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Marieke Nass wil met voorkeurstemmen
de Limburgse CDA-stem in Den Haag worden
HEUVELLAND - Het gaat erom
spannen. Met nog maar bijna
twee weken te gaan blijft het coronavirus als een verstikkende
deken rond en boven de Tweede
Kamer verkiezingsstrijd hangen.
Fysieke ontmoetingen blijven
voor de kandidaat-Kamerleden
uiterst beperkt. Daarom worden
er online via Zoom, YouTube en
social media hulptrajecten gezocht om flyerend en wervend
in persoonlijke gesprekken de
boodschap over te brengen aan
jong & oud.

Jongste vrouw op
CDA-kandidatenlijst
Ze is een nieuwkomer, Marieke
Nass (CDA-kandidaat nr. 30) ,
niet afkomstig uit de Randstad
maar uit de regio! Die ze in Den
Haag beter op de kaart wil gaan
zetten. Met en voor die regio
wil ze draagvlak en binding opbouwen om van Maastricht t/m
Parkstad en het Middengebied
voor inwoners, ondernemers,
voor jong & oud, kortom voor
een mix van luuj van belangrijke
betekenis te zijn.

Marieke Nass uit Gulpen-Wittem is met haar 27 jaar de jongste vrouw op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer
en tevens bij dit debuut op plaats
30 de eerste Limburgse vrouw op
die lijst. Ze is inmiddels al 6 jaar
advocaat-ondernemer bij Nass &
Nass advocaten, samen met haar
vader en twee jongere broers, in
Gulpen en Simpelveld.
Tevens is ze in haar 2e periode als
raadslid van de gemeente Gulpen-Wittem meteen van aanvang
af nu al 7 jaar fractievoorzitter,
waarvoor ze twee keer de meeste
voorkeurstemmen (430 en 788 in
resp. 2014 en 2018) verwierf. Met
zowel ervaring opererend vanuit
de coalitie alsook in de oppositie,
en weer retour.
Ze is plv. voorzitter van de gemeenteraad Gulpen-Wittem, lid
van de Young Professionals van
Roda JC, lid van de Jonge Balie
Limburg, en voormalig CDJAvoorzitter Limburg.
Cruciaal lijkt de werkgroep van
vrijwilligers, fans, familie en
Comité van Aanbeveling, die in
teamwork achter de schermen de
naam, kwaliteiten en ideeën van

hun voorkeurskandidaat breed
weet te belichten. Voor een voorkeurszetel zijn in Limburg circa
17.500 stemmen vereist.
Voor het sterk bezette Comité
van Aanbeveling (zie voor de samenstelling daarvan de afsluiting
van dit artikel) onder aanvoering
van Reg van Loo, oud-burgemeester van Vaals, en met o.a.
Mark Meijer, van Parkstad Culinair en voorm. Raadslid CDA
Kerkrade en Stijn Kropman,
fractievoorzitter CDA Landgraaf,
is er dus nog werk aan de winkel!

Kloof tussen samenleving en
politiek verkleinen
Marieke Nass weet wat ze wil: “Ik
vind het belangrijk dat de kloof
tussen samenleving en politiek
een stuk kleiner wordt gemaakt.
Je moet weten waar burgers in
deze maatschappij tegenaan lopen. Daartoe behoort het oplossen van knelpunten op de woningmarkt. Zo pleit ik al jaren
voor aandacht voor jongeren op
de woningmarkt en ook voor
aandacht voor de langer thuis
wonende oudere mensen. In het
kader van betere vormgeving
van de woningmarkt heb ik in
Gulpen-Wittem een initiatiefvoorstel voor starterswoningen
ingediend en daarnaast wordt er
hard gewerkt om de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg open
te breken.”
Dubbel-interview met
staatssecretaris Mona Keijzer
In een interessant dubbel-interview met staatssecretaris Mona
Keijzer uit Volendam in het ledenblad van het CDA blijkt dat
er opvallende parallellen tussen
beiden zijn: beiden zijn advocaat,
ambitieus, pakken hun kansen,
en komen uit een hechte familie
waarin ze van jongs af aan meedraaien in een familiebedrijf. Wat
maakt hen succesvol? Marieke:
“Ten eerste doe ik wat ik gewoon
heel gráág doe. Daardoor blijf
ik dicht bij mij zelf. Verder zijn
rolmodellen heel belangrijk. Zo
is Mona voor mij een rolmodel.
Lees verder op pagina 3 >
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De gezellige weekmarkt van

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 Mechelen en Vaals

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.

Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

VISHANDEL
FRANS ERKENS

Zalmfilet
Kibbelingen

op de huid
per kilo
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2300
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400
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zonder huid
per kilo

Hollandse nieuwe

met saus

Sudokupuzzel / week 10

Weekblad d’r Troebadoer is een
huis-aan-huis blad en wordt
iedere dinsdag/woensdag
gratis aangeboden in een oplage
van 11.000 stuks door uitgever
TMdesign aan alle bewoners van
Bocholtz, Epen, Eys, Mechelen,
Nijswiller, Partij, Simpelveld,
Ubachsberg, Vijlen, Wahlwiller
en Wittem.

Simpelveld
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Kleintjes
Pedicure aan huis

Verdienen jouw voeten ook
extra zorg en aandacht?
Voor afspraak kunt u bellen
naar 06 - 42 03 18 17
Pedicure behandeling € 25,-

Uw trap gerenoveerd
in PVC, laminaat of hout
Nu met 10% korting!
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth – 045 - 511 34 69

Binnen- en
buitenschilderwerk

Laminaat leggen.
Parket opschuren.
06 - 54 64 37 93
www.parkstadklussen.nl
Nu voorjaarskorting 10%
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Kleintje plaatsen?

Wilt u iets verkopen, verhuren of zoekt u iets? Vul dan onderstaande bon in.

8,+1,+1,+1,+1,-

Parket

EIKEN PLANKEN van € 59,00
voor € 39,00. Ook leggen,
schuren en reparatie. Ook uw
adres voor laminaat en PVC.
www.ecoplanken.nl
Nuth – 045 - 511 34 69

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

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

Een foto of logo erbij kan
voor e 5,- extra. Let op: 1 teken/
cijfer en spatie per blok!
Kleintjes worden geplaatst tegen
contante betaling of overmaking
vooraf op onze bankrekening.
Bank: NL67.RABO.0107.9240.56
Voor controle gelieve ook uw
gegevens hieronder invullen.
Deze worden uiteraard niet
in advertentie opgenomen .

Naam
Telefoon
Deponeer deze bon met verschuldigde bedrag in een envelop in
de brievenbus (Irmstraat 7, Simpelveld) of mail deze bon naar
info@weekbladtroebadoer.nl
(denk dan aan overmaking
verschuldigde bedrag)
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Ze is staatssecretaris en deed –
als enige vrouw – mee aan de
lijsttrekkersverkiezing.”
‘Heb je nog tips voor mij?’ vraagt
Marieke in het vraaggesprek
aan Mona. Die hoefde niet na te
denken: ‘Volgens mij doe je alle
dingen goed. Je stapt naar voren,
toont lef en je blijft bij jezelf. Dat
zijn, naast talent uiteraard, heel
belangrijke ingrediënten voor
succes.’

Marieke in the picture
Er was recentelijk over Marieke
nog meer te zien en te lezen: Zo
werkte ze mee aan een item in
het landelijk verspreide LINDA
Meiden, waarin jonge vrouwen,
die kandideren voor de Tweede
Kamer, centraal staan. Op dinsdag 16 februari was ze te gast bij
Avondgasten van L1, waarin ze
o.a. haar licht liet schijnen over
carnaval, jongeren, haar verkiezingscampagne en corona. In het
RTV Parkstad-programma ‘Lex
Ontmoet’ ging ze in gesprek met
Lex Nelissen, en ook bij de lokale
omroep 3Heuvelland vertelde
ze over haar drive om te kandideren voor de Tweede Kamer en
ontvouwde ze haar ambities voor
de toekomst.
Ook deze maand staat ze in the
picture in het Advocatenblad.
Naast haar kandidatuur voor de
Tweede Kamer breekt ze alvast
een lans voor haar streven om
met slechts acht verkiesbare advocaten “de kwaliteit van wet- en
regelgeving omhoog te brengen.”
Haar standpunt luidt o.a.: “De
arbeidswetgeving bijvoorbeeld
is de laatste jaren op veel punten
gewijzigd. Het is echt een rommel geworden. Een onwerkbare

situatie voor de advocatuur en
de werkgevers. (…) Werkgevers
hebben geen idee meer welke
wetgeving op welk moment
geldt en zelfs advocaten mijden
de rechtbank, omdat het onvoorspelbaar is wat de uitkomst
zal zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn. (…) Stop het geld niet
in een dure stelselherziening,
maar investeer direct in de sociale advocatuur.”

Stevig geworteld in de löss
van haar eigen Heuvelland-regio
Ze vindt het belangrijk dat
volksvertegenwoordigers op het
toneel verschijnen, die stevige
wortels hebben in de eigen regio
of stad. “Als geboren en getogen
Limburgse weet ik wat er speelt
in de regio en Euregio. Vanuit
mijn raadslidmaatschap heb ik
in de praktijk kunnen ervaren
waar de regio Limburg en met
name Zuid-Limburg, tegenaan
loopt en waar de kansen liggen.”
Dat zijn gelijke kansen voor
mannen en vrouwen, het ondernemerschap en de jongere
generatie dienen beter aan bod
te komen, en er dient meer verbinding in onze maatschappij en
een grotere betrokkenheid van
burgers te ontstaan.
“Ik sta voor een samenleving die
zekerheid en bescherming biedt.
Waar een eigen woning, een vaste
baan en een fatsoenlijk inkomen
voor iedereen bereikbaar zijn.
Waar omzien naar elkaar, respect
en fatsoen vanzelfsprekend zijn
en vrijheid en solidariteit geen
tegenstellingen zijn.
Mijn politieke ideologie gaat
uit van een persoonlijke inzet,
openheid, eerlijkheid, vastbera-

denheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Een stem op mij
betekent een stem op een jonge,
sociaal-maatschappelijk betrokken en ondernemende volksvertegenwoordiger. Graag ben ik uw
stem in Den Haag!”

36-personen sterk Comité
van Aanbeveling
Haar Comité van Aanbeveling, aangevoerd door Reg van
Loo, voormalig Burgemeester
van Vaals, telt 36 personen uit
geheel Zuid-Limburg. Verder
hebben daar zitting in: Jos Hendriks (locoburgemeester (CDA)
Gulpen-Wittem), Mike Eggen
(raadslid CDA Gulpen-Wittem),
Piet Franssen (wethouder - fractie Franssen Gulpen-Wittem),
Frans Derksen (fractievoorzitter
Balans Gulpen-Wittem), Wiel
Franssen (agrariër, GulpenWittem), René van der Linden
(CDA, o.a. voormalig voorzitter
Eerste Kamer, Nuth), Jean van
der Linden (voormalig bestuurder, Eys), Carola Hensels-Vaessen (bestuurslid EHBO vereniging Gulpen-Wittem), Piet van
Loo (voormalig productmanager
Holland Casino, Eys), John Coenen (wethouder (CDA) Vaals),
Gino Lucchesi (fractievoorzitter Lokaal! Vaals), Jos Custers
(locoburgemeester (CDA) Eijsden-Margraten), Nadine Huids
(CDA-raadslid Eijsden-Margraten), Niels Dauven (fractievoorzitter AB Valkenburg a/d Geul),
Martin Eurlings (voormalig Burgemeester Valkenburg a/d Geul),
Roy van der Broek (wethouder
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(CDA) Beekdaelen), Lisa Laumen (raadslid CDA Beekdaelen),
Dani in de Braekt (raadslid CDA
Meerssen), Lou Brans Brabant
(voormalig lid raad van bestuur
Maastricht UMC+), Paul-Philip
Lemmens (lid Vereniging Graf
St. Servaas, Maastricht), Huub
Vaessen (voormalig opleidingsmanager MBO, Voerendaal),
Marijcke Beckers (Voerendaal),
Jasper Habets (Villa de Proosdij, Voerendaal), Jo Ernes, fractievoorzitter CDA Simpelveld),
Yana Houben (software ontwikkelaar, Simpelveld), Wiel Simons
(agrariër, Simpelveld), Jos Som
(voormalig Burgemeester Kerkrade), Mark Meijer (Parkstad
Culinair, voormalig raadslid
CDA Kerkrade), Niklas Wiertz
(raadslid CDA Kerkrade), Stijn
Kropman (fractievoorzitter CDA
Landgraaf), Marlies Dreissen,
(fractielid en voormalig wethouder CDA Landgraaf), Raymond
Claus (fractievoorzitter CDA
Brunssum), Bas Akkermans
(Quadakkers catering & evenementen, Heerlen), Jan Nick v.d.
Broek (bestuurslid en afvaardiging CDJA Limburg), en Alice
Frijns-Stassen ( (voormalig) adviseur Zij-Actief, LLTB & KVG
Limburg).
Marieke Nass timmert - ondanks
de overal geldende corona beperkingen - met haar enthousiaste
achterban stevig aan de weg om
straks de regio Zuid-Limburg
flink en duidelijk op de kaart te
zetten.
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Onze
aanbiedingen:
t/m
zaterdag a.s.
di. / wo. aanb.

do. / vr. / za. aanbiedingen

Gehakt en/of VERS VLEES
braadworst Hoogrib

per kilo €

7.98

hele week
kant & klaar

Runderpoulet
Varkensfilet
Varkenshaas
Kipfilet

VLEESWAREN
Vlaamse
stooflapjes Geb. gehakt
in krieke saus
500 gr. €

7.25 Linea cervelaat

500 gr. €

6.75 Hoofdkaas

Chili con carne Achterham
Bami
500 gr. €

4.25

6.25
500 gr. € 6.25
500 gr. € 6.75
500 gr. € 7.95
500 gr. € 4.95
500 gr. €

1.29
100 gr. € 1.99
100 gr. € 2.49
per bakje € 2.50
100 gr. €

Van dinsdag t/m vrijdag hebben wij
pauze van 12.30 tot 13.30 uur

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

De Protestantse
Kerken luiden de klok
Op zondag 14 maart doet de Protestantse Kerk mee met de landelijke actie ‘klimaatalarm’. Dit is
een actie van de ‘Klimaatcrisis
Coalitie’, een samenwerking van
onder andere Milieudefensie,
FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak
en Oxfam Novib. Tientallen organisaties en honderden mensen
laten op deze zondag horen dat
klimaatproblemen urgent zijn
en alle aandacht vragen van de
overheid én van de kiezer. Gemakkelijke antwoorden zijn er
niet, en er zijn veel andere zaken
die meewegen tijdens de verkiezingen op 17 maart. Met het luiden van de klokken in Vaals, Valkenburg, Gulpen en Maastricht
wil de kerk een bijdrage leveren
aan bewustwording en mensen
stimuleren over deze problematiek na te denken. De klokken
luiden op zondag 14 maart om
15.00 uur voor de situatie waarin
een groot deel van de schepping
verkeert: de aarde lijdt onder
droogte en natuurrampen, mensen hebben wereldwijd moeite

om hun hoofd (letterlijk) boven
water te houden door gevolgen
van klimaatverandering en ook
dieren hebben moeite om te
overleven in het veranderende
klimaat. De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland is aangesloten bij de beweging ‘Groene
Kerken’. Dit is een landelijk initiatief dat kerkgemeenschappen
ondersteunt in het actief bezig
zijn met onderwerpen als duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van
de eigen kerkplekken.

Wij zijn gewoon open van 10.00 tot 16.00 uur
(tijdelijk i.v.m. lockdown)

Dorpstraat 18 | Simpelveld | T 06 8330 1800
www.schoenmakerijschijns.nl
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Lieve mensen,
U bent weer OP AFSPRAAK WELKOM
in onze nieuwe winkel.
Bel, app of mail ons, wij reserveren graag
een tijdstip voor u.
Blijf gezond en let op elkaar.

zonnebril 99.incl. glazen op sterkte vanaf €

Kerkstraat 37 - 6291 AB Vaals
043 851 92 21 / 06 3091 4270
info@zikeschgoudsmeden.com
www.zikeschgoudsmeden.com

KLOOSTERSTRAAT 2 • SIMPELVELD
OOGMETING OP AFSPRAAK!  045 5440537
PAUZE TUSSEN 12.30 EN 13.30 UUR
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Meggie & Loek

SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

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

Aanbiedingen week 10

Volkorenbrood fijn
Strooiselpudding
Kaiserbroodjes

van 2,50 voor
van 12,75 voor

geldig van wo. 10 t/m za. 13 maart

2,00
9,95

4+1 gratis

Like ons op facebook @harrydewarmebakker
Kloosterplein 26a, Simpelveld, tel. 045-5443435

Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur, zaterdag van 8.30-16.00 uur

U kunt weer gezellig snuffelen
bij Canilos & M & M te Gulpen
GULPEN - In de nacht van 1/2

december 2020 verwoestte een
felle binnenbrand het gehele interieur van 2e hands meubelzaak
M & M in de Cobbejennegats
te Gulpen. Na hard werken gaat
de populaire winkel, onderdeel
van Snuffelwinkel Canilos weer
open. Uiteraard op afspraak.
Vanaf woensdagmiddag 3 maart
jongstleden kon u er weer terecht
voor meubels en dergelijke.
Óók Snuffelwinkel Canilos, gevestigd achter supermarkt Aldi
in de looierstraat te Gulpen, is
vanaf 3 maart 2021 weer open.
In de voorliggende periode – in
de vele weken dat de winkels in
Nederland door de corona-crises

op slot moesten, zijn heel wat interessante spulletjes aangeleverd.
Op de knusse kledingafdeling
kunt u naar hartenlust snuffelen
in de rekken die vol hangen met
een uitgebreid lente-assortiment.
Voor elk wat wils! U treft bij
kringloop winkel Canilos 1001
tweedehands attributen aan. Onder meer: kleding, boeken, schilderijen, puzzels, dvd’s en cd’s,
elektrische apparaten en heel wat
snuisterijen aan. Spotgoedkoop
en soms uniek.
Kom kijken of brengen! Voor een
afspraak om een van beide winkels met een bezoek te vereren
kunt u contact opnemen met
Betty Vandenberg, tel. 06- 19 69

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

Runderpoulet
Stoofazijnvlees
3 malse Franse biefstuk
500 gr.

met peper roomsaus

€

7,85

6,95
500 gr. € 7,15
voor €

voor €

8,65

Ribcarbonade
4 halen 3 betalen
Kip saté
500 gr. € 5,95
Biefstroganof
100 gr. € 1,75
Pasta zalm safraan
100 gr. € 1,55
Varkenshaas in honingmosterd
100 gr. € 1,65
Macaroni bolognese
100 gr. € 0,85
Asperge gratin
per bakje € 3,25
Zalmwraps
per stuk € 4,98
Ham-prei salade
100 gr. € 1,15
Kip-fruit salade
100 gr. € 1,25
Rookvlees
100 gr. € 1,95
Rosbief
100 gr. € 1,95
58 88. Voor meer informatie zie:
www.canilos.org. Zie verder; f
(acebook) canilos.snuffelwinkel.
De opbrengst gaat volledig naar
Stichting Canilos Animal Foundation. U helpt de stichting niet
alleen door spullen te kopen,
maar ook door spullen in te leveren, zodat uw spullen een tweede
leven – en de vele honden in
nood een béter bestaan krijgen.

Adele Noteborn
10 maart - 60

jaar

Proficiat!

namens de familie
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Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld
Telefoon: 045 544 83 83 | www.simpelveld.nl
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Informatie

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

2021

week 10

Alleen op afspraak!
In verband met de coronamaatregelen geldt nog steeds dat u alleen op afspraak
in het gemeentehuis terecht kunt. Er is dus geen vrije inloop.

Op werkdagen kunt u bellen om een afspraak te maken: 045 - 544 83 83

Overzicht belangrijkste corona-maatregelen
Tweede Kamerverkiezing 2021
Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021,
verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om
het risico op verspreiding van Covid‐19 op de verkiezingsdag
klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te
zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor
stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de
stemlokalen.

Waar kunt u stemmen

Hieronder vindt u een overzicht van de stemlokalen.
De stemlokalen zijn alle toegankelijk voor mindervaliden.

Maandag 15 maart 2021
geopend van 's ochtends 7.30 uur tot 's avonds 21.00 uur
E
E

Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz
Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46,
6369 VP Simpelveld

Dinsdag 16 maart 2021
geopend van 's ochtends 7.30 uur tot 's avonds 21.00 uur
E
E

Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9 ,6351 HJ Bocholtz
Cultuurcentrum de Klimboom, Dr. Ottenstraat 46,
6369 VP Simpelveld

Woensdag 17 maart 2021
geopend van 's ochtends 7.30 uur tot 's avonds 21.00 uur
E
E
E
E

Markt (tijdelijke unit), Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Cultuurcentrum de Klimboom, Dr. Ottenstraat 46,
6369 VP Simpelveld
Kantine Sportclub 25 Bocholtz, Aretsbosweg 13,
6351 JN Bocholtz
Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz
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Corona-maatregelen in het stemlokaal
E

E

E

E

De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze
met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet
aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet
vervullen.
De stembureauleden dragen een medisch mondkapje en/of
face-shield en handschoenen (worden regelmatig vervangen/
verschoond).
De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembu‐
reauleden 1,5 meter afstand kunnen houden en er voldoende
ventilatie is.
In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt
of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatre‐
gelen houdt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op
de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te
reinigen.

Gezondheidscheck

U kunt op de verkiezingsdag net als altijd
stemmen in een stemlokaal. In het stem‐
lokaal gelden maatregelen om de kans op
besmetting met het coronavirus zo klein
mogelijk te houden (zie Corona‐maatregelen
in het stemlokaal). Dit jaar moet u op de dag
dat u gaat stemmen wel vooraf een gezond‐
heidscheck doen. De gezondheidscheck
ontvangt u bij uw stempas en bestaat uit en‐
kele vragen. Als u alle vragen met ‘nee’ kunt
beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.
Als u een van die vragen met ‘ja’ moet be‐
antwoorden, dan wordt u gevraagd om niet
te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt
via de achterkant van uw stempas iemand
machtigen om uw stem uit te brengen.
Voor meer informatie kijk op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
verkiezingen/verkiezing-tweede-kamer-2021

Andere mogelijkheden om te stemmen
E

E

Een kiezer mag maximaal voor drie an‐
dere kiezers een volmachtstem uitbren‐
gen.
Kiezers die 70 jaar of ouder zijn op de
dag van stemming krijgen een stemplus‐
pas waarmee ze in het stemlokaal kun‐
nen stemmen of per brief. Ook kunnen
ze een andere kiezer machtigen om voor
hen te gaan stemmen (volmacht).

E

E
E
E
E
E

E
E

Bij de in- en uitgang staat een desinfectiezuil.
Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of
mogelijk besmet zijn met Covid‐19.
Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen.
Kiezers moeten 1,5 meter afstand houden en bij binnenkomst
de handen desinfecteren.
In het stemlokaal worden stemhokjes, tafels, etc. geregeld
gereinigd. Alle kiezers krijgen een eigen rood potlood, dat ze
daarna mee naar huis mogen nemen.
Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de stembureaule‐
den.
Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien
aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs
voor het glas van het kuchscherm te houden.

In de Klimboom en sporthal Bocholtz
kunnen kiezers al op maandag 15 maart
en dinsdag 16 maart stemmen. Die
dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers
die behoren tot de risicogroepen en
daardoor extra kwetsbaar zijn voor het
coronavirus. De openingstijden van deze
stembureaus zijn van 07.30‐21.00 uur.

Afgiftepunt briefstemmen

De kiezer die 70 jaar of ouder is, ontvangt
van de gemeente een briefstempakket. In
een bijsluiter wordt uitgelegd hoe de kiezer
een stem kan uitbrengen. De briefstem
kan in de brievenbus van POSTNL gedepo‐
neerd worden. Doe dit tijdig. Ook zal er één
afgiftepunt zijn voor het briefstemmen: het
gemeentehuis, Markt 1. Hier kan de kiezer
de briefstem achterlaten als zij die niet in de
brievenbus wil deponeren. Dit afgiftepunt
is geopend op 10, 11, 12, 15 en 16 maart
tussen 8.30 en 17.00 uur en op woensdag 17
maart tussen 7.30 tot 21.00 uur.

Maatregelen bij het tellen
van de stemmen
E

E
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Niet alle stemlokalen zijn groot genoeg
om ook bij het tellen 1,5 meter afstand
te houden. In die gevallen worden de
stemmen op een andere locatie geteld.
Na afloop van de stemmingen op maan‐

E

dag en dinsdag telt het stembureau
(alleen) het aantal kiezers dat is opgeko‐
men. De stembussen met de stembiljet‐
ten worden afgesloten en samen met
alle stempassen veilig bewaard.
De stemmen die zijn uitgebracht op
maandag en dinsdag of via briefstem‐
men worden al in de loop van woensdag
geteld. De uitkomsten daarvan worden
pas na het sluiten van alle stembureaus
om 21.00 uur medegedeeld.

Afsluiting Markt

Vanaf maandag 15 maart (06.00 uur) tot en
met donderdag 18 maart 2021 (18.00 uur),
kunt u niet parkeren op de Markt in Sim‐
pelveld. De parkeergelegenheid achter het
gemeentehuis is wel bereikbaar.
In verband met een veilig verloop van de
Tweede Kamerverkiezingen wordt op de
Markt een tijdelijke unit geplaatst, ingericht
als stemlokaal. Hierdoor is het niet mogelijk
om op de Markt te parkeren. De doorgaande
weg evenwijdig aan de Markt blijft gewoon
open. Het parkeerterrein achter het gemeen‐
tehuis is bereikbaar. Ook op het Kloosterplein
kunt u parkeren. Om verkeersdrukte te voor‐
komen vragen wij u vriendelijk om te voet of
op de fiets naar het stemlokaal te komen.
Ondernemers in de gemeente Simpelveld zijn
persoonlijk geïnformeerd.
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Ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas reizen gratis
met Omnibuzz naar vaccinatielocaties in Limburg
Begin februari hebben we u geïnformeerd
over het gratis vervoer voor ouderen naar
vaccinatielocaties in Limburg. Iedereen van
70 jaar of ouder, mét of zonder Omnibuzz pas
wordt gratis vervoerd door Omnibuzz. Die
leeftijdsgrens is nu verlaagd naar 65 jaar. Er is
gekozen voor de leeftijd vanaf 65 jaar omdat
de categorie ouderen van 60 tot 65 jaar door
de huisarts wordt gevaccineerd. De afstand
tot de huisartsenpraktijk is voor deze catego‐
rie goed en zelfstandig af te leggen.
Wethouder Thijs Gulpen: “Het is belangrijk
dat zoveel mogelijk ouderen zich laten vac‐
cineren. Met het schrappen van de eigen
bijdrage voor de ritten van en naar de vac‐
cinatielocatie maken we het ouderen vanaf
65 jaar zo aantrekkelijk mogelijk om zich te
laten inenten. Bovendien wordt door de inzet
van Wmo‐vervoer zo veel mogelijk vervoer
optimaal volgens COVID-19-maatregelen
gereden.”
Uitgangspunt blijft dat mensen zoveel moge‐
lijk hun eigen vervoer regelen. Als dat echt
niet lukt, eventueel met hulp van familie of
vrienden, dan kunnen ze gebruik maken van
Omnibuzz.

Maak hiervoor een afspraak via het callcen‐
ter, telefoonnummer 0900 – 0699.
De chauffeur blijft op u wachten bij de loca‐
tie. U gaat dus met dezelfde chauffeur terug.

Als u met Omnibuzz reist, gelden ook
onderstaande regels:

‐ U draagt een chirurgisch mondkapje of
medisch mondkapje.
- De chauffeur voert bij het instappen een
gezondheidscheck uit.
- De chauffeur wijst u aan waar u moet gaan
zitten.
Bovendien vragen wij iedereen dringend om
de richtlijnen en adviezen van het Rijksinsti‐
tuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst
(GGD) op te volgen.

112

In niet-levensbedreigende situaties
Brandweer
0900 09 04
Politie
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

Wat moet u doen?

Als u de oproep voor de COVID-19 vaccinatie
krijgt, staat in deze oproep wanneer u een
afspraak kunt maken. Als u met de GGD belt
om de afspraak te maken, krijgt u ook de
vraag op welke manier u naar de priklocatie
reist. Als u met Omnibuzz naar de vaccinatie‐
locatie reist, moet u dit vermelden. Zij hou‐
den hiermee dan rekening bij het inplannen.
Daarna kunt u uw rit boeken bij Omnibuzz.
E Portefeuilleverdeling

E Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers
Alarmnummer Ambulance/
Brandweer/Politie

E

Storingsnummers
Nationaal storingsnummer
gas en stroom
Kabel (€ 0,10/min.)
Water

0800 90 09
0900 18 84
043 3090909

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

Afspraak maken B&W

Burgemeester mr. R. de Boer:

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

Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding,

vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Handhaving Milieu en Bouw‐ en Woningtoezicht, Economie, Financiën,
Dienstverlening, Informatisering en Automatisering, Communicatie, Interge‐

Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.

meentelijke Samenwerking, Euregionale zaken, Personeel en Organisatie. .

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opne‐
men met het bestuurssecretariaat.

Wethouder W.J.H. Schleijpen:
Mobiliteit & Infrastructuur, Milieu & Duurzaamheid, Wonen en Ruimtelijke

Dat kan telefonisch via 045 544 83 01 of via e‐mail: bestuur@simpelveld.nl

kwaliteit

‐ u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te
geven;

Wethouder M.J.J.M. Gulpen:
Werk en Inkomen (Sociale Zaken), Volksgezondheid, Maatschappelijke
Ondersteuning, Ouderenzorg en Sport

‐ 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.

Wethouder J.W.H. Hodinius:
Jeugd‐ en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Toerisme

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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Openbare vergadering
gemeenteraad Simpelveld
Datum: Donderdag 11 maart 2021
Tijdstip: 19.00 uur
Locatie: Raadzaal gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter : mr. R. de Boer
Agendapunt:
E
Raadsvoorstel ‘Takendiscussie Parkstad
Limburg’

De raadsvergadering is openbaar.

Indien u de raadsvergadering wenst bij te
wonen, dient u zich in verband met de maat‐

regelen rondom de corona‐
crisis aan te melden. Dat kan
tot uiterlijk 10 maart 2021,
17.00 uur bij de griffie via het
e‐mailadres:
griffier@simpelveld.nl
Een uitgebreide agenda en
alle vergaderstukken vindt u
op onze website:
www.simpelveld.nl onder
‘raadsvergaderingen’.

Gratis hulp bij het invullen
van de belastingaangifte
Ook dit jaar kunt u hulp krijgen bij het invullen van de belastingaangifte. Burgers met een jaarinkomen van € 22.000 (alleenstaanden) of € 27.000 (echtpaar) komen in aanmerking voor
gratis hulp. U kunt zich aanmelden bij D’r Durpswinkel.
Telefonisch is D’r Durpswinkel bereikbaar op nummer
06 28 633 137 tussen 10.00 en 12.00 uur op maandag, woensdag en vrijdag. Na aanmelding zal één van onze vrijwilligers
telefonisch met u een afspraak maken.
Wat moet u gereed leggen voor uw aangifte 2020?
- Het afschrift van uw aangifte over 2019
- De DigiD-code van u (en uw partner) of een machtigingscode
- Deze code kent een gebruikersnaam en een wachtwoord
- Alle jaaropgaven van 2020 inzake uw inkomen (AOW,
Pensioen, Duitse rente etc.)
- Eventuele Lijfrentepolis
- Het jaaroverzicht 2020 van uw bank of girorekening
Heeft u een eigen woning?
- De WOZ-beschikking met peildatum 01-01-2019 (ontvangen
begin 2020)
- Het jaaroverzicht van uw eventuele hypotheek
Heeft u buitengewone uitgaven?
- Alle uitgaven aan ziekte, vervoer bij ziekte, tandarts, kosten
apotheek, etc.
Claimt u aftrek wegens giften?
- Leg dan desbetreffende bankafschriften gereed

Gevonden voorwerpen
In februari 2021 zijn de volgende voorwer‐
pen bij de gemeente Simpelveld in bewaring
gegeven of kenbaar gemaakt dat ze gevon‐
den zijn:
Zaaknummer
147460
147532

E

Denkt u de rechtmatige
eigenaar te zijn, dan kunt u
tijdens werkdagen bellen om
een afspraak te maken.

Gevonden voorwerp
Beursje met 1 sleutel
1 sleutelbos aan label

Waar
Bosschenhuizen
Vroenhofstraat thv. voormalig pand ABN AMRO Bank

Openingstijden klantcontactcentrum *

Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur
Woensdagmiddag: 13.30 tot 17.00 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

Tot slot: hou ook de reeds ontvangen aanslagen over 2020
bij de hand, zoals:
- voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020
- voorlopige aanslag zorgverzekeringswet 2020
- Beschikkingen zorgtoeslag en huurtoeslag

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

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).

* Vanwege het coronavirus alleen op afspraak te bezoeken
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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 aanvragen voor een omgevingsvergun‐
ning, waarbij de reguliere voorbereidingspro‐
cedure van toepassing is, hebben ontvangen:
E

E

E

Voor: Wijzigen woning in vakantiewoning
Locatie: Rolduckerweg 45
6369 GS Simpelveld
Datum ontvangst: 25 februari 2021
Dossiernummer: 147762

E

Voor: Aanbrengen buitengevelisolatie
Locatie: De Baan 64 6351 BM Bocholtz
Datum ontvangst: 1 maart 2021
Dossiernummer: 147869

Voor: Bouwen recreatiewoning
Locatie: Kruinweg 1 sectie C nr. 2337
Simpelveld
Datum ontvangst: 20 februari 2021
Dossiernummer: 147757

E

Voor: Verbreden inrit
Locatie: Dr. Schweitzerstraat 6
6369 XL Simpelveld
Datum ontvangst: 19 februari 2021
Dossiernummer: 147566

Voor: Kappen beuk
Locatie: bij Eyserbeek naast Pannes‐
lagerstraat 32 te Simpelveld
Datum ontvangst: 1 maart 2021
Dossiernummer: 147882

E

Voor: Herinrichten tankstation
Locatie: Markt 15a, 6369 AH Simpelveld
Datum ontvangst: 26 februari 2021
Dossiernummer: 147885

E Kennisgeving
omgevingsvergunningvrij
Het college van burgemeester en wethou‐
ders van Simpelveld maakt bekend dat in
het kader van de Wet algemene bepalingen

E

E

E

Voor: Plaatsing airco‐unit
Locatie: Nieuwe Gaasstraat 11,
6369 VK te Simpelveld
Verzenddatum: 25 februari 2021
Dossiernummer: 146713

E

Voor: Plaatsing airco‐unit
Locatie: Prickart 34, 6351 AG te Bocholtz
Verzenddatum: 26 februari 2021
Dossiernummer: 146783

E

Voor: Uitbreiding recreatiebungalow
Locatie: Kruinweg 1b‐063,
6369 TZ te Simpelveld

E Niet in behandeling genomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning

Voor: Aanleg inrit en aanbrengen
keermuur
Locatie: St. Nicolaasstraat 18
6369 XN Simpelveld
Datum ontvangst: 1 maart 2021
Dossiernummer: 147894

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

Verzenddatum : 4 maart 2021
Dossiernummer: 146478

omgevingsrecht de volgende aanvraag ver‐
gunningsvrij is:

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: Overkapping
Locatie: Paumstraat 33
6351 BA te Bocholtz

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde
vergunning kunt u geen bezwaar of zienswij‐
zen indienen.

Verzenddatum: 3 maart 2021
Dossiernummer: 147028

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.

Voor: Plaatsing airco‐unit
Locatie: Vlengendaal 12,
6351 HD te Bocholtz
Verzenddatum: 3 maart 2021
Dossiernummer: 146513

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de
verzenddatum gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de
beschikking en de bijbehorende stukken zijn
elke werkdag in te zien 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.
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
maken bekend dat zij de volgende aanvraag
voor een omgevingsvergunning, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van

toepassing is, niet in behandeling hebben
genomen, wegens intrekken van de aanvraag:
E

Voor: Zonnepanelen op een monument
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Locatie: Bulkemstraat 43,
6369 XT te Simpelveld
Verzenddatum: 26 februari 2021
Dossiernummer: 145734
De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de

E Voornemen ambtshalve
uitschrijving uit de basisregistratie personen van de
gemeente Simpelveld (BRP)
Ten aanzien van de onderstaande personen
zijn wij voornemens over te gaan tot ambts‐
halve uitschrijving uit de BRP van gemeente
Simpelveld. Uit onderzoek is gebleken dat
genoemde personen niet hebben voldaan
aan de verplichting gesteld in de Wet BRP.
Daarin staat dat de burger verplicht is om
binnen vijf dagen voor vertrek naar het bui‐
tenland hiervan schriftelijk aangifte te doen
bij het college van burgemeester en wethou‐

Volg ons op
Twitter, Facebook
en Instagram

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 de intrekking van een aanvraag kan op
grond van de Algemene wet bestuursrecht
geen bezwaarschrift worden ingediend.

ders van de woongemeente. De Algemene
wet bestuursrecht geeft de gemeente de
mogelijkheid om het voornemen ambtshalve
uitschrijving te publiceren als de bekendma‐
king niet kan geschieden door toezending
aan belanghebbende.

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

*
*

Naam
Linders, M.H.T.M.
Hulshof, E

geboortedatum
25‐10‐1978
01‐10‐1985

Belanghebbenden kunnen ten aanzien van
dit voornemen tot 2 april 2021 schriftelijk

datum uitschrijving
04‐03‐2021
04‐03‐2021

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

Bezoek ook onze website
www.simpelveld.nl
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Eerste plannen voor herbestemming
voormalig Sophianum Nijswiller
GULPEN-WITTEM - Het voormalig

Sophianum gebouw in Nijswiller biedt kansen voor buurtfuncties in de kern Nijswiller en
groen toerisme op kleine schaal.
Daarnaast zien we kansen voor
woningbouw waar in deze tijd
behoefte aan is, bijvoorbeeld woningen voor starters.
Dat zijn in een notendop de mogelijke ontwikkelingen die geschetst worden door de partijen
Urban Blue, FWP Architectuur
en 4THECITY. In opdracht van
de gemeente Gulpen-Wittem
zijn zij aan de slag gegaan met
het ontwikkelen van een ruimtelijke visie op het gebied. Op
donderdag 4 maart presenteren
de betrokkenen hun ideeën aan

de bewoners van Nijswiller.

Grote betekenis
voor Nijswiller
De school, het gebouw en het
gebied hebben altijd een belangrijke rol gehad in het maatschappelijk leven in Nijswiller. In de
herontwikkeling willen we daar
recht aan doen. Door buurtfuncties te integreren, zoals een
buurtwinkel en het creëren van
een gemeenschapsruimte voor
verenigingen. We willen deze
met input van de bewoners van
Nijswiller kleur en invulling te
geven. Stichting Dorpshoes Nijswiller en het kernoverleg Nijswiller zijn daar nauw bij betrokken. En de gemeenteraad heeft

Friture Oranje Plein
Oranjeplein 1a, Simpelveld

Koppel
menu:

045 - 5446624

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

5,-

Openingstijden:
Alle dagen 12.00 - 20.45

daar in een motie nadrukkelijk
om gevraagd. Het past bij een
van de manieren waarop we in
Gulpen-Wittem invulling geven
aan het Cittaslow gedachtengoed: we hebben respect voor het
verleden, koesteren het heden en
creëren een kloppend hart voor

de kern Nijswiller.

Groen toerisme en
woningbouw voor specifieke
doelgroepen
Het gebied kan functioneren als
1 van de poorten naar het Heuvelland. We benutten de reeds
aanwezige ruimtelijke kwaliteiten in het gebied. De Cittaslow
kijk op het leven betekent voor
het toerisme in onze gemeente
dat een ontwikkeling naar duurzaam en kleinschalig toerisme
welkom is. Het gebied zou daar
een prachtige functie in kunnen
hebben en daarmee een bijdrage
leveren aan de economische vitaliteit van onze gemeente en specifiek de leefbaarheid in de kern
van Nijswiller. Daarnaast constateren we dat de woningmarkt
in onze gemeente weinig ruimte
biedt voor starters en voor ouderen. Natuurlijk zijn er ook voorwaarden. Want de nieuwe functies in het gebied moeten een
toevoeging zijn aan wat er al is.
Want verdringing van bestaande
functies en economie moeten we
voorkomen.
Proces
We werken van grof naar fijn. De
ruimtelijke visie wordt nog verder uitgewerkt naar een concreet
en samenhangend plan waarin
verschillende functies samenkomen. Het wordt een plan met,
voor en van inwoners van de kern
Nijswiller. Er zullen nog meerdere bijeenkomsten plaatsvinden
waarbij de buurt en belanghebbenden worden betrokken.
Meer informatie
Vindt u vanaf dinsdag 9 maart
op de website van de gemeente:
www.gulpen-wittem.nl. Zoals
hierboven al gemeld is er op
donderdag 4 maart een presentatie aan de bewoners van Nijswiller. Dan wordt het conceptplan
gepresenteerd en kunnen vragen
gesteld worden. Een lijst met
veel gestelde vragen vindt u ook
vanaf dinsdag 9 maart ook op de
gemeentelijke website.
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B o u rg o
nd is
G e n i et c h
en

Openingstijden:
Dinsdag:
13.00u - 18.00u
Woensdag: 13.00u - 18.00u
Donderdag: 13.00u - 18.00u
Vrijdag:
09.00u - 18.00u
Zaterdag: 09.00u - 17.00u

DAGELIJKS GEOPEND
VOOR AFHAAL EN BEZORGEN

Vergeet ons niet te liken op
Facebook # Boerderijwinkel
De Nieuwe Leenhof

Boerderijwinkel De Nieuwe Leenhof
Aretsweg 1 - 6351 JX Bocholtz
tel. 045-5441464 - mail b.kicken@hetnet.nl

Bestel nu uw paaseieren voor 27 maart!
Keuze uit diverse kleuren - € 0,23 per stuk!

Diepvrieskoopjes:

2 Kip schnitzels
voor € 1,59 2 Saté schnitzels
voor € 2,46
2 Kip cordon bleus voor € 2,89 Limb. spekkoek per stuk € 2,79

Amnesty draait
collecte om
VAALS - Amnesty heeft besloten
om voor het tweede jaar op rij
niet langs de deuren te gaan tijdens de collecteweek. In een tijd
als deze vindt Amnesty het niet
verantwoord om vrijwilligers
langs de deuren te laten gaan.
Amnesty neemt geen geld aan
van overheden voor haar onder-

zoek en acties. Dat betekent dat
zij financieel afhankelijk is van
de bijdrage van haar achterban.
Een streep door deze collecte van
14 tot en met 20 maart 2021 betekent dan ook een flinke streep
door de rekening.

Creatief zijn
Om dit verlies op te vangen heeft
Amnesty iets bedacht: ze draait
de collecte dit jaar om. Vrijwilligers die normaal langs de deuren

Joost van Can

burgers
mixed grill-spareribs-steaks-vis
gourmetschotels-borrelplanken
Bestel online
Euverem 30 - 6271 PK Euverem (Gulpen)
tel.: 043 - 450 3715
info@gasthofeuverem.nl www.gasthofeuverem.nl
zouden gaan, krijgen een poster
thuisgestuurd die ze voor hun
raam kunnen hangen. Via de
QR-code op de poster kunnen
voorbijgangers heel eenvoudig
doneren. Het enige wat zij hoeven te doen is met de camera van
de telefoon de QR-code te scannen en de rest wijst zich vanzelf.
Bart van Kuijk, Amnesty’s manager fondsenwerving: ‘Er is
nu vrij weinig te doen, behalve
wandelen. Wij hopen dat men-

Onderhoud
Reparaties
APK-keuring
Aircoservice

v a n p e r s o n e n a u t o ’s , b e d r i j f s w a g e n & c a m p e r s
V e r v a n g e n d v e r v o e r.

Maak zelf een afspraak!

Maak direct online (www.carxpert-joostvancan.nl)
een afspraak wanneer het u uitkomt!
Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld
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Telefoon: 045-5444355
like ons op FB

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

sen tijdens een van hun wandelingen even stoppen bij het raam
van een collectant in de buurt en
doneren voor de mensenrechten. Deze bijdragen helpen ons
enorm in onze strijd voor een
rechtvaardige wereld.’

Juist nu
Nu de wereld in de ban is van corona, zien sommige landen hun
kans om ongestoord de mensenrechten te negeren. Zoals in
China waar Oeigoeren in kampen worden opgesloten, in Belarus waar demonstranten door de
politie worden geïntimideerd en
mishandeld of in Rusland waar
de autoriteiten politieke tegenstanders monddood proberen
te maken. Deze voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is om
juist nu te strijden voor mensenrechten. En daarbij kan Amnesty
alle hulp gebruiken.
Daarom roept Amnesty iedereen
op om te doneren via een QRcode op een poster bij hen in de
buurt of via amnesty.nl. Mensen
die meer willen doen, kunnen op
amnesty.digicollect.nl ook een
digitale collectebus aanmaken
om te collecteren via hun eigen
netwerk.
Coördinator voor de Gemeente
Vaals: Myriam Zeegers
Rijksweg 21, 6295 AK Lemiers
06-23081200
myriamzeegers@outlook.com
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sportnieuws

Nieuws van WDZ

van gemakkelijk, maar ondanks
de vermoeidheid en de zware ondergrond kwam iedereen keurig
op het Sportpark Neerhagerbos
aan. Klasse jongens en meisjes.
Gezien het enthousiasme is het
mountainbiken zeker voor herhaling vatbaar.

Op de mountainbike
In plaats van op zaterdag een
(onderling) wedstrijdje te spelen
of te trainen hadden de jongens
en meisjes van de O11 een mooi
alternatief bedacht: mountainbiken! Op 27 februari stonden
ze om 10.00 uur stonden te popelen om te vertrekken. Via de
Waalbroek, waar eerst nog een
lekke band verholpen moest
worden, ging het naar een heus
mountainbikeparkje. Hier moest
iedereen alle zeilen bijzetten en
gebruik maken van zijn beste
technieken. Met steile heuveltjes,
uitdagende afdalingen en veel
modder kregen de jeugdvoetballers en echt veldrijders gevoel.
Om te voorkomen dat de hongerklop zou toeslaan, werd de
inwendig mens versterkt. Er werden zeker een tiental rondjes gefietst. Ook de terugweg was verre

Sporten in teamverband
Voor de buitensporters zijn de
mogelijkheden om in teamverband te sporten uitgebreid. De
jeugd en de jongvolwassenen
t/m 26 jaar mogen weer buiten
als team trainen en mogen ook
onderlinge wedstrijden spelen.
Vanaf 27 jaar blijven de maatregelen ongewijzigd, uitsluitend
in tweetallen trainen, waarbij
de trainer telkens aan elk tweetal afzonderlijk de aanwijzingen
geeft. Het aanbrengen van de
scheiding bij 27 jaar is natuurlijk een vervelende zaak voor de
seniorenteams, maar het alternatief zou waarschijnlijk geweest
zijn om de scheidslijn bij 18 jaar
te houden. Het is tenminste iets
en we laten ons niet verleiden tot
“niks kan”, we blijven in beweging in de buitenlucht en dat is
het beste middel om onze afweer

Openingstijden
afhaal / bezorgen
Ma. t/m do. 16.00u - 20.00u
Vr., za. en zo. 12.00u - 20.00u
www.gasterijbergendal.nl
Dorpsstraat 19 - 6277 NC Slenaken
Tel: 043-4573201
info@gasterijbergendal.nl
te versterken.

Opbrengst
We zijn bijzonder trots op alle
donateurs die voor WDZerious
Carnaval het bijzonder mooie
bedrag van € 2.592,68 voor de
cafés in Bocholtz bijeen hebben gebracht. Helaas dit jaar
geen doldwaze dagen in mooie
tijden, maar we hebben gepro-

beerd er het beste van te maken
tijdens een paar mooie dagen
in doldwaze tijden en we zijn
alle vrijwilligers en deelnemers
dankbaar dat ons dit op een
prachtige manier is gelukt. Het
was Carnavalshartverwarmend!
Volgend jaar ontmoeten we elkaar weer zoals we dat gewend
zijn in de cafés van Bocholtz. We
verheugen er ons alvast op.
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kerk- & Familieberichten
WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus

Zondag 14 maart
H. Mis om 11.00 uur.
Zeswekendienst voor
Christophe Hermans. H. Mis uit
dankbaarheid tgv. Het 40 jarig
jubileum van Schola Cantorum
Wahlwiller tevens voor de
levende en overleden leden van
de Schola Cantorum
Woensdag 17 maart
H. Mis om 9.00 uur
Voor de parochie
Wij zullen ons moeten houden
aan de protocollen zoals die
door het Bisdom en RIVM zijn
voorgeschreven. Aanmelden
voor het bijwonen van de
Eucharistieviering blijft nodig
vanwege het beperkte aantal
beschikbare plaatsen in de kerk.
Aanmelden kan via e-mailadres
kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com
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 13 maart
19:00 uur: H. Mis. 4de

Zaterdag van de vasten en
veertigdagentijd. Als jaardienst
voor Annette Elizabeth
Kanters-Koteris.
De viering zal worden begeleid
door organist Ton Notermans en
vindt volgens het coronaprotocol
plaats. Bij betreden van
kerk wordt het dragen van
mondkapje geadviseerd. Wie
ziekteverschijnselen heeft of
vermoedt, wordt geadviseerd
om zich een aantal dagen
terug te trekken. In die tijd
kun je niemand besmetten
en zelf genezen. Omdat maar
30 personen aanwezig mogen
zijn, is van te voren aanmelden
verplicht. Tel. 043-4512206. Voor
pastorale zaken kunt u terecht
bij het parochiesecretariaat
telefoon 043-4511243. Uw
kerkbijdrage kunt u overmaken
op: NL18Rabo0132292599.

Dankbetuiging
Onze oprechte dank voor de belangstelling
en het hartverwarmende medeleven
welke wij ontvingen na het overlijden
van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootoma

Coba Spelthaen-van der Smissen
Een hand, een kaart, een groet
doen zo goed als je iemand
waar je veel van houdt
zo ineens missen moet.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

EYS
Parochie H. Agatha

Za. 13 mrt.
19.00 uur: Jrd. André Kösters,
ouders Kösters-Meens en ouders
Duisings-Winthaegen. Gest.
Jrd. Martha Senden-Drummen.
Gest. Jrd. ouders van de
Weijer-Bremen
Zo. 14 mrt.
9.45 uur: Gest. Jrd. Hubert en
Maria Vanwersch-Mannens
Ma. 15 mrt.
19.00 uur: H. Jozef. Ouders
Debie-Pelzer en overl. familie en
Frans en Willem Pelzer
Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

Afua en Kofi uit
Ghana (deel 4):
cacao plukken
Akwaaba, jullie allemaal daar in
Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg. Jullie kennen ons, Afua en
Kofi, de tweeling uit Obuasi in
Ghana, nog wel. Een paar weken geleden zijn we op bezoek
geweest bij oom Kwasi en tante
Akua, in een dorpje midden in
de cacaostreek van Ghana. We
mochten meehelpen bij het plukken
van de cacaobonen. Cacaobonen
zitten in een soort
rugbybal, met een
harde schil erom
heen. Wij mochten
de bonen van de
bomen plukken en
verzamelen. Oom
Kwasi hakte met
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een groot mes, een machete, de
schillen open. In iedere ‘rugbybal’ zitten zo’n 30 cacaobonen.
Die bonen legden
we op een soort
bed om te drogen.
Na het drogen worden de bonen dan
in grote zakken
gedaan om geëxporteerd te worden.
De meeste zakken
worden per schip
vervoerd naar de
haven van Amster-

dam om van daar naar chocoladefabrieken in heel Europa te
gaan. Chocolade is erg lekker,
maar wij kunnen het maar een
heel enkele keer proeven, want
het is duur hier in Ghana.
Onze oom en tante werken hard
om cacao te oogsten. Gelukkig
kunnen ze hun cacaoboontjes nu
verkopen via de regels van Fair
Trade en verdienen ze meer dan
vroeger. Op de cacaoboerderij
van oom Kwasi en tante Akua
hangt een afbeelding die bij jullie op de chocolade staat als die
Fair Trade is, dus als de boeren
in Ghana er voldoende mee verdienen. Wie weet, wanneer jullie chocolade eten met het Fair
Trade-keurmerk, dan is die misschien wel gemaakt uit de bonen
die wij geplukt en verzameld
hebben.

De oudere broer van Afua en
Kofi wil graag stage lopen om
boer te worden. Vanuit Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg willen we hem en andere
leerlingen graag helpen. Kijk
maar even op www.vastenactie.nl/projecten/schoonwater-voor-stageboerderij-inghana. Misschien wil jij wel
meehelpen, bij voorbeeld door
klusjes te doen. En het geld
dat je daarmee spaart, kun je
dan via je pappa of mamma
doneren via de doneerknop op
die website. Of je kunt het geld
afgeven op het parochiekantoor aan de Pastoriestraat in
Simpelveld. Veel succes!

20

weekblad d’r Troebadoer nr. 10 | dinsdag 9 maart 2021

