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1921 - Postduivenvereniging Union te Nijswiller - 2021

Viert 100-jarig bestaansfeest

Bovenste rij v.l.n.r.: Frans Lahaye, Thijs Vluggen, Florian Hendriks, Patrick Delnoy, Ron Prumpeler en Martin Lonussen.
Middelste rij v.l.n.r.: Geert Geelen, Paulen Geelen, Karel Baggen, Harry Vanwersch, Antoon Delnoy, Dinko Gospodinov en Ricardo Vluggen.
Onderste rij v.l.n.r.: Theo Vluggen, Frans Janssen, Jo Hendriks, Jo Vandenbergh, Leo Olischlager en Sjef Eijgelshoven.

tekst en foto: Marcel Görtzen
NIJSWILLER - In Nederland dateert
de duivensport vanaf omstreeks
1840 en het eerst in Brabant.
Van hieruit groeide de duivenport verder door het hele land.
In Zuid-Limburg werd de eerste
duivenvereniging, de “La Colombe”, opgericht in Maastricht.
Vanaf het begin van de vorige
eeuw kende de duivensport dan
ook in Limburg een enorme
bloei en zeker in de naoorlogse

periode woonde er haast in elke
straat van een dorp, gemeente
of stad wel een of meerdere duivenliefhebbers. Overal verrezen
er toen een of meerdere duivenverenigingen. Zo ook in het dorp
Nijswiller, ofwel Nieswieler op
z’n Limburgs, in het Selzerbeekdal in het Limburgse Heuvelland.
De duivensport groeide ook hier
snel en in die tijd liep je al heel
snel tegen een of meerdere duivenliefhebbers aan. In de winter
van het jaar 1920 - 1921 richtten

de plaatselijke duivenliefhebbers de duivenvereniging “P.D.V.
Union” op en hun duivenlokaal
werd het inmiddels al meer dan
100 jaar oude dorpscafé “A gen
Baag” (aan de beek). Eigenaar
van dit café was Winand Hendriks, grootvader van jubilaris
Jo Hendriks. Van diverse hedendaagse leden waren ofwel de
vaders, of groot- en overgrootvaders duivenliefhebbers in Nijswiller en waren lid van de “P.D.V.
Union”. Dhr. H. Bertram werd in

dat jaar voorzitter maar moest
na een jaar de voorzittershamer
overdragen aan Dhr. J. Lonissen
die deze taak kweet tot 1949. Secretaris werd bij het oprichten
Dhr. W. Niesten. In de vereniging
heerste altijd een gemoedelijke
en vriendelijke sfeer en bestuurlijke functies werden dan ook
lange tijd bekleed. Men vloog
eerder op de vluchten vanuit
het noorden. Daarna vloog men
onder de vlag van de L’Hirodelle
welke later overging naar verzendingsbond de Zwaluw. In
1963 werd er gevlogen onder de
Centrale Limburgse Bond van
Postduivenhouders (C.L.B.v.P.)
en eind vorige eeuw werd het de
Afdeling Limburg. In het begin
van de duivensport moesten de
aankomsten nog centraal worden gemeld en iedere liefhebber
had wel een (hard)loper voor de
gummiband in te brengen. Later
kwamen de mechanische klokken in omloop en elke liefhebber
Leesverder op pagina 4 >
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De gezellige weekmarkt van Zij-Actief Limburg

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 11.000 stuks door uitgever
TMdesign aan alle bewoners van
Bocholtz, Eys, Nijswiller, Partij,
Simpelveld, Ubachsberg, Vijlen,
Wahlwiller en Wittem.

VISHANDEL
FRANS ERKENS

Makreel

Advertentie/redactie-adres

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

Gezocht bezorgers
Voor Lemiers 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.
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Hollandse nieuwe
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Sudokupuzzel / week 11

- 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
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Collecte
We zoeken enthousiaste collectanten voor de Stichting van
het Gehandicapte Kind.
Wilt U meehelpen?
In november vindt deze collecte
plaats. Voor Gulpen en omgeving en ook voor Meerssen en
omgeving hebben we collectanten zeer erg nodig.
Omgeven als collectant bij
Norbert Maussen telefoon
06-43582754 of 043-4504673

Kapper
Thuiskapster Nadia
06 - 52 48 87 71

Malu en Carlo
uit Brazilië (deel 3)
Hoi allemaal daar in Nederland,
bom dia, alles goed?
Net zoals jullie gaan we naar
school. Daar leren we heleboel
dingen. Over het land Brazilië en
de mensen die er wonen. Wisten
jullie dat ons land 240 keer zo
groot is als Nederland? Dat de
meeste mensen die er wonen een
mengelmoesje zijn van blanken,
zwarte mensen en indianen, de
oorspronkelijke bewoners? En
dat onze hoofdstad Brasilia heet?
Die stad is pakweg 60 jaar geleden helemaal nieuw gebouwd.

Tijdens de geschiedenisles hebben we geleerd dat in 1500 de
Portugezen naar ons land kwamen en er voor lange tijd de baas
werden. In de 19de eeuw werden
we onafhankelijk, toen hadden
we zelfs een tijdje een keizer als
staatshoofd. Maar al snel werd
Brazilië een republiek met een
gekozen president.
Natuurlijk krijgen we ook taal
en rekenen. Malu vindt rekenen
het leukst, Carlo houdt meer
van taal. Maar tellen is natuurlijk rekenen en taal tegelijkertijd.
Doe je mee om van een tot tien
te tellen in het Portugees, de taal
die in Brazilië gesproken wordt?
Daar gaan we: um (spreek uit:

ZijActief Ledendag - Naar de
Floriade Almere op 21 juni
Alle dames, leden met hun vriendinnen nodigen we van harte uit
voor onze ZijActief reis naar de
Floriade in Almere op dinsdag
21 juni 2022. We vertrekken
vroeg in de ochtend met bussen
richting Flevoland.
Met de kabelbaan hoog boven
het Floriade-park kun je genieten van een prachtig uitzicht. We
bezoeken landenpaviljoens die
hun cultuur, planten, bloemen
en lokale innovaties voor groene
steden laten zien. Het belooft een
dag vol gezelligheid, innovatie
en duurzaamheid te worden. We
laten ons verrassen door nieuwe
inzichten met betrekking tot het
maken van gezonde en verantwoorde voedselkeuzes. Koffie,
thee en andere versnaperingen
zijn volop aanwezig bij de leuke
eetrestaurantjes.
Aanmelden en betalen
Heb jij ook zin om mee te gaan
naar de Floriade? Meld je snel
aan bij jouw afdeling. Doe dat
voor 10 april. Ook niet-leden
zijn van harte welkom. Leden
betalen € 46,00 en dames-nietleden € 53,50. Dit is de entree
voor de Floriade en de busreis.
Betalen doe je bij je eigen afdeling. Als je je aangemeld hebt
krijg je van jouw eigen afdeling
alle informatie over de busreis,
opstapplaats etc. Kun je er op
het laatste moment niet bij zijn?
We kunnen kosten helaas niet
terugbetalen.
We hopen jou goed geïnformeerd te hebben en ook jouw
eigen afdelingsbestuur is van
alles op de hoogte. Je kunt daar
uiteraard met je vragen terecht.
De volgende nieuwsbrief kun je
verwachten in april 2022.
Provinciaal Bestuur
ZijActief Limburg
oeng), dois, três, quatro, cinco,
seis, sete, oito, nove, dez. De ‘o’
op het einde van een woordje zoals quatro, moet je uitspreken als
‘oe’, dus quatroe.
Je kunt in Simpelveld en Bocholtz nog steeds op zoek gaan
naar voorwerpen zoals zwarte
bonen en cassave uit Brazilië, kijk
maar eens op www.de-pelgrim.
nl/speurtocht-voor-kinderen/.
En hopelijk vind je mensen die
je per gevonden voorwerp willen sponsoren. Dan help je Vastenactie om ervoor te zorgen dat
we mogen blijven wonen waar
we nu wonen en dat onze ouders
daar kunnen blijven boeren.
Tot de volgende keer!
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Vervolg van pagina 1: “100 jaar Union’”

kon thuis zijn duiven klokken.
Momenteel gaat het klokken
elektronisch en via de computer
is er in een mum van tijd de uitslag beschikbaar. Tot heden huisveste de vereniging diverse grote
kampioenen zowel op regionaal,
provinciaal en nationaal niveau.
Momenteel is het ledenaantal 20
en wordt het bestuur gevormd
door Florian Hendriks als voorzitter en penningmeester en
Thijs Vluggen als secretaris. Samen met de vereniging Limburgia uit Vijlen en de Eendracht uit
Mechelen vormt de Union het
samenspel de “Zuid-Oost-Hoek”,
aangesloten bij de Afdeling Limburg. Daarnaast heeft men ook
spelmogelijkheid in overkoepelend verband zoals Samenspel
Oostelijk Zuid-Limburg.
Gezien het café inmiddels omgebouwd is tot de Taverne Kersenbloem, is de vereniging wachtende op een nieuwe en geschikte
ruimte, tijdelijk gehuisvest in een
ruimte van het plaatselijke restaurant “Sha’aam”. Op zaterdag
19 maart a.s. zal de vereniging
Union feest gaan vieren. Om
15.00 uur is er een Heilige mis
in de St. Dionysiuskerk. Vanaf
19.00 uur is er een receptie met
mogelijkheid tot feliciteren van
vereniging en jubilarissen. Aansluitend is er een feestavond die
voor iedereen toegankelijk is.
O.a. Danny Pouwels, W-Dreej en
Bjorn en Mieke zullen de avond
muzikaal opluisteren!

De Jubilarissen
van de vereniging:
Jo Vandebergh 25 jaar lid en
60 jaar liefhebber en broer Piet
Vandebergh 25 jaar lid en 50
jaar liefhebber. De broers Jo, een
vitale 83er en Piet, de 77 gepasseerd zijn beiden afkomstig uit
een echte duivenfamilie. Niet alleen vader Piet was een fervent
duivenliefhebber maar ook zijn
vier zonen Jo, Piet, Jan en Hub
leerden de duivenstiel van vader. Naast de duivensport waren
de broers ook te vinden op de
groene mat van de plaatselijke
voetbalclub S.V. Nijswiller. Tot
ca. 35 jaar hebben allen de voetbalschoenen aan gehad. In het
begin hebben de broers vader
steeds bijgestaan met zijn hobby
en hebben met vader een aantal
jaren samengespeeld. Later werden ze allen duivenliefhebber
geworden. Als kleine liefhebber
proberen Jo en Piet nog wekelijks hun prijzen te pakken en te
genieten van zijn hobby. Jo heeft
ook vele jaren het onderhoud
van de manden voor zijn rekening genomen.
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Frans Prumpeler 50 jaar lid en
zoon Ron Prumpeler 40 jaar lid.
Frans, momenteel 76 jaar oud,
kwam eveneens van huis uit in
aanraking met de duivensport.
Zijn vader Jozef was ook een fervent liefhebber. Helaas is Frans
momenteel niet meer in staat om
actief met de duivensport en zijn
tweede hobby, het maken en beschilderen van kleine betonnen
beeldjes, bezig te zijn. Zoon Ron,
binnenkort ziet hij abraham en
heeft het ouderlijke huis overgenomen, heeft de verzorging
van de duiven op zich genomen
en vliegt sinds enkele jaren weer
samen met vader in combinatie. Toen Ron actief werd in de
duivensport heeft hij ook enkele
jaren met vader Frans gespeeld
in een vader-zoon combinatie.
Vader Frans had een voorliefde
voor de grote fondvluchten en
Ron was een vrij fanatiek duivenbaasje en zou zeker niet onverdienstelijk voor zichzelf gaan
vliegen op de programmavluchten. Ron heeft tot zijn 35ste ook
nog wekelijks de voetbalschoenen gedragen om op de groene
mat van de voetbalvereniging in
S.V. Nijswiller te spelen. Zowel
vader Frans als zoon Ron zijn
liefhebber waar men altijd een
beroep op kon doen als er ergens
nood aan de man is. Zij waren
altijd bereid om een helpende
hand uit te steken.
Theo Vluggen 40 jaar lid en 60
jaar liefhebber.
Theo, net de 74 geworden, stamt
uit een echte duivenliefhebbers
familie uit Gulpen. Vader Hub
en zijn broers Kai en Ruud waren dan ook al in hun jeugdjaren
verknocht aan de duivensport.
Duiven hebben altijd een grote
rol gespeeld bij de broers. Weliswaar bracht Theo ook jaren door
op de groene mat bij voetbalverenigingen in Gulpen en Epen.
Doch de duivensport overwon
en is ruim 60 jaar duivenliefhebber. Eerst met vader Hub,
later met broers Kai en Ruud en
momenteel speelt hij samen met
zijn neef Ricardo op de hokken
in Gulpen. Een duivenmelker in
hart en nieren.
Jo Hendriks 50 jaar lid van de
vereniging.
Jo stamt eveneens uit een oud
geslacht
duivenliefhebbers.
Grootvader Winand was duivenliefhebber en ook eigenaar
van het café “A gen Baag”. Hij
was medeoprichter van de duivenvereniging de Union. Ook
vader Andries was verwoede duivenmelkers in het dorp Nijswiller. Jo, inmiddels 69 jaar, heeft
het duiven melken dan ook van

Woensdag - 16 maart
GEHAKTDAG Gehakt of braadworst 500 gr € 425
Donderdag - 17 maart
Saucijzenbroodjes 4 halen, 3 betalen!
WEEKAANBIEDINGEN:
Gemarineerde varkenshaassaté stokjes
4 voor € 690 & gratis satesaus!
Blinde vinken 4 voor € 590
Varkenshaas in hongmosterdsaus 500 gr € 9,Grote gyros smulsslof € 5,- & gratis knoflooksaus!
Rauwkostsalade 100 gr € 130
Thaise salade 100 gr € 150
Duo Boterhammenvlees 200 gr € 4,Gekookte ham / Stroganoff gehakt
Kloosterplein 2, 6369 AW Simpelveld (naast Hendriks Bloemen)

geen vreemde. Tot zijn 30ste was
hij ook een fervent voetballer bij
S.V. Nijswiller. Daarna ruilde hij
de voetbalschoenen voor de duivenjas. Vanaf 2002 ging Jo met
zijn zoon Florian in combinatie
vliegen en behoren ze samen al
vele jaren tot de landelijke top.
Jo heeft er ook 35 jaar als bestuurslid op zitten. Voor alle taken in de vereniging was hij wel
te porren. Als in het weekend
de duiven moeten arriveren van
een wedvlucht is er in hun hof
steeds een gezellige doening van
clubgenoten en oud-liefhebbers.
Momenteel is Florian voorzitter en penningmeester van de
vereniging.
Leo Olischlager is 50 jaar lid van
de vereniging.
Leo, 68 jaar, is in Nijswiller geboren en getogen en tussen de
duivenmelkers opgegroeid. Zijn
grootvader Leo en vader Jup en
diverse ooms waren allen duivenliefhebbers. De wieg van Leo
stond eigenlijk op het duivenhok
en al vrij snel speelde hij samen
met zijn vader. Dit duurde tot
1976 toen hij aan de overzijde
van de rijksweg een eigen huis
bouwde en in de hof bouwde hij
een duivenhok. Hier vloog hij
enkele jaren met zijn schoonvader samen onder de naam

Olischlager-Schreuders.
Nu
vliegt hij al geruime tijd zelfstandig en heeft bij zijn uitoefenen
van zijn hobby veel te danken
aan zijn charmante echtgenote
Jenny die hem op alle fronten
helpt en steunt. Leo is ook bestuurlijk actief geweest en van
1978 tot 2013 zwaaide op een
democratische wijze de voorzittershamer. Jagen in de omgeving
van de Abdij in Nijswiller is een
tweede hobby van Leo.
Naast de jubilarissen zijn er
nog liefhebbers welke al heel
wat jaartjes in de duivensport
doende zijn. Zo is Frans Janssen uit Mechelen 70 jaar liefhebber, Thijs Vluggen uit Gulpen en
Martin Lonussen uit Heyenrath
60 jaar liefhebber, Antoon Delnoy en Karel Baggen beiden uit
Vijlen, Frans Lahaye uit Mechelen en Paul Geelen uit Wijlre 50
jaar liefhebber. Zijn Sjef Eijgelshoven uit Vaals en Patrick Delnoy uit Partij 40 jaar liefhebber
en tot slot Harry Vanwersch uit
Wittem 25 jaar liefhebber.
Sjef Eijgelshoven heeft ook 30
jaar het penningmeesterschap
en 20 jaar het secretariaat van de
vereniging beheerd.
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Wij zijn er voor alle kernen!
Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 of 16 maart

1

2

Hub
Hodinius

3

René
de la Haije

4

Ger
Seroo

5

Jari
Boltong

Roger
Frijns

Stem lijst 4
Lokaal Actief

Cabaretvoorstelling ‘’t betste is d’r vanaaf’
gaat van start!
SIMPELVELD - Komende vrijdag 18

en zaterdag 19 maart starten de
eerste voorstellingen in Cultuurcentrum de Klimboom.
Op 8 en 9 april zullen dan ook
nog 2 voorstellingen volgen.
Aanvang van al deze voorstellingen is 20.00 uur.
Voor de mensen die kaartjes in
hun bezit hebben geldt het volgende :
• Entreekaartjes met vermelding 10 december
zijn geldig voor de voorstelling van 18 maart
• Entreekaartjes met vermelding 11 december
zijn geldig voor de voorstelling van 19 maart
• Entreekaartjes met vermelding 28 januari zijn

Inloopochtend in
Bibliotheek
Gulpen-Wittem
GULPEN-WITTEM - Op maandag-

ochtend kunt u tussen 10.0013.00 uur in de bibliotheek terecht voor de volgende zaken:
- Juridisch advies. Tussen 10.30
en 11.30 uur is een jurist aanwezig om juridische vragen te
beantwoorden.
-
Vragen en hulp m.b.t. mantelzorg. In de oneven weken
is een medewerker aanwezig
van Triacura, de mantelzorgmakelaar van de gemeente

geldig voor de voorstelling van
8 april
• Entreekaartjes met vermelding
29 januari zijn geldig voor de
voorstelling van 9 april
De zaterdagvoorstellingen zijn
beide uitverkocht, voor de vrijdag voorstellingen zijn nog beperkt kaartjes verkrijgbaar, te
bestellen via l.vliegen@ziggo.nl
of anders 06-29249576.

Gulpen-Wittem.
- Hulp bij het invullen van formulieren. Denk hierbij aan
formulieren van de gemeente,
UWV, aanvraag DigiD, coronapas e.d.
-
Vragen over digitale apparatuur, zoals mobiele telefoons,
laptops, e-readers, tablets
- Taalconsulent: hebt u problemen met de Nederlandse taal,
hebt u een ingewikkelde Nederlandse brief ontvangen die
u niet goed begrijpt of moet
u zelf een officiële brief in het
Nederlands opstellen? Wij helpen u graag!

KLOOSTERSTRAAT 2 • SIMPELVELD
OOGMETING OP AFSPRAAK!  045 5440537
PAUZE TUSSEN 12.30 EN 13.30 UUR
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Onze
aanbiedingen:
t/m
zaterdag a.s.
di. wo. aanb.

Steelkarbonade

do. vr. za. aanbiedingen
VERS VLEES

0.95 Gemarineerd
Binky burger
biefstuk
per stuk € 1.10
100 gr. €

hele week
kant & klaar

Tete de veau
500 gr. €

7.95

Boeren goulash
Gem. kipreepjes
VLEESWAREN

Limburgse spek
Boeuf
Bounguignon
Nachtmystiek in klooster Loreto
tijdens de Nacht van het Religieus Erfgoed
SIMPELVELD - Erfgoed herinnert

ons aan het verleden, maar moet
een plek krijgen in het heden.
Tijdens de IBA Nacht van het
Religieus Erfgoed wordt getoond
hoe kerken en kloosters een
nieuw leven gegeven kan worden, zodat zij behouden blijven
voor toekomstige generaties. In
Simpelveld hebben Museum de
Schat van Simpelveld en projectontwikkelaar HERMON Heritage Simpelveld de handen ineen
geslagen ter gelegenheid van dit
evenement. In voormalig klooster Loreto kunnen bezoekers
deelnemen aan een doorlopend
en avondvullend programma
met voor elk wat wils: van sfeervolle, kaarsverlichte rondleidingen door en rondom het gebouw
tot workshops in het toepasselijke thema ‘bezinning’. Als extraatje is het mogelijk om een
overnachting in een authentieke
zustercel te winnen.
De Nacht van het Religieus Erfgoed vindt plaats op zaterdag 26
maart, van 19.30 tot 22.30 uur,
en is gratis toegankelijk voor iedereen. Aanmelden is niet nodig.
Het programma van Nachtmystiek in klooster Loreto is te vinden op www.deschatvansimpelveld.nl/nachtmystiek.
De volledige programmering
van de Nacht van het Religieus
Erfgoed is te vinden op www.
nvhre.nl.

Dromen in het klooster op zaterdag 26 maart? Ja, dat kan!
Woon je in Simpelveld en ben jij
ook zo nieuwsgierig hoe het is
om een nachtje in het klooster

te logeren? Dat kan tijdens de
Nacht van het Religieus Erfgoed!
Je logeert in een authentieke
zustercel. De kamers zijn klein.
Er staat alleen een bed, een tafeltje en een stoel. Je toilet is op
de gang en deel je met 3 andere
gasten. De andere gasten zijn al
geselecteerd. De incheck is op
26 maart om 18.00 uur, voorafgaand aan de start van de Nacht
van het Religieus Erfgoed. In de
ochtend is er een klein ontbijt en
de uitcheck dient te gebeuren uiterlijk 12.00 uur op 27 maart.

Wat moet je doen?
Laat ons weten waarom je graag
zou willen logeren in het klooster. Dat kan natuurlijk van alles
zijn. We zijn benieuwd naar jouw
reden waarom jij in het klooster wil overnachten. Schrijf een
(korte) e-mail met jouw persoonlijke reden naar event@newloreto.com. Geef daarbij ook
aan: je naam, telefoonnummer
en je email adres.
Je hebt t/m zondag 20 maart om
je motivatie in te sturen. Uiterlijk
23 maart hoor je of je de gelukkige winnaar bent.
Disclaimer
Uitgesloten van deelname zijn
alle medewerkers en hun familieleden van het museum, huidige
huurders en betrokken overkoepelende organisaties.
Voorwaarde voor deelname
• Minimaal 21 jaar
• WA verzekerd
• Getekende akkoordverklaring
om beeldmateriaal te gebruiken
voor PR doeleinden

500 gr. €

7.95 Kipfilet met

Penne al forno
per stuk €

2.55
500 gr. € 6.75
500 gr. € 5.75
100 gr. €

tuingroente

3.50 Casselerrib

100 gr. €

1.60

2.29
100 gr. € 2.25

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

ACTIVE ANIMALS

Kooien
Voeders
Hondensportartikelen

Opti Life en dat zie je!

Evenwichtige voeding voor uw hond
Smakelijk en beter verteerbaar
73% dierlijke eiwitten
Geen gluten!

Industrieterrein Bocholtzerweg (naast gemeentewerf)
Bocholtzerweg 14b
6369 TG Simpelveld
Geopend
045 - 544 11 44
Dinsdag t/m vrijdag 9-18 uur
www.activeanimals.nl
Zaterdag
9-17 uur
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Benefietconcert
Oekraïne
UBACHSBERG - Na de Coronastilte

wilde fanfare St. Cecilia Ubachsberg eigenlijk op zaterdag 19
maart (19 uur) een Halfvastenconcert verzorgen. Vanwege de
niets ontziende Russische agressie heeft de muziekvereniging
op het laatste moment besloten,
het evenement om te zetten in
een benefietconcert voor Oekraïne. Voor 44 miljoen Oekraïners
dreigen de ontwikkelingen uit te
lopen op een humanitaire ramp.
Ze hebben onze steun héél hard

nodig! Daarom willen ook de leden van St. Cecilia met het concert de slachtoffers van de oorlog niet alleen mentaal een hart
onder de riem steken, maar ook
financieel. De opbrengst van het
concert zal namelijk gedoneerd
worden aan Giro 555.
Het programma - waarbij de
fanfare voor de laatste keer onder
leiding staat van vertrekkend dirigent Wiek Maessen - is qua stijl
en muzieksoort aangepast aan
de gebeurtenissen in Oekraïne.
Speciale aandacht gaat daarbij
uit naar het beroemde Italiaanse
verzetslied Bella Ciao, waarin de
Partizanen geëerd worden voor

Lokaal

hun inzet tegen een wreed fascistisch regiem.
Tijd: zaterdag 19 maart, 19:00 u.
Locatie: MFC de Auw Sjoeël,
Oude Schoolstraat 33

Ubachsberg
Entree: vrije gave (maar doneer
gul!)
Meer info: www.fanfareubachsberg.nl of op Facebook

Acef

Lijst 4
Wij zijn er voor u !
Wiel Houben
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www.lokaalactief.com
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Ut Jerda en dur Frans
zunt stuzaame

150 joar
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Kleintjes
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie!
Nuth - 045 - 511 34 69

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

PVC, LAMINAAT,
PARKET, ECO-KURK
Topkwaliteit
Actie: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth – 045 - 511 34 69

Eurotegel overtuig u zelf en
bezoek onze showroom!

Daken en tuinen

Voor alle dakreparaties, ook
onderhoud, schoorsteenveger
en dakgootreinigen. Voor al
uw tuinonderhoud, bomen,
snoeien, bestrating en
grondverzet. Kijk op onze
website voor meer informatie,
bellen kan natuurlijk ook
06 - 30 23 36 21
allroundserviceterlinde.nl
Volledig ingerichte, ruime,
vrijstaande woning in
Simpelveld te huur tot 8 juni.
riadewaard1@outlook.com
ATELIER BLANC & NEGRE
KUNST & TALEN
Weven - Glas - Zijde - Vilt
Spaans - Frans
Gediplomeerde en ervaren
docente geeft les:
Júlia Bertomeu
E-mail: j5bm@hotmail.com
tel: 06 - 40 79 79 79

Gezocht
Huishoudelijke hulp
in Bocholtz,
4 uur, iedere 2de week,
tel 045-5440563

Meubels
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor
u opvullen. Ook oud of beschadigd leer kunnen wij herstellen
alsof het weer nieuw is. Het
reinigen van uw stoffen en
leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl
06 - 82 94 47 93

Heerlerbaan 233 ■ 6418 CE Heerlen ■ 045-5427272
info@eurotegel.nl ■ www.eurotegel.nl

Academiae Populi:
Informatieavond Einstein Telescoop
VIJLEN - Academiae Populi or-

ganiseert op zaterdagmiddag
9 april a.s. bij Café-Restaurant
Bergzicht een informatiebijeenkomst voor inwoners van Vijlen,
Vaals, Lemiers en omstreken én
voor alle andere geïnteresseerden
over de Einstein Telescoop. De
kans bestaat dat Zuid-Limburg
hét centrum voor onderzoek naar
Zwaartekrachtgolven kan gaan
worden en daarmee dé locatie
voor de Einstein Telescoop (ET)
wordt. Als voorbereidend onderzoek zijn er op diverse plekken al
proefboringen gedaan en wordt
de stabiliteit van de dieperliggende aardlagen gemonitord, zo ook
in Cottessen (Vijlen, gemeente
Vaals). Daarnaast heeft Universiteit Maastricht (UM) inmiddels
een Faculteit Science and Engineering opgezet én is er een kleine
opstelling van de ET - de zogenaamde ET Pathfinder - bij de UM
gebouwd. Alleen al deze twee kleinere wapenfeiten - een faculteit
Science and Engineering en de ET
Pathfinder - zijn nu al een succes
en een enorme meerwaardecreatie voor Zuid-Limburg. Tijdens
de informatiebijeenkomst zullen
onderzoekers en wetenschappers

Stichting TIP!

Vaals e.o. zoekt voor haar
taallessen Nederlands iemand
die naast Oekaraiens ook goed
het Nederlands, Duits of Engels
beheerst. Dit voor het op gang
helpen (1-2 dagdelen) van onze
vrijwilligers voor lessen NL aan
Oekraiens-taligen. Contact
stichtingtip@yahoo.com

van UM en Nikhef op een heldere
en toegankelijke manier uitleggen
wat het onderzoek zo belangrijk
maakt en hoe de ET werkt. Provincie Limburg zal eveneens aanwezig zijn en Gemeente Vaals zal
voor de informatiebijeenkomst
uitgenodigd worden. Indien u interesse heeft om deze bijeenkomst
bij te wonen, dan verzoeken wij

u vanwege organisatorische redenen zich vóór 2 april a.s. aan
te melden bij John Coenen via
j.coenen@academiaepopuli.nl.
De informatiebijeenkomst is
GRATIS toegankelijk, zal plaatsvinden op 9 april a.s. bij CaféRestaurant Bergzicht (Vijlenberg
55, 6294AR Vijlen), inloop vanaf
13.30 uur en start om 14.00 uur.
Aanmelden is zeer gewenst! U
kunt Academiae Populi vinden op
Facebook en via
www.academiaepopuli.nl

Boerderijwinkel
Tienbaan 3 - 6351 AH Bocholtz
Telefoon: 06 29 44 88 32
Openingstijden:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

11.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 15.00 uur
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Informatie
2022

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

week 11

Alleen op afspraak!

In het gemeentehuis kunt u alleen op afspraak terecht. Er is geen vrije inloop.
Op werkdagen kunt u bellen om een afspraak te maken: 045-544 83 83.

12 Maart:
Europese dag voor solidariteit
van gemeenten met Oekraïne
Op 12 maart werd door meer‐
dere gemeenten op verschil‐
lende manieren stil gestaan bij
de oorlog in Oekraïne. Ook wij
als gemeente Simpelveld tonen
ons solidair met alle mensen
die lijden onder deze strijd. Een
dag, zo vlak voor onze gemeen‐
teraadsverkiezingen, waarop we
ook stilstaan bij onze democra‐
tie. Wij zijn blij dat wij leven en
werken in Simpelveld waar al
onze verschillende denkwijzen
en culturen naast elkaar kunnen
bestaan.
Het college van Simpelveld
doneert daarom 1 euro per
inwoner, (€ 10.415,‐ ), aan giro
555 om onze medeburgers uit
Oekraïne te ondersteunen.
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Richard de Boer voor even terug in Simpelveld
Onze voormalige burgemeester Richard de Boer was terug in
Simpelveld om een boom te planten als herinnering aan zijn
bestuursperiode. Op 11 maart 2022 plantte hij samen met zijn oudcollegeleden een zwarte els bij het plantsoen aan de Wilhelminastraat
in Bocholtz. Zijn “groene” bijdrage aan het I-Dop en het levendig en
aantrekkelijk houden van de dorpskern van Bocholtz.
Richard de Boer: “Mijn gezin is geworteld in Bocholtz, mijn kinderen
hebben hier hun eerste levensjaren doorgebracht. Deze boom staat
symbool voor de mooie tijd die wij hier hebben gehad”.

Kom in actie tijdens de Landelijke Opschoondag 2022
Op zaterdag 19 maart 2022 is het zover:
de Landelijke Opschoondag. Door heel het
land gaan mensen op pad om de omgeving
schoner te maken. Help jij ook mee om
in gemeente Simpelveld zwerfafval op te
ruimen?
Tijdens deze landelijke opruimactie krijgt
Nederland een grote schoonmaakbeurt. Hoe
schoner de buurt, hoe meer het uitnodigt om
het schoon te houden! Het doel is het oprui‐
men van zoveel mogelijk zwerfafval.
Gemeente Simpelveld is al een aantal jaren
actief bezig om de hoeveelheid zwerfafval
te verminderen en bovenal te voorkomen.
Dit doen wij door middel van verschillende
projecten zoals het geven van gastlessen op
basisscholen, de inzet van vrijwilligers die
regelmatig in hun buurt afval rapen, het com‐
municeren over zwerfafval en het faciliteren
van opruimacties.

Wil jij ook bijdragen?

Dat kan! Om mee te doen aan deze landelijke
opschoonactie kun je je aanmelden bij Ne‐
derland Schoon, via www.nederlandschoon.
nl. Op deze website kun je een opruimactie
aanmelden, individueel, in een groep, of

als vereniging. Geen zin om een actie op te
zetten? Je kunt ook aansluiten bij een andere
aangemelde opruimactie, ook zichtbaar op
de kaart.

Wat heb je nodig?

Bij de gemeente kun je afvalknijpers, veilig‐
heidshesjes, handschoenen en vuilniszakken
krijgen om het zwerfafval op te ruimen. Als
je gebruik wilt maken van deze materialen,
maak dan een afspraak om je aan te melden
via 045 544 83 83. Je kunt de materialen dan
ophalen in het gemeentehuis. De afvalknijper
krijg je in bruikleen en mag je zolang gebrui‐
ken als je wilt.
Vergeet niet een legitimatiebewijs mee te
nemen naar het gemeentehuis. Na het on‐
dertekenen van een bruikleenovereenkomst
krijg je bovengenoemde materialen mee
naar huis. Iedereen die vrijwilligerswerk doet
voor gemeente Simpelveld is automatisch
verzekerd bij een ongeval of het veroorzaken
van schade. Het verzamelde afval wordt door
de buitendienst bij je thuis opgehaald.

Kun je niet op 19 maart?

Je kunt ook op een andere manier hel‐
pen! Wist je dat er al veel inwoners van de
gemeente Simpelveld regelmatig op pad

gaan om zwerfafval te prikken? Je kunt jouw
gebied op de kaart van Nederland Schoon
aanmelden, zo zien andere inwoners die ook
vaker zwerfafval willen gaan opruimen in
welk gebied jij actief bent. Voor materialen
kun je de gemeente bellen via 045 544 83 83.
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Simpelveld sluit aan bij verband voor kleine gemeenten:
K80 ‘de Kracht van Klein’
Simpelveld heeft op 24 februari, als een van
de ruim 55 kleine (niet-stedelijke) gemeenten
in Nederland, deelgenomen aan de oprich‐
tingsbijeenkomst van een nieuwe netwerksa‐
menwerking, de K80. De K80 is een platform
en netwerkorganisatie voor kleine gemeen‐
ten in Nederland: de buurtschappen, dorpen,
wijken en steden.
Het perspectief vanuit kleine gemeenten is
uniek. Vanuit nabijheid, wendbaarheid, on‐
misbaarheid, samenwerking en partnerschap
werken kleine gemeenten voor de belangen

van meer dan 1,1 miljoen inwoners. De K80
vertegenwoordigt de kleine gemeenten en
behartigt ook hun belangen in verschillende
netwerken en overleggen.
Wethouder Hub Hodinius nam namens Sim‐
pelveld deel aan de oprichtingsbijeenkomst
van de K80: “Meer samenwerken betekent
dat kleinere gemeenten beter gehoord worden bij bijvoorbeeld de Rijksoverheid en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten. Maar
ook van elkaar kunnen wij leren. Met de
samenwerking van 80 gemeenten vormen wij
de “Kracht van Klein”.

Aanleiding K80

De K80 wil ‘het perspectief van klein’ lan‐
delijk inbrengen. Enerzijds via belangenbe‐
hartiging richting VNG en Rijk, anderzijds als
platform gericht op onderlinge kennisdeling
en uitwisselen van expertise en goede voor‐
beelden. De K80 kan dienen als een proeftuin
met slimme oplossingen voor maatschappe‐
lijke uitdagingen.

Voortgang werkzaamheden Bocholtz
Zoals u van ons gewend bent, geven we u
hier regelmatig een update over de werk‐
zaamheden in het centrum van Bocholtz.

Dr. Nolensstraat

kerk is inmiddels beschikbaar en eenvoudig
toegankelijk vanaf de Julianastraat. Naar ver‐
wachting nemen de werkzaamheden aan de
Pastoor Neujeanstraat ca. 5 weken in beslag.

Voor spoedgevallen na 17.00 uur

De wegwerkzaamheden aan de Dr. Nolens‐
straat starten op maandag 14 maart. Dit
gebeurt in 2 fases, waarbij eerst wordt
gewerkt vanaf de Wilhelminastraat tot aan
de Pastoor Neujeanstraat. Aansluitend wordt
het 2e gedeelde tot aan de spoorwegover‐
gang uitgevoerd.
De Dr. Nolensstraat wordt afgesloten voor
doorgaand verkeer. Naar verwachting nemen
de werkzaamheden ca. 7 á 8 weken in beslag.

Inloop in de keet

Pastoor Neujeanstraat

Op de website van BLM Wegenbouw vindt u
altijd actuele projectinformatie:
www.blmwegenbouw.nl/projecten/bocholtz
Actualiteiten ontvangt u eenvoudig met de
gratis BLM Wegenbouw App. Deze down‐
loadt u in de Appstore voor IPhone of Play‐
store voor Android.

In afwijking van voorgaande communicatie
zijn de werkzaamheden aan de Pastoor Neu‐
jeanstraat nog niet gestart. Vrijdag 11 maart
worden deze werkzaamheden opgestart. De
Pastoor Neujeanstraat is tijdens de werk‐
zaamheden afgesloten voor autoverkeer.
De parkeerplaats aan de achterzijde van de

BLM heeft een tijdelijk onderkomen aan de
Wilhelminastraat 10. Wij bieden op deze
locatie een inloopmogelijkheid voor persoon‐
lijke afstemming ter plaatse. Tijdens werk‐
tijden kunt u binnenlopen om bijvoorbeeld
tekeningen in te zien of vragen te stellen.
Voor ‘ingewikkeldere’ vragen of verzoeken
kunt u een afspraak maken.

Website en BLM Wegenbouw App

E Portefeuilleverdeling

Waarnemend burgemeester D.W.J. Schneider:
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding,
Handhaving Milieu en Bouw- en Woningtoezicht, Financiën,
Dienstverlening, Informatisering en Automatisering, Communicatie,
Inter-gemeentelijke Samenwerking, Euregionale zaken
Wethouder W.J.H. Schleijpen:
Mobiliteit en Infrastructuur, Milieu en Duurzaamheid,
Wonen en Ruimtelijke kwaliteit
Wethouder M.J.J.M. Gulpen:
Personeel en Organisatie, Werk en Inkomen (Sociale Zaken),
Volksgezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderenzorg en Sport
Wethouder J.W.H. Hodinius:
Economie, Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs,
Cultuur en Toerisme

E Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers
Alarmnummer Ambulance/
Brandweer/Politie
112
In niet-levensbedreigende situaties
Brandweer
0900 09 04
Politie
0900 88 44
088 811 3510
Dierenambulance
Huisartsen Oost. Z.-Limburg (045) 577 88 44

E

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
0800 90 09
0900 18 84
Kabel (€ 0,10/min.)
Water
043 3090909
Telefonische hulpdiensten
0800 04 32
Kindertelefoon (gratis)
0900 14 50
Korrelatie (€ 0,15/min.)
0900 07 67
Sensoor (€ 0,05/min.)
Veilig Thuis
0800 20 00
De Luisterlijn
088 0767 000

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
opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 - 544 83 01 of via e‐mail: bestuur@simpelveld.nl
- u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken
aan te geven;
- om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste
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.
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Vacature
“We maken er werk van, met elkaar!
Collegiaal en voortvarend, zo doen we dat hier.”
Op de grens van het verstedelijkt gebied Parkstad Limburg en het Heuvelland ligt Simpelveld. Een kleine gemeente met
grote ambities en gemotiveerde medewerkers die daar samen met het bestuur inhoud en uitvoering aan geven.
Onze grootste kracht vinden wij onze cultuur. Wij zijn een kleine, informele en oplossingsgerichte organisatie met korte
lijnen en een goede samenwerking tussen de collega’s en met ons bestuur. Wij zijn resultaatgericht met oog voor de
menselijke maat. Spreekt je dat aan? Dan hebben wij misschien een leuke baan voor jou:
Binnen de afdeling Bedrijfsvoering zijn wij voor het bestuurssecretariaat op zoek naar een

Medewerker Bestuursondersteuning en Kabinet (m/v)
Schaal 7 (max. salaris bruto € 3.301,00 per maand o.b.v. 36 uur)
Het betreft een structurele functie voor 24 uur per week.
Over gemeente Simpelveld

De landelijke gemeente Simpelveld is een voortvarende forensengemeente met bijna 11.000 inwoners, een hoog
voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven. De gemeente is financieel gezond en het bestuur is laagdrempelig en
vindt kwaliteit belangrijk. Er wordt in Simpelveld en Bocholtz volop gebouwd aan levendige dorpskernen en geïnvesteerd
in toerisme, als economische drager voor de toekomst. Dat is indirect ook een investering in leefbaarheid en dus in
mensen want die staan centraal in de gemeente. Taken op gebied van zorg, jeugd en participatie worden met succes
uitgevoerd. Door samen te werken, benut gemeente Simpelveld haar mogelijkheden optimaal om nog beter te presteren
voor de samenleving.

Wat ga je doen?

• Je bent het eerste aanspreek- en informatiepunt voor burgemeester en wethouders ten aanzien van burgers, bedrijven
en instellingen.
• Je voert de correspondentie voor de burgemeester en de daaruit voortvloeiende registratie, verwerking en
voortgangsbewaking. Je beheert het bestuursarchief, je bepaalt de administratieve procedures binnen het
bestuurssecretariaat en verzekert de voortgang van post-, college-, commissie- en raadstukken
• Je beheert de agenda’s van de burgemeester, de gemeentesecretaris en de wethouders en bereidt de procesgang van
vergaderingen, spreekuren en afspraken voor.
• Je organiseert, coördineert en ondersteunt bij evenementen, zoals ontvangsten, recepties, herdenkingen en
presentaties. Je stelt hiertoe draaiboeken op.
• Je adviseert en ondersteunt de burgemeester inzake kabinetsaangelegenheden en je begeleidt aanvragen Koninklijke
en gemeentelijke onderscheidingen, stelt daartoe de voordrachten op en beheert de onderscheidingen.

Wat verwachten we van je?

Je bent een professionele bestuurssecretaresse die de bestuurders en de directie graag ontzorgt. Dit betekent dat
je proactief bent. Je beschikt over een secretariële opleiding op minimaal MBO-niveau en je hebt een aantal jaren
relevante werkervaring. Je bent representatief, stressbestendig en accuraat en je beschikt over goede mondelinge en
schriftelijke vaardigheden. Omdat je in een politieke omgeving werkt, beschik je over politieke en bestuurlijke sensitiviteit.
Vertrouwelijk informatie is veilig bij jou.
En tenslotte, maar zeker niet minder belangrijk, zoeken we een leuke collega en een teamspeler waar we op kunnen
bouwen en vertrouwen.

Wat bieden we?

De functie is ingeschaald in salarisschaal 7 van de cao Gemeenten met een maximumsalaris van bruto € 3.301,00 bruto
per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). Je start met een jaarcontract.
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De cao Gemeenten biedt prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%. Dit IKB
kun je bijvoorbeeld maandelijks laten uitbetalen of sparen voor een latere uitbetaling. Je kunt er ook verlof voor kopen of
op een fiscaal aantrekkelijke manier je reiskosten vergoed krijgen.
Onze gemeente heeft daarnaast uitstekende lokale arbeidsvoorwaarden, zoals extra verlof, flexibele werktijden en een
mobiele telefoon, die je ook privé mag gebruiken.
En zeker niet in de laatste plaats onze informele cultuur, waarin onze medewerkers en bestuurders op een
resultaatgerichte èn prettige wijze met elkaar samenwerken.

Interesse?

Hebben we je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde eisen? Dan komen we graag met je in contact om verder te
praten over deze uitdagende functie. Meer informatie over onze gemeente, vind je uiteraard terug op www.simpelveld.nl.
Wil je meer weten over de functie neem dan contact op met de heer Ad Fischer, Coördinator Bestuursondersteuning, via
0624860003.
Je kunt solliciteren door je curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk 21 maart 2022 te uploaden via igom.nl.

21 Maart 2022 digitale openbare zitting gemeenteraadsverkiezingen
Op maandag 21 maart 2022 maakt het
centraal stembureau de definitieve lijst be‐
kend met de namen van de gekozen nieuwe
gemeenteraadsleden. Deze bekendmaking
gebeurt op 21 maart om 10.00 uur tijdens
een openbare zitting van het centraal stem‐
bureau.
Aanwezigen kunnen in deze openbare zitting
eventuele bezwaren inbrengen over het
verloop van de stemming of de optelling van
de stemmen. Het centraal stembureau neemt
deze bezwaren op in het proces-verbaal
zodat de gemeenteraad er kennis van kan
nemen wanneer zij de geldigheid van de
verkiezing beoordelen. Tegen de vaststelling
E

van de verkiezingsuitslag door het centraal
stembureau is geen beroep mogelijk. De
gemeente publiceert het proces‐verbaal op
internet.
De openbare zitting van het centraal stembu‐
reau is te volgen via een Teams verbinding.
Tijdens de zitting heeft u de mogelijkheid om
eventuele bezwaren kenbaar te maken. Als u
online aanwezig wilt zijn, dan ontvangen wij

Openingstijden klantcontactcentrum

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Woensdag van 13.30 tot 19.00 uur.
U kunt alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht. Neem eerst
telefonisch contact met ons op om een afspraak te plannen, op
werkdagen kunt u bellen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30
en 17.00 uur (op woensdag tot 19.00 uur). Op vrijdagmiddag zijn we
telefonisch niet bereikbaar. Bel voor een afspraak 045 - 544 83 83.
E

Wmo-zorgloket

Voor alle (aan)vragen over de Wmo is het Wmo-loket op werkdagen
bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur 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

Klachten en meldingen

Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen
over openbare ruimte kunt u bellen: 045 - 544 83 83 of u gaat naar onze
website www.simpelveld.nl en klikt op “klachten”.

E

graag uiterlijk 17 maart 2022 voor 17.00 uur
uw aanmelding. U kunt zich aanmelden door
uw naam en telefoonnummer door te geven
via verkiezingen@simpelveld.nl
U ontvangt maandagochtend een e‐mail met
informatie op welke wijze u uw bezwaar ken‐
baar kunt maken tijdens de zitting, inclusief
de link naar de Teams verbinding.

Meldpunt overlast: voor overlast of zorgen in uw woonomgeving
Niet voor scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen maar voor
alles wat met overlast in het sociaal domein te maken heeft. Heeft u
bijvoorbeeld problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast
veroorzaken of maakt u zich zorgen over een verward persoon of de
veiligheid in uw buurt? Voor al dat soort overlastmeldingen belt u de
gemeente: 045 544 83 83 of stuur een mail naar overlast@simpelveld.nl.

Wat doet de gemeente met uw melding?

Onze telefoniste noteert en registreert uw melding en leidt deze door
naar de benodigde professionals of instantie(s). De gemeente voert indien
noodzakelijk de regie in het dossier. Uit het totaal aantal registraties
en de inhoud daarvan kan uiteindelijk de ernst van de situatie afgeleid
worden. Deze professionals zorgen voor de afhandeling van de klacht/
overlastsituatie. Daarna brengen we ook u op de hoogte van hetgeen er
met uw melding is gebeurd.

Buurtbemiddeling

De beste oplossing is natuurlijk dat u er samen, met degene die overlast
geeft, uitkomt. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten. Maar
aanspreken kan heel spannend zijn. Als u er samen niet uitkomt kunt u
misschien de buurtbemiddeling nog inschakelen.

Spoed? Bel 112

Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas op
de eerstvolgende werkdag gezien. Bij acute situaties (ook overdag) altijd
politie/112 bellen.
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Vacature
“We maken er werk van, met elkaar!
Collegiaal en voortvarend, zo doen we dat hier.”
Op de grens van het verstedelijkt gebied Parkstad Limburg en het Heuvelland ligt Simpelveld. Een kleine gemeente met
grote ambities en gemotiveerde medewerkers die daar samen met het bestuur inhoud en uitvoering aan geven.
Onze grootste kracht vinden wij onze cultuur. Wij zijn een kleine, informele en oplossingsgerichte organisatie met korte
lijnen en een goede samenwerking tussen de collega’s en met ons bestuur. Wij zijn resultaatgericht met oog voor de
menselijke maat. Spreekt je dat aan? Dan hebben wij misschien een leuke baan voor jou:
Binnen de afdeling Bedrijfsvoering zijn wij voor het bestuurssecretariaat op zoek naar een

Medewerker Facilitaire Zaken (m/v)
Schaal 5 (max. salaris bruto € 2.874,00 per maand o.b.v. 36 uur)
Het betreft een structurele functie voor 20 uur per week.
Over gemeente Simpelveld

De landelijke gemeente Simpelveld is een voortvarende forensengemeente met bijna 11.000 inwoners, een hoog
voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven. De gemeente is financieel gezond en het bestuur is laagdrempelig en
vindt kwaliteit belangrijk. Er wordt in Simpelveld en Bocholtz volop gebouwd aan levendige dorpskernen en geïnvesteerd
in toerisme, als economische drager voor de toekomst. Dat is indirect ook een investering in leefbaarheid en dus in
mensen want die staan centraal in de gemeente. Taken op gebied van zorg, jeugd en participatie worden met succes
uitgevoerd. Door samen te werken, benut gemeente Simpelveld haar mogelijkheden optimaal om nog beter te presteren
voor de samenleving.

Wat ga je doen?

De medewerker facilitaire zaken draagt zorg voor de juiste voorraad van kantoorbenodigdheden, gebruiks- en
verbruiksartikelen t.b.v. de kantine en standaard drukwerk. Je bent dan ook verantwoordelijk voor het tijdige
bestelproces hiervan binnen de vastgestelde kaders en budgetten.
Voor onze burgers en collega’s zorg je voor een tijdige openstelling en afsluiting van het gemeentehuis en de werking
van de benodigde facilitaire voorzieningen zoals verwarming, verlichting en verluchting.
Naast het reserveren en inrichten van vergaderruimtes verzorg je ook de interne catering en draag je zorg voor het
bezorgen en ophalen van de in- en externe post.
Je bent bekend met het gebouw, de aanwezige ruimtes en aanwezige materialen en ziet erop toe dat deze op een goede
manier worden gebruikt.
Naast de reguliere werkzaamheden voer je bij speciale gelegenheden in afstemming met de medewerker
bestuursondersteuning draaiboeken uit op het gebied van representatie en vormgeving

Wat verwachten we van je?

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau en bent handig in het uitvoeren van lichte (technische)
klussen.
Als persoon ben je dienstverlenend, flexibel en oplossingsgericht en draag je samen met je collega’s van facilitaire zaken
zorg voor alle voorkomende facilitaire werkzaamheden binnen de gemeente.
Naast je vaste taken sta je altijd klaar om hulp te bieden bij vragen van medewerkers en zorg je voor een goede
oplossing. Bij grotere (interne) evenementen lever je een bijdrage in de uitvoering en stem je je beschikbaarheid
en werkzaamheden met je collega’s goed af. Beschikbaarheid betekent ook dat je bereid bent om regelmatig in de
avonduren te werken, bijvoorbeeld bij het facilitair ondersteunen van raad- en commissievergaderingen.
En tenslotte, maar zeker niet minder belangrijk, zoeken we een leuke collega en een teamspeler waar we op kunnen
bouwen en vertrouwen.
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Wat bieden we?

De functie is ingeschaald in salarisschaal 5 van de cao Gemeenten met een maximumsalaris van bruto € 2.874,00 bruto
per maand (salaris bij een fulltime dienstverband (36 uur). Je start met een jaarcontract.
De cao Gemeenten biedt prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%. Dit IKB
kun je bijvoorbeeld maandelijks laten uitbetalen of sparen voor een latere uitbetaling. Je kunt er ook verlof voor kopen of
op een fiscaal aantrekkelijke manier je reiskosten vergoed krijgen.
Onze gemeente heeft daarnaast uitstekende lokale arbeidsvoorwaarden, zoals extra verlof, flexibele werktijden en een
mobiele telefoon, die je ook privé mag gebruiken.
En zeker niet in de laatste plaats onze informele cultuur, waarin onze medewerkers en bestuurders op een
resultaatgerichte n prettige wijze met elkaar samenwerken.

Interesse?

Hebben we je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde eisen? Dan komen we graag met je in contact om verder te
praten over deze uitdagende functie. Meer informatie over onze gemeente, vind je uiteraard terug op www.simpelveld.nl.
Wil je meer weten over de functie neem dan contact op met Ruud Cransveld, coördinator Facilitaire Zaken, via
0625001084 of met Ad Fischer, clustercoördinator, via 0624860003.
Je kunt solliciteren door je curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk 21 maart 2022 te uploaden via igom.nl.

Officiële bekendmakingen en mededelingen
E Vastgesteld bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt
Huls(veld)’
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de
raad van de gemeente Simpelveld bij besluit
op 17 februari 2022 het bestemmingsplan
“Herinrichting Uitkijkpunt Huls(veld)” met
de daarbij behorende stukken / bijlagen en
de ‘Nota van zienswijzen’ gewijzigd heeft
vastgesteld.
Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de
herinrichting van een deel van het Hulsveld
en het realiseren van een uitkijkpunt. Verder
wordt voorzien in een (dag)horecagelegen‐
heid met terras en bijbehorende parkeer‐
voorzieningen. Het in zuidelijke richting
aflopende terrein wordt heringericht met
een wandelpad en enkele zitplekken, en is
openbaar toegankelijk.
Wijzigingen bij vaststelling
De wijzigingen in het gewijzigd vastgestelde

bestemmingsplan “Herinrichting Uitkijkpunt
Huls(veld)” ten opzichte van het ontwerpbe‐
stemmingsplan zijn opgenomen in de ‘Nota
van zienswijzen’ behorende bij het raads‐
voorstel en het raadsbesluit van 17 februari
2022.
Procedure
Met ingang van woensdag 16 maart 2022
ligt het gewijzigd vastgesteld bestemmings‐
plan inclusief bijbehorend raadsvoorstel en
besluit, gedurende zes weken, tot en met
dinsdag 26 april 2022 ter inzage.
Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
kan worden ingezien in het gemeentehuis
aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens te
raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plan heeft de volgende identificatiecode:
NL.IMRO.0965.BPuitkijkpunthuls-VG01.
Beroep
Gedurende de inzageperiode kan beroep
worden ingesteld tegen het besluit van de
raad.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestem‐
mingsplan en daarmee ook het bestem‐
mingsplan, treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn. Het instellen van
beroep schort de werking van het besluit niet
op. Degene die beroep heeft ingesteld kan
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuurs‐
rechtspraak van de Raad van State om een
voorlopige voorziening vragen. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlo‐
pige voorziening wordt ingediend, treedt het
besluit tot vaststelling niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
Zowel voor het instellen van beroep als het
verzoek om voorlopige voorziening is grif‐
fierecht verschuldigd.
Voor meer informatie kunt u bellen met de
gemeente Simpelveld, afdeling Leefomge‐
ving, telefoonnummer 045‐5448383.
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E Vastgesteld bestemmingsplan
‘Schilterstraat, Simpelveld’
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de
raad van de gemeente Simpelveld bij besluit
op 17 februari 2022 het bestemmingsplan
“Schilterstraat, Simpelveld” met de daarbij
behorende stukken / bijlagen gewijzigd heeft
vastgesteld.
Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op
de sloop en nieuwbouw van de aanwezige
corporatiewoningen en de herinrichting van
de openbare ruimte.
Het bestemmingsplan maakt het uiteinde‐
lijke doel mogelijk nl. ‘de ontwikkeling van
een groene, duurzame, klimaatadaptieve en
toekomstbestendige wijk, nabij het centrum
van Simpelveld, waar de diverse doelgroepen
prettig, veilig en levensloopbestendig kunnen
wonen’. Dit betekent dat naast een metamor‐
fose van de woningen, het openbare gebied
- dat zich thans vooral kenmerkt door het
ontbreken van groen – een stevige vergroe‐
ningsimpuls krijgt.
Wijziging bij vaststelling
De enige wijziging van het gewijzigd vast‐

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 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: Verbouwen/uitbreiden woning
Locatie: Rolduckerweg 23
te 6369 GS Simpelveld
Verzenddatum: 3 maart 2022
Dossiernummer: 2021‐026016

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de
verzenddatum gedurende zes weken ter

gestelde bestemmingsplan ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan heeft
betrekking op een geringe aanpassing van de
planbegrenzing. Gezien het uiteindelijke doel
van het bestemmingsplan blijft ter plaatse
van Oranjeplein 1A de huidige bestemming
“gemengd” en de functieaanduiding “horeca”
ongewijzigd in stand. De locatie ter plaatse
van Oranjeplein 1A valt daarmee buiten de
scope en reikwijdte van dit gewijzigd vastge‐
stelde bestemmingsplan.
Procedure
Met ingang van woensdag 16 maart 2022
ligt het gewijzigd vastgesteld bestemmings‐
plan inclusief bijbehorend raadsvoorstel en
besluit, gedurende zes weken, tot en met
dinsdag 26 april 2022 ter inzage.
Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
kan worden ingezien in het gemeentehuis
aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens te
raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plan heeft de volgende identificatiecode:
NL.IMRO.0965.BPuitkijkpunthuls-VG01.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestem‐
mingsplan en daarmee ook het bestem‐
mingsplan, treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn. Het instellen van
beroep schort de werking van het besluit niet
op. Degene die beroep heeft ingesteld kan
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuurs‐
rechtspraak van de Raad van State om een
voorlopige voorziening vragen. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlo‐
pige voorziening wordt ingediend, treedt het
besluit tot vaststelling niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
Zowel voor het instellen van beroep als het
verzoek om voorlopige voorziening is grif‐
fierecht verschuldigd.
Voor meer informatie kunt u bellen met de
gemeente Simpelveld, afdeling Leefomge‐
ving, telefoonnummer 045‐5448383.

Beroep
Gedurende de inzageperiode kan beroep
worden ingesteld tegen het besluit van de
raad.

E

Voor: Aanleg 3 padelbanen
Locatie: Sportlaan 3
te 6369 VC Simpelveld
Datum ontvangst: 26 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐011592

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde
vergunningen kunt u in dit stadium geen
bezwaar of zienswijzen indienen. Deze
mogelijkheid bestaat pas op het moment dat
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.

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.

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.
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E Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethou‐
ders van Simpelveld maakt bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlen‐
gen met een termijn van maximaal 6 weken:

E Exploitatievergunning en een
alcoholwet vergunning
De burgemeester van Simpelveld maakt be‐
kend dat hij op 24 februari 2022 voor de vol‐
gende inrichting een exploitatievergunning
en een alcoholwet vergunning is verleend:
Naam inrichting: Hoeve Overhuizen
Adres inrichting: Overhuizerstraat 2,
6351 BE Bocholtz
De stukken liggen vanaf heden ter inzage in
het gemeentehuis, Markt 1 in
Simpelveld.

E Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Ten aanzien van de onderstaande persoon
gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over
tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van
de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek
van afdeling Dienstverlening is gebleken dat
genoemde persoon, niet heeft voldaan aan
de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de
Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die
naar redelijke verwachting gedurende een
jaar ten minste twee derde van de tijd buiten
Nederland zal verblijven verplicht is om bin‐
nen vijf dagen voor vertrek naar het buiten‐
land hiervan schriftelijk aangifte te doen bij
het college van burgemeester en wethouders
van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van
de Algemene wet bestuursrecht geeft de ge‐
meente de mogelijkheid om de beschikking
‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als
de bekendmaking niet kan geschieden door
toezending aan belanghebbende.

Volg ons op
Twitter, Facebook
en Instagram

Voor: verbouwen woning
Locatie: Brewersstraat 9
te 6369 EN Simpelveld
Dossiernummer: 2021‐028155

E

Door dit besluit is 25 april 2022 de nieuwe
uiterste beslisdatum.
E

Door dit besluit is 19 april 2022 de nieuwe
uiterste beslisdatum.
Voor: legaliseren woningaanpassingen
Locatie: Prickart 53 te 6351 AE Bocholtz
Dossiernummer: 2021-029276

E

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt
u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes we‐
ken de tijd (vanaf besluitdatum). 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.
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
hebben besloten de volgende persoon per de
hieronder aangegeven datum uit te schrij‐
ven uit de basisregistratie personen (BRP)
en is vanaf die datum dus niet meer actueel
*

Naam
Knops, K.M.L.
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Door dit besluit is 16 april 2022 de nieuwe
uiterste beslisdatum

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.

ingeschreven in Nederland. De datum van
uitschrijving is de datum van verzending van
het voornemen van de uitschrijving uit de
BRP (basisregistratie personen).

geboortedatum
29‐11‐1989

Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na datum van deze publicatie van het
besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Het be‐
zwaarschrift dient te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
De beschikking wordt na afloop van de be‐
zwaartermijn van kracht tenzij gedurende die

Voor: realiseren van een rookgasafvoer
Locatie: Baakstraat 33
te 6369 HG Simpelveld
Dossiernummer: 2021‐031249

datum uitschrijving
20‐01‐2022

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

Bezoek ook onze website
www.simpelveld.nl
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sportnieuws
aa Tsoch’met talrijk opgekomen
leden wisten te ondersteunen!
Ook na 2 Corona jaren is de vereniging Sportclub’25 gelukkig
nog springlevend en het feesten
niet verleerd!

Nieuws van Sportclub’25
Carnaval 2022
Gelukkig is de Carnaval in 2022
aan de vele leden van Sportclub’25 niet geruisloos voorbijgegaan. Op zaterdag 19 maart
werd de aftrap gedaan tijdens de
geplande Zitting voor de Senioren van de vereniging in de vorm
van ‘Sjportkloeb Zitst ut Oes’die,
dankzij de soepelere regelgeving,
kon worden omgedoopt naar
‘Sjportkloeb Sjteht Op’. Dat hebben de leden dan ook in grote getalen gedaan. Een Carnavalsmiddag die zijn weerga niet kende
met artiesten van eigen bodem,
maar ook van daarbuiten. Na
de aftrap van de kersverse ZOES
volgde al gauw bocheser Sjtimmung door de Heringbiessere.
Hierna was het de beurt aan Sven
ohne Girls, gevolgd door de Simpelveldse FEM. Afgesloten werd
het geheel met Spik en Span!
Daarna mochten in de loop van
de week de Bambini’s deelnemen
aan de Carnavalstraining alwaar
zij verkleed konden komen en
konden genieten van de eerste
Carnavalssjtimmung.
Nadat vele Sportclub leden al
van de partij waren geweest bij
de Reakele Avond op zaterdag,
was het op maandag de beurt
aan de optochtgangers die het
Bocholtze initiatief ‘Sjliss diech

Bambini ’s trainen weer
buiten
Sinds afgelopen zaterdag wordt
er weer buiten getraind en wel
van 10.00 tot 11.00 uur op het
Sportcomplex van Sportclub’25
te Bocholtzerheide. Uiterlijk
vanaf april zal dan ook op de
woensdag weer buiten getraind
worden. Geïnteresseerde kinderen zijn dus van harte welkom
bij Sportclub’25 op de zaterdag
vanaf 10 uur en op woensdag
vanaf 14.30 uur.
Ladies Night
Op vrijdag 18 maart aanstaande
organiseert de activiteiten commissie van Sportclub’25 een heuse Ladies Night!
Zin om met je vriendinnen gezellig een avondje te komen (pub)
quizzen en borrelen? Schrijf
vrijdag 18 maart dan maar in je
agenda. Alle dames zijn welkom,
van voetbal-vedettes tot fanatieke supporters & voetbalvrouwen.
Maak een team van 4, bedenk
een teamnaam en schrijf je in via
Renée Evers (06-43466287). Inschrijven kost € 5 per team, regelen wij de quiz & hapjes. Tot dan!
G-TEAM nieuws
Het G-team van Sportclub’25 is
ook weer gestart met een nieuwe
competitie en speelde afgelopen
zaterdag de tweede competitiewedstrijd. Onze trots ging op bezoek bij de G-tak van
Sportclub Susteren.
De sponsorcommissie van Sportclub’25
heeft voor de aanvang van het nieuwe
seizoen enkele sympathisanten weten te
binden die als vervoerder van de week
deze uitwedstrijd van
het G-team mede
mogelijk
maken.
Deze uitwedstrijd van
het G-team verzorgd
door onze hoofdsponsor Taxi van
Meurs is mede mogelijk gemaakt door
sympathisant Arthur
Steinbusch. We zijn
Arthur dan ook zeer
erkentelijk voor de
sponsoring aan onze
vereniging, en in het

bijzonder voor de ondersteuning
aan ons G-team. Hebt u ook interesse om vervoerder van de
week te worden bij het G-team?
Neem dan contact op met Ritch
te Kampe.

Sportclub DOET!
Geheel in de lijn met landelijke
campagne van NL DOET! Staken afgelopen zaterdag een groot
aantal vrijwilligers de handen uit
de mouwen om de accommodatie van Sportclub’25 weer klaar te
maken voor de zomer.
Op onze accommodatie zijn altijd voldoende werkzaamheden
die gedaan kunnen worden.
Speciaal thema is dit jaar voor
onze vereniging: het verfwerk
van ons clubhuis. Zo moesten er
nog wat kleine verfwerkzaamheden in de bestuurskamer plaatsvinden, mochten de lambriseringen een ander kleurtje krijgen
en ook waren er nog voldoende
buiten verfwerkzaamheden die
geklaard dienden te worden.
Een en ander werd volgens Limburgse traditie afgesloten met
Limburgse Vla en een broodje.
Programma:

19 maart
Sportclub’25 G1 – SV Meerssen G1
Sportclub’25 Vet – Bekkerveld Vet
20 maart
Sportclub’25 1 - Geusselt Sport 1
KVC Oranje 2 -Sportclub’25 2
SV Geuldal 3 - Sportclub’25 3
SVME VR1 ST Sportclub’25/S’Veld VR 1

Uitslagen

Sp. Susteren G1 – Sportclub’25 G1 3-2
VV Doenrade vet – Sportclub’25 Vet 1-2
Caesar 1 – Sportclub’25 1
2-0
Wijnandia 2 - Sportclub’25 2
4-1
Simpelveld/Eys 3 – Sportclub’25 3 6-0
RKMVC VR 2 – ST Sportclub’25/
SV Simpelveld VR
1-5

Nieuws van WDZ
Mark Flekken
Tegen Letland in oktober was
hij voor het eerst bij de selectie
van het Nederlands elftal. Tegen
Noorwegen in november was hij
zo dicht bij een basisplaats. Nu
kan dat debuut toch niet langer
op zich laten wachten!
Eind maart speelt ons Oranje
twee vriendschappelijke wedstrijden: op zaterdag 26 maart tegen Denemarken en op dinsdag
29 maart tegen Duitsland. Voor
beide wedstrijden is de Johan
Cruijff Arena in Amsterdam het
decor en op beide dagen staat de
aftrap voor 20.45u gepland.
Wat zou het mooi zijn als we
met zoveel mogelijk mensen op
die avonden onze Mark bijstaan

en ons spandoek extra kracht
bij zetten: Louis, kein Geloel –
Flekken op doel! Bij voldoende
belangstelling zullen we proberen gezamenlijk per bus naar
Amsterdam af te reizen. Heb je
interesse in een plekje in de bus,
stuur dan zo snel mogelijk een
mail naar activiteiten@vvwdz.nl.
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Een ticket dien je zelf te kopen
via ticketing.knvb.nl. Wacht
daarmee niet te lang, want de
verkoop gaat rap.

Merchandise
WDZ heeft een nieuw item toegevoegd aan de uitgebreide serie
van merchandise. De PR commissie heeft een prachtige sjaal
ontworpen met prominent de
tekst Vier Tsezame erop en aan
de uiteinden het WDZ logo en
het logo van club van het jaar.
Vanaf afgelopen weekend is de
sjaal voor 10 euro te koop in de
WDZ kantine. We mogen gerust
stellen dat de verkoop loopt als
een trein mede ook dankzij het
mooie promofilmpje van de PR
commissie.
Wijnandsrade
Op donderdagavond speelt het
eerste elftal de herhaald uitgestelde wedstrijd tegen Walram. Op
zondag gaat de ploeg op bezoek
bij Wijnandia. Door een forse
overwinning vorige week bij de
SV Simpelveld wist het team van
trainer Maurice van Woerkum
de laatste plaats te verlaten. Met
vier uit 11 staan de mannen uit
Wijnandsrade momenteel dertiende in de rangschikking. Het
tweede team ontvangt thuis de
reserves van Weltania, een team
dat evenals WDZ in de middenmoot bivakkeert. WDZ 4 speelt
in Schaesberg het duel om de top
in hun klasse en de vrouwen ontvangen subtopper Schaesberg 2.
Programma

Donderdag 17 maart
1e: WDZ - Walram
20.00
Zaterdag 19 maart
JO19-1: WDZ - RKHSV
15.00
JO17-1: FC Hoensbroek - WDZ 12.00
JO15-1: Sp. Jekerdal 2 - WDZ
13.30
JO13-1: WDZ - UOW ‘02 2
13.15
JO12-1JM: UOW ‘02 - WDZ
10.45
JO11-1: WDZ - Kerkrade-West 2 11.00
JO10-1JM: BMR/SNC’14 - WDZ 09.30
JO9-1JM: Bekkerveld 2 - WDZ 10.45
JO9-2: WDZ - Voerendaal/RKSVB 10.00
JO8-1JM: De Leeuw 2 - WDZ
08.30
JO8-2: WDZ - Heuvelland1
09.30
JO7-1JM: Walram 2 - WDZ
09.00
JO7-1JM: WDZ - Krijtland
09.10
JO7-1JM: Heer 3 - WDZ
09.20
JO7-2JM: WDZ - Chèvremont 08.30
JO7-2JM: VV Hellas - WDZ
08.40
JO7-2JM: WDZ - SV Geuldal 1 08.50
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Vet: WDZ - vv Hellas
Zondag 20 maart
1e: Wijnandia - WDZ
2e: WDZ - Weltania
3e: Heer 4 - WDZ 3
4e: V.V. Schaesberg 3 - WDZ
5e: WDZ - V.V. Schaesberg 4
VR1: WDZ - V.V. Schaesberg 2

17.00
14.30
11.00
12.45
11.00
12.00
10.00

Uitslagen

Zaterdag 12 maart
JO19-1: Weltania - WDZ
JO15-1: WDZ - Geulsche Boys
JO13-1: FC Hoensbroek - WDZ
JO12-1JM: WDZ - Kerkrade-West 3
JO11-1 RKHBS 2 - WDZ
Vet: WDZ – Schinveld
Zondag 13 maart
1e: WDZ - FC Hoensbroek
2e: vv Maastricht West - WDZ
3e: WDZ - Berg’28 2
4e: WDZ - RKHBS
VR1: FC Kerkrade-West - WDZ

4-3
2-1
2-0
2-2
8-2
5-3
2-1
1-0
0-5
4-1
0-4

Nieuws van sv Simpelveld
Uitslagen:

Donderdag 10 maart:
1e: Wijnandia – SV Simpelveld

5-0

Zondag 13 maart:
1e: SV Simpelveld – BMR
2e: SVME – ST SVS/ZW’19
3e: ST SVS/ZW’19 – Sportclub’25
VR1: RKMVC – ST SVS/Sc’25

3-0
afg.
6-0
1-5

Programma:

Zondag 20 maart:
1e: FC Landgraaf – SV Simpelveld 14.30
3e: RKSVB – ST SVS/ZW’19
11.00
VR1: SVME – ST SVS/Sc’25
10.00

Nieuws van SJO ESB’19
Uitslagen:

JO19-1: ESB’19 – Sporting Heerlen 4-1
JO17-1: ESB’19 – Weltania
3-4
JO15-1: ESB’19 – RKASV
1-2
JO14-1: ESB’19 – Passart VKC
1-14
JO12-2: ESB’19 – Woander Forest 5-4

Programma:

Zaterdag 19 maart:
JO19-1: ESB’19 – VV Alfa Sport
JO19-2: KVC Oranje – ESB’19
JO17-1: ESB’19 – Schinveld
JO14-1: ESB’19 – Sp. Jekerdal
JO13-1: ESB’19 – FC Hoensbroek
JO12-1: Schimmert – ESB’19

14.00
15.00
14.30
12.15
12.00
10.00

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 tot € 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 iedere werkdag.
Na aanmelding zal één van onze vrijwilligers met u een afspraak maken voor vrijdag 18 maart in Bocholtz (Op de Boor) of
woensdag 23 maart in Simpelveld (Rode Beuk).
Wat moet u gereed leggen voor uw aangifte 2021?
- Het afschrift van uw aangifte over 2020
- De DigiD-code van u (en uw partner) of een machtigingscode
- Deze code kent een gebruikersnaam en een wachtwoord
- Alle jaaropgaven van 2021 inzake uw inkomen (AOW,
Pensioen, Duitse rente etc.)
- Eventuele Lijfrentepolis
- Het jaaroverzicht 2021 van uw bank of girorekening
Heeft u een eigen woning?
- De WOZ-beschikking met peildatum 01-01-2020 (ontvangen
begin 2021)
- 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
Tot slot: hou ook de reeds ontvangen aanslagen over 2021 bij
de hand, zoals:
- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021
- Voorlopige aanslag zorgverzekeringswet 2021
- Beschikkingen zorgtoeslag en huurtoeslag

JO12-2: FC Landgraaf – ESB’19
JO11-1: ESB’19 – UOW’02
JO10-1: De Leeuw – ESB’19
JO10-2: ESB’19 – Walram
JO10-3: LHC – ESB’19
JO9-1: ESB’19 – KVC Oranje
JO9-2: Groene ster – ESB’19
JO8-1: KVC Oranje – ESB’19
JO8-2: ESB’19 – Sp. Jekerdal
JO7-1: Hulsberg – ESB’19
JO7-2: RKSVB – ESB’19
JO7-3: De Leeuw – ESB’19
MO17-1: Boeimeer – ESB’19

19
12.30
10.00
09.45
10.00
10.15
10.00
09.00
09.00
10.00
09.00
09.00
08.30
14.15

Nieuws van BBC’77
Paasspeurtocht
Voor BBC’77-leden & vrienden
en familie is er op vrijdag 15 april
een Paasspeurtocht. 19.00 uur
verzamelen in Sportcafé Wijngracht 9. Na afloop een warme
hap en een drankje. Per groep:

ingezonden 1
Samen1
in Simpelveld en Bocholtz
Samen zijn we 1 hebben de huidige coalitie partners, Burgerbelangen, Leefbaar Simpelveld en
Lokaal Actief, de afgelopen jaren
gedacht.
De burger kiest zijn of haar
partij waar ze achter staan. De
volksvertegenwoordiging op
gemeentelijk niveau. De gekozen
gemeentelijke volksvertegenwoordigers gaan vervolgens aan de
slag om hun programma, waarvoor het volk gekozen heeft, uit te
voeren. Als men gekozen volksvertegenwoordiger is, heeft men
nog steeds verantwoording aan
het volk af te leggen. Het is niet
een vrijbrief om vervolgens een
soort achterkamertjes politiek
te gaan voeren en alle kritische
vragen te negeren. De manier
van vergaderen en de manier
waarop bepaalde zaken door de
raad heen worden gesluisd, lijken
van te voren reeds bepaald.
In Japan hebben ze daar een
mooi woord voor... Nemawashi.
Nemawashi is een informeel
proces waarbij stilletjes, lees
achterkamertje, de basis wordt
gelegd voor een voorgestelde
verandering of project, door met
mede gemeentelijke volksvertegenwoordigers te praten, steun en
feedback te verzamelen etc.
Tijdens de daaropvolgende
vergadering wordt dan zonder
veel tegenstand de voorgestelde
verandering of het project door
gezet. Dit “Japanse” gedrag
schijnt een veelvuldig voorkomende tactiek te zijn in de
Simpelveldse Coalitie. Zo bleek

maximaal 10 deelnemers, waarvan minimaal 1 volwassene.
Denk aan: Wandelschoenen /
Zaklamp / € 3,- eigen bijdrage
(contant geld)
Vooraf aanmelden op het formulier op de nettenkar of via
rianne_van_loo@hotmail.com
wordt gewaardeerd, maar aanmelden op de avond zelf is ook
mogelijk!

Uitslagen 11 t/m 13 maart
BBC 2 - Geldrop BC 3
BBC 3 - Keep Fit BC 1
BBC 4 - Brunssum BC J2
Olympia 56 BC J2 - BBC 4

8-0
2-6
7-1
3-5

Programma 16 t/m 20 maart
16 maart: BBC 1 - Aloutte BC 1
18 maart: BBC 2 - Scarabee BC 1
19 maart: Brunssum BC J2 - BBC 4
20 maart: Veghel BC 1 - BBC 1
Rally BC 1 - BBC 3

uit de laatste raadsvergadering
en het verslag in de Limburger
van 19 februari jl.
Samen zijn we 1, heeft de
huidige coalitie waarschijnlijk
tot de laatste snik van de zittende periode gedacht, zonder
rekening te houden met andere
geluiden. Zij waren immers
gekozen voor de periode van 4
jaar. Daar past geen tegenspraak
meer bij. Samen 1 zijn betekent
echter Samen overleggen, niet
alleen je coalitie partners volgen,
maar ook een open blik hebben
richting oppositie, die net zo goed
gekozen zijn door een deel van de
burgers.
Samen 1 zijn, is luisteren naar de
mensen die jou gekozen hebben,
dit is in de afgelopen jaren niet
genoeg gebeurd door de zittende
coalitie partijen. Daar hebben we
enkele ontluisterende voorbeelden van gezien in onze gemeente.
Denk aan de besluitvorming
rondom het uitkijkpunt op de
Huls en de komedie rondom de
welbekende brug en de prachtige
vaas/urn is ons allemaal welbekend. Onze gemeente werd het
lachertje op social media.
Dat willen we niet meer. Burgerparticipatie sla je niet zo maar in
de wind. Ook niet met windenergie ! Oh ja... wat gaat daarmee
gebeuren? Vaagheid troef!
Kies voor verandering en vernieuwing... kies voor Burgerparticipatie, kies voor verantwoorde
duurzame energie met behoud
van ons algeheel welbevinden,
kies voor openheid in beleid en
communicatie en gelijke kansen
voor iedereen.
Kies voor het Samen 1 Lijst 5
J. Spelthaen
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Uit het leven van wethouder Gulpen,
deel 16 - Gemeenteraadsverkiezing
SIMPELVELD - Deel 16 van onze

serie is het laatste onderdeel in
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart.
Bij landelijke en provinciale
verkiezingen komen de Simpelveldse kiezers vrij getrouw naar
het stembureau. Zo’n stabiele
opkomst is elders in Nederland
vaak niet aan de orde. De belangstelling voor verkiezingen is
danig verminderd. Het vertrouwen in de politiek is vanwege een
veelheid van redenen afgenomen.
De plaatselijke binding met de
lokale volksvertegenwoordigers
is gelukkig nog groot. Wij verwachten dat hier 80 van de 100
kiezers op 14-15-16 maart gaan
stemmen. Het is goed dat veel
mensen gaan stemmen, want als
je gaat stemmen, laat je van je horen. Volksvertegenwoordiger ben
je om het belang van de burger te
dienen en de burgers kiezen ook

hun vertegenwoordigers.
Leefbaar Simpelveld wil duurzaam verbinden. Zo is ook ons
motto geweest in deze campagne. Door duurzaam te verbinden
kan onze gemeente toekomstbestendig worden tot en met de
jongste generatie. Duurzaamheid
staat in relatie met leefbaarheid
van en op deze aarde. Verbinden
doen we samen, met oog voor
elkaar en oog voor algemene en
individuele belangen. Wanneer
een individueel belang strijdig is
met het algemene belang, zal dit
algemene belang voorrang moeten hebben. Leefbaarheid is immers een collectief belang.
Leefbaar Simpelveld roept u op
om te gaan stemmen. Heeft u
vertrouwen in ons programma
en in onze kandidaten, stem dan
Leefbaar Simpelveld.
Tot de volgende keer,
groet Thijs Gulpen

De Toekomstvisie van het
CDA Simpelveld-Bocholtz
SIMPELVELD - De samenwerking

met Voerendaal moet een nieuwe
kans krijgen!
Het spook van de herindeling
waart al jaren rond. Zeker een
kleine gemeente als Simpelveld
loopt het risico om opgeslokt
te worden door een grote buurgemeente. Samenwerking met
kleinere buurgemeenten zou de
dreiging van een herindeling
kunnen voorkomen. Kortweg:
het CDA is niet voor een herindeling, wel voor samenwerking
waar dat kan.
Wij vinden het jammer dat de
samenwerking met Voerendaal
is stukgelopen en zouden graag
zien dat onderzocht wordt waar
deze opnieuw kan worden opgepakt. Ook samenwerking binnen
Parkstad en het Heuvelland vinden wij belangrijk. De gemeente
Simpelveld ligt er immers middenin. Als verbinder van de twee
regio’s zou Simpelveld de regierol hierin kunnen pakken.

Gemeente Simpelveld en
duurzaamheid
Parkstad-Limburg is een van de
meest dichtbebouwde gebieden
van Nederland, met nauwelijks
ruimte voor windmolens of zonneakkers. Een goede oplossing
om de CO2 uitstoot te verminderen zou kunnen zijn om in eerste
instantie te kiezen voor plaatsing van zonnepanelen op daken en gevels van overheids- en

bedrijfsgebouwen. Ook zou een
goed isolatieprogramma voor
alle gebouwen het energieverbruik aanzienlijk terugdringen.
Waterbeheer wordt door klimaatverandering steeds belangrijker. Naast de bekende oplossingen (buffers), kiest het CDA
voor berging van water waarna
het hergebruikt kan worden in
droge periodes. Meer groen in de
woonwijken moet ertoe leiden
dat de omgevingstemperatuur
lager blijft in periodes van hitte.
Initiatieven als “Tegel eruit, plant
erin” zullen door de gemeente
gestimuleerd worden.

De coalitie zou beter moeten
luisteren naar goede plannen van de oppositie en de
burgers
De coalitie sluit steeds de gelederen bij plannen die nog niet
geheel uitgedacht zijn, of waar
burgers niet goed gehoord zijn.
Vragen vanuit de oppositie
worden vaak niet of nauwelijks
beantwoord.
Goede voorstellen van de oppositie worden vaak gepresenteerd alsof ze bedacht zijn door
de coalitie. Pronken met andermans veren noemen we dat. Wij
zijn voorstander van het betrekken van burgers bij plannen
in de beginfase, en niet in het
eindstadium.
Simpelveld en Toerisme

ingezonden 2
De jeugd heeft de toekomst
Dit geldt ook voor de jeugd in de
gemeente Simpelveld.
Jeugd houdt van buiten spelen
met het mooie weer maar ook
met slecht weer.
Er zijn een paar speeltoestellen
in Bocholtz aanwezig waar de
kinderen kunnen spelen onder
andere, de Quelle, Kerkeveld, de
Baan en het Bongerdpark.
Dit kunnen en moeten er meer
worden waarom? Bijvoorbeeld
Het park is bijna niet te zien en
omringd door diverse moerassen
tussen het struikgewas, wat voor
kinderen zonder toezicht gevaarlijk kan zijn, omdat kinderen op
onderzoek uitgaan als ze buiten
zijn. De Quelle en het Kerkeveld
zijn mooie speelplekken waar
veel toezicht op is door de omwonenden. De baan heeft een mooie
omheinde speeltuin die destijds
gerealiseerd is door de buurtvereniging van de Baan. Maar er
zouden er meer in onze gemeente
moeten komen voor de jeugd.
De oudere jeugd zit vaak in de
avond laat nog buiten en hangt
wat rond. De gemeente wil een
hangplek maken in een container
bij het oude stort, in de buurt
van de Duitse grens, wie heeft
daar in de avond in de gaten wat
er gebeurt, niemand!
Maar de gemeente doet wel soms
iets bijzonders aan toerisme.
€ 150.000 hebben ze besteed
aan een Romeinse urn bij de
N280 maar ook aan de beschilderde bruggen in onze gemeente,
Dit geld had anders kunnen
uitgegeven worden bijvoorbeeld
Het CDA vindt dat er altijd
ruimte is voor nieuwe goede initiatieven die de Gemeente Simpelveld op de kaart zetten, en
daarmee bedoelen we niet dat er
nog meer Romeinse vazen en beschilderde bruggen moeten komen. Initiatieven als kamperen
bij de boer, het ombouwen van
leegstaande stallen tot een B&B
of klein pension aan huis zouden
toegejuicht moeten worden, en
de vergunningsdruk zou hierbij
omlaag moeten.

Woningbouw naar behoefte
Er is behoefte aan betaalbare woningen voor ouderen en jongeren. Nu sluiten nieuwbouwplannen niet aan bij de behoefte. Er is
behoefte aan kleinere woningen,
zoals tiny houses, zeker nu de
energiekosten voor huishoudens
stijgen. Deze zouden gebouwd
kunnen worden binnen de ker-

aan de jeugd van de gemeente
Simpelveld. De jeugd snakt naar
een plek om te spelen, te hangen
in de avond maar ook waar
ze veilig zijn. De naam van de
jeugd staat nu in onze gemeente
op “ze slopen toch alles, de jeugd
kan niks heel houden” dit zijn
echter maar bepaalde jeugdigen
die dit uit verveling doen. De
jeugd zijn de werklui van morgen, de jeugd is de volwassene
van straks. Laten we bijvoorbeeld er voor zorgen dat er meer
speeltoestellen in onze gemeente
komen, bijvoorbeeld midden in
een woonwijk op een grasveld
en laten we hangplekken creëren
met overkapping. Zodat de jeugd
hier kan genieten in ons dorp.
Om het vertrouwen in de jeugd
te verhogen, zou de gemeenten
samen kunnen werken met boa’s
en maatschappelijke werkers of
jeugdwerkers en zo in gesprek
gaan met de jeugd.
Laten we samen sterk staan
voor onze jeugd in Bocholtz en
Simpelveld. Het zelfde geld voor
de ouderen die we steeds meer
mede door corona hebben zien
weg vallen, de term eenzaamheid kwam naar voren, veel
ouderen hebben wel familie die
ze zien maar ze missen de sociale
contacten om hun heen, buiten
naar de supermarkt gaan of naar
de kerk gaan. Laten we deze
groep in de gemeente helpen door
evenementen te organiseren voor
de ouderen. Laten we zien dat de
ouderen maar ook de jeugd gehoord worden, laten we samenwerken en met elkaar verbinden.
Jong ontmoet oud!
Leroy Bonnema,
Samen 1, lijst 5 nummer 38
nen op terrein dat nu braak ligt.
De gemeente moet hierin een
meer proactieve houding aannemen: niet wachten op plannen
van projectontwikkelaars, maar
zelf plannen ontwikkelen en
daarmee aan de slag gaan. Ook
het probleem van het opkopen
van woningen door pandjesmelkers zal aangepakt worden door
het CDA. Problemen die ontstaan waarbij de leefbaarheid in
het geding komt zoals in de Dr.
Nolensstraat in Bocholtz, doordat hele woningblokken opgekocht worden om er vervolgens
buitenlandse werknemers onder
erbarmelijke omstandigheden in
te laten slapen vindt het CDA uit
den boze. Er zijn inmiddels vragen over gesteld aan het college.
Wij zijn voor een verbod op het
splitsen van woningen in kleinere compartimenten die vervolgens onderverhuurd worden.
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Gratis Webinar CJG043 ‘Faalangst bij Kinderen & Pubers’
HEUVELLAND - Op maandag 21
maart organiseert het CJG043
in samenwerking met Pauline
Heuperman van Mondriaan
Preventie een webinar ‘Faalangst
bij Kinderen & Pubers’. Zo’n
10% van de kinderen in de basisschoolleeftijd heeft last van
faalangst. En ook steeds meer
tieners en pubers kampen met
prestatiedruk, perfectionisme en
faalangst. Speelt dit ook bij jouw
kind? Of ben je anderszins geïnteresseerd in dit thema? Meld je
dan aan voor het gratis webinar!!

Iedereen kent faalangst
Iedereen kent wel enige faalangst. We hebben allemaal wel
een ervaring waarin we niet goed
uit onze woorden kwamen of
een prestatie moesten leveren
waarbij we spanning ervaarden.
Zo lang de spanning of angst
je niet de baas wordt, is dit ook
geen probleem. Dit verandert zodra de angst om te falen zo groot

wordt, dat er allerlei lichamelijke
klachten ontstaan en er sprake is
van ‘blokkeren’.
Door te blokkeren of verlammen
tijdens de prestatie doet een kind
namelijk ook echt een negatieve
ervaring op, waardoor de angst
wordt bevestigd. Dit kan ertoe
leiden dat je kind bepaalde situaties wil gaan vermijden. Of dat
het, als dit vaker voorkomt, een
negatief zelfbeeld ontwikkelt.

Verborgen faalangst
Pauline: “In mijn werk als preventiewerker op thema’s genotmiddelen en gamen bij jongeren kom ik faalangst regelmatig
tegen als onderliggende reden
voor het middelengebruik of gamegedrag. Hiermee ‘ontvlucht’
de jongere dan de moeilijke situatie en blijft de faalangst verborgen. Denk aan de jongere
die zo zenuwachtig is voor zijn
schriftelijke overhoring dat hij
liever niet komt opdagen en een

joint gaat roken in het park om
de stress te kunnen verdoven.
Of de jongere die door faalangst
weinig succeservaringen heeft in
zijn schoolcarrière om dit gevoel
van beloning vervolgens in het
gamen te vinden waar hij volledig in op gaat.
Ook kinderen waarbij je het niet
verwacht, kunnen last hebben
van faalangst. Zoals kinderen
die keer op keer de beste cijfers
halen. Als niet zichtbaar is hoeveel inspanning is geleverd om
tot dit resultaat te komen, kan
faalangst lang verborgen blijven.
Het is dus belangrijk om niet alleen oog te hebben voor het kind
dat taken ontwijkt uit angst voor
falen, maar zeker ook voor het
perfectionistische kind.”

Drie typen faalangst
Faalangst is in te delen is in drie
verschijningsvormen die elkaar
kunnen overlappen:
• Cognitieve faalangst: dit heeft
betrekking op angst om te falen bij ‘schoolse’ taken, zoals
uit het hoofd leren, begrijpen
en toepassen van kennis. Denk
bijvoorbeeld aan angst om een
onvoldoende te halen.
•
Sociale faalangst: hierbij gaat
het om angst om te falen bij
meer ‘sociale’ taken, de angst
om afgewezen of beoordeeld
te worden. Zoals bijvoorbeeld
uitgelachen te worden bij een
spreekbeurt. Of als laatste gekozen te worden bij gymnastiek.
• Motorische faalangst: dit heeft
betrekking op angst
voor lichamelijke
of competitieve ta-

Braziliaans diner in
restaurant Bij Maxime
SIMPELVELD - Tot en met woensdag 16 maart

Proficiat (o)pa Jo Vliex
met 90ste verjaardag
Dit wensen je kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

kan men zich nog aanmelden voor een lekker Braziliaans diner met drie gangen, waarbij men Vastenactie en het project in Brazilië
ondersteunt. Het diner zelf kan genuttigd
worden op woensdag 23 en donderdag 24
maart 2022 tussen 14.00 uur en 19.00 uur bij
restaurant Bij Maxime aan de Vroenhofstraat
1 te Simpelveld. De couverts kunnen ook op
beide dagen afgehaald worden en thuis genuttigd worden.
De kosten bedragen € 21,- per couvert.
Daarvoor krijgt u dan een voorgerecht, een
hoofdmaaltijd en een nagerecht. Zowel om
op een van de beide dagen in Bij Maxime
te dineren als ook om af te halen dient men
zich aan te melden vóór donderdag 17 maart
2022 bij het parochiekantoor (kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl) onder opgave van
het aantal personen en het tijdstip dat u wilt
reserveren in het restaurant of wilt afhalen.

ken. Angst dat bij het uitvoeren
van een lichamelijke handeling de vaardigheid geblokkeerd raakt. Denk bijvoorbeeld
aan opzien tegen de gymles of
angst om mee te doen aan een
sportwedstrijd.

Webinar ‘faalangst bij kinderen & pubers’
Woon je in de regio 043 en wil
je graag meer weten over faalangst? Meld je dan aan voor het
webinar ‘Faalangst bij Kinderen
en Pubers’! Tijdens dit webinar
op maandag 21 maart van 19.30
tot 21.00 uur krijg je inzicht in
waar faalangst vandaan komt,
hoe faalangstige kinderen denken, hoe je het kunt herkennen
en krijg je tips hoe faalangst te
voorkomen door aanpassingen
in communiceren en manier van
denken. Tijdens dit webinar is er
ook gelegenheid tot het stellen
van vragen aan Pauline.
Aanmelden voor dit webinar kan
door een mail te sturen naar:
info@cjg043.nl Je ontvangt dan
een uitnodiging met een link
naar een Microsoft Teams Meeting. In deze uitnodiging krijg je
meer info over de werkwijze.
Pedicure aan huis

Hebben jouw voetjes dit ook
verdient, laat het weten en ik
kom graag naar je toe in je
eigen vertrouwde omgeving.
Tel. 06 - 42 03 18 17
Pedicure behandeling € 25,-
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Parkstad Saxofoon Kwartet presenteerde
in Scala instrumentale staalkaart van maar
liefst 30 jazzy composities
-door Jef BontenWITTEM – Het warme en ro-

yale optreden van het al 17 jaar
bestaande Parkstad Saxofoon
Kwartet, zondagmiddag 6 maart
van 14.00 tot 16.00 uur in de
nieuwe
ontmoetingsruimte
Scala van Klooster Wittem, was
bedoeld als ‘Inloopconcert’. Een
wandeling, een bezoekje aan de
Kloosterboekwinkel, de kapel of
de kerk en dan even binnenwippen bij het Inloopconcert. Maar
de enthousiaste, swingende instrumentale caleidoscoop van
maar liefst 30 (!) jazzy composities van bekende popsongs,
klassieke werken, onvergetelijke
musicals en filmmuziek zorgde
ervoor dat Scala twee uur lang
bijzonder goed door muziekliefhebbers permanent bezet bleef!
was. Er was nauwelijks verloop.
Nu de woorden tijdens de Oekraïne oorlog zijn verstomd, is
alleen nog maar de universele
‘taal’ van de muziek hoopvol
waarneembaar. Die was in rijk
geschakeerde toonaarden te beluisteren tijdens het van de eerste tot de laatste minuut prima
beluisterbare en boeiende lenteconcert. De 30 uitgevoerde
werken vormden een warme
doorsnee staalkaart voor fervente saxliefhebbers en zij die zich
willen verdiepen in dit bronzen
instrumentengenre. Zij kwamen
volop aan hun trekken dankzij
de talenten van John Tackenberg
(leider, sopraan- en altsaxofoon),
Toon Deckers (altsaxofoon), Axel
Zinken (tenorsaxofoon) en Hans
Hambuckers (baritonsaxofoon).
In series van 5 werken werden
o.a. tot klinken gebracht: Oh,
Lady Be Good (George Gershwin), Flowers For Alice (Hans
Dillo), Yesterday (Lennon & McCartney), I Wanna Hold Your
Hand (Lennon & McCartney),
All Night Like This (Caro Emerald), Crazy Fifth (Beethoven),
Maria – West Side Story – Extraits (Leonard Bernstein), Andante
Grazioso (J.B. Kok), How Deep
Is Your Love (Bee Gees), Ain’t
She Sweet (Miltin Ager), In The
Mood (Glenn Miller), Penssylvania 6-5000 (Glenn Miller), Baby
Elephant Walk (Henry Mancini),
Colonel Bogey (Kenneth Alford),
When I’m Sixty-Four (Lennon
& McCartney), Dixy For Saxes
(Pedro Iturrald), Summertime
(George Gershwin), Rhapsody
In Blue (George Gershwin), Brother / Gabriels Oboe – The Mis-

sion (Morricone), The Lion King
(Elton John), Böhmischer Traum
(Norbert Gälle), The Barbier Of
Sevilla (G. Rossini), The Pink
Panther (Henry Mancini), Libertango (Astor Piazzola), Wishing
You Were Here Again (Lloyd
Webber) en Mien Limburgs
Land (Schintaler).
Een staande ovatie, gevolgd door
een toegift, vormde het besluit
van dit aangename jazzy Inloopconcert, waarin het gepassioneerde Parkstad Saxofoon

v.l.n.r.: John Tackenberg, Toon Deckers, Axel Zinken en
Hans Hambuckers (Foto: Jef Bonten).
Kwartet kwistig strooide met
goed geslaagde arrangementen
van swingende popsongs, meer
ingetogen andantes, warme
echo’s van klassieke werken,

musical-topnummers en evergreens uit filmmuziek. Een volgende optreden kan ongetwijfeld
in Scala te zijner tijd worden
tegemoetgezien!
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“Lokaal Actief”
blikt terug…
SIMPELVELD - Maandag 14, dins-

dag 15 en woensdag 16 maart
zijn er gemeenteraadsverkiezingen en uiteraard is ‘Lokaal Actief ’ weer één van de partijen die
hieraan deelneemt. Onze partij
is al decennialang vertegenwoordigd in de gemeenteraad,
de meeste tijd als lokale coalitiepartij die de verantwoording van
besturen niet uit de weg gaat,
maar ook enkele jaren als oppositiepartij, met een gedegen eigen
programma en verantwoording
naar de burgers van Bocholtz
en Simpelveld. We houden dan
ook ons verkiezingsprogramma,
dat in 2018 aan u gepresenteerd
werd, tegen het licht. Wat is er allemaal gerealiseerd en wat ligt er
nog op de plank om binnenkort
gerealiseerd te worden.

8. Het versterken van toerisme
De afgelopen vier jaren hebben wij onze volledige steun
gegeven aan de totstandkoming
van diverse ‘B&B-s’ in onze gemeenschap. Kortstondige of
ietwat langere mogelijkheden
voor toeristen om, vrij vertaald
‘slapen met ontbijt’, in onze gemeenschap mogelijk te maken.

Wij juichen deze initiatieven
ontzettend toe, het zijn toeristische aanwinsten voor kortstondig verblijf in onze kernen! De
plannen voor ontwikkeling van
het Heuvellandresort (voormalig
zwembad aan de Nijswillerweg)
zijn in ontwikkeling. Het bestemmingsplan voor de upgrading van de stationsomgeving,
Stationsstraat en emplacement
ZLSM, zijn in februari door de
raad goedgekeurd. De uitwerking van de plannen vergen natuurlijk nog tijd en aandacht, een
project dat voortvarend zal worden opgepakt zodat ook dit weer
tot een toeristische aanwinst
voor de gemeenschap zal leiden!
Ook ideeën omtrent eventuele
campings met camperplaatsen is
opgepakt, voortkomend uit particulier initiatief dat wij volledig ondersteunen. De gemeente
heeft dan ook opdracht gegeven
om een geactualiseerd marktonderzoek m.b.t. verblijfsrecreatie
te laten plaatsvinden, hetgeen
de komende tijd zal worden afgerond. Dit als onderlegger voor
evt. komende aanvragen voor

verblijfsrecreatie.
Aansluitend hierop zijn de toeristische fietsverbindingen uitgebreid
door de Leisure
Lane (toeristische verbinding
bezienswaardigheden Parkstad
met aankomst op emplacement
ZLSM) en de Kalkbaan, een fietspad dat begint op het emplacement ZLSM en dat aansluit op
de inmiddels zeer bekende Vennbahn tot in Luxemburg. Ook
heeft de raad in februari het bestemmingsplan Huls(veld) met
in onze ogen het mooiste uitzicht van Limburg goedgekeurd.
Ook dit plan met onderdelen
die verwijzen naar ons Romeins
verleden (askist van Simpelveld),
het gebruik van kunradersteen,
een waterpartij voor de kinderen, een prachtig aan te leggen
nieuw wandelpark met flora en
fauna uit onze streek, met ‘zitjes’
en ondersteunende dag-horeca,
belooft een prachtige rustplek te
worden voor fietsers en wandelaars, voor toeristen en uiteraard
voor onze eigen burgers om te
genieten van het prachtige uitzicht. Dit alles omkleed met een
educatief programma voor onze
kinderen. Toerisme is één van
de economische pijlers van onze
gemeenschap.

9. E
 en goed voorzieningenniveau in onze gemeente
De investeringen in de openbare ruimten, te denken valt
aan
dorpsontwikkelingsplan
Bocholtz (IDOP) met behoud
en upgrading van Op de Boor,
het uitzichtpunt Huls(veld),
stationsomgeving ZLSM en het
zichtbaar maken van ons Romeins verleden, zijn opgepakt en
zelfs al ten dele uitgevoerd. De
afronding van deze plannen en
de uitvoering ligt voor ons. De
ondersteuning van de vrijwillige brandweer is door ons ondersteund middels een nieuwe
kazerne voor de kern Simpelveld
en een opwaardering van de kazerne in de kern Bocholtz, die
overigens door eigen mensen is
opgepakt en uitgevoerd, compliment daarvoor!
Beleid i.h.k.v. onderwijsondersteuning, volwasseneneducatie,
laaggeletterdheid en gezonde
levensstijl hebben steeds onze
steun gehad en zullen onze steun
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blijven behouden. Tevens hebben we veel aandacht voor een
goede voorziening m,b,t, kinderopvang en voorschoolse educatie
(VVE), hetgeen begin dit jaar in
handen is van één organisatie,
Human Kind. Het doorontwikkelen van ‘d’r Durpswinkel’ zullen wij blijven ondersteunen!
Immers: bij welbevinden horen
goede voorzieningen!

10. H
 et ondersteunen van
kwetsbare groepen in onze
samenleving
Het behoeft verder geen betoog
dat onze partij de integratie en
participatie van gehandicapte
medeburgers een warm hart
toedraagt. Externe instanties
waarmee wij samenwerken in
de uitvoering van e.e.a. zullen
we blijven ondersteunen, te denken valt aan net Maatschappelijk
werk, het ruimhartig toepassen
van de bijzondere bijstand, opvang van dak- en thuislozen in
regionaal verband, het behouden
van goede thuishulp door professionals in de zorg, het aanpakken
van jeugdwerkloosheid, het weer
toetreden tot de arbeidsmarkt
van mensen met een afstand tot
die arbeidsmarkt en het leveren
van maatwerk aan mensen met
een beperking. Dit alles kunnen
we niet alleen. Hiervoor hebben
we dan ook professionele instellingen nodig die ons hierin ondersteunen. De samenwerking
met Kompas is hier een goed
voorbeeld van om een optimale
dienstverlening te kunnen bieden. Sociale hulp aan medemensen mag in onze ogen nooit een
financiële sluitpost zijn!
Tot zover onze terugblik van ons
verkiezingsprogramma 20182022. We hopen dat we u een
duidelijk overzicht hebben aangeboden van hetgeen verwezenlijkt is en hetgeen nog in voorbereiding is. Van hetgeen we vier
jaar terug beloofd hebben, is een
overgroot merendeel gerealiseerd. Wij doen geen loze beloften maar proberen te realiseren
wat we onze kiezers beloven. 14,
15 en 16 maart mag u weer uw
stem uitbrengen. ‘LOKAAL ACTIEF’ is en blijft er voor U!
Voor ons nieuwe verkiezingsprogramma zie ook onze site:
www.lokaalactief.com!
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Nieuwjaarswandeling Nieuws van de Dameselvenraad Zumpelveld
wordt Lentewandeling! omtrent Frisse Aanvank Bal
EYS - Helaas moest IVN, afdeling
Eys de bekende Nieuwjaarswandeling afgelasten. Nu het weer
toegestaan is, willen we u toch
heel graag de gelegenheid geven
om elkaar al wandelend te ontmoeten en het lief en leed bij te
praten.
Onze gids Gerard Nabben heeft
een prachtige wandeling voor
u uitgezet in de omgeving van
Noorbeek. De wandeling is niet
zo lang, ca. 8 km. maar kent wel
een paar flinke klimmetjes. Maar
we wachten op elkaar en na het
klimmen is het altijd genieten
van de mooie panorama’s. Er is
ook een pauzeplaats op een bijzonder mooie locatie met een
lekkere traktatie, voor een vrije
gave.
We starten op 20 maart om
13.00 uur in Noorbeek op de
grote parkeerplaats van het Burgemeester Bogmanplein.
Stevig en waterdicht schoeisel is
aan te bevelen. De route zal aangepast worden als de omstandigheden dat nodig maken.
De wandeling is bestemd voor
iedereen, dus voor leden én nietleden van onze afdeling.
Aanmelden hoeft niet, maar mág

SIMPELVELD - Hier even een be-

richtje met betrekking tot het
volgend ‘Frisje Aanvank Bal’.
Door omstandigheden kan deze
op 10 april helaas niet doorgaan.
Maar niet getreurd, Paaszaterdag
16 april 2022 vanaf 20.00 uur
gaat het feest alsnog los!
De muzikale gasten voor dit bal
‘Anderkovver’ en DJ Wim Frijns’
zullen ook 16 april aanwezig zijn.
Nog even een reminder, dit bal
is voor zowel dames als ook voor
heren.
Reeds gekochte kaarten blijven
wel op een van onderstaande
mailadressen.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
Gerard Nabben, secretaris@
ivneys.nl ; 043- 4502478 of
Constance Kerremans, voor
zitter@ivneys.nl ; 043-4506270.
Ook wanneer u graag vanuit Eys
mee wilt rijden naar Noorbeek
kunt u vragen of dit mogelijk is.
Informatie over het IVN, afdeling Eys in het algemeen via
www.ivn.nl/afdeling/eys
Wij heten u van harte welkom!

LAMINAAT en
PVC Vloeren

Wij komen graag vrijblijvend met stalen
bij u thuis. Aarzel niet en bel ons.
D&N Allround tevens uw adres voor
TRAPPENRENOVATIE.

www.dnallround.nl
043-4574916 / 06-46121949

geldig en nieuwe kaarten (e
17,50 - voorverkoop) kunnen gekocht worden bij: Hair & Beauty
Kapsalon Marjo, kapsalon Erna
en bij cafe Oud-Zumpelveld van
Gerda & Remi.
Op Paaszaterdag 16 april kunnen
er ook nog kaartjes aan de kassa
gekocht worden. (e 20,-)
Komen jullie ook?
Dan luiden we samen feestelijk
het Paasweekend in!!
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Wandeling
Zondag 20 maart is er een wandeling uit Gulpen. Vertrek vanaf
het verzorgingshuis Klein Gulpen om 12.00 uur. En op zondag
27 maart vertrekt een wandeling uit Welten (Heerlen). Lengte
wandelingen ongeveer 10 tot 12
kilometer. Bijdrage 1 euro. Uw
gids is José. Tempo 4 km per uur,
met voldoende rustpauzes. Vooral voor alleenstaanden geschikt
Inlichtingen over de wandelingen bij Norbert telefoonnummer
06-43582754 of 043 4504673
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kerk- & Familieberichten
WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus
Vrijdag 18 maart
Kruisweg om 15.00 uur
Zondag 20 maart
H. Mis om 11.00 uur
Voor de Parochie
Woensdag 23 maart
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.

2e jaardienst
Met een lach en een traan...
Als tranen een ladder konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen we hoog in de hemel
en haalden wij jou terug.

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius

Zaterdag 19 maart
15:00 uur H. Mis voor de
leden en overleden leden van
Postduivenverenging Union
Nijswiller.
19:00 uur: H. Mis. Jaardienst
voor familie Bröcheler–Seroo
en Tina. (Stg). Voor ouders
Bröcheler–Vliegen. (Stg). Voor

Hub Horbach. (Off). Voor de
levenden en overledenen van
familie Pricken. Voor Joep
Debije. Viering zal worden
opgeluisterd door ensemble
“Oud Koper van Harmonie uit
Wolder Maastricht”.
st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
Misintenties drie weken van te
voren opgeven i.v.m. vermelding

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn
goedheid en zorgzaamheid mochten genieten,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan
mijn man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Chrit Schobbers
* 5-1-1944

= 6-3-2022

echtgenoot van

Maria Jorissen

Ria Bodelier-Seroo
We missen je nog elke minuut van de dag
en dat al twee jaar.
Frans Bodelier
Patrick en Andrea, Sam, Tom | Bianca en Rick, Robin, Demi
Mevrouw M. Seroo-Schlösser | Familie Seroo

Simpelveld: Maria Schobbers-Jorissen
Simpelveld: Marc
Brunssum: Monique en André
Britt, Linn
Familie Schobbers
Familie Jorissen

De 2e jaardienst wordt gehouden op zondag 20 maart
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius
te Simpelveld.

Dankbetuiging
Hartverwarmend dat zovelen met ons hebben
meegeleefd na het overlijden van onze lieve

Astrid Van der Sangen-Voncken
en haar en onze moeder, (over)grootmoeder

Martha Souren-Nix

Zoveel kaarten,
zoveel bloemen,
zoveel lieve woorden.
Zoveel dank.

De zeswekendienst van beiden zal plaats vinden
op zaterdag 26 maart om 17.30 uur
in de Sint Bernardus kerk te Ubachsberg.
Hans Van der Sangen
Martijn, Sophie
Swen en Kenneth

Fam. Y. Crombach-Voncken
Fam. S. Pieters-Voncken

Waalbroek 21
6369 TE Simpelveld
De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.
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IN MEMORIAM

Jan Snijders
Op vrijdagmorgen 11 maart is ons lid Jan Snijders overleden
na een langdurige ziekte. In de laatste week is hij snel
achteruit gegaan.
Jan was al geruime tijd vaste supporter van met name ons
eerste elftal, maar ook bij andere activiteiten was hij geregeld
present. In 2020 besloot hij lid te worden van WDZ, naar
eigen zeggen een prachtige en bijzondere vereniging.
En deze woorden mogen we ook gebruiken als we ons
Jan herinneren. Altijd vol belangstelling,
altijd met een vriendelijk woord, zeker een
bijzondere man.
We wensen de familie heel veel sterkte bij
het verwerken van het verlies van Jan.
Bestuur en leden RKvvWDZ

Een gele bloem
met een donker hart
wiegt op de wind
en omhelst
de warme zonnestralen
naar de hemel
groeit deze bloem
ik kijk ernaar
tot hij jou heeft bereikt
en je zal weten
dat ik altijd aan je denk

Marianne Philippens-Waterval
* 24-06-1941

= 09-03-2022

Echtgenote van Jacques

Philippens

Emile & Sophie, Jules, Arthur, Marie
Jeanne & Peter
Anne & Floris, Hazel
Tom & Cheyenne, Okke
Monique & Jaap, Louka, Ishe
Mocht u iets willen geven ten behoeve van de uitvaart,
dan stellen we een gift aan het ParkinsonFonds zeer op prijs.
https://actie.parkinsonfonds.nl/project/36022
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 maart 2022
om 17.00 uur in het crematorium Schifferheide,
Schifferheidestraat 7, 6466 EN te Kerkrade
Correspondentieadres:
Verzetstraat 26, 6369 CW Simpelveld
Een bijzonder woord van dank aan alle medewerkers
van Hoeve Overhuizen Bocholtz voor de goede zorgen.

in weekbladen. Voor pastorale
zaken kunt u terecht bij het
parochiesecretariaat telefoon
043-4511243.

EYS
Parochie H. Agatha

Zaterdag 19 maart
19.00 uur: Gest. Jrd. ouders
Schoffelen-Maessen. Gest. Jrd.
Martha Senden-Drummen. Gest.
Jrd. ouders Noteborn-Reijnders.
Zef Muijrers
Zondag 20 maart
9.45 uur: Gest. Jrd. ouders
Grooten-Schrijvers
Maandag 21 maart
19.00 uur: Gest. H. mis
Guillaume en Bertha Xhonneux

WITTEM
Klooster Wittem

Zaterdag 19 maart
19.00 uur, Kringviering: geen
intenties
Zondag 20 maart
9.00 uur: geen intenties.
11.00 uur: overl. Mw. JanssenHutting; overl. ouders CremerCornips en kin-deren; overl.
Jo Rademakers; overl. Josefina
Quaaden-Derks; overl. ouders
Quodbach-Sparla.
18.00 uur: overl. Fam. Spieringsvan Agt.

HEUVELLAND
Protestante Gemeente

Op zondag 20 maart is er
om 10:00 uur een viering in
de toeristenkerk in ’t Gulper
Hoes te Gulpen (Rosstraat
5). Voorganger is ds. Ineke
Clement uit Santpoort-Noord.
Het orgel wordt bespeeld
door Christine Moraal. Er is
kindernevendienst voor kinderen
in de basisschoolleeftijd.
www.maasheuvelland.nl
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