft zijn hierbij zijn favoriete spellen. Daarnaast maakt
Jesse ook regelmatig zelf filmpjes
die hij dan op Youtube of TikTok
deelt.
Jeugdprinses Dilan (Didden)
is elf jaar en haar hele leven al

leo’s haarstudio

kloosterstraat 4 - simpelveld
045-5442321
jolandakers@kpnmail.nl
www.leoshaarstudio.nl

Woensdagmiddag dicht!

woonachtig in Partij. Zij woont
daar samen met haar ouders en
grote broer Dean. Haar grote
broer is haar maatje, ze vindt het
alleen jammer dat hij niet zo van
carnaval vieren houdt. Zelf is ze
wel dol op carnaval vieren. Gelukkig viert haar vader ook graag
carnaval zodat ze dat samen
kunnen doen. Papa Tom is sinds
vorig jaar ook lid van de Raad
van Elf van de “Grote” Ülle.
Dilan zit in groep 8 van basisschool de Driesprong. Haar

favoriete vakken zijn handvaardigheid en gym. Ze danst ook
graag, maar keepen vindt ze het
allerleukst.
Afgelopen jaar is ze gestopt met
dansen bij Showgroep 2000 in
Wijlre om te gaan keepen bij Alemania Aachen. Hier keept ze in
het meisjesteam onder 13. Drie
keer per week traint ze in Aken
bij Alemania. En 1 keer per week
volgt ze bij haar oude club SJO
Heuvelland keeperstraining van
Eric.
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Kerstshows Jack
Vinders in Klimboom
SIMPELVELD - Zoals elk jaar be-

groeten we weer heel graag Jack
Vinders met zijn kerstshows in
De Klimboom. Deze keer heeft
de productie als titel Clara’s
Kribje meegekregen. Dit jaar op
vrijdagavond 6 december en
op zaterdagavond 7 december
om 20.00 uur. Iedereen wil toch
graag in de mooiste tijd van het
jaar verwarmd worden door de
knalrode bonbon uit Kerkrade.
Clara zal weer alle registers open
trekken en de nodige bevriende
artiesten meebrengen onder de
kerstboom in de Klimboom.
Clara heeft het er maar druk
mee, maar gelukkig kan ze rekenen op de twijfelachtige hulp van
Sjonnie d’r Postbul en natuurlijk

van Stan Peters, of te wel Maria
Prumpeler. Kom genieten van
deze genoeglijke avonden. Wees
er op tijd bij. Succes verzekerd.
De entree van deze populaire shows bedraagt slechts €
12,50. Om verzekerd te zijn van
een kaartje dient u zeer zeker
vooraf te reserveren via info@
puurweijersenweijers.nl of via
0655954525

Kerstconcert
Die Moselsänger
SIMPELVELD - Onder leiding van

de bekende musicus Leo van
Weersch uit Schin op Geul verzorgen de Moselsänger weer het
inmiddels traditionele kerstconcert , dat elk jaar snel uitverkocht
raakt.

De zanggroep bestaat uit 12
zangers, allen afkomstig uit het
hart van Zuid-Limburg. Leo
laat hen zingen met hart en ziel.
Die Moselsänger laten de ware
zangliefhebber genieten van
fijne vierstemmige samenzang
en gevoelige solo’s, en inmiddels
zijn het graag geziene gasten bij
nationale en internationale evenementen en bij officiële gelegenheden. Die Moselsänger gaan
er een grenzeloos kerstconcert
van maken, waar de toehoorders
met veel genoegen van zullen
genieten. Het concert begint op
zondagmiddag 8 december om
14.30 uur. Reserveren is gewenst.
Dit kan via info@puurweijersen
weijers.nl of via 0655954525.

Dialogen-Theater in
De Klimboom
SIMPELVELD - Op 11 december

aanstaande, spelen de eerste
jaars leerlingen van de opleiding
artiest/drama van het Vista college de “Dialogen”. Om kennis te
nemen van de toneelliteratuur
speelt elke leerling twee dialogen om zich te verdiepen in wat
er allemaal op toneelgebied is.
Elk stukje is apart te zien als een
klein toneelstukje. Het wordt dus
een avond met veel afwisseling
en allerlei avonturen. Beslist de
moeite waard. Door de fijne samenwerking tussen Puur Weijers
& Weijers en het Vistacollege
kunnen we de entreeprijs zeer
laag houden. U bent op woensdagavond 11 december van harte
welkom. Aanvangstijd: 19.00.
Plaats: Theater De Klimboom te
Simpelveld: Entree 2 Euro.
Reserveren kan via info@
puurweijersenweijers.nl of via
0655954525.

Wandeling Bemelen
Zondag 8 december is er een
wandeling in Bemelen. Vertrek
om 12.00 uur bij het gemeenschapshuis achter de kerk. Iedereen is welkom. Bijdrage slechts
een euro. Inlichtingen 043
4504673 of 0643582754.
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Succesvol 40 jarig jubileumfeest
bij Laumen rolluiken zonwering

HEERLEN - Op 29 november jl.
vierde Laumen rolluiken zonwering haar 40 jarig jubileumfeest samen met medewerkers,
familie, klanten en vrienden, in
de showroom aan de Beitel in
Heerlen. Het was exact 40 jaar
geleden dat Jo Laumen het bedrijf Laumen rolluiken zonwering startte aan de Dorpstraat
14 in Simpelveld met een kleine
showroom en een montagebus.
‘Een nieuw bedrijf opstarten is
geen kleinigheid, daar komt heel
wat bij kijken’, zei Jo Laumen bij
het welkomstwoord tijdens het
jubileumfeest. ‘In de voorbije 40
jaar mochten wij vele grote en
kleine projecten uitvoeren. En
hier past een woord van dank
aan onze kundige en betrokken
medewerkers. Wij mogen gerust
stellen dat de naam Laumen in
de loop van de tijd een begrip
is geworden in de wijde omtrek
en dat is mede het gevolg van de
inzet van al onze medewerkers .
Zoon Frank is in 1996 ingestapt
in het bedrijf en sinds 2011 zijn
de bedrijfsactiviteiten aan hem
overgedragen. Hij heeft samen
met het team het bedrijf gemoderniseerd en opnieuw ingericht
met als resultaat een bedrijf met
nog meer allure. Wij zijn nu 8
jaar verder en de samenwerking
tussen Frank en mij en tussen
mij en het personeel is beslist
optimaal te noemen. Ik ben heel
dankbaar dat ik nog steeds mijn

aandeel mag leveren aan het succes van het bedrijf en geaccepteerd wordt als de “oude baas”.’
aldus een trotse Jo Laumen.
‘Vandaag vieren we ons 40 jarig
jubileumfeest’, vertelt een stralende directeur Frank Laumen.
‘Deze mijlpaal is speciaal én zo
bijzonder om dit met zoveel
mensen te vieren. In voor- en tegenspoed hebben al deze mensen
ons gesteund. Uiteraard ook alle
credits aan mijn vrouw Kirsten
en mijn zussen Ans en Rianne
die steeds klaar staan om te helpen waar het maar kan.’
Bij een 40 jarig jubileum horen
uiteraard ook cadeaus. Familie Laumen heeft besloten haar
gasten een financiële bijdrage te
vragen voor twee goede doelen.
Aan deze oproep werd massaal
gehoor gegeven en binnenkort
wordt er dan ook een mooi geldbedrag overhandigd aan zowel
Hospice de Mantelhof in Heerlen alsook de stichting Stichting
Wensulance te Landgraaf.
Daarnaast werden er door personeel, familie en vrienden ook
zeer persoonlijke cadeaus overhandigd in de vorm van twee
kunstwerken en een schilderij.

T 043-4573201
WWW.GASTERIJBERGENDAL.NL

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

Sinterklaas tapas buffet
per persoon € 13,98
of Koudbuffet speculaas
voor € 10,95
voor een heerlijk avondje

Al met al een topfeest daar aan
de Beitel waar alle aanwezigen
nog lang van kunnen nagenieten.
Dagelijks
geopend
voor koffie
en vlaai
vanaf 09.00

Dorpsstraat 19
6277 NC Slenaken

Meggie & Loek

SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Heerlijke wildgerechten
10% korting op alle hoofdgerechten
van deze themakaart van ma t/m vrij.

Vanaf 1 november t/m 31 maart:
Maandags: Pizza Monday, pizza naar keuze € 7,50 p.p.
Dinsdags: Onbeperkt slibtong voor € 15,95 p.p.
Diverse
Woensdags:
onbeperkt spareribs voor € 13,95 p.p.
mogelijkheden
Donderdags: beperkte menukaart. Op deze dag serveren
voor
groepsdiners wij een culinair 3-gangen keuzemenu voor € 20,95 p.p.
Lunch en diner
vanaf 12.00

Reserveer tijdig voor de kerstdagen: 1e kerstdag vanaf 16.00 uur / 2e kerstdag vanaf 12.00 uur

Buuttereednersgala
in Bocholtz
BOCHOLTZ - Zondag 29 decem-

ber is het weer zover! Deze middag staat de Harmoniezaal weer
in het teken van een greep uit
de beste tonpraters die Brabant
en Limburg te bieden heeft. Inmiddels is deze activiteit geheel
uitverkocht!!!
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Schaapswandeling
in Slenaken

Vijlerhof:
Iedere dag ontbijtbuffet
van 8 tot 10 uur
Zondags van 8 tot 12 uur
Elke zondag brunchbuffet
van 12 tot 14 uur
Prachtig uitzicht vanuit
ons restaurant,
Heerlijk terras.
Lunch en Diner
van 12.30 tot 20 uur

SLENAKEN - Schapenwandeling
richting stal 8 december 2019,
start 13.00 uur vanaf parkeerplaats bij de brug in Slenaken
Het is weer bijna zover. De lammertijd komt eraan. Voor de
tweede keer gaan wij onze schapen naar stal brengen om hun
lammetjes te krijgen en wel op
8 december. Dit willen wij gezamenlijk met jullie doen! We
wandelen vanuit Slenaken met
de kudde naar de Eperheide.
De totale route komt uit op een
kleine 4 km. Is de route te lang,
heeft u kinderwagens, kleine kinderen of bent u minder valide ?
U kunt ook de kudde bij de stal
opwachten (aankomsttijd 14.3015.00 uur)
Vervolgens zal de kudde worden opgedeeld in 1- en 2-lingen,
welke wij al eerder aan de hand
van echo hebben vastgesteld. Na
afloop is er de gelegenheid om
warme chocomel of glühwein

Nieuws
One2dance Olympia
BOCHOLTZ - Afgelopen maand

Ze zijn
er weer!

Mosselen

www.vijlerhof.nl
043-3061710

hebben onze danseressen geschitterd tijdens de danspresentatie ‘Glitter, Glamour & Dance’.
Het publiek mocht getuige zijn
van maar liefst 18 dansen die zowel onze jongste als onze oudste
groepen ter tonele brachten. Wij
willen alle helpende handen, zowel voor en achter de schermen,
danseressen en onze dansdocente van harte bedanken voor het
vele werk dat zij hebben verzet.
Daarnaast willen we ook ons publiek bedanken. Wij hebben genoten van jullie positiviteit, aan-

met wat lekkers te nuttigen tegen
betaling.
Wanneer: 8 december
Tijd: 13.00 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats
Slenaken bij de Brug
Om parkeerproblemen in Slenaken te voorkomen willen wij
jullie vragen om de auto van te
voren al bij de schaapskooi te
parkeren en naar Slenaken te lopen om daar gezamenlijk naar de
Schaapkooi terug te keren.
Via deze wandeling willen wij
het belang van onze kudde in het
Gulpdal nog eens kenbaar maken. Het voortbestaan van deze
kudde is al een aantal jaren in het
geding. Mede omdat er niet genoeg geld vrijkomt om de gehoede kudde en daarmee de mooie
natuur in stand te houden. Daar
hebben wij jullie hulp bij nodig!
Op deze dag kunnen jullie ook
een vrije gave doen om de kudde
te ondersteunen en er kan eventueel een schaap geadopteerd
worden. Wij en de schaapjes zouden jullie zeer dankbaar zijn.
moediging en applaus. Zonder
jullie allemaal zou deze danspresentatie niet zo geslaagd zijn. Wij
verheugen ons nu al op de volgende presentatie die wij in het
voorjaar van 2021 op de planken
brengen. De eerste ideeën zijn alweer gedeeld...
Mocht je zelf interesse hebben
om te dansen in onze vereniging
of ken je iemand anders die dit
leuk zou vinden? In januari zal er
weer een dansactie plaatsvinden
waarbij er in 5 danslessen kennis
gemaakt kan worden met de vereniging. Meer informatie is t.z.t.
te vinden op onze website www.
one2danceolympia.nl of houd de
Troebadoer in de gaten!

Fanfare Eendracht
brengt kerstgroet
HULS - De kerstgroep van Fanfare

Eendracht Huls-Simpelveld is al
druk aan het repeteren voor de
kerstnacht, dan brengen zij namelijk traditiegetrouw een muzikale kerstgroet bij de mensen
of buurt die dat fijn zou vinden.
Zij kunnen echter maar aan een
aantal verzoekjes voldoen dus
wees er snel bij.
Wilt u, of de buurt(vereniging)
op heilige avond heerlijk in
kerststemming komen bij mooie
klanken van fanfaremuziek,
meld u zich dan snel bij: voorzit
ter@fanfarehuls.nl of neem contact met hem op: 06-12237940.

Natoer

Wat is de natoer doch e wónger,
jiddder joar werm zieër bezónger,
jraad wie in jidder leëve
weëd jäorlieg alles mar ins
jejeëve.
Wat vier in ’t Vrug-joar
mit alle vräud emfange,
wie bleer en blómme
die uvveraal bluie en hange,
Wie ’t jónk leëve in ’t dere
riech
sjteet alles aan natoer en
miensj jeliech.
Me vingt alles eëve sjun en ‘t
bringt jeluk,
mar evvel óch ambras en vöal
leed
went me ’t werm numt van ós
tseruk.
Dan is ’t leëve kaod en kaal
jraad wie um ós hin in de natoer,,
mar óch doa jewent me draa óp
d’r doer.
Frans Stollman.

Onderhoud
Reparaties
APK-keuring
Aircoservice

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

Internet: www.carxpert-joostvancan.nl
E-mail: info@joostvancan.nl
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kerk- & Familieberichten
WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus

2de Advent Zondag 8 december
H. Mis om 11.00 uur.
Voor de parochie
Woensdag 11 december
H. Mis om 9.00 uur.
Voor de parochie
Mededelingen
Uw kerkbijdrage kunt u
overmaken op NL92 RABO
0132 204 452 t.n.v. Cunibertus
Parochie. Misintenties graag 3
weken van tevoren doorgeven
via kerkbestuur.wahlwiller@
gmail.com of aan een van
de kerkbestuursleden. Voor
pastorale zaken kunt u tot
nadere berichtgeving terecht op
telefoonnummer 043-4511243.

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius
Zaterdag 7 december
19:00 uur H. Mis. (2de Zaterdag
van de Advent). Deze heilige
mis wordt opgeluisterd door
het jeugdorkest van Harmonie
Excelsior. Jaardienst voor Joep
Debije. Jaardienst voor Corrie
Reinders – Klerks. Jaardienst
voor Frans Baumans. Voor
ouders Piet Maassen en Wiesy
Maassen – Crutz. (Vanw.
Kerkstraat).
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
Parochie H. Agatha

Vr. 6 dec.
9.00 uur Gezinsmis 2de Advent
Za. 7 dec.
19.00 uur Jaardienst Zef
Muyrers en overl. familieleden.
Jaardienst ouders Olischlager –
Lumey. Gest. Jrd. Mia en Nico
Bertholomé – Offermans. Gest.
Jrd. ouders Olislagers – Schlenter
Ouders Bindels – Bartholomé
(collecte). Otto Janusch. Ouders
van de Weijer – Bremen
Zo. 8 dec.
9.45 uur Gest. Jrd. echtg.
Creusen – Baumans
Ma. 9 dec.
19.00 uur Gest. H. mis
Guillaume en Bertha Xhonneux

Degene die ik lief heb verlaat ik,
om degene die ik lief had terug te vinden.
Geheel onverwacht hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgroot oma

Bebje Rhoen-Spork
* 12 juli 1920

Protestante Gemeente

Op zondag 8 december, tweede
advent, is er om 10:00 uur
een viering in de Hervormde
Kerk te Vaals (Kerkstraat 47).
Voorganger is ds. Harrie de Reus.
Er is kindernevendienst voor
kinderen van de basisschool.
Na afloop van de viering is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kop koffie/thee in de
Oude Pastorie tegenover de kerk.
Meer informatie: www.
maasheuvelland.nl of ds. Harrie
de Reus, tel. 043-8525225,
dsdereus@ziggo.nl, www.
facebook.com/DsHarrieDeReus

= 26 november 2019

weduwe van

Dolf Rhoen
Landgraaf:

Sophie en Dré

Horbach:

Ans en Hans

Reijmerstok:

Frits en Maria

Vaals:

Edith en Jo
en haar klein- en
achterkleinkinderen

pastoor A. Reijnen 043-4511243

HEUVELLAND
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Correspondentieadres:
Fl. Wrightstraat 16, 6374 PN Landgraaf
De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Kerstconcert
St. Gregorius Vijlen
VIJLEN - Op zondag 8 decem-

ber vindt er om 14.30 uur in de
Sint Martinuskerk te Vijlen het
jaarlijks kerstconcert plaats van
bovengenoemd koor met medewerking van Harmonie Sint
Martinus Vijlen onder leiding

van dirigent Dion Kowalski, en
een onderdeel van het slagwerkensemble van de koninklijke
oude harmonie Eijsden on der
leiding van Rico Stevens.
Tijdens het Kerstconcert wordt
een gevarieerd programma geboden met een mix van instrumentale en gezongen muziek.
Het gemengd kerkelijk Zangkoor
St. Gregorius Vijlen staat sinds
juni 2014 o.l.v. Jos Beckers. De
gedrevenheid van dirigent Jos
Beckers zorgt ervoor dat het koor
muzikaal in beweging blijft. Er
wordt gezocht naar nieuwe uitdagingen en gewerkt aan koormuziek van verschillende stijlen,
genre en klank. Laat u verrassen
door de keuze van het repertoire
Naast het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Gregorius Vijlen is
Jos Beckers nog dirigent van het
Mechels Vocaal Ensemble en het
Buchter Mannenkoor uit Buchten. Verder is hij werkzaam als
muziek- en saxofoondocent aan
diverse basisscholen en muziekopleidingen in Zuid-Limburg.
Het gemengd kerkelijk zangkoor
St. Gregorius wordt begeleidt
door pianiste Angeline Scheijen.
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