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Fanfare Eendracht huldigt jubilarissen
HULS/SIMPELVELD - Het
(verenigings)leven komt
weer stilaan op gang, maar
vergeten zijn we de coronaperiode nog lang niet.
Het heeft een gat in onze
vereniging geslagen die
maar moeilijk op te vullen
is. Drie muzikanten en een
erevoorzitter zijn er niet
meer maar we gaan door.
Zo hebben we al drie jaar
op rij geen verenigingsdag
meer kunnen houden.
Afgelopen paasmaandag
zou het vanwege de weggevallen
maatregelen
doorgang hebben kunnen
vinden, maar het was te
kort dag om een Paasmis
te verzorgen die men van
de fanfare gewend is.
Daarom heeft de vereniging besloten om eenmalig hun verenigingsdag te verplaatsen naar
Pinkstermaandag: 6 juni. Het
programma is hetzelfde alleen
de dag is anders.

Om 11:00 is er een H.Mis die
opgeluisterd wordt door fanfare Eendracht, waarna zij
naar de begraafplaats gaat om
een aubade te brengen aan de
overleden leden van de vereniging. Aansluitend gaan ze naar
restaurant BijMaxime aan de
Vroenhofstraat (tegenover de
kerk) waar een heerlijke lunch/
koffietafel op hun wacht. Dan
is het eindelijk de beurt om de
jubilarissen van 2020, 2021 én
2022 te eren.

De jubilarisfoto van 2020-2021:
1e rij: Wouter Eichhorst, Bastiaan Eichhorst,
ere-voorzitter Jan Jacobs †, Sanne Brouns
2e rij: Frans Voragen, Maurice Florax, Maurice Brouns
Achteraan: Jacques Mohr / @ Foto Kaldenbach Simpelveld (2021)
Beginnend bij de jubilarissen
van 2020, dit zijn:
– Jacques Mohr. 50 jaar muzikant, maar al 30 jaar lid van
onze vereniging. Na wat omzwervingen binnen de vereniging heeft hij zijn plekje gevonden op de pauken;
– Maurice Florax. 50 jaar muzikant in hart en nieren. Bij
vele verenigingen een trouwe
uithulp, maar enkele jaren geleden zijn rust gevonden bij onze
vereniging en speelt hij zijn solostukken op het euphonium
alsof het niets is;

– Maurice Brouns. 40 jaar lid.
Maurice, de fanfare en zijn bugel zijn één en komt zelfs nog na
een nachtdienst als men hem
nodig heeft. Sinds vorig jaar
heeft hij ook het penningmeesterschap van Frans Voragen
overgenomen;
– Wouter en Bastiaan Eichhorst. Beiden 12,5 jaar lid.
Vandaag de dag zijn ze nog
maar moeilijk te vinden; jeugd
die naarmate ze ouder worden
toch lid blijven. Deze twee zijn
hier een goed voorbeeld van,
Wouter op de trombone en

Bastiaan op de sax-alt;
– Toch willen we in dit
rijtje ook nog onze erevoorzitter Jan Jacobs †
benoemen. Zijn 80-jarig
jubileum kon door de coronamaatregelen
geen
doorgang vinden op de
verenigingsdag in 2020 en
ook niet in 2021 was het
nog niet mogelijk hem te
eren. Daarom heeft men
op zaterdag 18 september
2021 hem alsnog een serenade bij zijn woning aan
de sterflat gebracht en
kreeg hij het bonds-insigne
aangereikt door onze beschermheer en wethouder
Hub Hodinius. Op 4 januari jongstleden hebben
wij helaas afscheid van
hem moeten nemen. Jan staat
wel nog op de jubilarisfoto van
2020-2021.
Dan hebben we de jubilarissen
van 2021:
– Frans Voragen. 40 jaar bestuurslid. Frans heeft maar
liefst 40 jaar lang de verenigingskas heel nauwgezet beheert, geen cent kwam hem
weg. In 2021 heeft hij echter
de sleutel overgedragen aan
zijn opvolger, Maurice Brouns.
Vanwege zijn verdiensten bij
zowel de fanfare als bij stichting
De Zonnebloem is hij op 26 april
jongstleden gedecoreerd als Lid
in de Orde van Oranje-Nassau;
– Sanne Brouns. 12,5 jaar lid.
Lees verder op pagina 3 >
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De gezellige weekmarkt van Zij-Actief Mechelen

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

Victoriabaars

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

per kilo

Kibbelingen

met uitjes

500

200

Kleintjes

06 - 19 86 88 16

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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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

Kitter

Bent u op zoek naar een voordelige en ervaren kitter? Zit u
bij mij op het juiste adres!
Voor nieuwe en vervangende
kitnaden. Badkamer, wc en
keuken. Kunt u mij bellen
tel. 06 15 41 98 21
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Topkwaliteit
Actie: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045 - 511 34 69

Binnen- en
buitenschilderwerk

Schildersbedrijf
met 28 jaar ervaring
biedt u hoge kwaliteit en
lage prijzen
* Binnen en buiten schilderwerkzaamheden * Behangwerkzaamheden * Spuitwerkzaamheden *
Houtherstel & houtconservering
werkzaamheden * Vloer coating
werkzaamheden * Zandstralen
gevels en diversen * Pleister
werkzaamheden * Gipsplaten
plafonds en stucplafonds *
Renoveren - behandelen - stralen
van houten meubels * Diversen
onderhoudsplan. Wij berekenen
geen voorrij- en advieskosten.
Ervaren en levering van hoogwaardige kwaliteit. Ook gespecialiseerd in oude verftechnieken.
Wij bieden u kwaliteit, lage
prijzen, en garantie. Binnen 24
uur een offerte met vaste prijzen.
Bel voor een gratis offerte VGO
Zuid: 06-10 10 70 60

UW TRAP een pronkstuk

8
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3 voor

PVC, LAMINAAT,
PARKET, ECO-KURK

Atelier Blanc & Negre
Kunst & Talen

Gezocht bezorgers

Sudokupuzzel | week 22

Hollandse nieuwe

met saus

Klachtenlijn bezorging

1795

2
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in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie!
Nuth - 045 - 511 34 69
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Maankwartier heerlen
Op woensdag 8 juni zullen de
leden van Zij Actief Mechelen
een bezoek brengen aan het
Maankwartier in Heerlen.
Gids Theo zal ons rondleiden
over dit bijzondere project dat in
2019 werd voltooid. Dames die
graag mee willen kunnen zich
bij Andrea opgeven voor 6 juni.
Liefst per mail:
andreakikken@gmail.com
of telefonisch: 06-37279495
Ook even doorgeven of men beschikt over een auto. Er zijn geen
kosten aan deze rondleiding verbonden. We vertrekken om 12.15
uur vanaf het dr. Janssenplein en
zullen rond 16.00 uur weer terug
in Mechelen zijn.
Dan nog even een reminder: dames van Zij Actief Mechelen en
hun eventuele echtgenotes kunnen zich nog tot 29 mei opgeven
om mee te gaan naar de musical
“Dagboek van een herdershond”
in het MECC in Maastricht. Men
kan naar de musical op 13 of 14
juli. De voorstelling begint om
19.00 uur en zal rond 22.00 uur
ten einde zijn. De kosten zijn ongeveer € 40,-

Laminaat leggen.
Parket opschuren.
06 - 54 64 37 93
www.parkstadklussen.nl

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

Kapper

Leo’s Haarstudio
Ambulante kapper
Ik kom naar u thuis.
Kijk voor prijslijst op
www.leos-haarstudio.nl
06 - 18 25 48 99
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Muziek is haar met de paplepel
ingegoten door haar vader en
al woont ze niet meer thuis, ze
slaat zelden een repetitie over.
Ze zal dan ook naast haar vader
Maurice aan de receptietafel
staan.
Dit jaar hebben we nog een zilveren jubileum te vieren, namelijk die van onze beschermheer:
Hub Hodinius. Hub werd op
Paasmaandag 1997 geïnstalleerd als beschermheer van
onze vereniging en draagt onze
vereniging al 25 jaar een warm
hart toe.
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U begrijpt dat we maar een tipje
van de sluier oplichten omtrent
de jubilarissen, de rest van hun
verenigingsbestaan
krijgen
ze bij de interne huldiging te
horen.
Om hun toch extra in het zonnetje te zetten, hebben we besloten hen een receptie aan te
bieden en u de mogelijkheid te
geven zowel ons als de jubilarissen een hart onder de riem te
steken en hen te feliciteren.
Hiertoe heeft u de mogelijkheid van 15:30-17:00 in zaal
BijMaxime. Hiervoor kunt u via
de zij-ingang naar binnen.

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

Verse hamburger
per stuk €

hele week
VERS VLEES

0.95 Div. schnitzels

kant & klaar

Mager soepvlees

6.75
500 gr. € 6.25
500 gr. € 6.75

Tete de veau

Kalkoen
met spekmantel

500 gr. €

Tartaartje
per stuk €

500 gr. €

1.30 Geschnetzeltes

7.75

Kip pilav
500 gr. €

7.75

Lasagne
500 gr. €

500 gr. €

6.75

VLEESWAREN

Kip tuinkruiden

6.75 Rauwe ham

2.19
100 gr. € 2.39
100 gr. € 1.39
100 gr. €

Dinsdag 7 juni Hamworst
is onze winkel Van dinsdag t/m vrijdag hebben wij
pauze van 12.30 tot 13.30 uur
gesloten!
Min. Ruijsstraat 8 6351 CK Bocholtz Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl www.vaessen-partyservice.nl

Koninklijke Phil concerteert
met theatrale werken
The Recoveries?
Gewoon lekkere muziek!
SIMPELVELD - Regelmatig krijgt
een bandlid de vraag: “Wat voor
muziek maken jullie nou eigenlijk?” In plaats van uit te leggen
dat het gaat om eigenwijze versies van minder bekend werk
van artiesten uit de americana-,
country- en blueshoek; is het
antwoord steevast: “Gewoon
lekkere muziek!” En daar is
geen woord van gelogen.

Optreden is een feestje
Het Recoveries-repertoire ligt
lekker in het gehoor en is uiterst
swingend. Het plezier en het enthousiasme dat de muzikanten
op het podium uitstralen, is gevaarlijk aanstekelijk. Een optreden van The Recoveries wordt
al gauw een feestje.
Muziek met een verhaal
De band bestaat een kleine 10
jaar. In vijfkoppige bezetting
brachten ze in 2016 hun debuut-

cd SKIN DEEP uit. In 2019 werd
een zesde bandlid (op toetsen)
toegevoegd. Dat zorgde voor
nog meer variatie in de bandsound. Zangeres Frederique
maakte in 2020 de line-up
compleet.
Cultuurcentrum de klimboom
Zaterdag 4 juni | Aanvang
20.00 uur | Entree € 10,00 |
Info 06-17206729 | reserveren/
aanmelden via
info@cultureelsimpelveld.nl

Pinksterwandeling
Mechelen
MECHELEN - W.S.C. st. Martinus
Mechelen staat in de startblokken om op Pinkstermaandag 6
juni de Pinksterwandeling te
organiseren.
De routebouwers hebben 4 routes uitgestippeld van 8-14-21
en 28 km die u leiden door de
mooie omgeving van Mechelen

BOCHOLTZ - Op zondag 12 juni
om 19.00 uur galmt de parochiekerk van Bocholtz met de
mooiste 19e-eeuwse opera- en
theatermuziek. Tijdens het
Midzomernachtconcert
van
de Koninklijke Philharmonie
Bocholtz, onder leiding van
Frenk Rouschop, bent u van
harte welkom voor ‘groots
en meeslepend’, met sopraan
Fenna Ograjensek.
De sopraan zingt de mooiste
aria’s uit het repertoire, met de
sprookjesachtige liederen uit
Peer Gynt van Grieg en Rusalka
van Dvorák. Daarna vervolgt
de Phil met Frans getinte

Italiaanse opera van Puccini en
Bellini en een voorproefje van
Spaanse operettes van Soutullo
en Chueca.
Wilt u meegenieten van deze
beknopte operabloemlezing?
Tickets verkrijgt u via de voorverkoop bij Plus Bocholtz
(Gasthof 2) en Bakkerij Dreessen (Wilhelminastraat 27) voor
€ 9,50. Of reserveer met een
mail aan secretariaat@philhar
moniebocholtz.nl. Aan de deur
krijgt u uw ticket voor € 12,50.
Wees welkom op zondag 12 juni
om 19.00 uur in H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz!

en omstreken.
Vanaf 7.00 uur ’s morgens
is het startlokaal in café de
Paardestal aan de Hoofdstraat
57 in Mechelen geopend en na
de inschrijving mag er vertrokken worden op een van deze
mooie routes.
Let op: U kunt tot 11.00 uur vertrekken voor de 28 km, tot 12.00
uur voor de 21 km, tot 13.00 uur
voor de 14 km en tot 14.00 uur
voor de 8 km.

De kosten bedragen € 2,50 voor
leden van wandelbonden en €
3,50 voor overige wandelaars.
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis wandelen.
De gehele opbrengst van deze
wandeling komt ten goede aan
materialen en programma’s
voor de leden van Scouting st.
Martinus Mechelen.
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Limburgse Kampioenschappen 2022
BOCHOLTZ - Eindelijk na dik
2 jaar mochten de Limburgse
kampioenschappen
groepsspringen en individueel weer
plaats vinden. Eindelijk mochten onze meiden laten zien
waar ze voor, tijdens en na corona voor getraind hadden. In
de ochtend nam Wilhelmina
deel met 2 groepen op 4 onderdelen. Voor veel van deze
meiden was het de eerste wedstrijd. De meisjes jeugd D lijn
mochten het spits afbijten voor
Wilhelmina. Zij begonnen op
kast plankoline. De ronde erna
waren de meisjes jeugd aan de
beurt. Ook op kast plankoline.
Beide groepen hebben de afgelopen weken hard gewerkt. Dit
was ook terug te zien tijdens
het springen. Dit was niet het
enige toestel wat voor de meisjes op het programma stond.
Ze moesten ook nog minitramp
springen, kast minitramp
springen en lange mat turnen.
Een vol programma. De E-jeugd
groep moest zelfs 2 toestellen
achter elkaar turnen. Dit zijn
de meiden natuurlijk gewend
van de traingen. Op de training
hebben ze geoefend om alle toestellen achter elkaar te turnen.
De ochtendwedstrijd verliep
goed, zonder grote fouten en
dit is ook te zien in de behaalde
resultaten. Na de prijsuitreiking van het ochtendprogram-

Verkeer
SIMPELVELD - Gedurende de
laatste 20 jaar zijn veel van de
verkeersregels veranderd. Wilt
u uw kennis omtrent de verkeersregels en verkeerstekens
opfrissen? Middels een informatieve bijeenkomst wordt u
door dhr. Beckers op de hoogte
gebracht van de nieuwste veranderingen in verkeersregels en
verkeersborden.

Pinksterlezing door
Thomas Quartier
WITTEM - De jaarlijkse Pinkster-

lezing van Klooster Wittem, op
de zaterdag voor Pinksteren,
wordt dit jaar verzorgd door de
benedictijner monnik Thomas
Quartier. Thomas Quartier(48)
is sinds anderhalf jaar verbonden aan abdij Keizersberg
in Leuven. Daarnaast is hij
hoogleraar aan de Radboud
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ma was het de beurt aan onze
junioren. Ook zij hadden een
druk programma deze middag.
Maar liefst 3 toestellen stonden
op het programma. En voor
een groot gedeelte van onze
turnsters ook nog individueel
springen op 1 of meerdere toestellen. Tijdens deze Limburgse
kampioenschappen zijn wij een
mooie samenwerking met GTC
Gulpen aangegaan. Wilhelmina
mocht beginnen met Airtrack.
Dit toestel is nog relatief nieuw
voor veel meiden. Des al niet te
min lieten ze, ondanks 2 vallen,
een mooie serie zien. Vervolgens
stonden pegasus en minitramp
op het programma voor de junioren van Wilhelmina en de
combinatie met GTC. Beide
groepen lieten op alle 2 de toestellen, ondanks hier en daar
wat foutjes, mooie series zien.
Ook dit was in de resultaten te
zien. Tot slot stond het individuele springen nog op het programma. De meiden hebben
goed hun best gedaan en laten
zien waar ze toe in staat zijn.
Ook hier hebben de meiden van
Wilhelmina een hoop medailles
in de wacht mogen slepen. Wij
als trainsters zijn blij dat dat
er weer ‘gewoon’ wedstrijden
plaats vinden. Wij zijn enorm
trots op onze meiden, ze hebben een hoop medailles mee
genomen naar Bocholtz. Nu verder trainen voor alle wedstrijden die nog gaan komen. Zodat
er in de toekomst ook weer veel
prijzen gewonnen worden.
Wanneer? Woensdag 22 juni
Hoe laat? 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur
Waar? De Rode Beuk in
Simpelveld, Kloosterstraat 57
Kosten? Gratis
Aanmelden voor deze bijeenkomst of heeft u nog vragen?
Telefonisch (06 -28 63 31 37) bij
d’r Durpswinkel iedere werkdag tussen 10.00 uur en 12.00
uur. Per mail (info@durpswin
kel.nl) Aanmelden vóór woensdag 8 juni 2022!
Universiteit in Nijmegen en
aan de Katholieke Universiteit
Leuven. Hij is dit jaar ‘theoloog
des vaderlands’. Het thema van
zijn lezing is: profetenstemmen.
Hoe geven we ons leven zin wanneer we – in deze tijd meer dan
ooit - beseffen dat het eindig is
en kwetsbaar? Het is een vraag
van alle tijden, maar de antwoorden moeten in elke generatie en in elke cultuur opnieuw
gezocht worden. Wellicht kunnen we daarbij iets leren van

Woensdag - 1 juni
GEHAKTDAG, tweede 500 gr gehakt voor de helft!
Donderdag - 2 juni
Lasagne 2e voor de helft
WEEKAANBIEDINGEN:
Lange varkenshaas 100 gr € 160
Gemarineerde grillsteak 100 gr € 098
Maaltijd van de Week 500 gr € 750
Kippilav
Mangosalade 100 gr € 170
Komkommersalade
met cherrytomaatje 100 gr € 110
Duo Boterhammenpakketje 200 gr € 390
Rosbief / Aspergerollade
Kloosterplein 2, 6369 AW Simpelveld

D
E
HENK THEVISSEN
E
R Openingstijden
Maandag van 9.00u - 12.00u
E Dinsdag van 9.00u - 17.30u Alle
N Woensdag van 9.00u - 17.30u dagen
alleen
K Donderdag van 9.00u - 17.30u volgens
A Vrijdag van 9.00u - 17.30u afspraak!
P Zaterdag van 8.00u - 16.30u
bel voor een afspraak
P
E 045-5444030
R Kloosterstraat 19 - Simpelveld
de Bijbelse profeten. Thomas
Quartier onderzoekt dit, in gesprek met musici, schrijvers en
dichters van deze tijd. Quartier:
“Religie is voor mij in de eerste
plaats een kwestie van existentieel zoeken met een radicaal
open einde. Geloven is vooral
doen.”
Het programma van de middag:
14.00-14.10: welkom

14.10-15.00: lezing
15.00 -15.15: pauze en signeren
15.15-15.45: vragen
15.45-16.00: afsluiting
Datum en tijd: zaterdag 4 juni
2022, van 14.00 tot ca. 16.00 uur.
Plaats: Scala – Klooster Wittem
Entree: 10 euro
Aanmelden: bij de receptie van
het klooster, 043 4501741 of via
info@kloosterwittem.nl
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SWOBS/IMPULS
SIMPELVELD - Onze yoga groe-
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Communicantjes Bocholtz

pen zijn op zoek naar nieuwe
deelnemers. Lijkt het je leuk
kom dan geheel vrijblijvend een
proefles volgen.
De yogalessen vinden plaats in
de Rode Beuk Simpelveld op:
maandag van 9.00 - 10.00 uur,
10.15 -11.15 uur en van 13.30
-14.30 uur. En op donderdag van
10.00 - 11.00 uur en van 11.30 12.30 uur.
In Op de Boor Bocholtz elke
donderdag van 9.15 - 10.15 uur
en van 10.30 - 11.30 uur.

Partijer Kermis op
10, 11 en 12 juni
PARTIJ - Het Partijer Kermis
Comité organiseert dit jaar alweer voor de 10 keer de Partijer
ermis, en wel op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni,
zoals altijd het weekend na
Pinksteren. De feest locatie zal
zich ditmaal bevinden op het
nieuwe dorpsplein bij gemeenschapshuis “A ge Wienhoes” .
De entree op alle 3 de dagen is
zoals altijd GRATIS!
Dit jaar hebben we voor de 10de
editie gekozen voor een 3 daags
feestweekend en we starten op
vrijdagavond met een optreden
van niemand minder dan “Wir
sind Spitze”. Op zaterdag beginnen we met de band Green
Easer als opwarmer voor de
“Janse Bagge Bend”. Op zondag
kan iedereen zoals gebruikelijk
aanschuiven bij de traditionele
en oergezellige Partijer Kermis
lunch, dit jaar verzorgd door
“Schenkerij Belge”. En er kan er
weer volop gezongen, gesjoenkeld en gedanst worden met
“die Orginal Maaskapelle uit
Wessem” en als afsluiting de
band “Bitte ein Hit”.

Het programma
Op vrijdagavond zal “Wir sind
spitze” het feestweekend starten en kan er tot 1:30 gefeest
worden. Feestterrein is vanaf
20:00 al geopend.
Op zaterdag zal de kermis traditiegetrouw worden ingeluid
met het binnenhalen en rechtzetten van de nieuwe kermis
den door de (jonge)mannen
van Partij. Rond 16:30 uur zullen zij arriveren met de kermis
den, en deze rond 17:00 met vereende krachten in de S-bocht
rechtzetten.
Vanaf 20:00 zal vervolgens het
feest in de tent losbarsten, waar
“Green Easer” de tent al zal

BOCHOLTZ - Beste allemaal, graag willen wij ons even aan jullie voorstellen. Op zondag 5 juni 2022 is
het eindelijk zover. Om 10.30 uur ontvangen wij onze 1e Heilige Communie in de parochiekerk van de
H. Jacobus de Meerdere in Bocholtz. We lopen in een stoet samen met onze ouders en de Fanfare St.
Cecilia naar de kerk. Wij zouden het leuk vinden als u ons tijdens de stoet voor aanvang van de mis
komt begroeten. Na de mis wordt er als vanouds muziek bij de kerk gespeeld, ook daarbij bent u van
harte welkom.
Michelle Beuken, Dyano Hartmans, Bram Oosterhof, Emily Blezer, Sophie Hermans, Mila Packbier,
Emma Blummel, Thiago Hermans, Evi Pelzer, Lukas Blummel, Taylor Heusschen, Liam Rademacher,
Anne Bröcheler, Cas Hursel, Luuk Slangen, Jamie van Can, Kady Jorissen, Yara Stessen, Dez Connotte,
Miley Kerkhoffs, Bing Wetzels, Damian Eussen, Fenne Lamberts, Sem Wetzels, Brent Franken,
Sterre Maes, Nena Wiertz en Quinn Gottschalk.

opwarmen, waarna de “Janse
Bagge Bend” de feestavond zal
afsluiten.
Op zondag, rond 12:30, aansluitend aan de bronk, zal de
gezelligste gezamenlijke maaltijd van het jaar, de Partijer
Kermislunch, gereed staan
voor iedereen die zich vooraf
verzekerd heeft van een lunch-

kaart, te verkrijgen bij Klooster
Wittem , Bakkerij Meessen,
Tant Merie, Heuvelland catering en de voetbalkantine van
VV Partij. Lunchkaarten kosten €15,- p.p. en voor kinderen
t/m 12 jaar €7,50. Kaarten verkrijgbaar van 25 mei tot en met
7 juni.
Voor muzikaal vermaak wordt

gezorgd door “die Orginal
Maaskapelle uit Wessem”en
de band “Bitte ein Hit”, die tot
19:00 de Stimmung er goed in
zullen houden!
Op alle 3 de dagen zal de aanwezige eetkraam er tevens voor
zorgen dat niemand op een lege
maag hoeft te drinken.
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Friture Oranje Plein
Oranjeplein 1a, Simpelveld

Koppel
menu:

045 - 5446624

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

7,-

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

Wij zoeken jonge
natuurwerkers!
EYS - De jeugdgroep van IVN,
afdeling Eys gaat een poel
adopteren van het Limburgs
Landschap. Zit je op de basisschool (ca. 6-12 jaar) en houd je
van de natuur? Dan is de jeugdgroep van IVN, afdeling Eys
vast iets voor jou! Je gaat dan
minstens 4 x per jaar op een za-

STOP

terdagmorgen op stap om allerlei leuke en nuttige activiteiten
te ondernemen. Bijvoorbeeld:
-
Werken aan de poel in het
Landgoed
Goedenraad,
‘Het Froweinbos’ in Eys.
Onderzoeken welke beestjes
in de poel leven. Salamanders?
Kikkers misschien? Ook gaan
we zorgen dat de poel niet
dichtgroeit. IVN, afdeling Eys
gaat deze poel adopteren van
het Limburgs Landschap en

Auto- en
motorrijschool

n
e
g
a
h
t
n
i
W
Ron

OOK AANHANGWAGEN-OPLEIDING!
Tel. 045-5442480 / 06-50268841
Puntelstraat 32a - Simpelveld
www.ronwinthagen.nl

BBC Kamp
BOCHOLTZ - Afgelopen weekend vond het BBC kamp plaats.
Vrijdagavond
verzamelden
de BBC’ers zich op locatie
Kampidoe in Leopoldsburg.
Nadat iedereen zijn of haar
slaapplek gevonden had werd
er gebarbecued. Na de BBQ was
het tijd voor de bekendmaking
van de teams. Dit jaar geen
vlag of liedje maar een puzzel!
Iedereen kreeg een blaadje met
een puzzel en door het beantwoorden van de vragen en het
invullen van de antwoorden in
de puzzel verscheen er uiteindelijk een team naam in de hokjes. Hierdoor werden team Tom
& Jerry, South Park, Spongebob,
Jerommeke, Bugs Bunny en
Ducktales gevormd. De rest van
de avond was werden er spel-

letjes gespeeld van toupen tot
skipbo en codenames tot cards
against humanity er werd fanatiek meegespeeld!
Na een voor de meeste zeer
kort nachtje was het na het
ontbijt tijd voor een ouderwets
potje Cluedo. In en rondom
Kampidoe zaten de posten
verstopt. De teams moesten
het moordwapen, plek, moordenaar en tijdstip achterhalen
door vragen te stellen aan de
posten. Nadat elk team dit had
opgelost werd er nog fanatiek
buiten gelummeld in het bos en
was het tijd voor soep en broodjes knakworst. Na het eten ging
de minute to win it van start.
Hierin speelde steeds 1 teamlid
de minigame. Voor elke minigame was er 1 minuut de tijd om
hem te spelen. De spellen waren
bijvoorbeeld boutjes stapelen
met alleen een sateprikker, wat-

we hebben jouw hulp nodig
om dit werk te doen. Ook doen
we ieder jaar mee met de slootjesdagen en onderzoeken we
ook op andere plekken wat er
leeft in onze beken en vijvers.
- Een bezoek aan de schaapskooi en alles te weten komen
waarom schapen belangrijk
zijn voor het landschap.
-
In de winter lekkere hapjes
klaarmaken voor de vogels in
de winter en/of mooie kerstversieringen maken.
-
Helpen met het knotten van bomen of andere
onderhoudswerk
- Meedoen met World Cleanup
day, wereld schoonmaakdag.
Op die dag ruimen op de hele
wereld kinderen en volwassenen afval op in hun eigen
buurt. Onze jeugdgroep deed
al een paar keer mee.
Als je denkt dat je het leuk vindt
om hieraan mee te doen kun je
je vader of moeder vragen om je
aan te melden bij Bram Jacobs,
onze jeugdleider. Liefst per email bramjacobs@live.nl Het

lidmaatschap kost € 7,50 per
jaar. Misschien wil je gewoon
af en toe meedoen, dat kan ook,
dat kost € 3,- euro per keer. Als
we je mailadres weten, sturen
we je dan een berichtje over
onze activiteiten.
Op 11 juni, om 11.00 uur gaan
we de poel in het Froweinbos
officieel adopteren. We gaan
aan de eigenaar, het Limburgs
Landschap, beloven, dat we extra goed voor de poel en alles
wat erin leeft gaan zorgen. Je
bent welkom om hierbij te zijn.
Meld je snel aan voor deze activiteit! Op dezelfde dag, 11 juni,
doen we namelijk ook mee met
de landelijke slootjesdagen. Je
kunt dus meteen met schepnetjes en emmertjes aan de slag
om te kijken wat er leeft in deze
poel en op andere plekken in de
buurt. Wil je eerst nog wat meer
weten? Dan kun je (of een van je
ouders) bellen met Bram Jacobs,
0627594711 of met Constance
Kerremans 043-4506270
En niet te vergeten... het is ook
nog heel gezellig in zo’n groep!

jes verplaatsen waarbij je alleen
vaseline en je neus mocht gebruiken, rijst overgieten zonder
1 korrel ernaast te gieten of 1
minuut lang twee ballonnen in
de lucht houden. Iedereen speelde fanatiek mee en na 10 rondes
was het alweer tijd om te eten.
Na de nasi en bami was het tijd
voor het avondspel. Dit was een
nieuwe versie van het smokkelspel. Er waren 4 posten geheel in
Avatar stijl: water, aarde, lucht
& vuur. Elke kampganger kreeg
een kaartje met daarop de route
die afgelegd moest worden bijvoorbeeld via lucht naar water
en dan naar aarde. Hoe langer
de route hoe meer punten, maar
er waren ook tikkers in het bos.
Werd je getikt dan werd je
kaartje ingenomen en moet je
een nieuw routekaartje ophalen
en weer opnieuw beginnen. De
rest van de avond werden er ook

weer genoeg spelletjes gespeeld
en een grote groep waagde zich
aan het weerwolven.
De volgende ochtend bij het
ontbijt was goed te zien dat de
oogjes van velen toch wel heel
klein waren. De spullen werden
ingepakt en hierna was het tijd
voor 3 rondes Wie ben ik. Er
was een ronde wie ben ik, wat
ben ik en waar ben ik. Elk team
koos 2 mensen uit, zij mochten
5 vragen stellen om zo erachter te komen wie, wat of waar
ze waren. Na dit spel was dan
ook de kamp-winnaar bekend:
Team Ducktales. Teamcaptain
Demi leidde haar team naar de
overwinning! Na de prijstuitreiking werd en nog een broodjes
gezond gegeten en was het tijd
voor de grote schoonmaak.
Hierna vertrokken alle BBC-ers
weer richting Bocholtz.
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180 stands in toeristisch hart van Simpelveld

Zondag 12 juni grote Stoomvrijmarkt
SIMPELVELD - Zondag 12 juni
2022 staat Simpelveld weer in
het teken van een overvolle
‘stoomvrijmarkt’. Voor de organisatie van dit tot ver in de
regio bekende evenement, tekent ook dit jaar weer, en dat
voor de 25e keer, de Stichting
Promotie Simpelveld (SPS).

is zeker dat er GEEN
ENTREE wordt geheven voor een bezoek
aan onze ‘stoomvrijmarkt’. Dus, wat let u.
U bent van harte welkom op zondag 12 juni
in het bruisend hart
van Simpelveld!

Kosten nog moeite zijn ook
dit jaar weer gespaard om er
een geweldig evenement van
te maken. Zo staan er niet alleen diverse marktkramen met
een breed aanbod, zoals tweedehands goederen, speelgoed,
gebruiksartikelen, kleding en
muziekartikelen, maar ook
wordt de inwendige mens natuurlijk niet vergeten, zodat het
goed toeven is op de ‘stoomvrijmarkt’ in het toeristisch hart
van Simpelveld.
De markt is vanaf 11.00 uur
tot en met 18.00 uur toegankelijk voor iedereen die nog wel
wat spulletjes kan gebruiken
of die zo maar een geweldige
zondag wil beleven. De ‘stoomvrijmarkt’ in Simpelveld staat
bekend om het aanbod van de
marktkooplui dat niet alleen
zéér divers is, maar ook een
goede kwaliteit laat zien.

Dorstig of
knorrende maag?
Geen enkel probleem!
Natuurlijk geeft ook
de plaatselijke horeca
acte de présence! De markt
wordt op diverse plaatsen onderbroken door gezellige terrasjes met muziek waar het
uiteraard goed toeven is bij een
heerlijke pint, een goed gekoeld
glaasje fris of een kopje koffie/
thee met een stukje overheerlijke vlaai. Maar ook binnen in de
horecazaken heeft men gezelligheid en klantvriendelijkheid
hoog in het vaandel staan en wil
men maar al te graag de marktbezoekers verwennen door een
goede service en een perfecte
kwaliteit!
Tevens zijn er diverse lekkernijen te koop: frites met of zonder
snacks, diverse soorten wafels,
vers gebak en ga zo maar door!
Zeg nou eens eerlijk: een lekker
stukje vlees, een koel drankje en
een gezellig stukje live- of mechanische muziek, wat wil een
mens nog meer?

Uitgebreide markt met méér
dan 165 stands
De markt bestaat uit méér dan
115 kramen, 160 meter grondplaatsen en 50 meter aan verkoop-wagens. In totaliteit dus
een markt die bijna één kilometer lang is.
De markt strekt zich uit
vanaf
de
Stationsstraat,
via de Nieuwe Gaasstraat,
Irmstraat, Vroenhofstraat en
Pastoriestraat (rondom de St.
Remigiuskerk) en eindigt aan
de Dorpstraat.
Zoals reeds verwoord: de markt
biedt een zeer uitgebreid arsenaal aan producten en verkoopwaren. Vele hobbyisten tonen
het publiek hun handvaardigheid en bieden de door hun vervaardigde producten voor een
schappelijke prijs te koop aan.
Tevens vindt u er stands met
bloemen en planten, wenskaarten, modeaccessoires, horloges
en uurwerken, dierenbenodigdheden, schoenen en tassen, keramiek, sportartikelen en ga zo
maar door. Eigenlijk een assortiment dat te uitgebreid is om
alles wat aangeboden wordt de
revue te laten passeren in dit
artikel. Het vermelden waard

organiseren. Ook vragen wij nu
reeds aan de marktkooplui om
geen auto’s (voor het eventueel
laden en/of lossen) te parkeren
op de hoek Dr. Ottenstraat Irmstraat - Nieuwe Gaasstraat,
dit i.v.m. de noodzakelijke draaicirkel van de Arrivabussen.
In de Dr. Ottenstraat geldt
vanaf 5.00 uur tot 20.00 uur
een parkeerverbod voor beide
kanten van de weg!!! Verder
geldt voor de eerste 10 meter
van de Irmstraat (hoek Nieuwe
Gaasstraat - Irmstraat richting
Eys) een parkeerverbod!

Op deze dag zijn
de
Stations-straat,
Nieuwe Gaasstraat,
Irmstraat, Vroenhofstraat en Pastoriestraat tussen 05.00
en 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer
met uitzondering van
voetgangers.
Bezoekers van buiten
Simpelveld
worden
verzocht hun auto’s te
parkeren op de markt,
achter het gemeentehuis, Rode Beuk, achter de sterflat aan de Hennebergstraat, op
de grote parkeerplaats bij het
sportcomplex
Nijswillerweg
en op de grote parkeerplaats
bij het bungalowpark aan de
Nijswillerweg.
Méér dan welkom!
Namens de Stichting Promotie
Simpelveld heten wij u méér
dan van harte welkom tijdens
ons tot ver in de regio bekend
staand evenement: zondag 12
juni 2022... stoom afblazen tijdens de ’stoomvrijmarkt’ in het
toeristisch hart van Simpelveld!

Koopzondag
Tijdens de stoomvrijmarkt zijn
ook de winkels geopend. Bij de
diverse winkeliers kunt u eventuele aanbiedingen verkrijgen,
of u kunt kiezen uit het vertrouwde assortiment. Uiteraard
wordt e.e.a. vergezeld van een
goed advies en goede service.
Loop dus eens vrijblijvend bij
onze winkeliers binnen!
Parkeren / parkeerverbod (er
is een wegsleepregeling van
kracht binnen de gemeente)
In verband met de te verwachten grote drukte, die inmiddels
bij de ‘stoomvrijmarkt’ hoort,
vragen wij nu reeds de bewoners die binnen de voornoemde
straten woonachtig zijn, hun
auto’s voor die ene zondag buiten de aangegeven straten te
parkeren. Zodoende kan de SPS
en haar medewerkers zo optimaal mogelijk rekening houden
met de afstanden die voorgeschreven en noodzakelijk zijn
om e.e.a. zo veilig mogelijk te

zonnebril 119.incl. glazen op sterkte vanaf €

KLOOSTERSTRAAT 2 • SIMPELVELD
OOGMETING OP AFSPRAAK!  045 5440537
PAUZE TUSSEN 12.30 EN 13.30 UUR
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Afscheid Mannenkoor David
SIMPELVELD - U hebt het waarschijnlijk wel gehoord: mannenkoor David is opgeheven.
Dit is unaniem besloten bij de
algemene ledenvergadering in
april 2022. Al in september 2020
werd tijdens de Algemene vergadering het besluit genomen
te stoppen. Diverse stappen tot
ontbinding werden gezet en in
april 2022 werd een en ander
definitief.
David kent een lange geschiedenis met een sterke vriendschapsband tussen de leden
onderling en vele bijzondere
wapenfeiten. Het koor ontstond
in 1904 door de afsplitsing vanuit het toenmalige kerkelijk
zangkoor Harmonia: onder
voorzitterschap van pastoor
Zaunbrecher kwam het op de
jaarvergadering van het koor
tot een ernstige uitbarsting. De
leden wensten niet alleen geestelijke liederen te zingen maar
ook deel te nemen aan wereldlijke concoursen, zoals gebruikelijk bij de Liedertafelcultus.
Wat bijzonder veel kwaad bloed
zette was het feit dat pastoor
Zaunbrecher het niet langer
duldde dat er in café Jöbses
(Oud Simpelveld) gezongen
werd. Na de repetitie bleven diverse leden onder het genot van
een pilsje tot in de late uurtjesLiedertafelmuziek ten gehore
brengen en dit was een doorn
in het oog van pastoor. Als een
soort strafexercitie diende het
kerkelijk zangkoor voortaan te
gaan repeteren in een schoollokaal. Dit sloeg in als een bom.
De familie Jöbses, de exploitant
van het café Oud Simpelveld
sprak openlijk van broodroof.
Vooral Hub Jöbses was met
stomheid geslagen. Was hij al
niet jaren de plaatsvervangende (zeer muzikale) dirigent van
Harmonia ?
De splitsing was een feit. Direct
na de jaarvergadering van
maart 1904 maakte men plannen om zich af te scheiden van
“de dictatuur van de clerus”.
Reeds op 9 april 1905 werden
zowel de statuten en het huishoudelijk reglement van het
nieuwe koor door de vergadering goedgekeurd. Ook kreeg de
eerste dirigent Hub Jöbses van
de vergadering de goedkeuring
om op de ingeslagen weg verder
te gaan.
Op deze eerste jaarvergadering
bleek dat zich 31 leden hadden
afgescheiden van het Kerkelijk
Zangkoor. Wat waren het voor
mannen die bij het eerste uur
van de oprichting betrokken

waren? De jonge vereniging
bestond vooral uit kleine middenstanders en winkeliers,
spoor- en douanebeambten en
fabrieksarbeiders, vooral van
de steenfabriek van de firma
Peeters aan de Bocholtzerweg;
Wat opvalt dat is dat er nauwelijks mijnwerkers lid waren. Het
was in die tijd voor mijnwerkers
zeer moeilijk om lid te worden
van zo’n “liberaal” koor want
zij hadden immers hun mijnwerkersbaan te danken aan
pastoor.
Het kerkelijk zangkoor kwam in
een diepe crisis omdat de “dissidenten” niet meer geaccepteerd
werden bij Harmonia. Pas na 2
jaar werd dit decreet opgeheven
en mocht men weer in beide koren zingen. De oprichting van
David werd gevierd met een
vaandelwijdingsfeest waar het
hele dorp voor uitliep. De zusters van Huize Loreto maakten
het vaandel.
Tijdens de 2e wereldoorlog
was het onder invloed van de
Kulturkammer voor het koor
verboden te musiceren. In juli
1945 vond de heroprichting
plaats, met als dirigent Harrie
Thissen. David kende naast
hem een aantal andere gerenommeerde dirigenten, zoals
Hub Jöbses, Piet, Stalmeier,
Aloys Frings en Jean Lardinois.
Zowel op lokaal als regionaal
verzorgde David prachtige
zanguitvoeringen met plaatselijke muziekverenigingen zoals
de Koninklijke Philharmonie
Bocholtz, Fanfare Bocholtz, St.
Cecilia Simpelveld en andere
muziekverenigingen uit de omgeving. In 1981 produceerde
V&D een LP met koormuziek
van David.
Daarnaast waren er de vele
concertreizen. Meer dan enig
andere Simpelveldse vereni-

ging heeft David veel faam
verworven door buitenlandse
reizen naar steden in België,
Duitsland en Frankrijk. Ook
waren er de culturele contacten
die de gemeente Simpelveld onderhield door de jumelage met
Langenselbold in Duitsland en
Valenciennes in Frankrijk. De
zanguitvoeringen die op hoog
peil stonden en de relevante
officiële ontvangsten lieten onuitwisbare indrukken na. Het
teamwork tussen koor, dirigent
en begeleidende pianisten en
instrumentalisten werd herhaaldelijk vermeld in de pers.
David verslaat Goliath was
de onvergetelijke kop in de
Limburger toen David op een
van de vele concoursen de
Maastrichter Staar ver achter
zich liet.
Trots is het koor ook op
de
Gouden
verbondsmedaille van het Nederlands
Zangersverbond. En wie herinnert zich niet de prachtige
zang van het koor bij menige
begrafenis.
Zondag 22 mei 2022 werd tijdens
een feestelijke brunch onder het
motto Samenzijn met weemoed
maar ook met een lach afscheid
genomen. Paul Schoonbrood
zorgde met zijn accordeon voor
de muzikale noot. De cirkel is
rond: het koor startte in 1905
in Oud Zumpelveld en daar
was nu ook het afscheid. Een
aantal jubilarissen werd gehuldigd: Piet Conraads, 40 jaar
lid en Fer Brounen, 25 jaar lid.
Onder dankzegging werd afscheid genomen van dirigent
Jean Lardinois. Tevens waren
er woorden van dank voor het
bestuur met een cadeau voor
Jo Haagmans voor zijn jarenlange inzet als secretaris/penningmeester. Een attentie was
er voor Lenie Lennertz die al

jarenlang het bestuur ondersteunt. Last but not least werd
de voorzitter Hub Bogman nog
eens speciaal vermeld. Voor elk
lid was er een CD en een usbstick met vele foto’s en films
die Roy Weeren en zijn vrouw
Nelly door de jaren heen van
alle optredens en concertreizen
maakten.
Voor de laatste keer werd door
Jean de toon aangegeven en
klonk David met liederen uit
het blauwe boekje, waarbij
menigeen een traan moest
wegpinken.
Zoals gezegd: een afscheid
met een lach en een traan
en vele onvergetelijke mooie
herinneringen.
David, ADIË……
Charles Rutten

‘Hoe lang nog,
Staatsbosbeheer?’
TRINTELEN – Bij de aanvang
van de bij stralend voorjaarsweer gehouden openlucht mis
bij de historische waterput
op Trintelen, zondagmorgen
22 mei jl., als hoogtepunt van
de processie naar die buurtschap, verwees emerituspastoor Ton Reijnen naar de
vlakbij liggende folkloristische mei-den, die binnenkort
door de buurtvereniging
aldaar traditioneel omhoog
gehesen zal worden.
Solidair met de organisatie,
die ook voor een feestelijke
aankleding van altaar en
omgeving had zorggedragen, vroeg hij zich met velen
af: “Hoe lang kan dit nog,
Staatsbosbeheer?!’
(Jef Bonten)
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Informatie
2022

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

week 22

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.

Oplevering project ‘revitalisering kern Bocholtz’
Ruim één jaar geleden op 6 april 2021 zijn de werkzaamheden voor
de revitalisering van de kern Bocholtz gestart. Het plan en ontwerp
zijn gemaakt in samenwerking met de directe omgeving. Bureau
Verbeek en RA+ hebben vormgegeven aan het ontwerp. BLM Wegenbouw is door de gemeente op kwaliteit geselecteerd voor de
uitvoering van het werk. Wethouder Wiel Schleijpen gaf het startsein
voor de uitvoering.
“Het wordt een gezellige kern, met de Wilhelminastraat als hart van
het plan, met terrasjes, water en groen. Dat geeft de leefbaarheid
in het dorp een stevige impuls en biedt nieuwe kansen voor onze
ondernemers.”
Eén jaar later kijken we terug op een zeer geslaagde uitvoering van
het werk en een mooi resultaat. In bijgaande fotoreportage nemen
we u mee door de verschillende fasen van het project. De fotoreportage is gemaakt door Calvin Schijns, stagiair en afstudeerder bij BLM
Wegenbouw.

Het Bongerdplein voorziet in zowel parkomgeving als extra
parkeergelegenheid. Wandelpaden worden door bruggetjes
speels met elkaar verbonden.

De werkzaamheden zijn gestart aan de Pomerio. De fraaie vijverpartijen in de parkachtige omgeving maken functioneel deel uit van het
afgekoppelde regenwatersysteem.

De Bongaarderweg lijkt op het eerste gezicht een gewone woonstraat. De brede goot in het midden van de straat verraadt dat ook
hier het regenwater duurzaam gescheiden wordt afgevoerd.
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De Julianastraat is een voorname ontsluiting en is ook als zodanig
ingericht. Het brengt tevens de noordelijke entree voor de kern van
Bocholtz duidelijk herkenbaar in beeld.

De Wilhelminastraat is opgewaardeerd tot een fraai langgerekt plein.
Het afgekoppelde regenwater stroomt zichtbaar door de brede goot,
ook wel de ‘blauwe ader’.

De pergola en het waterkunstwerk maken het aantrekkelijk
om te verblijven aan het Wilhelminaplein. Wederom speelt
de beleving van het water een belangrijke rol.

Naast het Wilhelminaplein is een groene hellingtuin gerealiseerd
met een mooie dwarsverbinding naar Gasthof.

De fraaie trappartij en hellingtuin zorgen voor een aantrekkelijke
verbinding tussen de Kerkstraat en de Wilhelminastraat.

De Kerkstraat is voorzien van gebakken- en natuursteen verhardingsmaterialen. De aanplant rondom het beeld en de groene hellingtuin
markeren de dwarsverbinding met de Wilhelminastraat.
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De omgeving rondom de kerk is geheel vernieuwd.
De gebakken- en natuursteen verhardingsmaterialen
geven veel karakter aan dit mooie plekje.

De Doctor Nolensstraat is nieuw ingericht als ontsluitingsweg
en markeert duidelijk de zuidelijke entree
van de vernieuwde kern van Bocholtz.

In de Herver is zowel ondergronds als bovengronds
de infra klimaatbestendig vernieuwd.

De Vlengendaal met haar bijzondere tunneltje
markeert het einde van het werk.

Blauwe zone

Met ingang van 1 juni is de nieuwe situatie ‘blauwe zone’ in de kern
van Bocholtz van kracht. In deze zone met de herkenbare blauwe
markering mag u kort parkeren met een parkeerschijf. U mag de
toegestane parkeertijd niet overschrijden. Handhaving zal vanaf 1
juni toezien op het juist parkeren in de parkeervakken én het juiste
gebruik van de blauwe zone.

Save-the-date: zaterdag 10 september!

Super bedankt!
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Het projectteam van de gemeente Simpelveld, RA+ ingenieurs en BLM
Wegenbouw kijken tevreden terug op een prettige samenwerking en
een mooi eindresultaat. Namens dit team willen we de inwoners en
ondernemers van Bocholtz hartelijk danken voor hun bijdrage en de
goede samenwerking. We hebben met veel plezier mogen werken en
zijn trots op het mooie resultaat. Super bedankt!

Als afsluiting van dit mooie project nodigen wij iedereen uit om samen met ons de nieuwe dorpskern in Bocholtz
feestelijk te openen. Noteer daarom alvast zaterdag 10 september 2022 in uw agenda. Meer informatie over deze
opening kondigen wij hier in d’r Troebadoer, op onze website en op onze facebook-pagina aan.
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Save the date: 7 juni
Maak kennis met onze toezichthouders
Kent u onze wijkagenten
en Boa’s al? Zij hebben
zich al eerder voorgesteld
in d’r Troebadoer en op
Facebook, maar misschien
wilt u een keer persoonlijk kennis maken met de
mensen die zorgen voor
de Openbare Orde en Veiligheid in onze gemeente?
Kom dan naar de wijkbus
van de wijkagenten.
E

E

De kennismakingsmiddag is op dinsdag
7 juni tussen 13.3015.30 uur op de
parkeerplaats bij het
gemeentehuis in Simpelveld.
Daarna, van 16.00 tot 18.00 uur, op de
parkeerplaats bij de Gasthof, nabij de
Plus in Bocholtz.

Wijkagenten en Boa’s

Tijdens deze middag kunt u kennis maken
met onze toezichthouders. Wijkagenten
Mandy Bohez en Manon Weerts zijn aanwezig met hun wijkbus. Ook maakt u kennis met
onze Boa’s Michel van der Ven en Frank Cuijpers. Ze staan u graag te woord over actuele

Fenno Peters Fotografie
onderwerpen, over vragen of onderwerpen
in een bepaalde wijk of over veiligheid in het
algemeen. Ze vertellen u ook graag meer
over hun taken en bevoegdheden maar ze
willen ook weten wat er speelt in onze gemeente. Samen zorgen we immers voor een
veilige gemeente.

Digitale wijkagent

Tegenwoordig is veel criminaliteit gedigitaliseerd, dat merken we ook in gemeente Simpelveld. Helaas zijn in het verleden burgers

slachtoffer geworden van
criminaliteit op internet.
Voorlichting over digitale
criminaliteit is belangrijk
voor alle leeftijden. Ouderen worden vaak slachtoffer van whatsappfraude,
jongeren bijvoorbeeld
weer van sexting. Daarom
zal ook de digitale wijkagent Julien Habets aanwezig zijn om een stukje
voorlichting te verzorgen.
Hij geeft tips en advies om
deze vorm van criminaliteit te voorkomen, zodat u
niet het slachtoffer wordt
van digitale criminaliteit.

Woningcorporatie Krijtland Wonen

Naast het team van toezichthouders zal
ook woningcorporatie Krijtland Wonen zich
presenteren tijdens deze kennismakingsmiddag. Ze zoeken graag de verbinding en maken
kennis met u als buurtbewoner. Zij sluiten
graag aan bij deze gelegenheid om in contact
te komen met de buurt.

TOT ZIENS OP 7 JUNI?

Koninklijke Onderscheiding

Op 27 mei ontving René de la Haije uit handen van waarnemend burgemeester Dion Schneider een Koninklijke Onderscheiding
voor zijn jarenlange inzet als gemeenteraadslid in Simpelveld. Van harte proficiat!
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Lessen over zwerfafval en recycling op basisschool Bocholtz
Medio mei kregen de kinderen van Basisschool Bocholtz namens de gemeente Simpelveld les over zwerfafval en recycling.
De allerkleinsten verrasten we met een
theatershow. Op speelse wijze kregen zij
een boodschap over de plastic soep. Groep
6/7 kreeg een workshop over grondstoffen
schaarste en het nut van recyclen. Ze haalden elektronische apparatuur uit elkaar en
leerden over de waardevolle grondstoffen in
bijvoorbeeld mobiele telefoons. Uit de evaluatie bleek dat de kinderen de les erg leuk
vonden en het droeg bij aan bewustwording
over het weggooien van spullen.
Kinderen van groep 7 gingen rond hun school
zwerfafval rapen in het kader van de gastles
‘from trash to treasure’. In deze gastles leerden kinderen over het belang van recycling
en hielden ze hun eigen onderzoek in de
wijk, door zwerfafval te rapen. Ze leerden
vervolgens over de herbruikbaarheid van dit
zwerfafval en dat dit natuurlijk niet op straat
hoort. Kinderen die meedoen, verbazen zich
steeds weer over hoeveel zwerfafval er eigenlijk op straat ligt en hoeveel ze in een half
uur kunnen rapen.
Dit scholenproject maakt onderdeel uit
van het plan ‘Aanpak Zwerfafval’ van de
gemeente. De lessen worden in opdracht
van gemeente Simpelveld verzorgd door de

ervaren gastdocenten van Facet Advies.
Geïnspireerd om ook iets aan zwerfafval te
doen? Bij de gemeente kun je afvalknijpers,
afvalringen, handschoenen en vuilniszakken krijgen om 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. De materialen krijg je in
bruikleen en mag je zolang gebruiken als je
wilt.

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

Muzikaal welkom voor Oekraïense vluchtelingen
door Mandoline vereniging Sorriënto
Om de Oekraïense vluchtelingen die in
gemeente Simpelveld verblijven welkom te
heten, geeft Mandoline vereniging Sorriënto
op zaterdag 4 juni aanstaande een concert.
Onder leiding van dirigent Roman Krejčí
organiseert de mandoline vereniging dit
welkomstconcert, met medewerking van
gemeente Simpelveld en HERMON Heritage.
Het concert is bedoeld om de vluchtelingen
een hart onder de riem te steken.
Iedereen is van harte welkom om dit concert
bij te wonen.
Aanvang concert: zaterdag 4 juni 15.00 uur
Toegang: gratis
Locatie: Kapel Huize Loreto/Museum de
Schat van Simpelveld (Kloosterstraat 68)

Voor spoedgevallen na 17.00 uur
en in weekend en op feestdagen

Gemeentehuis

(045) 544 83 83

Wachtdienst openbare werken
(spoed buiten kantooruren) 06 53 50 31 29
E Overige belangrijke telefoonnummers
M. (Meld misdaad anoniem)

0800 70 00

Storingsnummers
Nationaal storingsnummer
gas en stroom

0800 90 09

Kabel (€ 0,10/min.)

0900 18 84

Water

043 3090909

Telefonische hulpdiensten
Kindertelefoon (gratis)

0800 04 32

Korrelatie (€ 0,15/min.)

0900 14 50

Sensoor (€ 0,05/min.)

0900 07 67

Veilig Thuis

0800 20 00

De Luisterlijn

088 0767 000
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Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg vastgesteld
Alle Parkstadgemeenten hebben
ingestemd met de
Klimaatadaptatiestrategie Parkstad
Limburg. In de Strategie is vastgelegd
op welke manier de
gemeenten samen
met Waterschap
Limburg en Waterleidingmaatschappij
Limburg (WML),
maatregelen nemen
om de (openbare)
ruimte zo in te
richten dat deze ook in de toekomst leefbaar
is en we in staat zijn om de gevolgen van
klimaatverandering op te vangen.

Het klimaat verandert,
Parkstad verandert mee

Het klimaat verandert en dat merken we ook
in Parkstad. Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, meer (extreme) neerslag,
drogere zomers en een stijgende zeespiegel.
Het raakt onze gezondheid, de kwaliteit van
onze leefomgeving, de landbouw, natuur
en onze economie. Zo zorgde een langdurig
tekort aan water tussen 2018 en 2020 voor
problemen voor bomen planten en gewassen, met een daling van de grondwaterstand,
uitdroging van bodems en bodemsterfte als
gevolg. Daar tegenover staan de extreme
regen en overstromingen in de zomer van
2021, die leidden tot grote schade aan woningen en infrastructuur in grote delen van
Zuid-Limburg, België en Duitsland. Hoewel in
Nederland geen dodelijke slachtoffers vielen,
gebeurde dit net over de grens in Duitsland en België wel. We zien tijdens langere

Cafe/partycentrum
Oud Zumpelveld
Op dinsdag 24 mei jl. is door waarnemend
burgemeester Schneider, namens gemeente
Simpelveld en dhr. Rutten van Gulpener B.V.,
de akte van levering getekend voor café/Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat
23. Met het passeren van de akte heeft gemeente Simpelveld deze locatie overgenomen
van Gulpener B.V. Daarmee blijft deze locatie
behouden als verenigingslokaal voor veel
Simpelveldse verenigingen.

toekomst een regio is waar
het aangenaam, veilig en
gezond wonen, werken en
recreëren is.

Samen met onze inwoners en bedrijven

periode van hitte (hittegolven) een toename
van het aantal sterfgevallen onder kwetsbare
groepen en ouderen. De verwachting is dat
deze weersextremen ook in Parkstad in de
toekomst verder toenemen.
Aanpassen aan klimaatverandering is een
grote opgave, waar we met z’n allen (bewoners, bedrijven, verenigingen en overheid)
voor staan. Want alleen door ons aan te passen aan het veranderende klimaat, kunnen
we overlast en schade als gevolg van extreem
weer tot een minimum beperken. Daarbij
biedt klimaatadaptatie ook kansen om een
groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren en de betrokkenheid van onze
inwoners te versterken. Denk aan het planten
van bomen en het vergroenen van tuinen
voor meer schaduw en infiltratie en opvang
van regenwater.
Het is daarom ook belangrijk om klimaatadaptatie te verbinden met de andere
sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en
economische opgaven in de regio. Zo zorgen
we ervoor dat de regio Parkstad ook in de

Gemeenten hebben altijd al
belangrijke taken gehad op
het gebied van stedelijk (water)management met daarbij
de wettelijke taak om de
gezondheid van inwoners zo
goed als mogelijk te bevorderen. De context waarin we
deze taak uitvoeren is wel
veranderd als gevolg van klimaatverandering.
Waar deze opgave in het verleden vooral als
een opgave voor de waterpartners werd gezien, is inmiddels duidelijk dat we de ambitie
alleen kunnen realiseren als we samen met
alle partijen uit de regio samenwerken en de
schouders eronder zetten: Overheden, inwoners, bedrijven en vastgoedeigenaren, ieder
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden,
ambities en expertise. Niets doen is immers
geen optie.
In het Actieprogramma Klimaatadaptatie
Parkstad Limburg vertalen wij de ambities uit
deze Klimaatadaptatiestrategie naar concrete
doelstellingen, acties, maatregelen en initiatieven die we gaan oppakken. Dit programma
wordt jaarlijks geactualiseerd. Zo gaan we
in 2022 de kwetsbaarheden per gemeente
in kaart brengen, onderzoeken we hoe we
onze burgers en bedrijven weerbaar kunnen maken tegen wateroverlast en kunnen
inwoners en ondernemers een afkoppelsubsidie aanvragen via www.waterklaar.nl en de
WoonWijzerWinkel.
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Simpelveld eert veteranen met Witte Anjerperken
De gemeenteraad van Simpelveld nam het
initiatief voor twee Witte Anjerperken. Wij
nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn
bij de officiële opening van de Witte Anjerperken op donderdag 9 juni a.s.
E

Opening Anjerperk Bocholtz (ter hoogte
van de Schoolstraat): 13.30 uur;

E

Opening Anjerperk Simpelveld (ter
hoogte van het Oranjeplein): 14.15 uur.

Beide Witte Anjerperken worden door Wethouder Hub Hodinius samen met het Contact
Oud en actief dienende Mariniers onderafdeling De Mijnstreek e.o. en het beheer van de
Traditie Kamer Oud Mariniers De Mijnstreek
e.o. en de Stichting Oranje-Comité Simpelveld officieel geopend.
De Witte Anjer is het nationale symbool voor
erkenning en waardering voor de Nederlandse Veteranen.
Het Witte Anjerperk in Bocholtz ter hoogte

van de Schoolstraat is door de buitendienst
van de gemeente in samenspraak met het
Contact Oud en actief dienende Mariniers
onderafdeling De Mijnstreek e.o. en het
beheer van de Traditie Kamer Oud Mariniers
De Mijnstreek e.o. aangelegd. Het Witte
Anjerperk in Simpelveld ter hoogte van het
Oranjeplein is door de buitendienst van de
gemeente in samenspraak met de Stichting
Oranje-Comité Simpelveld aangelegd.

Gemeentehuis gesloten op
maandag 6 juni (2e Pinksterdag)
kantooruren bellen: 06 - 38 75 75 41.
Buiten kantoortijden kunt u in zeer dringende situaties bellen met Crisishulp
Jeugd Zuid-Limburg: 043 - 6045777.

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 6
juni (2de Pinksterdag).
E

E

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

E

Heeft u ondersteuning nodig voor
kinderen tot 18 jaar? Dan kunt u tijdens

Voor dringende situaties rondom
volwassenen kunt u tijdens kantoortijden bellen met Impuls: 045 - 545 63
51. Buiten kantoortijden belt u met De
Luisterlijn: 088 - 076 70 00.

Openbare vergadering gemeenteraad Simpelveld
Donderdag 2 juni 2022
19.00 uur
Raadszaal
gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter: dhr. D.W.J. Schneider
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Agendapunten:
E
Raadsvoorstel voor het afgeven van een
verklaring van geen bedenkingen inzake
de aanvraag om omgevingsvergunning
voor de aanleg van een toegangsweg
met parkeerplaats ten behoeve van de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI),
Raffelsbergweg 6 Simpelveld

E
E
E

E

E
E

Raadsvoorstel Stimuleringsregeling
afkoppeling Hemelwater 2022-2023
Raadsvoorstel Onderwijsachterstandenbeleid Simpelveld
Raadsvoorstel RUD Ontwerpbegroting
2023, meerjarenraming 2024-2026 en
jaarrekening 2021
Raadsvoorstel Stadsregio Parkstad
Limburg, begroting 2023 en jaarstukken
2021
Raadsvoorstel BsGW Begroting 2023
Raadsvoorstel Rd4 Begroting 2023 en
jaarrekening 2021

E
E

Raadsvoorstel MCC en VRZL Begroting
2023 en jaarrekening 2021
Raadsvoorstel Gegevenshuis Begroting
2023, meerjarenraming 20242026, bijgestelde begroting 2022 en
jaarrekening 2021

De raadsvergadering is openbaar.
Een uitgebreide agenda en alle vergaderstukken vindt u op onze website:
www.simpelveld.nl
onder ‘raadsvergaderingen’

Officiële bekendmakingen en mededelingen
E Evenementenvergunningen
De burgemeester van Simpelveld maakt
bekend dat voor het café Im weissen Rössl,
Wilhelminastraat 21, Bocholtz, een aanwezigheidsvergunning is verleend voor het houden
van 2 speelautomaten.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in
het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan
kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes
weken de tijd (23 mei 2022).
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
- een omschrijving van het besluit waartegen

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

E Algemeen aanstellingsbesluit
evenementenverkeersregelaars
Het besluit van de burgemeester van de gemeente Simpelveld betreffende het aanstellen van evenementenverkeersregelaars
De burgemeester van Simpelveld;
Gelet op artikel 56 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) in samenhang met de artikelen 12 en
13 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 58
van het BABW, artikel 82 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV
1990) en artikel 9 tot en met 15 eerste lid
onder d en 15 tweede lid van de Regeling
Verkeersregelaars 2009
Besluit,
de 2 evenementenverkeersregelaars, zoals
per besluit van 23 mei 2022 aangewezen
door onze burgmeester en welke in bezit
zijn van een geldige instructieverklaring als
aangesteld te verklaren, vanaf het moment
dat zij door de gemeente zijn goedgekeurd
in de centrale database zoals bedoeld in de
Regeling Verkeersregelaars 2009 artikel 10

E Exploitatievergunning en een
alcoholwet vergunning
De burgemeester van Simpelveld maakt
bekend dat hij op 23 mei 2022 voor de volgende inrichting een exploitatievergunning
en een alcoholwet vergunning heeft verleend
voor het uitbreiden van het terras:
Naam inrichting: Café D’r Aowe Kino
Adres inrichting: Dr. Nolensstraat 9,
6351 GL Bocholtz
De stukken liggen vanaf heden ter inzage in
het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Volg ons op
Twitter, Facebook
en Instagram

Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 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 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.

derde lid en onder beheer van de Stichting
Verkeersregelaars Nederland (SVNL).
De aanstellingsperiode eindigt op het
moment dat de geldigheidsperiode van de
e-instructie verloopt en bedraagt maximaal
één jaar.
Dit aanstellingsbesluit treedt in werking de
eerste dag na bekendmaking. Dit besluit kan
worden aangehaald als Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars.

- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het
bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG
Simpelveld.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking
van de vergunning.

De stukken liggen per heden ter inzage in het
gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 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 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.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van
Simpelveld, d.d. 23 mei 2022.
Simpelveld,
De heer D.W.J. Schneider
Waarnemend burgemeester
Bent u het niet eens met dit besluit, dan
kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes
weken de tijd (vanaf verzenddatum).
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
Bent u het niet eens met dit besluit, dan
kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes
weken de tijd vanaf 23 mei 2022.
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het
bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG
Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet
de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 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 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.

Bezoek ook onze website
www.simpelveld.nl
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‘Het dorp en mijn familie;
Gulpen 1810 – 2010’
BOCHOLTZ - Op dinsdag 7 juni
a.s. organiseert Heemkundevereniging De Bongard de lezing ‘Het dorp en mijn familie;
Gulpen 1810 – 2010’ met als
spreker Pierre Hupperts. De lezing start om 20 uur en vindt
plaats in Café Oud Bocholtz,
Pastoor Neujeanstraat 11 te
Bocholtz.
Aan de hand van zijn boek ‘Het
dorp en mijn familie. Gulpen
en de familie Hupperts 1810 tot
2010’ neemt Pierre Hupperts
het publiek niet alleen mee in
de geschiedenis van de familie
Hupperts en de dorpsgeschiedenis van Gulpen. Ook laat hij
zien hoe in deze twee eeuwen
grote veranderingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau doorwerken in
Zuid-Limburg en vervolgens
ook het leven beïnvloeden in een
dorp en een familie. Denk aan
de gevolgen van oorlogen, de rol
van adellijke grootgrondbezitters, de invloed van de roomskatholieke kerk, het opkomend
toerisme, de steenkolenmijnen
en de groeiende emancipatie.
Ook is er aandacht voor het
rijke verenigingsleven waarin
de familie Hupperts heel actief
was.
Speciaal voor deze lezing zal
Pierre ook aandacht besteden
aan de migratie van de familie
Hupperts. Een naam die veel
voorkomt in het grensgebied
van Duitsland, Nederland en
België en ook in Simpelveld en
Bocholtz.
In zijn boek vervlecht Pierre
Hupperts op toegankelijke wijze tweehonderd jaar geschiedenis van zijn geboorteplaats
Gulpen met die van zijn familie.
Hij beschrijft wat uniek is aan
Gulpen middenin het ZuidLimburgse Heuvelland. Bezien
vanuit het dorp en door de ogen
van de familie laat hij zien hoe
maatschappelijke ontwikkelingen in de lokale samenleving
doorwerken. Recensenten en
lezers van binnen en buiten
Limburg zijn zeer positief over
dit boek dat inmiddels toe is
aan zijn tweede druk.

Bedankt allemaal

Pierre Hupperts
Pierre Hupperts is een mijnwerkerszoon geboren in Gulpen
in 1955 en woont sinds 1973 in
Utrecht. Voor zijn werk reisde
hij veel en was hij actief in
de solidariteitsbeweging met
Latijns-Amerika en werkte hij
13 jaar bij ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib waarvoor
hij jaarlijks meerdere keren
naar Zuid- en Midden-Amerika
ging. Toch heeft hij altijd een
sterke band met zijn geboortedorp gehouden, zelfs via zijn
werk. Zo heeft hij de Gulpener
Bierbrouwerij geholpen hun
MVO-beleid uit te werken.
Pierre is altijd blijven terugkomen in Gulpen. Sinds 2008 heeft
hij een appartement gekocht,
gelegen op de Kiebeukel, toen
niet wetend dat daar, schuin tegenover, de familie Hupperts de
gehele negentiende eeuw heeft
gewoond. Meer informatie over
de spreker is te vinden op https://hetdorpenmijnfamilie.nl/
Aanmelding en kosten
Belangstellenden voor de lezing dienen zich uiterlijk 5 juni
a.s. aan te melden middels een
mail aan debongard@hotmail.
com.Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de
toegang gratis, van niet-leden
wordt een bijdrage gevraagd
van 3 euro.
Heemkundevereniging
De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Voor alle felicitaties in de vorm
van kaarten, cadeau’s, bloemen,
telefoontjes en bezoekjes
die ik mocht ontvangen ter
gelegenheid van mijn
90e verjaardag.
Het was voor mij een
onvergetelijke ervaring.
Dank je wel
Maria (Mia) Scheeren-Kemp

Leon Huijnen 40 keer als figurant in actie
in ‘Dagboek van een Herdershond’
TRINTELEN – Leon Huijnen,
o.m. lid van Toneelclub De
Speelman in Eys, neemt momenteel als figurant in meerdere rollen tijdens 40 van de
in totaal 80 opvoeringen van
Dagboek van een Herdershond
in het Maastrichtse MECC deel.
Hij vertolkt er o.a. de rol van
aalmoezenier Dr. Henri Poels,

die zich gunstig gezind t.a.v.
de Staatsmijnen in Limburg
opstelde. Leon Huijnen trad tijdens het carnavalsconcert van
Harmonie St. Agatha in Eys heel
vaak ook als komische presentator en eveneens als regisseuracteur van meerdere kluchten
op.
(Jef Bonten)
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Vanwege diamanten / platina muziekjubileum:

Pierre Loneus geëerd met zeldzame LBM-Legpenning
EYS - Pierre Loneus, een uniek
lid, mag met zijn 87 jaar de nestor van harmonie St. Agatha
Eys genoemd worden. Terecht
werd hij door secretaris Jim
Bosch tijdens de na 2 maal corona-uitstel onlangs gehouden
Agatha-feestavond dan ook
gehuldigd met een zeldzame
LBM-muziekbond legpenning.
Dit vanwege zijn diamanten of
platina-muziekjubileum voor
nu al meer dan 75 jaar dienstbaarheid. Ook zijn echtgenote
Ans Loneus-Berger, die voor het
korps vele verdiensten heeft,
o.a. vanwege haar inspanningen
voor het Instrumentenfonds,
werd verrast met een prachtige

bloemenhulde.
“Hij is al sinds 1947 lid. Vandaar
dat hij nu zijn 75-jarig lidmaatschap mag vieren”, aldus zijn
dochter Helga, die klarinettiste
is en met Josien Roumen het
muziekarchief op moderne, digitale leest heeft geschoeid.
Pierre Loneus speelt al vanaf
1947 klarinet. In de voetsporen van zijn vader Piet is hij al
in 1947 lid geworden. Hij werd
door tweede dirigent Andries
Laval op een oude klarinet ingewijd binnen de harmonie. Na
enkele maanden liep de piepjonge muzikant al mee in de
processies. Vanaf zijn 20ste zat
hij “aan de soloklarinet”, samen
met Miel Tychon en Sjef van
Wersch.
In 2000 switchte hij over op
basklarinet. Pierre speelde onder maar liefst elf dirigenten en
heeft vanaf 1947 aan alle muziekconcoursen van St. Agatha
meegespeeld. Tussendoor was
hij nog carnavalsprins bij CV
De Öss en werd hij voor vele
verdiensten Koninklijk onderscheiden. Ook heeft hij de gemeentespeld ontvangen.
Pierre is jaren 2e dirigent geweest voor de straatoptredens,
algemeen bestuurslid, opleider
van vele klarinetleerlingen, adviseur en instrumentenreparateur en niet te vergeten bijna
zijn hele leven lang muziekarchivaris en beheerder van het
instrumentarium van de vereniging. Tevens vele lange jaren
medewerker van de jaarlijkse
Agathawandeling. Hij zette samen met o.a. Sjeng Sevarts de
wandelingen uit. Ook verrichtte
hij hand- en spandiensten als
de gymzaal moest worden omgetoverd tot concertzaal bij de
vele concerten die de harmonie verzorgde. In het verleden
zorgde hij ook met o.a. Pierre
Hambuckers z.g. voor de nog bij
menigeen bekende “Hoffeesten”.
(via Jef Bonten)

Wandelingen
Zondag 5 juni wandeling uit
Meerssen. Vertrek aan het treinstation om 12.00 uur.
En op donderdag 2 juni uit
Bunde, ook vanaf het treinstation om 12.00 uur. En donderdag
16 juni Margraten.
Inlichtingen over de wandelingen bij Norbert telefoonnummer 06-43582754
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Programma juni
Huiskamer Partij
PARTIJ - De Huiskamer is er
voor oud en jong. Het is een plek
om dorpsgenoten en buren te
ontmoeten voor een kopje koffie, ontspanning of een leuke
activiteit.
De agenda voor juni is als volgt:
• 2 juni -14.00 uur: mogelijkheid
tot het inleveren en lenen van
bibliotheekboeken. Daarnaast
wordt op 27 mei de samenwerking tussen de Huiskamer en
A ge Wienhoes geëvalueerd.
Op 2 juni zal hier samen met
de aanwezige deelnemers over
van gedachten worden gewisseld zodat afgestemd kan worden hoe de Huiskamer wordt
voortgezet.
• 9 juni - 14.00 uur: Korte wandeling, vertrek bij ” Tant Merie”
• 16 juni - 14.00 uur: Jeu de
boules bij de baan in de van
Cosselaerstraat
• 23 juni - 10.30 uur: Langere
wandeling, meer informatie
hierover volgt nog
• 30 juni - 14.00 uur: Afsluiting
van het eerste half jaar in A ge
Wienhoes, samen met het bestuur van de hobbyclub die te
gast zijn. Dit vindt plaats onder

Leefbaar Simpelveld
on Tour 19
SIMPELVELD - Twee vrijwilligers sloten zich op 14 mei aan
bij Leefbaar Simpelveld in de
zoektocht naar zwerfvuil. Het
geplande gebied konden we met
7 personen vrij snel schoonmaken. Dat kwam ook doordat er
minder zwerfvuil werd aangetroffen dan gebruikelijk. Ook
op Markt en Kloosterplein viel
de vervuiling mee. Hulde voor
de burgers die beter oppassen,
hun afval thuis wegwerpen of
deponeren in een van de afvalbakken die overal staan. Wel

Onderhoud
Reparaties
APK-keuring
Aircoservice

Joost van Can

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

Maak zelf een afspraak!

Maak direct online (www.carxpert-joostvancan.nl)
een afspraak wanneer het u uitkomt!
Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld

Telefoon: 045-5444355
like ons op FB

het genot van een hapje (van
Amuseer) en een drankje waarvoor een eigen bijdrage wordt
gevraagd van 5 euro per persoon. In verband met vakanties
wordt gevraagd om je voor 12
juni op te geven bij Hans en na
betaling van de eigen bijdrage is
deelname definitief.
Op 16 juli organiseert de Hoeskamer voor alle liefhebbers die
bezorgen sigarettenpeuken ons
nog veel werk.
Op zaterdag 4 juni is weer een
deel van Bocholtz aan de beurt.
We verzamelen ons om 10.00
uur bij de parkeerplaats bij de
sporthal aan de Wijngracht. We
gaan van Vlengendaal tot aan
De Baan, Heiweg en Minister
Ruysstraat.
Heb je zin om mee te doen?
Geweldig, je bent van harte welkom. Neem werkhandschoenen mee en als het kan ook een
veiligheidshesje. Wij zorgen
voor de plastic zakken!
Thijs Gulpen, wethouder voor
Leefbaar Simpelveld

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

niet op vakantie zijn, een jeu de
boules toernooi. Meer details
worden nog breder bekend gemaakt via de andere informatiekanalen die ons dorp rijk is.
Inschrijven gebeurt als team
,die uit drie personen dient te
bestaan, en er wordt een eigen
bijdrage van 5 euro per team
gevraagd. Hiervoor in retour
ontvangt het team 3 consumptiebonnen. Wil je meedoen, geef

je dan voor 10 juli op bij Pierre
of Hans. De exacte planning en
indeling wordt zo snel mogelijk
na 10 juli bekend gemaakt.
Daarnaast willen we jullie alvast wijzen op de geplande excursies van 29 september naar
L1 en op 20 oktober naar Roda
JC. Houd voor alle verdere informatie de website, www.partij
wittem, en de groeps-app in de
gaten.

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
• volledige gebitsprothese
op implantaten
• reparaties en passend maken
van bestaande prothese
• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 4 5 - 5 4 4 08 73
Tevreden kijkend naar het resultaat ...

Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl
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Harmonie st. Agatha eys zoekt nieuwe koers
om de onzekere toekomst aan te kunnen
-door Jef BontenEYS – Eindelijk! Harmonie St.
Agatha uit Eys kwam dinsdagavond 10 mei voor het eerst
sinds 28 mei 2019 weer voor
een jaarvergadering bijeen in
zaal Sport. Twee jaar uitstel
door een uiterst voorzichtige en
terughoudende aanpak, waarbij het bestuur door corona- /
omikron- / lockdown en andere
anti-virusmaatregelen besmettingen coûte que coûte wilde

voorkomen, bleken - wat dat
betreft - succesvol. Maar het
korps maakte een moeilijke tijd
door, ook qua samenstelling,
balans en ledental. De opkomst
tijdens deze algemene ledenvergadering was goed.
Herstellende en vanwege de bijzondere omstandigheden liet
voorzitter Alice Frijns zich die
avond vervangen door secretaris Jim Bosch. Alice, die in juni
2015 aanvankelijk voor twee
jaar haar nieuwe functie had

aanvaard, nam nu na zeven jaar
afscheid (zie hiervoor het aparte artikel). Helaas is nog geen
opvolger in beeld. De zoektocht
heeft nog geen respons opge-

leverd. Ook een verjonging en
versterking van de bestuursequipe blijft voorlopig (ijdele)
toekomstmuziek.
Jim Bosch kweet zich uitstekend van zijn nieuwe (tijdelijke) taak de jaarvergadering
in goede banen te leiden, waarbij hij de jeugd goed wist aan
te spreken. Want het centrale
thema, dat voor en na telkens
de discussie deed opleven, was:
het nieuwe toekomstbeleid. Hij
verstrekte een summier secretarieel verslag over het door
omikron beheerste reilen en
zeilen. Met de hamvraag van
dit ogenblik: ‘Hoe gaan we daar
invulling aan geven?’ Vele leden
meldden zich met hun stellingnames. Uiteindelijk werd
men het eens over het al eerder
gelanceerde voorstel om een
deskundige (Frank Arets uit
Sittard-Geleen) van de LBM, de
Limburgse Muziekbond, als externe procesbegeleider, die vorig jaar november te elfder ure
door omikron zijn komst naar
Eys moest afzeggen, in september weer uit te nodigen.
Penningmeester
Alexander
Meesters liet vergelijkenderwijs
de financiële begrotingen van
2019 en 2020, waarvan de inkomsten en uitgaven flink van
elkaar verschilden, de revue
passeren. Met tal van door corona opgeroepen details (geen
zomerwandeling in 2020, o.a.)
en tegenmaatregelen, die soms
provisorisch moesten worden
opgelost. Als positief gegeven
worden de nieuwe muzieklessen (2 zelfs in 2020) met latere
toevoeging van een blokfluitopleiding op basisschool Klavertje
Vier beschouwd.
De begroting van 2021 wordt in
september ’22 gepresenteerd.
Meesters kreeg applaus voor
zijn nauwkeurige rekenwerk,
ook voor de nieuwe handleiding
en het door hemzelf opgestelde
protocol voor de kascommissie.
Mirna van Kempen (3e keer) en
Roel Roumen (2e maal) rapporteerden dat alles puik in orde
was. Alexandra Hundscheid
meldde zich om Mirna op te
volgen.
De afscheid nemende voorzit-
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ter Alice Frijns herinnerde aan
het op de valreep door de plotse
overheidsmaatregelen helaas
afgelaste concert, samen met
schutterij St. Sebastianus, in
A ge Wienhoes te Partij. Van
maart t/m mei en van oktober
t/m december waren er geen
of nauwelijks activiteiten…
Dirigent Paul Oligschläger
schreef wel in opdracht nog enkele arrangementen en verleende ook zijn medewerking aan
enkele goed geslaagde filmpjes
rond kerst en carnaval, waar-

Sportnieuws

Nieuws WDZ
Kampioen
Op zondag 22 mei behaalde
WDZ het kampioenschap in
de vijfde reserveklasse. In een
onderlinge confrontatie met
de nummer twee in de rangschikking, Bekkerveld 5 zegevierden de mannen van de
Bocholtzerheide met 3-2. Na
de wedstrijd knalden de champagnekurken en werd het feest
op het terras nog enige uren
voortgezet met de muziek van
DJ Mark Koll. Er waren natuurlijk shirtjes voor de kampioenen met het opschrift “4
tsezame kampioene”. Ook de
kinderen kregen een shirtje met
het opschrift “Mienge pap is
inge kampioen”.
Veteranen
De veteranen sluiten op zaterdag 4 juni de eerste seizoenshelft af met de derby tegen de
Sportclub ’25 veteranen. In het
kader van het gouden jubileum
van de veteranenafdeling spe-
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mee de muzikanten de achterban en geheel Eys via de social
media wisten te verrassen.
Algemene bijval en een ovatie
was er voor het voorstel om bestuurslid en manusje van alles,
Jacques Philippens en diamanten 1e klarinettist, Jo Senden,
die ook redactioneel en anderszins vele bijdragen leverde, tot
ereleden te benoemen.
Bij de bestuursverkiezing was
voorzitter Alice Frijns aftredend (maar niet meer herkiesbaar). De bestuursleden Andrea

Senden, Jo van Cruchten, Jef
Bonten (voor 2 jaar, tot zijn
80e levensjaar) en Alexander
Meesters werden allemaal met
nagenoeg alle stemmen herkozen. Emeritus-pastoor Ton
Reijnen, tot 1 jan. 2022 nog
geestelijk adviseur, dankte harmonie St. Agatha tijdens zijn
laatste jaarvergadering voor
haar trouw aan harmonieuze
verbondenheid, tradities, folklore en dorpsidentiteit. Hij
zei bijzonder erkentelijk te zijn
voor de ondervonden steun,

sympathie, en vriendschap.
Toen Roda JC in Rotterdam bij
Excelsior een 2-0 achterstand in
een gelijkspel had weten om te
buigen (2-2) en de toeschouwers
in café Sport bij het robijnen horeca-echtpaar Leo en Miriam
Seroo-Smeets daar luid getuige
van waren, kon secretaris Jim
Bosch deze belangrijke algemene ledenvergadering met een
positieve groet beëindigen.

len de oude heren op zaterdag
14 juni een jubileumwedstrijd.
Na de wedstrijd gaat het gezelschap met partners aan de barbecue. In het feestweekend van
WDZ begin juli organiseren de
veteranen een spellencircuit samen met de jubilerende bambini en na afloop hiervan worden
de gouden veteranen nog eens
extra in het zonnetje gezet.

om te voorkomen dat we de
opgedane kennis en kunde in
praktijk moeten brengen, maar
zeker een geruststellend idee
voor onze jeugd en hun ouders
dat het jeugdkader binnen
WDZ in staat is om adequaat te
reageren bij ongevallen.

sors ter beschikking waren gesteld. De kiencommissie was in
nopjes met het aantal deelnemers, met de opbrengst, maar
bovenal met de vaak gehoorde
opmerking “wat han iech inge
sjunne oavend jehad”. Een dag
later kon aan de jeugdkamp
commissie een heel fraai bedrag
worden overhandigd. Dank, ook
namens de jeugdkamp commissie aan alle deelnemers en
sponsors.

EHBSO
Blessures en ongelukken zitten
ook in het voetbal in een klein
hoekje. En net op die momenten wil je geen tijd verliezen
en de juiste beslissingen nemen. Om verder bij te dragen
aan een veilige sportomgeving
voor de WDZ jeugd, volgde
een tiental jeugdtrainers van
WDZ een cursus Eerste Hulp
bij Sportongevallen. Onder de
bezielende leiding van Ernst
Jan Somsen van NKS-Voetbal
passeerden veel verschillende kwetsuren de revue, van
schaafwonden tot breuken, van
duizeligheid tot epilepsie. Ernst
Jan maakte bij zijn levendige
voorbeelden veelvuldig gebruik
van de verbanddozen op het
WDZ-complex. Over de bestaande voorzorgsmaatregelen
op ons sportpark was hij daarmee al goed te spreken.
Al met al een zeer onderhoudende avond met veel nuttige
tips en aandachtspunten voor
de deelnemende jeugdleiders.
Uiteraard doen we er alles aan

Afsluiting
Het lag in de bedoeling om op
Pinkstermaandag het seizoen
voor de seniorenteams af te
sluiten. Door de vele verplaatsingen van wedstrijden is dat
niet gelukt. Het eerste elftal
speelt wel zijn laatste competitiewedstrijd en wel tegen
Hellas. Ook het tweede elftal en
de vrouwen spelen een thuiswedstrijd. Ondanks het nog
later inhalen van wedstrijden
willen we toch het seizoen alvast afsluiten met de traditionele frites-saté dag voor alle senioren teams. Na hun wedstrijd
kunnen de voetballers dan aan
tafel aanschuiven voor een bord
frites met saté. DJ Mark Koll
zorgt met zijn muziek voor de
feeststemming.
Kienen
Dit jaar weer eens kienen zonder beperkingen door corona.
En daar hebben de mensen
naar uitgekeken, met 120 deelnemers waren de drie zalen op
dinsdag 24 mei tot de laatste
plek gevuld. Er werden vijftien
rondjes gekiend voor mooie
prijzen die door liefst 22 spon-

Programma
Woensdag 1 juni
JO15-1: Heer - WDZ
VR1: V.V. Schaesberg 2 - WDZ
Zaterdag 4 juni
Ve: WDZ - Sportclub ‘25
Pinkstermaandag 6 juni
1e: WDZ - VV Hellas
2e: WDZ - Scharn
3e: SNC’14 2 - WDZ
4e: Rimburg 2 - WDZ
VR1: WDZ - Chèvremont
Uitslagen
Ve: FC Landgraaf - WDZ
1e: Weltania - WDZ
4e: Kakertse Boys 2 - WDZ
5e: WDZ - Chèvremont 3
VR1: WDZ - Rood Groen LVC’01

19.45u.
19.30u.
17.00u.
14.30u.
11.30u.
10.30u.
10.30u.
10.00u.
6-1
0-1
5-4
0-3
7-1

Nieuws Sportclub’25
Aanmelden d’r Alleskenner
Ben jij diegene die alles
kan? Meld je dan aan voor
de Bocholtze editie van de
Allekunner! Op 25 juni tijdens de seizoensafsluiting bij
Sportclub’25. Meld je aan en
wordt geëerd als d’r Alleskenner
va Boches. Deelname voor iedereen uit Bocholtz. De zaterdag zal worden opgedeeld in
twee dagdelen. De verdeling
ziet er als volgt uit:
• Jeugd (t/m 15 jaar) van 14.0016.30 uur
• Senioren van 17.30-20.00 uur
Het is voor iedereen de bedoeling dat je jezelf individueel
inschrijft. De organisatie zal
de kinderen aan de hand van
vriendjes/vriendinnetjes inde-
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len in teams bestaande uit +/- 6
personen. De senioren dienen
zich ook individueel in te schrijven, en gaan ook individueel D’r
Alleskenner va Boches spelen.
Aanmelden via het formulier op
de website www.sportclub25.nl
15e Grenslandentoernooi
Komend weekend is het zo ver;
dan bezoeken zo’n 500 meisjes
en dames vanuit Nederland,
Duitsland en België onze accommodatie om het het 15e
Grenslandentoernooi
voor
meisjes en dames te spelen. De
voorbereidingen zijn al in volle
gang. Dankzij de medewerking
van een heel leger vrijwilligers
is in het hemelvaartweekend
bijna het volledige tentenkamp
opgebouwd op het terrein van
PHV De Speurder.
Bij dit jaarlijkse toernooi staan
niet alleen de sportieve prestatie, maar ook de internationale
contacten en kennismaking
voorop. Een en ander wordt bewerkstelligd onder meer door
de gezellige afsluiting in het
clubhuis op de vrijdag – en zaterdagavond. De vereniging kan
natuurlijk altijd ondersteuning
gebruiken. Aanmelden kan via
toernooien@sportclub25.nl
Vervolg deelnemende teams:
16. SV Diez-Freiendiez VR 1
17. KFC MO17
18. SG Promille VR1
19. SG Kaarts VR1
20. ST Sportclub’25/SVS VR1
Dave Vaessen door als trainer
Sportclub’25 2
Dave Vaessen zal ook volgend
seizoen voor de groep van het
2e elftal staan als trainer. Al enkele jaren werken de heren van
het tweede elftal succesvol samen met de gedreven persoon
Dave. De sfeer is goed, de trainingsopkomst is hoog, de resultaten zijn goed, de wisselwerking tussen 1, 2 en 3 verloopt
prettig, en de vereniging is erg
tevreden. Deze facetten zijn ook
terug te zien aan het resultaat
op het veld. Helaas werd door
corona de afgelopen jaar telkens de competitie afgebroken,
maar dit jaar kan Dave eindelijk
een seizoen voltooien als hoofdtrainer. Eerder dit jaar werd
er al een periodetitel behaald.
Helaas heeft de KNVB een nieuwe competitieopzet voor het
seizoen 22-23 bedacht waardoor de nacompetitie dit jaar
zal vervallen, en de periodetitel
geen meerwaarde meer heeft.
Echter de mannen van Dave
zijn nog volop in de race voor
het kampioenschap. Komende
zondag komt nummer 2 LHC
op bezoek, een zeer belangrijke
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pot voor de heren van 2. Met het
goede nieuws van de intern al
langer bekende verlenging van
Dave wordt er reikhalzend uitgekeken naar zondag, en ook alvast op het nieuwe seizoen. We
wensen Dave en zijn mannen
zowel zondag als in het nieuwe
seizoen heel veel succes toe!
Succes op social media
Onze Facebook pagina heeft
de grens van 1900 volgers doorbroken. We zijn blij dat we als
vereniging een trouwe support
op de social media hebben. Op
weg naar de volgende mijlpaal,
2000! Bezoek ook de facebook
pagina en volg het wel en wee
van Sportclub’25!
Supporters vlaggen!
De supportersclub van Sportclub’25 is gestart om de merchandising van Sportclub’25
stapsgewijs uit te bouwen.
Sinds korte tijd zijn er reeds
sjaals te koop voor 10 euro. De
RKVV Sportclub’25 lijn is nu
uitgebreid met een prachtige
vlag voor aan een vlaggenstok.
De vlag is 1 meter bij 1,5 meter en te koop voor 19,25 euro.
19.25 zult u denken . 1925 is
echter het oprichtingsjaar
van Sportclub’25, en met het
oog op het 100 jarige jubileum
over 3 jaar is dit een mooi moment om een start te maken
met de verkoop van prachtige Sportclub’25 artikelen. De
sjaals & vlaggen zijn te koop bij
Dion Derwall en Rik Loozen.
Programma
04-06
WDZ vet - Sportclub’25 vet
06-06
Sportclub’25 2 - Sporting Heerlen 3
Scharn 1 - Sportclub’25 1
Sportclub’25 3 - VV Schaesberg 4
ST Sportclub’25/SV Simpelveld VR1 Rood Groen LVC VR1

Nieuws sv Simpelveld

Kerk- & familieberichten
WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus

Pinksterzondag 5 juni
H. Mis om 11.00 uur
Jaardienst voor Tiny BlezerBrauers. Voor ouders ScheffersSavelberg en overleden kinderen.
Voor Leo van Loo en Hubertien
van Loo-Geurts.
Pinkstermaandag
geen H. Mis
Woensdag 8 juni
H. Mis om 9 uur
Voor de Parochie

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius

Zondag 5 juni
09.30 uur: Hoogfeest van
Pinksteren; H. Mis voor het
welzijn van de parochie.

EYS

Maandag 6 juni
11.00 uur: 2de Pinksterdag
Gest. H. mis Guillaume en
Bertha Xhonneux

WITTEM
Klooster Wittem

Zaterdag 4 juni:
19.00 uur, Kringviering: Zondag 5 juni, Pinksteren:
9.00 uur: uit dankbaarheid
11.00 uur: 18.00 uur: overl. Fam
Spierings-Van Agt, overl. Elly
Godding-Houbers
Maandag 6 juni:
9.00 uur: 11.00 uur: Dinsdag 7 juni:
8.00 uur: Donderdag 9 juni:
8.00 uur: -

HEUVELLAND

Parochie H. Agatha

Zaterdag 4 juni
19.00 uur: Ouders van de Weijer
- Bremen en familie
Zondag 5 juni
9.45 uur: Pinksteren
Jaardienst Hub Kleijnen

Protestante Gemeente

Op eerste pinksterdag, zondag
5 juni is er om 10:00 uur een
viering in de toeristenkerk
in ’t Gulper Hoes te Gulpen
(Rosstraat 5). Voorganger
is ds. Marian Knetemann

IN MEMORIAM

Ben Hermsen
07-12-1969 / 23-05-2022

Maandagavond 23 mei jl. werden wij opgeschrikt door
het afschuwelijke bericht dat ons lid Ben Hermsen
plotseling is overleden aan de gevolgen van een
hartstilstand. Onze gedachten gaan hierbij naar zijn
familie, vriendin, kinderen en iedereen die Ben een
warm hart toedraagt.
Ben was een man met het hart op de tong. Altijd recht
voor de raap. Ben was van het type “ruwe bolster,
blanke pit”. Een man met een hart van goud. Je kon
altijd een beroep doen op Ben en als hij kon was hij
altijd bereid om te helpen.

Uitslagen
Zondag 29 mei:
1e: SV Simpelveld – Maastricht west 0-3
2e: SVS/ZW’19 – Daalhof
0-0
3e: RKSVB – SVS/ZW’19
0-2
VR1: SVME – SVS/Sc’25
1-7

Ben heeft altijd veel betekend voor SV Simpelveld.
Niet alleen heeft hij hier gevoetbald maar hij is ook
bestuurslid geweest en heeft jaren het complex mede
onderhouden. SV Simpelveld heeft ook altijd veel voor
Ben betekend. Op trainings- en wedstrijddagen was
Ben bijna altijd van de partij. Met zijn zware stem en
dito uiterlijk was hij nooit te overzien.

Programma
Maandag 6 juni:
1e: VV Walram – SV Simpelveld 14.30
3e: SV Geuldal – SVS/ZW’19
10.00
VR1: SVS/Sc’25 – Rood Groen
10.00

Wij wensen de familie, Bianca, Beau, Jim en alle
vrienden en bekenden heel veel sterkte toe
bij het verwerken van dit enorme verlies.
Rust zacht.

Nieuws SJO ESB’19
Uitslagen
JO15-1: ESB’19 – Groene Ster

Ben, vuur gunt dich enorm misse!
De SV Simpelveld familie

5-1
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uit Antwerpen. Muziekaal
wordt de dienst begeleid
door Christine Moraal (orgel)
en Kathinka Kobelt (zang).
Er is kindernevendienst
voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. De dienst
wordt tevens uitgezonden via
https://www.kerkomroep.nl/#/
kerken/20223
Tevens is er een dienst in de
Kloosterkerk te Valkenburg
(Oosterweg 1). In deze dienst
gaat voor ds. Harrie de Reus. De
dienst wordt tevens uitgezonden
via https://www.kerkomroep.
nl/#/kerken/20222
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Dankbetuiging
Een lege plek, een groot gemis.
Een mooie herinnering is al wat er nog is.

Bert van Lieshout
www.maasheuvelland.nl of ds.
Harrie de Reus, tel. 043-8525225,
dsdereus@ziggo.nl,
www.facebook.com/
DsHarrieDeReus

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van oud-prins en
voormalig Raad van 11 lid

Ben Hermsen
Zijn betrokkenheid bij de vereniging was enorm
en wij zijn Ben zeer dankbaar voor alle mooie jaren.
Wij wensen zijn familie en vrienden ontzettend
veel kracht en sterkte toe.
Adieë Ben, bedankt vuur alles!
Bestuur en leden,
CV Woeësj-joepe

De vele kaarten, bloemen en uw aanwezigheid
tijdens de uitvaart waren voor ons
een enorme grote steun.
Een bijzonder woord van dank aan
mijn lieve familie, vrienden en buren.
Kety van Lieshout-Lukassen
en familie
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
Pinksterzondag 5 juni 2022 om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Remigius te Simpelveld.

Dankbetuiging
Dank je wel namens de familie voor alle steun
en blijken van medeleven die wij hebben mogen
ontvangen bij het overlijden van

Corrie Vliegen-Senster
Iéjste Joardeens

Je mag nu rusten
je bent nu vrij
niet meer bij ons
maar voor altijd dichtbij
dichtbij je geliefden
die je zo hebt gemist...

Dankbetuiging
‘t Allergroetste gemis
is dat wat er nit miéé is.
Op 7 juni 2021 sjtong vuur os de welt gans sjtil
en wat woar en is ‘t ongeleuflik sjwoar.
Dich te motte loate goa en dat alweer ee joar.
Herrineringe aan dich mit veul troane
mer och duks laache.
Saame probere vier wiéér te leave
en er ‘t allerbetse van tse maache.
Op Pinkstermondig 6 juni 2022
is de iétste joardeens um 11.00 oer vuur Paul
in de St. Remigiuskirk in Zumpelveld.
Opgeloesterd durch zieng Fanfare Eendracht
van de Huls.

Mirjam Klinkenberg-Wick en de kinger

Helaas is het voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
ontvangen na het overlijden van onze moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, tante en nicht

Lieske Spork-Vijgen
Daarom willen wij op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele brieven
en kaarten ons erg goed gedaan hebben en
een grote steun voor ons zijn.
Raymond & Emérence, Marcel & Irene
en al haar klein- en achterkleinkinderen.
U bent van harte welkom bij de zeswekendienst
op Pinksterzondag 5 juni 2022 om 11.00 uur
in de Sint Remigiuskerk te Simpelveld.
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