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Maak kennis met het nieuwe college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem
GULPEN-WITTEM - Tijdens de
raadsvergadering van woensdag 15 juni heeft de gemeenteraad van Gulpen-Wittem 3
kandidaat wethouders officieel
benoemd tot wethouder.

Wethouders Piet Franssen
(Fractie Franssen), Frans
Derksen (Balans GulpenWittem) en Jos Hendriks (CDA)
vormen samen met burgemeester Nicole Ramaekers het nieuwe college van de gemeente
Gulpen-Wittem. Elk collegelid is verantwoordelijk voor een
aantal onderwerpen.
De portefeuilleverdeling ziet er
op hoofdlijnen als volgt uit:
• Wethouder Franssen: Ruimte,
Wonen, Milieu en Natuur
• Wethouder Derksen: Sociaal
Domein en Duurzaamheid
• Wethouder Hendriks:
Economie, Toerisme, Verkeer
en Financiën
Kijk voor een volledig overzicht
van de portefeuilleverdeling inclusief alle projecten op www.
gulpen-wittem.nl/bestuur/
college-b-en-w/samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem (van links naar rechts):
wethouder Frans Derksen (Balans Gulpen-Wittem), wethouder Jos Hendriks (CDA),
burgemeester Nicole Ramaekers, wethouder Piet Franssen (Fractie Franssen). Foto: Al Rekko.

5 Religieuze erfgoedlocaties in Zuid-Limburg altijd ‘open’
HEUVELLAND - Visit ZuidLimburg heeft in samenwerking met de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed
vijf iconische religieuze erfgoed locaties in Zuid-Limburg
ontsloten middels 360-graden- en audiotours. Het gaat
om de volgende locaties:
Abdij Rolduc in Kerkrade,
de Basiliek van Meerssen, de
Kluis op de Schaesberg, het
Clemensdomein in Merkelbeek
en de Cunibertuskerk in
Wahlwiller.

360-gradentours en
audiotours
Met de 360-gradentours is het
altijd mogelijk om met je eigen smartphone een kijkje binnen te nemen, ook wanneer

de deuren gesloten zijn. De audiotours vertellen
de geschiedenis en bijzondere verhalen over
de verschillende locaties. Op de
vijf locaties kom
je speciale gevelbordjes tegen met
QR-codes die je
kunt scannen om
de tours te volgen. Zo wordt
het Zuid-Limburgse katholiek
verleden geplaatst in het heden en in de toekomst en kan
het aansluiting vinden bij de Xen Y-generatie (geboren tussen
respectievelijk 1956-1970 en
1971-2000).

Een duurzame toekomst voor
religieus erfgoed
Het religieus erfgoed in ZuidLimburg wordt op deze manier
binnen een toeristisch perspectief geplaatst. Dit ter ondersteuning van een duurzame
toekomst voor kerken en kloosters en ter bevordering van de

toegankelijkheid
van de betreffende gebouwen in
Zuid-Limburg. Er
is hierbij aangehaakt op de ‘Route
vol Verwondering’,
die in de
Grensmaasvallei
al op meer dan 30
locaties op deze
manier gerealiseerd is.
Een voorbeeld van de 360-gradentour is te bekijken via https://360.visitzuidlimburg.nl/
dekluis/.
Een voorbeeld van de audiotour is te beluisteren via https://izi.travel/nl/bbc1-rolduc/
nl.
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De gezellige weekmarkt van

Simpelveld

Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

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

VISHANDEL
FRANS ERKENS

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.

per kilo

Kibbelingen

26
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Hollandse nieuwe

met saus

met uitjes
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225
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Sudokupuzzel | week 26

- 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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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

Kabeljauwhaas

Advertentie/redactie-adres

Kleintjes

Binnen- en
buitenschilderwerk

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

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

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

Kapper
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‘Werken met de
e-overheid’

KVW Bocholtz
van start!

GULPEN-WITTEM - Bibliotheek
Gulpen-Wittem biedt de gratis computercursus ‘Werken
met de e-overheid’ aan. Tijdens
4 bijeenkomsten leert u werken
met uw DigiD op de websites
van onder andere de belastingdienst, het UWV en Gemeente
Gulpen-Wittem.
De overheid doet steeds meer
via het internet. Of het nu gaat
om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het
doorgeven van een verhuizing.
Bij interesse kunt u zich alvast
vrijblijvend opgeven via 0434506220 of aan de balie in de
bibliotheek.

Bijna is het weer zover. Het
KVW staat voor de deur. Om
er een onvergetelijke tijd van te
maken kun je je inschrijven op;
Dinsdag 5 juli van 19:00 – 21:00
uur
Woensdag 6 juli van 12:30 –
15:00 uur
Vrijdag 8 juli van 19:00 – 21:00
uur
Locatie: Sportcafé Wijngracht
9, te Bocholtz.
Er is een mogelijkheid om te
pinnen.
Je kunt je ook nog steeds aanmelden als leiding, lees dan het
stukje hieronder!!
Ben jij 13 jaar of ouder?
Woon jij in Bocholtz of heb je
in Bocholtz op de basisschool

gezeten?
Vind jij het leuk om het ouderwetse KVW gevoel te
herbeleven?
En wil jij andere kinderen ook
zo een onvergetelijke herinnering meegeven?
Dan zoeken wij JOU!!
-V
 an 29 augustus tot en met 2
september;
-K
 ijk voor het programma op
www.kvwbocholtz.nl;
-M
 eld je als jeugdleiding (in
opleiding) aan via
www.kvwbocholtz.nl;
-B
 ij vragen mail:
info@kvwbocholtz.nl
Op de hoogte blijven van alle
KVW-nieuwtjes? Volg ons dan
op Facebook en Instagram (@
KVWBocholtz)
Groetjes Team KVW Bocholtz

Leo’s Haarstudio
Ambulante kapper
Ik kom naar u thuis.
Kijk voor prijslijst op
www.leos-haarstudio.nl
06 - 18 25 48 99

Wandeling
Zondag 3 juli wandeling te
Mesch.Vertrek 12 .00 uur aan
de kerk. Tempo 4 km per uur.
Halverwege de wandeling is
er een koffiepauze. Bijdrage
1 euro. Zondag 10 juli wandeling uit Noorbeek. Ook om
12.00 uur vertrek! Startplaats
bij de kerk. Inlichtingen over
de wandelingen bij Norbert 06
43582754 of 043 4504673
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Nieuw college
geïnstalleerd
SIMPELVELD - Op maandag
20 juni is het nieuwe college aangetreden in de gemeente Simpelveld. Het was nog
even spannend of het op die
dag wel zou kunnen doorgaan.
Samen1 maakte bezwaar omdat de voorstellen een dag te
laat waren aangeleverd. Het
door de raad zelf afgesproken
reglement vereist dat aanlevering 7 dagen tevoren moet gebeuren. Dit was best een vraagstuk, maar de woorden van
heer Weijers boden een uitweg.
Één dag te laat op 7 dagen zou
niet acceptabel zijn, één dag
te laat op 3 maanden wel. Met
andere woorden: er kan afgeweken worden van een reglement. 4 Fracties besloten daarop met ruime meerderheid dat
de raadsvoorstellen behandeld
konden worden.
Opvallend was vervolgens dat
het afwezige raadslid van fractie Samen1 blijkbaar voldoende
tijd had gehad om het coalitieakkoord inhoudelijk diepgaand
te bestuderen. Fractieleider
Honings van Samen1 las zijn
uitgebreide brief voor. Reageren
op de inhoud had echter weinig
zin gezien de afwezigheid van
desbetreffende persoon.
De 4 nieuwe wethouders werden met 10 tegen 4 stemmen
benoemd. Na ieders beëdiging
klonk applaus, echter niet vanuit de fractie Samen1. Deze
fractie kon wel instemmen met
benoeming van de 4 nieuwe
raadsleden, felicitaties bleven

Graag vragen wij collectanten
voor Het Gehandicapte Kind
Collecte in de maand
november. U doet goed werk!
Opgeven telefoon
06 43582754 / 043 4504673

helaas achterwege.
Samen1 memoreerde ook het
verloop van de stemmen die
partijen in verschillende jaren behaald hadden. Dat een
kandidaat met 138 of zelfs 123
stemmen op zijn naam wethouder kon worden, was een issue. Waarom mag men zich afvragen? Een wethouder kan
ook buiten de lijst om benoemd worden en heeft in dat
geval nul stemmen. Het gaat
er toch om dat het gedachtengoed van een fractie en een coalitie wordt omarmd. Juist ja,
Samen1 verbindt

3

zonnebril 119.incl. glazen op sterkte vanaf €

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

4
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Onze
aanbiedingen:
t/m
zaterdag a.s.
di. & wo. aanb.

Halskarbonade
500 gr. €

5.50

do. / vr. / za. aanbiedingen
VERS VLEES

6.75
500 gr. € 4.75 Gem. speklapjes
500 gr. € 5.25
kant & klaar
Gem. halskarbonade 500 gr. € 5.50
Zuurvlees
500 gr. € 6.25
500 gr. € 7.75 Kip schnitzels

Boomstammetje

Spaghetti
500 gr. €

Woensdagtocht
Simpelveld 6 juli
SIMPELVELD - Wsv NOAD or-

ganiseert op 6 juli a.s. een
Woensdagwandeltocht vanuit
in Simpelveld.
De woensdagtochten zijn ideale tochten voor iedereen die op
zoek is naar een ontspannen
en gezond uitje op een doordeweekse dag tegen wandelvriendelijke prijzen.
Iedere Woensdagtocht kent
steeds nieuwe routes en paden
die u kennis laten maken met
al het mooie dat Simpelveld en
omgeving te bieden heeft.
Het uitzetten van de wandelroutes is in de vertrouwde handen van de parkoersbouwers
van wsv NOAD.
Men kan de 5 en 10 km wandelen, wilt u 15 km wandelen dan
kan dit ook door na de lus van
10 km ook nog de lus van 5 km
te wandelen.
Op woensdag 1 juni wandelt
de 5 km via rustige veldwegen richting Over-Eys om via
Bulkemsbroek terug te komen

Marktconcert in de
Kopermolen Vaals
Orgelconcert met Poppeia
Berden | Dinsdag 5 juli | 12
uur | De Kopermolen, von
Clermontplein 11, Vaals
Op 5 juli is Poppeia Berden aan
het monumentale Hilgers-orgel
in der Kopermolen in Vaals
te beluisteren. Poppeia is bezig met een Master studie orgel in Maastricht bij Marcel

4.75

Fruitsalade
op de startlocatie.
Het parkoers van de 10 km
brengt de wandelaar via de
Baneheide en Bocholtzerheide
naar de rustgelegenheid bij
de schutterij in Orsbach.
Vervolgens gaat het via
Vlengendaal over rustige veldwegen terug naar de start in
Simpelveld.
Startplaats: Brasserie Perron 4,
Stationstraat 20, Simpelveld.
Starttijd: 10 en 15 km van 08.00
– 13.00 uur | 5 km van 08.00
– 14.00 uur. | Het startbureau
sluit om 16.30 uur.
Inschrijfgeld: € 3,00. Leden van
erkende wandelsportorganisaties ontvangen € 1,- korting.
Kinderen tot 14 jaar onder begeleiding van een volwassene gratis. Er zijn verschillende stickers te koop voor € 0,25.
IVV stempel is aanwezig.
Bij de inschrijving ontvangt iedere wandelaar een versnapering voor onderweg.
Inlichtingen: Han Pirovano,
tel. 06-12534731
e-mail:info@wsv-noad.nl
website: wsv-noad.nl
Verheggen en Hans Leenders.
Hier heeft zij ook haar Bachelor
cum laude afgesloten. Verder
volgde zij masterclasses bij
o.a. Olivier Penin in Parijs. In
haar concertpraktijk speelt
naast solistisch spel begeleiden een grote rol. In 2018
heeft Poppeia de 3e prijs behaald bij het “Internationale
Orgel-Gesangs- Wettbewerb”
in Neuss samen met haar duo
partner Eva Diederix. Ook heeft
Poppeia haar medewerking
verleend aan verschillende kin-

500 gr. €

Varkensfricandeau

500 gr. €

VLEESWAREN

Mosterd spek

5.25 Kozakkenbraten
Geb. gehakt

1.69
100 gr. € 2.49
100 gr. € 1.45
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

Cent Mille Chansons
100.000 Liedjes
Zaterdag 2 juli | Aanvang
20.00 uur | De Kopermolen,
von Clermontplein 11, Vaals |
Entree € 12,- | Vrienden € 10,- |
www.dekopermolenvaals.nl |
Tel: 043 306 46 68
Zangeres Ghislaine Mommer
en pianist Clemens Hoffman
hebben twee passies: muziek
en Frankrijk! Samen vormen zij
het duo Cent Mille Chansons.
Na drie uitverkochte concerten in de Kopermolen hebben Ghislaine en Clemens een
nieuw programma samengesteld uit het immense aanbod
van prachtige Franse chansons. Het programma bevat dit
jaar ook een ‘touche de nouvelle vague’ want naast de bekende chansons van Jacques Brel,
Edith Piaf en Charles Aznavour
maakt u ook kennis met nummers van jongere artiesten zoals ZAZ en Barbara Pravi en
een aantal eigen geschreven
dervoorstellingen en opera’s.
In samenwerking met Marijk
Greweldinger schreef zij de
voorstelling Op reis met Johann

chansons.
Gastartiest is dit jaar de fenomenale trompettist uit het
Zuiden: Marc Huynen. Dat hij
zijn sporen ruimschoots verdiend heeft blijkt uit de vele
cd’s die hij maakte en optredens met o.a. the Glenn Miller
Bigband. Tijdens dit chansonconcert laat hij ook een andere muzikale kant horen, namelijk het ingetogen en passievolle
karakter van het chanson.
Sebastian Bach. Op het programma staat o.a. de Canzona
van J.S. Bach.
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86-Jarige bas-bariton Hans Scheijen
maakt na 54 rijke vocale jaren laatste buiging
- door Jef Bonten-

SIMPEVELD - De 86-jarige basbariton Hans Scheijen uit
Simpelveld maakt een laatste
buiging. Een finaal eerbetoon.
Een definitieve exit die werd
in gang gezet, zo weet Scheijen
intuïtief-zeker, na de eerste
Moderna-booster van 9 december 2021… Twee dagen opname
in Zuyderland Heerlen, waarbij diverse scans met longsignalen om het veel rustiger aan
te gaan doen zichtbaar werden. De geconstateerde spikkels op zijn longen lijken te duiden – zonder dat daarvoor het
bewijs geleverd wordt - op de
nu opeens manifeste restanten van een 17-jarig silicosemijnverleden als ondergronder
op de staatsmijn Wilhelmina
Terwiselen. De revalidatie en
een maandenlange terugval eisten in het voorjaar van 2022
bij de Simpelveldse solist hun
tol. Het dagelijkse ochtendritueel met geroutineerde inzingoefeningen vanuit het middenrif
en de 5 à 6 km lange geaccidenteerde wandeling in en rond
Simpelveld bleken opeens een
brug te ver. Hij bleek en bleef
ongewoon kortademig en trof
de ingezette tonen- en intervallenreeks hoe langer hoe minder.
De haperende fysieke gezondheid ging bij de geroutineerde bas-bariton opeens gepaard
met een mentale blokkade. Hij
wilde geen compromissen sluiten bij wat voorheen altijd muzikaal en zangtechnisch verantwoord was geweest. Daarom
hakte hij enkele weken geleden
de knoop resoluut door: Basta!
Alleen een handjevol familiale
insiders was daar aanvankelijk
van op de hoogte.

Professional en freelancer
Na 54 rijke, vruchtbare en suc-

cesvolle jaren als professionele en later freelance solistvocalist is het goed geweest.
Hoogste tijd om ook zijn eigen
vocaal ensemble, bestaande uit
Miep Smits, Bertine Doven en
Wilmie Spierts, dat met hem tijdens de soms uiterst beperkt
toegankelijke twee voorbije jaren van Requiemdiensten (gemiddeld 6 per maand), jubilea
en gelegenheidsvieringen in verzorgingshuizen en kerken, en
ook al ruim 20 jaar daarvoor in
de Lückerheidekliniek (2x per
maand), voor een passende vocale omlijsting zorgde, te informeren en dank te betuigen.
Niet verwonderlijk dat de anders zo beweeglijke stembanden
van Miep, Bertine en Wilmie
even stilvielen. Nochtans was er
veel begrip vanwege zijn hoge
leeftijd.
Hans: “Ik heb hen wel eens aangegeven dat het alsmaar moeilijker begon te gaan vanwege
mijn teruglopende conditie en
gezondheid.” Dat alles combineert hij nu met een voorval uit
2016, toen hij thuis tv kijkend,
plotsklaps wegzakte, waarna
in het De Weverziekenhuis van
Heerlen een TIA werd vastgesteld. Er was toen 2 maanden
revalidatie thuis noodzakelijk.
Tijd destijds om het seniorenkoor ‘Zingend door het Leven’ in
Eys, waar het ledenaantal drastisch terugliep, adieu te zeggen.
Dat alles plaatst de waarschuwing van de chirurgen van destijds (“Wees op je hoede!, want
je hebt een druk leven achter
de rug!”) wellicht verlaat in het
juiste daglicht.
Het geplande optreden tijdens
een huwelijksmis in HouthemSt. Gerlach op 25 juni 2022
moest eveneens worden gecancelled. Ook het Lief en Leedkoor
in Banholt, dat hij na Avanti aldaar jaren leidde, en waaraan
hij als solist verbonden bleef,
kreeg midweegs 2022 een vaarwel te horen.
Datzelfde gold drie weken geleden ook voor de twee dirigenten Jean Lardinois en Bart van
Kerkvoort, de twee trouwe pianisten en organisten, die hem al
die tijd bijstonden.
Petrus rol in the passion
Voor een editie van The Passion
II in Zumpelveld (anno 2023 ?)
liet Scheijen meteen op voorhand weten zich niet meer noch
mentaal noch fysiek te kun-

nen opkrikken. Recentelijk reageerde pastoor René Pisters
van de Parochiefederatie De
Pelgrim (Simpelveld-BocholtzUbachsberg / Klimmen) nog per
kerende post op zijn afscheidsmail, als volgt: “Wat jammer dat
je noodgedwongen moet stoppen. Het was altijd een lust om
naar jou te luisteren. Je had een
heel mooie en warme stem.
Dank dat je altijd bereid was om
te zingen bij gelegenheid (uitvaart / jubileum, enz.), ook in
coronatijd stond je graag voor
ons klaar. Ook denk ik graag
terug aan je Petrus rol in The
Passion tijdens 5 opvoeringen in
september 2028: supergaaf. En
op de uitvaart van mijn vader!
Veel dank nogmaals. We zullen
je stem gaan missen.”
De immer benaderbare en voor

Wilhelmina in Terwinselen,
switchte hij in 1966 als
Simpelvelds seinhuiswachter over naar de later soepel op
zijn derde carrière reagerende
Nederlandse Spoorwegen.

iedereen aanspreekbare Hans
Scheijen, een rasechte streekgenoot, die bij vele harmonieën,
fanfares en koren als kwalitatief
betrouwbare solist goed aangeschreven stond, toont zich
bij zijn laatste buiging dankbaar, trots maar ook realistisch:
“Ieder afscheid doet pijn. Maar
wie heeft dat zo lang mogen
volhouden?!”

komen. Dit gezelschap bestond
o.a. uit de toenmalige directeur van de brouwerij, Guus
Brand, Karl Franssen, vertegenwoordiger van de brouwerij en
de beroemde tenor Tom Brand
(broer van Guus Brand), met
zijn Amerikaanse echtgenote, de befaamde mezzosopraan
Nan Merriman. Opeens werd ik
op de schouders getikt en men
vroeg mij om even bij de familie Brand aan tafel te komen zitten, om te vertellen wie ik was
en wat ik zoal deed.”
Het Wijlrese gezelschap bleek
echt aangenaam verrast te zijn
door zijn welluidend en volumineus stemgeluid. Hans: “Zo
werd mij gevraagd of ik dezelfde week nog ‘s vrijdags op
auditie wilde komen op het
Conservatorium te Maastricht.
De auditie slaagde in alle opzichten, mijn leven kwam in
een nieuwe stroomversnel-

Historishe terugblik
Hans Scheijen werd geboren op
9 april 1936. Hij begon, zoals velen in het kloosterstadje, in het
Knapenkoor en kerkkoor van
de oude, strenge koster Nicola
Coenen. Al met 13 jaar brak zijn
stem, en één jaar later maakte
hij zijn intrede bij Mannenkoor
David, dat ook in 2022 de partituren aan de wilgen moest
knopen. Na 17 jaar als ondergronds mijnwerker werkzaam
te zijn geweest op de Staatsmijn

Interventie tenor tom brand
Reeds 31 jaar oud, kreeg op
Carnavalsdinsdagmiddag 1968
in zijn stamcafé Brand’s Quelle
bij het spontaan en fortissimo
Tieëkezinge met zangersvrienden in hartje Zumpelveld het
toeval een historisch door talentwerving bepaald zetje. Hans
herinnert zich met pretoogjes: “Hierbij zong ik zoals vaker de hoogste noot. Zonder dat
ik er iets van gemerkt had, waren er een paar mensen van de
directie van de Brand’s bierbrouwerij, het café binnenge-
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ling terecht. De maandag daarop kon ik al beginnen aan het
Conservatorium te Maastricht.
Dat was sneller besloten dan gedaan… Want daardoor moest
ik op stel en sprong mijn bestaan veranderen. Ikzelf bleef
er vrij nuchter onder, omdat ik
niet wist wat er met mij ging gebeuren. Het was middenin het
lopende studiejaar dat ik onvoorbereid en met een ongewisse toekomst als perspectief, bovendien gehuwd met Christel
Scheepers, en als vader-kostwinner van twee kinderen van 8
jaar (John) en 1 jaar (Claudine),
met de zangstudie aan het
Maastrichts Conservatorium
begon.”
Dag en nacht studeren
De combinatie met zijn beroep van seinhuiswachter bij
de spoorwegen was een ‘must’,
waarbij hij allerwegen steun en
improvisatie ondervond, omdat er natuurlijk ook brood
op de plank moest blijven ko-

men. Hij: “Tom Brand was
mijn eerste zangleraar aan het
Conservatorium. De studie was
keihard, want ik moest werkelijk dag en nacht in de boeken
duiken om zo snel mogelijk de
muziektheorie onder de knie te
krijgen. Er werd een Yamahapiano gekocht en er werden pianolessen genomen om mezelf
te kunnen ondersteunen tijdens het oefenen. De studie verliep tamelijk goed. In 1973 ben
ik dan ook ‘met onderscheiding’
afgestudeerd.”
Hij zegt dankbaar veel steun te
hebben ondervonden van zijn
oud-collega’s bij de spoorwegen,
die vele diensten van hem overnamen, wat het dilemma om te
moeten kiezen tussen professionaliteit en freelance-schap
niet vergemakkelijkte. Omdat
hij ook een studie in Parijs bij
de beroemde grootheid Pierre
Bergerac kon beginnen.

Krantenkoppen en radio en
TV gewaagden van een vocale ontdekking gelijk een muzieksprookje, maar i.t.t. wat de
media sensatiebelust opklopten,
was de praktijk-van-alledag een
stuk harder en rauwer. Ook de
plotse dood van zijn mentor, de
lyrische tenor Tom Brand, vader
van 10 kinderen, op 6 oktober
1970 in Eys op slechts 53-jarige leeftijd, was een hevige schok
geweest.
Doorbraak via Mies Bouwman
Over optredens had hij nochtans al tijdens zijn studie niet
te klagen, maar de echte doorbraak lukte door zijn eerste
succesvolle live TV debuut bij
Mies Bouwman, waar hij samen met de Limburgse tenor Willy Caron het beroemde duet uit de Parelvissers van
Bizet mocht zingen. Nog tijdens de uitzending kreeg Mies
Bouwman een telefoontje voor
hem van Phonogram, de platenmaatschappij van Philips. Die

bood Hans aan om in samenwerking met de Maastreechter
Staar zijn eerste langspeelplaat
(LP) op te nemen. Via Mies
Bouwman belandde hij ook bij
Muziekmozaïek, het TV programma van Willem Duys, wat
de nationale bekendheid en de
internationale reputatie in o.a.
België, Duitsland en Luxemburg
komeetachtig deed stijgen.
Detmold, Saarbrücken,
Freiburg, Hannover,
Karlsruhe, San Sebastian,
Canada, Israël…
Op 42-jarige leeftijd werd hij in
1978 na een eerste manmoedige
auditie als operazanger als bassolist aan het Landestheater
Detmold in Duitsland aangenomen. Van daaruit stapte hij
over naar het Staatstheater in
Saarbrücken en zo kreeg zijn
carrière verder vorm. Zijn specialisme van bas-bariton beteken-

de dat hij prima geoutilleerd en
allround was, d.w.z. als bas had
hij een goede baritonale hoogte waardoor hij hogere basrollen
kon vervullen. Van de 40 operarollen en oratoria beschouwt
hij die van Porgy in Gershwins
opera ‘Porgy and Bess’ als geslaagdste. Deze was destijds
ook in het theater in Heerlen
te zien, waar een minutenlange staande ovatie bij zijn aantreden met het Landestheater
Detmold dwong de ingezette beginmuziek te stoppen. Hij
vervulde ook hoofdrollen in
opera’s van Wagner tot Verdi,
Mozart e.a., zowel in Nederland
alsook in diverse Europese landen. Tot de verbeelding spreken zeker ook de drie concertreizen naar Canada, Engeland
en Joegoslavië. En zijn trip met
de EO-TV in 1988 naar Israël,
dat het 40-jarig bestaan van het
Heilig Land herdacht.
Freelancer
Na ongeveer 10 jaar nomadenbestaan en werken aan
Operahuizen in Duitsland koos
hij ervoor om definitief freelance te gaan werken en weer
vast thuis te gaan wonen. In eigen land kreeg Hans alsmaar
meer bekendheid. Regelmatig
was hij op TV en radio te zien
en horen. Ook zijn vele liederenrecitals in het hele land, met als
hoogtepunt zijn optreden in de
concertzaal van Paleis Het Loo
in Apeldoorn, zijn het waard gememoreerd te worden.
Verder heeft hij meegewerkt
aan een 40-tal geluidsdragers,
waaronder een 5-tal solo LP’s
en CD’s. In het jaar 1993 heeft
hij, inmiddels 25 jaar solist, een
prachtige en door het bedrijfsleven gesponsorde Solo CD opgenomen met de titel ‘Hans
Scheijen in Concert’. De CD
‘You Never Walk Alone’ met het
Katwijks Mannenkoor, met solozang van Scheijen, werd destijds geschonken aan Koningin
Beatrix.
Op latere leeftijd volgde hij aan
het Conservatorium Maastricht
nog een opleiding tot koordirigent, waarvan de Banholter
koren Avanti en het Lief- en
Leedkoor, en ‘Zingend door het
Leven’ in Eys hebben kunnen
profiteren. Met ‘Zingend door
het Leven’ i.sm. Mandoline orkest Sorriënto uit Simpelveld
werd er een fraaie CD
‘Kerstklanken’ opgenomen.
Ook werkte Hans Scheijen in
zijn nadagen als solist mee
aan vele concerten voor de gemeenschap in kerken en verpleeghuizen en verzorgingscentra. Voor zijn de vele optredens
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in deze richting werd hij in
het jaar 2007 verrast met een
Koninklijke Onderscheiding:
Lid in de Orde van Oranje
Nassau. En in november 2008
(hij was inmiddels 40 jaar beroepszanger) werd er i.s.m. zijn
beide koren uit Eys en Banholt
een aparte CD ‘JUBILATE’ uitgebracht. Hierop staan solo’s
van Hans, duetten en solo’s in
samenwerking met de beide
koren.
Prachtige tijd
Hans Scheijen verwijst aan het
einde van het gesprek (de desgevraagde keuze is hondsmoeilijk) naar twee aspecten
uit zijn carrière, die bij hem
een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten: de liederen van Maurice Ravel, gezongen met het symfonieorkest van
Bordeaux in badplaats SaintJean-de-Luz in het departement Pyrénées-Atlantiques.
En een identiek optreden in
San Sebastian in de autonome
Spaanse regio Baskenland met
hetzelfde Symfonieorkest van
Bordeaux. En dan als geintje
zijn tijdens een privé-vakantietrip in Gaudi’s Sagrada Familia
in Barcelona zelf met volumineuze stemverheffing aangeheven aria als toerist ter plekke.
“Onvergetelijk!”
“Ik kan u zeggen dat dit beroep
mij veel muzikale voldoening
heeft gebracht. Ik wil dan ook
iedereen danken die hieraan
heeft meegewerkt.”
Coronaperiode met liederen
vol vertroosting
Het tweede en laatste aspect uit
zijn nu voltooide 54-jarige zangcarrière betreft zijn regelmatige zangkwartet uitvoering tijdens coronatijd-uitvaarten en
jubilea met de sopranen Miep
Smits, Bertine Doven en Wilmie
Spierts, begeleid door de dirigenten/organisten/pianisten Jean Lardinois en Bart van
Kerkvoort.
Hij noemt vol meditatieve spirit, als betrof het zijn eigen verscheiden, o.a. van Antonin
Dvorák de liederen Wende Dich
zu mir; en Höre, Gott, mein
Flehen; Schwarze Madonna;
het Ave Maria van Schubert; en
het Ave Maria van Gerard Sars
(in het dialect). Natuurlijk ook
Ich bete an die Macht der Liebe;
van de Völser Bröchelers Wied
es de Wind; Panis Angelicus van
César Franck; Ruhe in Friede
in aller Seele; Sjun Zumpelveld;
zijn eigen Mijn Kapelke op der
Roeëputs (met muziek van Bart
van Kerkvoort); en Gef miech
ing Hank.
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Prachtige zomerwandeling
over 3 afstanden in en rondom Eys
EYS - Op 3 juli 2022 wordt, na
twee jaar Covid, wederom de
jaarlijkse Zomerwandeling
georganiseerd door WC St.
Agatha uit Eys. Voor veel wandelaars een van ‘de’ wandeltochten waar naar uitgekeken
wordt vanwege het afwisselende aanbod van de 3 te wandelen afstanden in een prachtige,
heuvelachtige en schilderachtige omgeving, in en rondom
het hoog geprezen, mooie dorp
Eys. Een gevarieerde natuur- en
monumentenverkenningstocht
langs eeuwenoude boerenhoeven, typerende vakwerkbouw,
monumentale kastelen en met
natuurpanorama’s over een der
mooiste 5 sterren-uitsneden uit
het veelgeroemde Heuvelland.
Met de nostalgische stoomtrein
van het ZLSM-Miljoenenlijntje
soms puffend nabij.

Drie afstanden
Dit jaar staan 3 routes op het
programma waaruit te kie-

zen valt: een tocht van 8,5 km,
17 km en 25 km. Starttijd is
07.00 uur in de sportkantine van SV Zwart-Wit ’19 van
Sportpark Hanzon, gelegen aan
de Hoebigerweg 40, 6287 AT
Eys. De laatste vertrektijd is
omstreeks 12.00 uur. Kinderen
t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Er is een IVV-stempel
aanwezig.
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig bij het Sportpark
en op de grote parkeerplaats
bij de Gymzaal, gelegen aan de
Kanariestraat.
Er is één ‘rustpost’ ingericht op
een supermooie sfeervolle en
verkoelende locatie, waar gezorgd wordt voor een hapje en
een gekoeld drankje.
Net als voorgaande jaren valt
de organisatie onder auspiciën van de Koninklijke
Wandelbond Nederland.
Wees welkom op zondag 3 juli
in het gastvrije Eys!

Woensdag - 29 juni
GEHAKTDAG,
500gr gehakt & 500gr braadworst € 790
Donderdag - 30 juni
Krakauer BBQ Worst 4 halen, 3 betalen!
WEEKAANBIEDINGEN:
Italiaanse Burgers 25% Korting
Gemarineerde Lamskoteletjes 100gr € 240
MAALTIJD VAN DE WEEK
Bief in Truffelsaus 500gr € 990
& Gratis Roseval Aardappeltjes
Macaronisalade 100gr € 130
Zalmsalade 100gr € 270
Vleeswaren Duo 200 gr € 490
Rookvlees / Berliner
Kloosterplein 2, 6369 AW Simpelveld

Repaircafé
in Gulpen
GULPEN - Zoals elke eerste zaterdag van de maand is op zaterdag 2 juli het Repaircafé
weer open. Dit is een van de activiteiten van ‘Leven naast de
brouwerij’. Dit is een mooie gelegenheid om thuis eens te kij-

Joost van Can

Onderhoud
Reparaties
APK-keuring
Aircoservice

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

Maak zelf een afspraak!

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

Telefoon: 045-5444355
like ons op FB

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

ken naar spullen die niet goed
meer werken, maar waarvan
het toch zonde is om weg te
doen. Of misschien is wel iets
kapot gegaan, waarvan u zich
afvraagt of en hoe het nog kan
worden gemaakt. Weggooien
kan altijd nog, en als iets een
tweede leven gegeven kan worden is dat niet alleen fijn voor
de portemonnee, maar voorkomt ook dat onze afvalberg
alsmaar groter wordt.
Al met al reden genoeg om een
bezoekje te brengen aan het
Repaircafé. Handige vrijwilligers zitten met het nodige gereedschap klaar om samen met
u naar uw kapotte spullen te
kijken. Van huishoudelijke apparaten tot muziekapparatuur,
van tuingereedschap tot speelgoed. Mochten er eventueel onderdelen vervangen moeten
worden, dan moet u die – nu, of
een volgende keer – zelf meebrengen. Het Repaircafé is vrij
toegankelijk, maar een bijdrage
bij reparatie wordt op prijs gesteld om zo de kosten van deze
gezellige en duurzame activiteit te dekken. ’t Gulper Hoes is
goed bereikbaar, ook voor wie
minder goed ter been zijn.
Zaterdag 2 juli van 10.00 tot
12.30 uur in ’t Gulper Hoes,
Rosstraat 5 te Gulpen.
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Informatie
2022

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

week 26

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.

Vier wethouders in gemeente Simpelveld
Simpelveld heeft sinds deze
week vier wethouders.
De gemeenteraad heeft
maandag 20 juni tijdens
de extra raadsvergadering
ingestemd met de benoeming
van Thijs Gulpen, Andrea
Ernes, Hub Hodinius en Wiel
Schleijpen als wethouders.
Tijdens de collegevergadering
van dinsdag 5 juli wordt
de portefeuilleverdeling
vastgesteld.
Op de foto waarnemend
burgemeester Dion Schneider
met de vier wethouders van
gemeente Simpelveld.

Nieuwe website gemeente Simpelveld
Helder, duidelijk, informatief en eigentijds,
dat zijn kenmerken van de nieuwe website
van gemeente Simpelveld. Met de meest gevraagde producten helder op de homepage,
alle actualiteiten bij elkaar én een opvallende
knop naar de toeristische informatie Sinds 21
juni 2022 te raadplegen via www.simpelveld.
nl.
Uw opmerkingen over de website kunt u
doorgeven via info@simpelveld.nl met vermelding van ‘website gemeente Simpelveld’.
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Voor eventjes op de stoel van een raadslid
Hoe voelt het om op de stoel van een raadslid te zitten? Daar kunnen de leerlingen van
groep 8 van basisschool de Meridiaan en
Brede School Bocholtz u antwoord op geven.
Vorige week namen ze deel aan ‘Democracity’.
Al jarenlang is het gebruikelijk dat leerlingen
te gast zijn in het gemeentehuis om letterlijk
op zo’n stoel in de raadszaal te gaan zitten
en te ervaren hoe het is om te overleggen,
beargumenteren, keuzes te maken en tot
consensus te komen. Dat doen ze door het
spel ‘Democracity’ te spelen. Doel is om
samen een stad te bouwen. Het is aan de
leerlingen om democratisch te beslissen wat
er wordt gebouwd. Bedrijven? Of ruimte voor
groen? Liever een groot ziekenhuis of toch
een basisschool? Het budget is beperkt, dus
er moest echt gekozen worden.
Het spel Democracity is ontwikkeld door
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat: www.prodemos.nl

E Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers
Alarmnummer Ambulance/
Brandweer/Politie

112

In niet-levensbedreigende situaties
Brandweer

0900 09 04

Politie

0900 88 44

Dierenambulance

088 811 3510

Huisartsen Oost. Z.-Limburg (045) 577 88 44
Voor spoedgevallen na 17.00 uur
en in weekend en op feestdagen

Gemeentehuis

(045) 544 83 83

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

0800 70 00

Storingsnummers
Nationaal storingsnummer
gas en stroom

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

Foto Democracity

Blauwe zone in
kern Bocholtz
Met ingang van 1 juni jl. is de ‘blauwe zone’
in de kern van Bocholtz van kracht gegaan. In
deze zone met de herkenbare blauwe markering bij de parkeervakken mag u kort parkeren (1 uur) met een parkeerschijf. U mag de
toegestane parkeertijd niet overschrijden. In
het centrum geldt een parkeerverbod(zone)
voor alle locaties buiten de gemarkeerde
(blauwe) parkeervakken. Handhaving zal toezien op het juist parkeren in de parkeervakken én het juiste gebruik van de blauwe zone.

Deponeren
hondenpoepzakjes
in afvalbak
Beste hondenbezitter,
Afgelopen periode hebben wij helaas moeten constateren dat meerder kolken door
hondenpoepzakjes verstopt zijn geraakt.
Middels dit bericht willen wij u er nogmaals nadrukkelijk op attenderen om geen
hondenpoepzakjes in de kolken te deponeren. Naast het feit dat kolken hierdoor verstopt raken brengt u ook onnodig plastic
in het milieu, met alle gevolgen van dien
voor de flora- en fauna. Een groot deel
van de straatputten is inmiddels niet meer
aangesloten op de zuiveringsinstallatie,
waardoor het afval (plastic) rechtstreeks in
de beek terecht komt. Daarnaast zorgt dit
voor onnodige hoge onderhoudskosten.
Op meerdere locaties in de gemeente
heeft u de mogelijkheid om de hondenpoepzakjes in een afvalbak te deponeren.
Laten we samen de schouders eronder zetten voor een schoner Simpelveld! Bedankt
voor uw medewerking.
Hartelijke groet,
Team beheer openbare ruimte
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ArcheoFestival Sempervivetum MMXXII
26 tot en met 28 augustus 2022

Bocholtz en Simpelveld vormen de grenzen
van dé archeologische hotspot van Limburg.
Dit gebied heeft in de Romeinse tijd een
enorme betekenis gehad en wordt dan ook
niet voor niks de Romeinse Vallei genoemd.
Het hele gebied herbergde vele Romeinse
vondsten. Zo zijn er maar liefst 2 Romeinse
villa’s en een Romeinse sarcofaag* opgegraven, alsook een Romeinse weg. Bovendien
liggen er nog twee villa’s onder de grond
en is er een Romeins grasveld aangetroffen.
Daarnaast lag er ook nog een steengroeve,
waar Bocholtzer kalksteen werd gedolven.
Een rijkelijk aantal zilveren Romeinse munten
is een van de vele schatten die verborgen
lagen.
* In 1930 werd in Simpelveld de Sarcofaag
van de Dame van Simpelveld gevonden.
Deze sarcofaag is uniek omdat niet de buitenkant, maar de binnenkant rijkelijk was
bewerkt en goed bewaard is gebleven.
Het gebied en de vondsten leveren een schat
aan unieke en deels onbekende verhalen op.
Verhalen die het waard zijn om te worden
verteld. Meesterverteller Marc Hermans
en Marc Charlier van MAXX Event Productions hebben, in opdracht van de gemeente
Simpelveld, deze verhalen in een openlucht
theatervoorstelling gegoten. De scenes
vertellen het verhaal achter de vondsten. Het
ArcheoFestival Sempervivetum brengt op die
manier de geschiedenis tot leven en maakt
de vondsten niet alleen meer tastbaar, maar
zet de vondsten ook in de context van de
geschiedenis van dit gebied.
De bezoekers worden van scene tot scene
begeleid door een verteller die de betreffende scene inleidt. In deze theatervoorstelling ondergaan de deelnemers de verhalen.
Zo maken ze bijvoorbeeld kennis met de

legionair die zijn zilveren munten begraaft,
leren ze de Dame van Simpelveld kennen,
maar zijn zij ook getuige van de onderhandelingen om de Sarcofaag aan te kopen voor de
collectie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De scenes worden deels in het
Algemeen Beschaafd Nederlands en deels in
het Ripuarisch opgevoerd. Ripuarisch is het
sinds de komst van de Franken in deze regio
gesproken dialect. De vertellers, die in het
Nederlands of het Duits de begeleiding voor
hun rekening nemen, zorgen voor eenieder
voor de goede begrijpelijkheid van de scenes.
Startpunt van het ArcheoFestival is Hoeve
Overhuizen. Recent door Zorggroep Meander
in gebruik genomen om bewoners met een
dementie achtergrond te verzorgen. Hier vertrekken de deelnemers in groepen van 25-30
personen met tussenpozen van 20 minuten.
Aangezien de groepsgrootte beperkt is en
het geheel zich in de openlucht afspeelt, zijn
verder geen specifieke Corona-maatregelen
van kracht.
Het theaterparcours wordt te voet of met
de (eigen) fiets, scootmobiel of anderszins
afgelegd. Onder begeleiding van een verteller vertrekt de groep naar de ongeveer 300
meter verderop gelegen eerste scene.
Na de scene bij Hoeve Vlengendaal worden
de deelnemers met een huifkar naar het 700
meter verderop gelegen Romeins Bezoekers-

centrum in Bocholtz gebracht. Daar wordt
de laatste scene gepresenteerd én kunnen
de deelnemers een bezoek brengen aan het
bezoekerscentrum. Hier staat een replica van
de Sarcofaag van de Dame van Simpelveld en
de daadwerkelijke askist van de Heer van Bocholtz. Meerdere vondsten uit de Romeinse
Vallei worden hier getoond. Ook zal een film
van ongeveer 15 minuten te zien zijn. Deze
film, samengesteld door het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden, toont foto’s, filmmateriaal en zelfs Polygoon journaal vanaf
de vondst van de Sarcofaag van de Dame van
Simpelveld tot en met de recente renovatie
in 2021.
De bezoekers gaan vervolgens op eigen gelegen naar het ongeveer 300 meter verderop
gelegen eindpunt, Hoeve Overhuizen. Op
het binnenplein zijn diverse stands rondom
archeologie ingericht en vrij te bezoeken. Tevens ontvangen alle bezoekers bij terugkomst
op vertoon van hun deelnamebewijs een
kop koffie of thee, mét een door de huidige
bewoners van Overhuizen gebakken wafel.
De entree voor het festival bedraagt € 7,50
(inclusief een kop koffie/thee en wafel bij
terugkomst).
Actuele informatie rondom het ArcheoFestival Sempervivetum MMXXII vindt u op
de Facebookpagina www.facebook.com.
sempervivetum.
Dit unieke ArcheoFestival wordt mede
mogelijk gemaakt dankzij de steun van onder
andere de Provincie Limburg, de Via Belgicagemeenten, Visit Zuid-Limburg, IBA Parkstad
en gemeente Simpelveld. Het ArcheoFestival
komt verder tot stand door de nauwe samenwerking met het Museum voor Oudheden uit
Leiden en Zorggroep Meander.
Foto’s: (c) Collectie RMO Leiden
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Officiële bekendmakingen en mededelingen
E Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Voor: legaliseren poort en schuttingen
Locatie: Groeneweg 55
te 6351 JH Bocholtz
Datum ontvangst: 13 mei 2022
Dossiernummer: 2022-032387

E

E

Voor: verbouwen restaurant tot twee
vakantiewoningen
Locatie: Heiweg 200 te 6351 HZ Bocholtz
Datum ontvangst: 13 juni 2022
Dossiernummer: 2022-031192

E

Voor: airco-unit
Locatie: Stampstraat 55
te 6369 BA Simpelveld
Datum ontvangst: 16 juni 2022
Dossiernummer: 2022-032224

E

Voor: ophogen van een perceel
Locatie: Wijnstraat 11
te 6369 GJ Simpelveld
Datum ontvangst: 14 juni 2022
Dossiernummer: 2022-031356

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

E Kennisgeving beschikking wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:
E
Voor: renoveren woning en overkapping, gevelopeningen en aanbouw
kweekkas
Locatie: Huls 107 te 6369 EV Simpelveld
Verzenddatum: 17 juni 2022
Dossiernummer: 2022-022012

E

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

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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E Kennisgeving beschikking wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:
E

Voor: het plaatsen van zonnepanelen in
tuin
Locatie: Neerhagerbos 6 t
e 6351 JJ Bocholtz
Verzenddatum: 22 juni 2022
Dossiernummer: 2022-015134

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de

E Kennisgeving beschikking, wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:
E

Voor: herontwikkeling agrarisch bedrijf
met nevenfunctie kinderdagverblijf
bestaande uit bouwen, afwijken bestemmingsplan, slopen,
brandveilig gebruik en veranderen
milieu-inrichting
Locatie: Kromstraat 6
te 6369 GG Simpelveld
(en nieuwe adres Wijnstraat 8a)
Dossiernr.: 2021-009287

E Evenementenvergunningen
De burgemeester van Simpelveld maakt
bekend dat voor het volgende evenement
vergunning is verleend:
E

Buurtfeest buurtvereniging ‘t Pannes
op zaterdag 2 juli 2022. Hierbij is de Panneslagerstraat te Simpelveld vanaf 10:00
uur tot 01:30 uur afgesloten voor het
doorgaand verkeer.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in
het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan

Volg ons op
Twitter, Facebook
en Instagram
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verzenddatum gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de
beschikking en de bijbehorende stukken zijn
elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na de datum van verzending 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 bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

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

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 juni
2022 gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis
te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking
en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag
in te zien van 9:00 tot 17:00.

- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen zienswijzen
te hebben ingebracht tegen de ontwerp
beschikking.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden
ingesteld door:
- Degenen die zienswijzen hebben ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking.
- De adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheid advies uit te brengen
over de ontwerp beschikking.

kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes
weken de tijd (21 juni 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.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die
termijn beroep is ingesteld en een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan. De
beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift
moet in tweevoud worden ingediend bij
[naam en adres instantie]. 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 de gemeentelijke website.

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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WDZ viert jubilarissendag op 3 juli met liefst 20 jubilarissen
bocholtz - Op zondag 3 juli vieren we bij WDZ liefst 3 jubilarissendagen in 1. De afgelopen
twee jaar kon de jubilarissendag niet doorgaan vanwege het
coronavirus, maar dit jaar halen we dat dubbel en dik in. Dat
doen we op de zondag van het
WDZomerfestival (van 1 t/m
3 juli).
Het programma van de jubilarissendag ziet er als volgt uit:
11.00 uur: Heilige mis in de
Remigiuskerk in Simpelveld
13.45 uur: Interne huldiging
van de jubilarissen
15.00 uur: Receptie
16.30 uur: Start van het feest
Tussen de interne huldiging
en receptie wordt aandacht
geschonken aan de vrijwilligers van WDZestig en aan de
jubilea van de veteranen en
bambini.
60-jarig jubileum
Huub Schepers kennen we tegenwoordig vooral als voorzitter van WDZ. Maar in de afgelopen 45 jaar had Huub ook nog
diverse andere functies in het
bestuur. Daarnaast was hij leider van verschillende teams en
had een rol in de feestcomités
van 25, 40, 50 en 60 jaar WDZ.
Huub kijkt met genoegen terug
op de twee jubileumfeesten, die
hij als voorzitter mocht meemaken, maar ook op zijn koninklijke onderscheiding en de
titel Club van het jaar. Hij is lid
van de accommodatiecommissie en kartrekker van de PR. Hij
is van alles binnen de club op
de hoogte, maakt foto’s en wedstrijdverslagen en vindt altijd
wel iets nieuwswaardigs om
over te schrijven. Met vrouw
Miets, de drie kinderen en zeven kleinkinderen die allemaal
lid zijn kun je met recht spreken van een WDZ-familie.
Piet Haagen hoeft niet per
se op de voorgrond te staan.
Maar op de achtergrond staat
hij wel altijd klaar voor WDZ.
Functies die Piet bij WDZ bekleed heeft zijn onder de andere het vicevoorzitterschap
en leider van meerdere elftallen. Hij is betrokken bij het financieel reilen en zeilen van
de kantine. Voor allerlei technische karweitjes kun je altijd
een beroep op hem doen. Als
voetballer speelde hij op het 1e,
2e en 3e. Piet komt niet alleen
voor het voetbal bij WDZ, maar
meer voor de vriendschappen. Daarom is Piet maar liefst
vijf keer per week bij WDZ te
vinden!

50-jarig jubileum
Peter Smeets begon in de jeugd
en kwam op zijn 16e op het eerste elftal te spelen, waar hij het
maar liefst 17 jaar volhield. Zijn
laatste wedstrijden speelde hij
als 45-jarige op het 7e elftal.
Peter heeft een hoop functies
bekleed bij WDZ: Jeugdleider,
jeugdsecretaris, lid van de
jeugdcommissie, feestcomité 40 jaar WDZ en commissie
Wel & Wee, medeorganisator
van verschillende jeugdtoernooien en -kampen, trainer van
het 2e elftal en de vrouwen,
huis-aan-huis verkoper van
WDZ-loten, scheidsrechter bij
jeugd- en seniorenwedstrijden
en mede-coördinator van het
walking-voetbalteam.
Jos Brands is 52 jaar geleden
lid geworden omdat zijn broer
George een paar voetbalsokken cadeau kreeg als hij een
nieuw lid aanmeldde. Na de
jeugd speelde Jos bij het 1e, 2e
en 3e elftal en de veteranen.
De jaren daarna was Jos actief
als leider van het 1e en 3e elftal en als grensrechter van het
1e. Hij zorgde er ook voor dat
het ledenaantal van WDZ op
peil bleef, door zijn vrouw Toos
en uiteindelijk alle 5 hun kinderen (en inmiddels ook kleinkinderen) aan te melden bij
WDZ. En als de tijd komt dat
hij op de boerderij de laarzen aan de wilgen hangt, wil
Jos graag solliciteren bij de
maandagochtendploeg.
Marc Keulen wordt door
zijn ouders op advies van Jan

Schmitz bij WDZ aangemeld.
Hij bewandelt vervolgens een
succesvolle weg vol kampioenschappen door de jeugdteams.
Ook met het 1e wordt Marc
kampioen. Naast het veld was
Marc leider van het 1e elftal,
jeugdleider/-trainer, scheidsrechter, grensrechter, kantinemedewerker, als lid van de
raad van 4 medeorganisator
van de Sjpassoavend, sponsor en medeoprichter van de
zaalafdeling.
40-jarig jubileum
Wiel Ramakers heeft op het
2e, 3e en 4e gevoetbald. Wiel
is trots op zijn proclamatie tot
7de WDZ-prins, maar vooral ook op de kampioenschappen die hij als leider behaalde en de jeugdspelers die hij
daarin heeft kunnen begeleiden. Daarnaast heeft Wiel een
indrukwekkende lijst met vrijwilligerswerk voor WDZ op
zijn palmares staan. Hij was 12
jaar jeugdleider, tientallen jaren leider bij seniorenelftallen,
was meer dan 20 jaar bestuurslid, leidde de bouwcommissie
bij allerlei verbouwingen op het
complex, was lid van de Raad
van 3 en nog vrijwilliger op tal
van andere vlakken. Kortom,
op Wiel heeft WDZ de afgelopen 40 jaar kunnen bouwen!
Bart Wetzels heeft al talloze
functies als vrijwilliger bekleed
binnen de vereniging: jeugdleider, seniorenleider, penningmeester van de jeugdkampcommissie, lid van VTZ en

medeorganisator van de WDZloterij, Sjelleboomkloep en verschillende toernooien en hij
is ook nog kantinevrijwilliger.
Bart is met voetballen begonnen op de F-jeugd en bij de senioren speelde hij op het 1e en
2e elftal, tegenwoordig nog bij
de veteranen. Momenteel is
Bart leider van de JO12/JO13.
Wim Lauvenberg is de vaste fotograaf bij wedstrijden op
zondag en bij feestjes. Tijdens
zijn voetbalcarrière speelt
Wim op de lagere teams. Naast
het veld was Wim jeugdleider, trainer/leider van de lagere elftallen en grensrechter.
Sinds 2000 zit Wim in het bestuur, waarbij hij zich bezighoudt met activiteiten. Wim is
een van de kartrekkers van de
jubilarissendag en is betrokken bij de sponsor- en accommodatiecommissie. Bij het 50
en 60-jarig jubileumfeest was
Wim tweede voorzitter van de
sponsorcommissie.
Minne Grit komt via zijn
schoonfamilie bij WDZ terecht. Hij speelt op het 2e en 3e.
Trainer Piet Lumey inspireerde
hem zo, dat hij in een seizoen
de meeste trainingen achter
zijn naam kreeg. Het bijzondere daaraan is dat Minne van
Geleen naar Bocholtz moest
komen. Met de brommer.
Daarnaast was Minne trainer
en leider bij de jeugd (E2), het
3e elftal en bij de vrouwen.
25-jarig jubileum
Tim Ortmans heeft zijn mees-
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te wedstrijden gespeeld voor
het tweede elftal, waarmee
hij in 2011 kampioen is geworden. Maar hij speelde ook op
alle andere teams, nu speelt
hij nog op het vierde. Naast
actief voetballer is Tim actief geweest als keeperstrainer bij de jeugd, heeft hij bijdragen aan het buitenprogramma
tijdens WDZestig en was
hij medeorganisator van de
miniveldtoernooien.
Oscar van der Steen speelt op
alle lagere elftallen waar hij
met het vriendenteam meerdere kampioenschappen viert.
Inmiddels voetbalt Oscar op
de veteranen. Hij was actief als
jeugdleider, betrokken bij de organisatie van het jeugdkamp,
was secretaris van het WDZbestuur en doet nu nog de
ledenadministratie.
Bert Schijns staat bekend als
‘Bootcamp Bert’, vanwege de
bootcamp training die hij op
het WDZ-complex geeft. Maar
Bert is ook jeugdleider geweest, draait kantinediensten,
is scheidsrechter, zit in de Raad
van 4, organiseerde de dartcompetitie en klust als schil-

der. Zijn voetbaljaren heeft Bert
vooral op het 2e gesleten en
daarna bij de veteranen.
Hub van Houtem is begonnen
bij WDZ als jeugdleider en dat
deed hij 13 jaar. Hij was betrokken bij het 40-jarig en 50-jarig
jubileum en hij was enkele jaren secretaris. Hub is kaartliefhebber, helaas zijn in coronatijd meerdere kaartkoempels
overleden. Ieder weekend volgt
hij de wedstrijden van de O19
en de selectie.
Ad Peeters is ooit begonnen als
speler en keerde later terug bij
WDZ. Ad is vrijwilliger achter
de bar geweest en hij was een
aantal jaren actief geweest als
leider van het dameselftal. In
2002 werd Ad uitgeroepen tot
WDZ-prins. In de tijd dat Ad
lid is, heeft hij WDZ al meerdere keren van dienst kunnen zijn
met zijn ervaring als lasser.
Nancy Theissen begon bij
het meisjesteam en vierde het kampioenschap met
dat team. Vandaar ging het
naar het vrouwenteam en tegenwoordig speelt ze bij het
Veterinnenteam, waar ze medeoprichter van is. Naast voet-

We gingen weer

wen en een plek om er eens
zo naar toe te gaan, zeer de
moeite waard. Bij de scheepslift eerst de gebruikelijke koffie met vlaai en na in de lift
(kon voor de eerste keer) in
de Boot zo’n 75m. naar beneden. Aangekomen een tocht in
liefst 2 treintjes en een leuke
boottocht door het centrumkanaal met de oude sluis, waar
we door heen moesten, met
maar een tussenruimte van
een paar cm. De boot kon er
ternauwernood doorheen. De
vakbekwaamheid van de kapitein loste dat vakkundig op.
Daarna nog een bezichtiging
van een van de indrukwekkende machinekamers van de lift
en dan richting huis waar in de
Heerlense Luciushof nog een
warme maaltijd klaarstond o.a.

BOCHOLTZ - Zondag 12 juni
(schitterend weer) gingen we
met een groep van liefst 90
deelnemers, zoveel heb ik er
nog niet in een keer sedert ik in
2008 gestart ben, op stap met
Jesjpòòrt en Jesjtivvelt richting
de grootste scheepslift ter wereld in Strepy-Thieu (Belgisch
Wallonië).
Er wordt gezegd dat in China
nog een grotere is, maar... die
heeft maar één lift en deze
heeft er twee dus... Omdat er
wat tijd was heb ik er nog een
uurtje tussenstop in Leuven
bijgedaan (prachtige universiteit stad met zelfs de meeste (58987) studenten in de Lage
Landen. Hele mooie gebou-

15

balster is Nancy ook actief
geweest als jeugdleider, grensrechter, kantinevrijwilliger, bij
de jeugdcarnaval en als secretaris/penningmeester/Miep
van het jeugdkamp.
Tom Gillissen start bij de bambini, doorloopt alle jeugdelftallen en maakt al op zijn 16e de
overstap naar de selectie. De
eerste jaren speelt hij op het 2e
en sindsdien op WDZ 1. In het
eerste jaar bij de selectie pakt
Tom met het 2e het kampioenschap en met het 1e promoveert hij datzelfde jaar naar de
3e klasse. In 2020 promoveert
Tom nog een keer met het 1e
naar de derde klasse.
Marco Franssen begint met
voetballen bij andere clubs
en maakt op latere leeftijd de
overstap naar WDZ. Hij viert
met het 1e promotie naar de 3e
klasse en ook met ‘ut veerde’
viert hij nog verschillende kampioenschappen. Tegenwoordig
is Marco jeugdleider bij de JO9.
Jop Snackers doorloopt de hele
jeugd, van bambini tot en met
de A. Kampioenschappen viert
hij daarbij op de D en B. Bij de
senioren voetbalde Jop vooral

op het 2e en 3e elftal.
Roland Meessen komt bij
WDZ voetballen in een vriendenteam, het 6e. Daar valt hij
op en hij komt bij de selectie.
Hij voetbalt een aantal jaar op
het 1e, wordt kampioen met het
2e, om weer terug te keren bij
een vriendenteam. Door de jaren heeft hij op alle seniorenelftallen gespeeld en nog steeds
voetbalt Roland, op het 5e.
Nancy Kisters speelt in verschillende jongensteams, later bij de meisjes en de vrouwen. In die tijd is Nancy lid van
de activiteitencommissie van
het jeugdkamp. Ze zoekt als 17
jarige het hogerop bij RKTSV.
Nu keert ze terug bij de WDZ
vrouwen..

op het prachtige tuinterras.
Voorwaar een tocht om nog
eens te maken.

tus nog eens doen, maar dan
nemen we niet meer als, tussen de 50 en 60 mensen mee.
IK moet daarvoor wel € 50 vragen, maar daar is dan alles bij
ook de koffie (thee etc). en vlaai
en een warme maaltijd met
een consumptie. Aanmelden
bij mij via de mail franzen.
leo@gmail.com of telefonisch
op 06-17.23.45.02. U krijgt dan
vanzelf te horen wanneer en
voor diegenen die nog nooit
zijn mee geweest, graag het
adres met postcode en tel.
En evt bij bellen het mailadres. Geen mail, dan bel ik terug. Opstapplaatsen nu weer
eerst in Bocholtz en daarna
in Simpelveld en iedereen kan
mee, ook als u daar niet woont.
Er kan overal vrij geparkeerd
worden. Groetjes Leo Franzen

Nog eens ?
Als er genoeg belangstelling is
wil ik de tocht in juli of augus-

Hele verhalen op de website
Ga voor de voor de volledige verhalen van de jubilarissen naar de website van WDZ.
Neem de moeite om over hun
belevenissen in de afgelopen
25, 40, 50 of 60 jaar te lezen. Je
leert de jubilarissen er een stuk
beter door kennen!
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Reactie op wethoudersbenoemingen
Betoog van Wiel Weijers namens SAMEN1
SIMPELVELD - Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen zijn
het feest van de democratie.
Vandaag : 20 juni: het feest is
voorbij.
De lokale democratie wordt op
een ondemocratische wijze geweld aangedaan door de grootste partij buiten te sluiten, en
nog sterker door op geen enkele wijze met de grootste partij
face to face te communiceren.
Geen bereidheid ertoe van drie
van de 4 coalitiepartijen: Het
enige wat we m.n. via de pers
te horen krijgen: we zijn onbetrouwbaar, we zijn respectloos en we zijn populistisch.
Beseffen jullie eigenlijk wel wat
jullie daarmee zeggen.
In het verlengde van onze partij zeggen jullie dit namelijk
ook aan onze 1609 kiezers.
Ongehoord en beschamend!
De arrogantie van de macht
kan tot totaal verkeerde dingen leiden en tot fataal ondemocratisch handelen worden
aangezet. Dit blijkt vandaag en
de resultante daarvan zal de
komende tijd in de gemeente
Simpelveld zichtbaar zijn.
Hoe durf je met 468 stemmen
(8 jaar geleden 958 stemmen
en vier jaar geleden 833 stemmen) te blijven zitten waar je
zit en je niet te verroeren als de
bevolking gesproken heeft. Dit
is een halvering van het stemmenaantal en een verlies van 2
van de 3 raadszetels.
En dat ook nog tegen het licht
van een bestuurder die al jaren de wethoudersrol vervult
en die het presteert om met 138
stemmen op het pluche te blijven zitten. Ben je dan nog wel
een volksvertegenwoordiger?
Het lijkt dan ook tijd om een
naamsverandering aan te vragen: niet meer Lokaal Actief,
maar Lokaal Passief.
Vervolgens willen we even
de schijnwerpers richten op
Burgerbelangen: 2014: 1726
stemmen, 2018: 1408 stemmen,
in 2022 1251 stemmen. Tel uit
je verlies.
En vervolgens negeer je een
partij die democratisch met
kop en schouders boven de rest
uitsteekt en probeer je tegen
alle democratische wetten in je
rug recht te houden.
De groepering Burgerbelangen
levert een (zittende) wethouder die n.b. 123 stemmen heeft
behaald.
En dan nog “der dritte im
Bunde” Leefbaar Simpelveld:

van 1128 stemmen in 2014
naar 909 in 2018 en nu nog 888
stemmen overhoudend.
Van belang om te weten dat in
een overleg tussen de 5 fractievoorzitters voorafgaand aan
de verkiezingen is toegezegd
dat geen partij zou worden
uitgesloten.
Maar dan: na de verkiezingen:
Na een lang proces van negeren
en de letterlijke uitspraak van 2
van de 3 aanvankelijke coalitiepartijen, dat men niet wenste
samen te werken met het CDA,
slaagt men er toch uiteindelijk
in om de onervaren nieuwkomer een worst voor te houden
en ze alsnog over te halen om
toe te treden tot de coalitie. Ter
toelichting:
Dat overhalen staat in een
vreemd daglicht: Uit het verslag van de informateur
Dhr. Som blijkt dat Leefbaar
Simpelveld aangeeft , dat samenwerking met het CDA niet
aan de orde is vanwege de houding en omdat er geen vertrouwen is!
In datzelfde verslag van de informateur geeft Lokaal Actief
aan, dat gezien de houding en
respect, de afgelopen 4 jaar er
geen vertrouwen is om met
het CDA samen te werken.
Voor Lokaal Actief is dat n.b.
onbespreekbaar!
Aldus twee verslagen van bijeenkomsten die 6 dagen na de
verkiezingen plaats vonden en
waarvan het verslag door beide partijen is geaccordeerd en
ondertekend. Over betrouwbaarheid gesproken: dit zegt
veel over deze coalitiegenoten ,
maar ook over het CDA.
Het CDA kelderde trouwens
van 1115 naar 696 stemmen en
daardoor van 3 naar 2 zetels.
Zet tegenover dit alles
SAMEN1 met 0 stemmen in
2014, naar 666 stemmen in
2018, naar 1609 stemmen in
2022, tel dan uit je winst en kijk
dan in schril contrast naar het
resultaat van de nieuw te vormen coalitie.
SAMEN1 heeft 3 x zoveel stemmen als Lokaal Actief, heeft bijna het dubbele aantal stemmen van Leefbaar Simpelveld,
heeft ruim meer dan het dubbele aantal stemmen van het
CDA, en Burgerbelangen heeft
slechts ¾ van het aantal stemmen van SAMEN1.
Dit is toch het prototypevoorbeeld van miskenning van de
stem van de burgers in onze
gemeente.

Dag vernieuwing, dag verande- meente de kracht, de ervaring
ring, dag creatieve ideeën, dag
en de idealen van inwoners,
kiezers. Dit is niet triest, dit is
van bedrijven en van organisadieptriest van de buitencatego- ties leert benutten.
rie. Maar deze nieuwe coalitie
Politiek en maatschappij dienen in verbondenheid te wermaakt dit mogelijk voor u beste burgers. Dit is niet jij, wij, sa- ken aan breed gedragen bemen1. Dit is ik ,ik, ik en ik.
sluiten: niet zelf bedenken en
Het ongekende egoïsme spat
beslissen, want de kracht zit
er van af in optima forma. Het
juist ìn onze samenleving. Niet
kent zijn weerga niet in de hisalleen bestuurlijk maar ook
torie van de Simpelveldse poambtelijk dienen veel grotere
litiek. Vandaag is een pikvoelhorens te worden uitgestozwarte dag voor bestuurlijk
ken om deze signalen te horen,
Simpelveld, maar vooral voor
maar vooral ook om er gebruik
de vele kiezers , die met een
van te maken! Vandaar dat
kluitje in het riet worden
burgerparticipatie met stip op
gestuurd.
èèn staat bij SAMEN1 en dat
Het niet voor mogelijk gehouzal ook zo blijven. De oude coden scenario wordt bewaaralitie noemde dit populisme,
heid, dankzij de arrogantie van in de dagelijkse praktijk van
de onmacht.
SAMEN1 is dat juist rekening
Dit heeft helaas niets meer met houden met de bevolking!
democratisch handelen te maOndanks alles zullen wij de neken, maar met autoritair, dicgatieve energie trachten om
tatoriaal, regentesk, heerszuch- te zetten in positieve energie,
tig en eigenmachtig optreden,
want dat is onze ware aard. En
met alleen maar verliezers en
zullen we de belangen van onze
dit is voor de Simpelveldse en
bevolking blijven dienen in het
Bocholtze gemeenschap combesef dat dit een moeilijke zaak
pleet afkeurenswaardig.
zal zijn en dat de directe lijnen tussen bestuur en kiezer
Wie zijn oor te luister legt in
althans voor de grootste partij
onze gemeenschap hoort dan
ook genoeg. Hoe is dit mogelijk. zijn doorgesneden.
Een van de slogans van
Maar jawel hoor in Simpelveld
SAMEN1 is : SAMEN1 verbindt.
kan dit. Het volledig negeren
We hadden niet verwacht dat
van de burgerzin in onze dorpen en dan maar verwachten
het vandaag de betekenis meekreeg: SAMEN1 verbindt de
dat de inwoners het geloof en
diepe wonden die geslagen zijn.
het vertrouwen in de politiek
terugkrijgen. Vandaag wordt
een kapitale fout gemaakt en
Vakantie Troebadoer
een loopje genomen met de
In week 31 en week 32
democratie.
verschijnt geen weekblad d’r
Niemand gelooft meer dat dit
Troebadoer. Dit betekent dat op
handelen van deze partijen bij26 juli de laatste uitgave voor
draagt aan een eendrachtige
de vakantie wordt uitgebracht.
samenwerking in onze gemeenNa de vakantie verschijnen we
teraad en volgens SAMEN1 zou
weer op 16 augustus. Red.
dit toch echt doelstelling nummer 1 moeten zijn.
De lokale democraDSM – Sjtoots van Limburg
tie is toe aan een
grote onderhoudsbeurt. In onze geDSM … Wat woare vier sjtoots,
meente kennelijk
dat durch ós sjravele en sjoefte
niet. Helaas.
döks ónger bouwwerk van hoots,
Het uitgangspunt
aldaag likkend óp d’r boeg of boam
van de lokale demo- in JELAEN de D.S.M. koam.
cratie is dat de be“Wat woar Limburg sjtoots,”
volking soeverein is
dat hei bij ós neëver koale
en alle autoriteit ge- óch nog jet anges woeëd jemaad,
baseerd wordt op
noen zeët me “FUSIE” mit Firmenich,
de instemming van
mar jidderinne weest jraad wie iech,
deze bevolking.
dat ’t weëd verkoat en óp d’r lange
De wijze waarop we doer noa d’r SJWEITZ weëd braad.
besluiten nemen,
Noen jraad wie d’r HERDERSHÓNK in
waarop de bevolós lieët zieë wie riech Limburg woeëd,
king erbij betrokken klauwe ze noen flaich werm ’t broeëd.
wordt en vervolgens D.S.M. in Limburg mit de Lü verweëve,
instemt, vraagt om
Woar noa ’t sjlisse van de koele vuur d’r
vernieuwing en
Kompel en anger lü ’t broeëd vuur tse leëve.
om verandering.
Uitgangspunt dient
Frans Stollman.
te zijn dat onze ge-
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Friture Oranje Plein
Oranjeplein 1a, Simpelveld

Koppel
menu:
Leefbaar Simpelveld
on Tour 21
SIMPELVELD - Zaterdag 2 juli
is weer de eerste zaterdag
van juli. Dan trekt Leefbaar
Simpelveld er traditiegetrouw op uit om werfvuil te
rapen. Dit keer bezoeken we
het Hulsveld in Simpelveld.
We starten om 10.00 uur beneden aan de Hulsbergerweg
en bezoeken het gebied tussen Bouwensstraat en
Hulsbergerweg. Als u met
ons mee wilt trekken, bent u
van harte welkom. Neem wel
werkhandschoenen mee en
een veiligheidsjasje. Als u vaker zwerfvuil wilt rapen, meldt
u dan aan bij de gemeente
Simpelveld. Dan krijgt u handschoenen, knijper, een hesje en
uiteraard ook een rol groene

afvalzakken.
Wij hebben afgelopen keer in
Bocholtz ervaren dat de hoeveelheid zwerfvuil vermindert.
Slechts in een enkele straat
was het raak, de meeste plekken waren redelijk schoon. Wel
vinden we overal sigarettenpeuken, soms een hele asbak
bij elkaar. Wist u hoe lang het
duurt voordat de natuur een sigarettenpeuk geheel heeft opgeruimd? Meer dan 10 jaar! En
een peuk verwijderen uit het
afvalwater kost 6 liter water.
Kunnen we niet zorgvuldiger
omgaan met onze omgeving?
In de maand augustus is
het vakantietijd, dan trekt
Leefbaar er niet op uit. Op 3
september wel, maar eerst natuurlijk op 2 juli.
Thijs Gulpen, wethouder voor
Leefbaar Simpelveld

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

Vers van de pers:
Vakantiekrant Zuid-Limburg
Actueel toeristisch-recreatief
aanbod tastbaar gemaakt
De eerste editie van
‘Vakantiekrant Zuid-Limburg’
is een feit, een uitbreiding
op het bestaande communicatieaanbod van Visit ZuidLimburg. Hiermee kunnen
gasten en inwoners zich elk
seizoen - met actuele informatie - laten inspireren om
Zuid-Limburg te ontdekken.
De krant is een samenwerking tussen Visit Zuid-Limburg
en MijnGazet / Uitgeverij
Van Heel & De Wit. Waarbij
MijnGazet de invulling en distributie van de krant organiseert en Visit Zuid-Limburg de
redactionele content verzorgt.
Vakantiekrant Zuid-Limburg
staat boordevol artikelen,
tips, een evenementenagenda en routes, om de zomer van
2022 onvergetelijk te maken.
Denk bijvoorbeeld aan wandel-, fiets- en mountainbikeroutes, artikelen over de wonderen van de Grensmaasvallei
en Zuid-Limburgse kastelen en
puzzelplezier.

Eerste editie
De eerste editie bevat maar
liefst negen ‘Visit ZuidLimburg’ pagina’s die bol staan
met tips en routes voor de zomer. Hierin worden vier actuele DNA oftewel unieke en onderscheidende thema’s van
de regio Zuid-Limburg toegelicht. Het gaat om ‘Bezin
in Zuid-Limburg, Wijn,
Oorlogsverleden en Krijt,
Mergel & Kalk’. Geheel in aansluiting op de toeristische visie Bestemming Zuid-Limburg
2030 die in 2020 door alle 16 gemeenten is vastgesteld. Ook
staat er een overzichtelijke evenementenagenda in en wordt
de Visit Zuid-Limburg campagne ‘Heuvel op, heuvel af’
besproken.
Verkrijgbaarheid
De krant ligt in een oplage van 50.000 exemplaren bij
de Visit Zuid-Limburg Shops
en Servicepunten, verschillende toeristische steunpunten in de regio en is te bestellen via de webshop van Visit
Zuid-Limburg.

Auto- en
S T O P motorrijschool

n
e
g
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h
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W
Ron

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

U kunt terecht voor:

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

Parochies Eys, Nijswiller en Wahlwiller
op bedevaart naar Banneux

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

045 - 54 4 0 8 7 3
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

Open Air concert met
Grenzeloze liederen en een BBQ
SCHIN OP GEUL - Op zondagmiddag 3 juli presenteren wij
(hotel Salden en zanggroep
Die Moselsänger) vanaf 14.30
uur op het terras van Hotel
Salden, Tolhuistsraat 1A, 6305
BA Schin op Geul een 2 uur durend programma van grenzeloze liederen van eigen bodem,
volksmelodieën uit ’n vreemd
en ver land of herkenbare evergreens, waarbij onze gasten
niet alleen hoeven te luisteren,
maar ook mogen meezingen of
meedeinen.
Aanmelden voor concert en
BBQ via: j.pluymen@home.nl
Entree concert: vrije gave
Prijs BBQ p.p.: € 16,50
Betaling van de BBQ kan uitsluitend op rekeningnummer
NL14 RABO 0140.2377.47 t.n.v.
Zanggroep Die Moselsanger
o.v.v. aantal deelnemers BBQ en
e-mailadres.
Degene die alleen bij het concert aanwezig willen zijn ontvangen op 3 juli een armband
als plaatsbewijs, deelnemers
aan de BBQ ontvangen daarnaast een formulier met informatie over de BBQ die vanaf
±17.00 uur zal plaatsvinden.

Mocht het concert om welke
reden dan ook niet doorgaan,
dan kunnen er geen retourneringen van betalingen plaatsvinden na 26 juni .
Fam. v d Broek en medewerkers namens hotel Salden en
Leo van Weersch met zijn
Moselsänger hopen je op zondagmiddag 3 juli persoonlijk te
mogen begroeten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met 06-11732253.

EYS, NIJS-, WAHLWILLER - Het
dekenaat Gulpen organiseert
op 25 augustus weer de jaarlijkse bedevaart naar Banneux.
Het thema van dit jaar is: Kom,
Maria roept je !
Het programma ziet er als
volgt uit:
- 08.30 uur: Vertrek
- 1 1.00 uur: Plechtige Hoogmis
met deken P. Bronneberg als
hoofdcelebrant. De priesters van het dekenaat zullen concelebreren en de preek
wordt verzorgd door pastoor
Schuffelers
- 1 4.00 uur: Gebedsweg van de
Genadekapel naar de Bron
- 1 5.00 uur: Lof met ziekenzegening in de grote kerk
- 16.30 uur: Thuisreis

De kosten bedragen € 18,00
per persoon. Deelnemers dienen zich voor 20 juli a.s. aan

SCHOENMAKERIJ

te melden. Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf
voor begeleiding zorgen. Let op!
Als de rolstoelgebruikers wel
in de bus kunnen zitten, moet
de rolstoel opklapbaar zijn.
Begeleiders betalen maar de
halve prijs!
Mensen die willen deelnemen
uit de parochies Eys, Nijswiller
en Wahlwiller kunnen zich
hiervoor aanmelden bij het parochiesecretariaat in Eys op
maandagochtend of donderdagmiddag. In Eys kunnen
de mensen zich ook aanmelden bij mevr. Hedy Lahaije, bij
mevr. Jose Niessen of bij dhr.
Jo Urlings. In Nijswiller kan
men zich aanmelden bij dhr.
Jo Sijben en in Wahlwiller bij
dhr. Boudewijn Wierts. Voor
meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met
06-50218760.

SINDS 1943

Gun schoenen een 2e ronde,
weggooien is zonde!

Dorpstraat 18 | Simpelveld | T 06 8330 1800
www.schoenmakerijschijns.nl

Films kijken in de
bibliotheek Vaals
VAALS - Wil je lekker in je eigen
buurt een film kijken. Kom dan
naar de bibliotheek van Vaals.
De film ‘Boy behind the Door’
staat in het teken van de
Thriller Tiendaagse. De voorstelling is op donderdag 30 juni
2022.
De beste vrienden Bobby en
Kevin zitten in hetzelfde honkbalteam. Op een dag worden
ze ontvoerd en naar een afgelegen huis gebracht. Terwijl
Kevin naar binnen wordt gevoerd, blijft Bobby in de kofferbak vastzitten. Hij slaagt erin
te ontsnappen, maar kan zijn
vriend niet zomaar achterlaten.
Hij besluit het huis te betreden.

Donderdag 30 juni | 19.00 –
21.00 uur | Bibliotheek Vaals |
Kosten: € 3,00 en leden € 2,00
Tijdens de pauze is het mogelijk om iets te drinken.
In verband met een beperk
aantal plaatsen is aanmelden
verplicht via mail info@heuvel
landbibliotheken.nl o.v.v film
Vaals
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Agatha speld voor parochiecollectant
en aardappelboer Wiel Houben

kleding en schoeisel beschikbaar stelt, dat hij een paar keer
per jaar naar de Rd4-opslag
vervoert. De opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan
het Missiecomité.
Bovendien is hij al 50 jaar tijdens zondagse hoogmissen
kerkcollectant, ook tijdens begrafenissen en jubilea. Enkele
jaren geleden is daarvoor een
poule met collectanten samengesteld. Het is nu bovendien al
circa 60 jaar geleden, dat Wiel
Houben als vertegenwoordiger
van de toenmalige jonge boeren, aangevoerd door zijn ‘grote neef’ en naamgenoot Wiel
Houben, is begonnen met het
voorbidden tijdens processies
vanuit Eys.

-door Jef BontenEYS – Zondagochtend 19 juni
om 09.00 uur trok onder verkoelende weersomstandigheden na alle coronapandemie perikelen na 2 jaar
weer de traditionele jaarlijkse Sacramentsprocessie vanuit de St. Agatha parochiekerk
in Eys naar het waterwingebied de Piepert. Deze keer voor
het eerst met kapelaan Siju van
het parochiecluster Morgenster
met het H. Sacrament onder de
hemel. Acte de présence gaven
o.a. schutterij St. Sebastianus,
harmonie St. Agatha en het

kerkelijk zangkoor St. Cecilia.
Na afloop richtte Ad Broers,
de vice-voorzitter van de
Parochieraad, zich tot vrijwilliger-collectant Wiel Houben uit
Over-Eys, die in gezelschap van
zijn echtgenote Christine speciaal in het zonnetje werd gezet.
Houben, in Eys en omgeving vooral bekend als
aardappelboer én parochievrijwilliger, heeft zich namelijk bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de St. Agatha
parochiegemeenschap.
Broers herinnerde aan het feit
dat Houben al vele jaren een
stal voor de opslag van oude

Vier processies met
respectabele afstanden
Broers: “Destijds waren de processies druk bezocht en liep
als het ware het hele dorp mee.
Ook de afstanden waren respectabel!” Hij noemde daarvan
4 voorbeelden: naar Baneheide
en over de Karstraat terug
naar de kerk in Eys; naar de
Eyserhalte en met de zegen
bij het kapelletje tegenover de
Eyserhof; naar de Vogelzang in
Over-Eys en via het Froweinbos
en kasteel Goedenraad terug
naar Eys; en naar Eyserheide én
via Trintelen terug naar de St.
Agatha parochiekerk in Eys.
“De Parochieraad heeft daarom onlangs, samen met emeritus-pastoor Reijnen en de nieuwe kapelaan Siju, besloten jou
hiervoor dit jaar de Agatha
speld toe te kennen.”
Aan echtgenote Christine werd
de eer gegund deze hoge onderscheiding op te spelden. Voor
haar ondersteuning bij het vrijwilliggerswerk van haar man
was er een kleurrijke ‘wusch blomme’. Het daarna door
harmonie St. Agatha o.l.v. onderdirigent John Sevarts ingezette ‘Lang zal hij leven!’ werd
door iedereen in de buurtschap
Piepert meegezongen.
Na afloop bracht het korps bij
de parochiekerk nog een klinkende aubade aan de nieuwe 503e St. Sebastianusschutterskoning Leon Grooten
en diens partner, Koningin
Peggy Souren.

20

weekblad d’r Troebadoer | nr. 26 | dinsdag 28 juni 2022

St. Catharina Lemiers en
St. Caecilia Simpelveld opnieuw SAMEN
SIMPELVELD - Na het grote succes van het concert SAMEN
in Lemiers in mei, gaan St.
Catharina en St. Caecilia opnieuw samen muziek maken.
De twee verenigingen bereiden
een zomers concert voor in de
openlucht. Nu is het de beurt
aan Simpelveld om als gastheer op te treden en St. Caecilia
heeft de Oude Molen uitgekozen als concertlocatie. Het erf
van de familie Hupperichs is
een geweldige plek voor een
luchtig en zomers concert.
De twee verenigingen vullen elkaar prima aan en afgaande
op de reacties na het concert
van 28 mei kwam deze muzikale chemie ook bij het publiek

over. Dat belooft dus zeker wat
voor het zomerconcert, dat ook
een gedeeltelijk vernieuwd programma heeft. Het programma van de twee verenigingen
loopt vooruit op de reizen die
velen deze zomer gaan maken,
bijvoorbeeld Of Skies, Rivers
Lakes and Mountains en El
Camino Real (A Latin Fantasy).
Daarnaast zorgt het combinatieorkest voor bekend, vrolijk
en swingend programma met
muziek van Queen, Coldplay
en Elvis Presley. Ook de leerlingen uit het jeugdorkest De
Notenkrakers zullen tijdens het
concert van zich laten horen.
Het concert vindt plaats op
zondag 17 juli en begint om
15.00 in de Oude Molen in
Simpelveld. Na afloop van het
concert gaan de muzikanten
met hun familie naar Gerda en
Remi bij Oud Zumpelveld om
daar op een gezellige manier
het muzikaal seizoen af te sluiten. In de Oude Molen is geen
horeca aanwezig, bezoekers
kunnen een eigen drankje meenemen. Bij slecht weer wordt
het concert verplaatst naar
Oud Zumpelveld.

Spreekuur
Leefbaar Simpelveld
SIMPELVELD - Na de lange onderbreking vanwege alle coronamaatregelen is het weer
mogelijk een spreekuur te houden. Sinds de oprichting organiseert Leefbaar Simpelveld
deze spreekuren, nu dus voor
het 21e jaar. Op donderdag 30
juni bent u tussen 18.00 – 19.00
uur van harte welkom bij dit
spreekuur, dat wij als enige van
de vijf politieke partijen houden. In de hal van het gemeentehuis staan wij met twee personen klaar om u te ontvangen.
We luisteren graag naar uw
vragen en opmerkingen over de
gemeente Simpelveld en haar
dienstverlening. Samen zoeken we naar antwoorden en oplossingen. Het spreekuur wordt
geleid door een raadslid en een
burgerraadslid/commissielid.
U bent van harte welkom!

Graag vragen wij collectanten
voor Het Gehandicapte Kind
Collecte in de maand
november. U doet goed werk!
06 43582754 / 043 4504673
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Sportnieuws
Nieuws Sportclub’25
Een voortvarende start, met
een mindere eindfase
Het seizoen 2021-2022 zal bij
Sportclub’25 de boeken in gaan
als het seizoen van “net niet”.
Echter ondanks het feit dat de
kampioenschappen bij diverse
elftallen net niet behaald werden, zal het ook vooral herinnerd worden als het seizoen dat
weer volledig uitgespeeld werd
sinds corona zijn intrede deed.
Corona heeft onze vereniging
diverse hoofdpijndossiers bezorgd, maar het heeft ook de
saamhorigheid nog meer versterkt. Iets wat wekelijks terug te zien is op ons sportcomplex. De verbinding tussen de
elftallen, supporters en andere betrokkenen is het afgelopen seizoen alleen maar groter
geworden. Deze overwinning
zal dan ook overheersen als we
terugdenken aan het seizoen
2021-2022.
Dan terugblikkend op de seniorenelftallen, waar natuurlijk
al veel over geschreven is. Alle
senioren elftallen inclusief het
G-team en de veteranen boekten zeer veel overwinningen
het afgelopen jaar. Toch werd
de beloning net niet behaald,
maar we hebben wel
genoten van de vele (ruime)
overwinningen van de heren
en dames. Resultaten om trots
op te zijn. Ook de jeugdafdeling
behaalde mooie resultaten het
afgelopen seizoen. De jongens
en meisjes van de SJO ESB’19
hebben door corona een hele
reeks seizoenen gemist, waardoor sommige kids voor het
eerst in competitieverband gingen spelen. De wekelijkse groei
was ook hier schitterend om te
aanschouwen. We blikken dan
ook zeer positief terug op het
afgelopen seizoen, en kijken
reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen. Een seizoen dat alweer snel voor de deur staat.
Veld C beschikbaar
Nu de gemeente binnenkort
start met de werkzaamheden
in verband met groot onderhoud van de voetbalvelden kan
er dus geen gebruik gemaakt
worden van de velden A en B.
Het veld C daarentegen heeft
het groot onderhoud al gehad
medio april waardoor dit veld
momenteel in prima staat verkeerd en er derhalve voor de geïnteresseerde teams door getraind kan worden. Een en

ander graag in overleg met het
wedstrijdsecretariaat.
Sportdag 10 juli
Op zondag 10 juli zal een
sportdag plaatsvinden van de
Gemeente Simpelveld samen
met Human Kind op de velden
van Sportclub’25 en WDZ.
Deelnemende verenigingen:
Wandelvereniging NOAD
(Bocholtz) / Voetbalvereniging
WDZ (Bocholtz) / Voetbalvereniging Sportclub’25 /
ESB’19 (Bocholtz-SimpelveldEys) / Judo & Sportvereniging
Banzai (Simpelveld) / Krachtsport Vereniging Helios
(Simpelveld) / Paramedisch
Centrum (Simpelveld) /
Kinderopvang Humankind
(Bocholtz / Simpelveld) /
Dansvereniging One2dance
Olympia (Bocholtz) / Tennisclub Bocholtz / Gymnastiekvereniging Wilhelmina
(Bocholtz) / RK Turn- en
Acrobaten Club (Simpelveld) /
Gymnastiekvereniging Werk
Naar Krachten (Simpelveld)
De deelnemende verenigingen zullen zorgdragen voor een
animerend programma waar
de deelnemers vanaf de leeftijd
van 3 jaar kunnen proeven aan
de diverse takken van sport.
www.samenbas.nl

Nieuws WDZ
Derby der kampioenen
Een WDZom3r feestweekend
zonder dat er een bal rolt op
het hoofdveld van WDZ? Dat
kan natuurlijk niet. Op zaterdag 2 juli om 18.30 uur gaan
de (nog fitte) spelers van het
kampioenselftal uit 1995 nogmaals hun voetbalschoenen
aantrekken. In dat jaar namelijk wist het eerste elftal
van WDZ, met het binnenhalen van het kampioenschap,
voor het eerst in haar historie de 4e klasse KNVB te bereiken. Spelers uit dit succesvolle en historische team zijn
o.a. Ralf Baggen, Marc Keulen,
Jos Gillissen, Ralph Gorissen,
Roger Wetzels, Jan Hamers,
Jos Hamers, Danny van Gelder,
Frank van der Sluys, Harrie
Lipperts, Maurice Degens,
Bart Wetzels en Tom van de
Weijer. Toenmalig trainer Peter
Douma gaat dit team van weleer wederom coachen en zal
het nodige denkwerk nodig
hebben voor het maken van
een fatsoenlijke opstelling en
dito tactisch plan!
De tegenstander wordt een
samengesteld elftal van
oud 1e elftal spelers van SV

Simpelveld. Aan de aftrap verschijnen in het geel-zwart de
voor WDZ bekende gebroeders Habets, Eric Muijrers en
Eric Flamm. Daarnaast maken
o.a. Franklin Schmetz, Sjaak
Quaedflieg, Paul Huits, Ralph
Habets, Jeroen Bergmans,
George en Patrick Vandeberg
deel uit van deze gouden SV-
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selectie van weleer.
Het moet voor de supporters
een “feest der herkenning” gaan
worden om de old-stars van
zowel SV Simpelveld als van
WDZ nog eens aan het werk te
zien. Er bestaat een mogelijkheid om na de wedstrijd een
handtekening te vragen aan de
spelers.

Waardebon voor een
gratis heat karten t.w.v. e 17,Maak een afspraak voor een sterreparatie of ruitvervanging
bij Autotaalglas Kerkrade of Maastricht.
Dan ontvang je een waardebon van e 17,voor een gratis heat karten bij Powerarea Lemiers

Autotaalglas Kerkrade | Wiebachstraat 3D | 6466 NG Kerkrade | 045 - 5620227 | au.nl/kerkrade

Bizar slot gewichthefwedstrijd
SIMPELVELD - In een bloedhete
sportlocatie in Eindhoven vond
op zaterdag 18 juni jl. de derde en laatste voorronde van de
Nederlandse Teamcompetitie
plaats. Aan de prestaties van de
gewichtheffers was te zien dat
alle gewichtheffers last hadden
van de hitte. Desondanks werd
er gestreden om goede resultaten neer te zetten.
Bij Helios presteerde Bas
Goorden naar zijn kunnen en,
kijkend naar alle wedstrijden
in deze voorronde, is er bij hem
een stijgende lijn zichtbaar.
Dani Steinschuld had zichtbaar
meer moeite met de warmte
maar was bij het stoten dicht
bij het verbeteren van zijn persoonlijk record.
Daan Huits wist zowel bij het
trekken als het stoten zijn persoonlijke records te verbeteren.
Na een lange periode van afwezigheid op het wedstrijdplankier heeft Max Vanhouttem
laten zien dat hij sterker is geworden. En nog belangrijker: hij beleeft weer veel plezier aan het gewichtheffen bij
wedstrijden!
Omdat er geen scherm aanwezig was waarbij de resultaten van deze wedstrijd gevolgd
kon worden, was iedereen na
afloop benieuwd naar de uitslag. Grote blijdschap in het
Simpelveldse kamp toen bekend werd dat Helios deze wedstrijd gewonnen had èn dat

zij de finale stonden van deze
Teamcompetitie!
Helaas, deze euforie duurde
geen 24 uur. Op de burelen van
de bond ontdekte men dat er
fouten in de uitslag waren gemaakt. Een mail werd het land
ingestuurd met nu wel de juiste gegevens (zie beneden). De
finalisten waren de teams van
Eindhoven en Nijmegen en dus
niet Helios!
Een kater van jewelste maar
gelukkig duurde die niet lang.
Terugkijkend naar de afgelopen maanden hebben met
name Daan, Dani en Max een
enorme vooruitgang laten zien.
Dat geeft veel zelfvertrouwen
voor de toekomst. Volgend jaar
wil men absoluut wel die finale halen!
En in het najaar begint de
Duitse competitie en dan
wordt het team aangevuld met
Adrian Mikitisin en Marko
Udovcic. Samen met de andere ervaren gewichtheffers zal
Helios ervoor zorgen dat er zeker voor onze supporters interessante wedstrijden zullen
komen!
NTC Voorronde Eindhoven
1 Powerhouse 040 Eindhoven 160,15
2 Art of Power Nijmegen
157,34
3 KSV Helios Simpelveld
156,92
4 DSKV IJzersterk Delft
143,63
Individuele resultaten Helios-atleten
naam / trekken / stoten / puntenscore
Bas Goorden / 59 / 73 / 40,37
Dani Steinschuld / 60 / 78 / 44,66
Daan Huits / pr 78 / pr 100 / 51,90
M. Vanhouttem / pr 105 / Pr 125 / 60,37
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Draag bij aan een toekomst zonder MS
HEUVELLAND - Van 27 juni
t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte
van het Nationaal MS Fonds.
Duizenden collectevrijwilligers
gaan langs de deuren of komen
online in actie voor de strijd
tegen MS (multiple sclerose).
Draag bij aan onderzoek naar
deze zenuwslopende ziekte en
geef aan de collectant!

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact

heeft op (jonge) levens én veel
verschillende gezichten kent,
maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in de campagne
‘Face it. MS is zenuwslopend’.
In de campagne zijn Benno,
Gwen, Eric, Najat en Wil te
zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar hebben één
ding gemeen: ze hebben alle
vijf MS.
De MS van Eric (27) brengt onzekerheid met zich mee. “Ben

ik de rest van mijn leven patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? Kunnen we wel aan kinderen denken?” En Najat (43) liep
voor haar diagnose vier keer
per week hard. Momenteel is
haar been zo verslechterd, dat
het niet meer kan. “Ik probeer
wel veel te wandelen met ondersteuning van een wandelstok of mijn man.”
Op www.nationaalmsfonds.nl/
faceit laten de vijf op indringende wijze zien wat er met
hen gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Onderzoekers weten
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen
kan worden. Met de opbrengst
van de collecte investeert het
MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht
zij mensen om de kwaliteit van
hun leven te kunnen verbeteren. Naar verwachting zullen
zo’n 10.000 collectanten in hun
buurt langs de deuren gaan.
Daarnaast zullen vele honderden online gaan collecteren.
Collectant gemist?
Doneer online via
www.nationaalmsfonds.nl of
maak je donatie over op NL 92
INGB 000000 5057. Wil je zelf
in actie komen? Maak dan een
digitale collectebus aan op
www.digicollect.nationaalms
fonds.nl en begin direct met
online collecteren.

Wandellotto
Klooster Wittem
WITTEM - U gaat op weg voor
een korte pelgrimswandeling
(van 5 tot 8 km). Waarheen?
Met wie? Dat wordt bepaald
door het lot. U hoort het pas als
u vertrekt.
Samen met uw reisgenoot/
lotgenoot gaat u op weg.
Onderweg vertelt u elkaar
iets van uw (levens)verhaal,
de dingen waar u mee bezig
bent of die u belangrijk vindt.
Misschien hoort u zo onverwachte dingen en krijgt u nieuwe inzichten.
Vertrek is om 13:30 uur vanaf de receptie van Klooster
Wittem. Dan krijgt u niet alleen te horen met wie u gaat
wandelen, maar ook welke route. Ook krijgt u een gespreksvraag mee, waarmee u uw wandelgesprek kunt beginnen.
Aan het einde van de wandeling schrijft u een kort briefje
aan uw reisgenoot, van maximaal 10 zinnen. Alle brieven worden verzameld in een
wandellotto-pelgrimageboek.

Data en tijd: zondag 3 juli, 7 augustus en 11 september 2022,
13:30-17.00 uur. Kosten € 5,00,
te betalen bij de start.
Inschrijven via de website,
www.kloosterwittem.nl/
Agenda of telefoon, 043 4501741
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Kerk- & familieberichten
WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus

Zondag 3 juli
H. Mis om 11.00 uur. Voor Jo en
Bertha Ortmans-Simons. Voor
Leo van Loo en Hubertien van
Loo-Geurts. Voor Netteke Kohl
en voor Antoon Verdaasdonk.
mmv Schola Cantorum olv
Franco Ackermans
Woensdag 6 juli
H. Mis om 9 uur
Voor de Parochie

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius

Zaterdag 2 juli
19.00 uur: H. Mis voor ouders
Hub Hornesch en Bertien
Hornesch-Debije (vanwege
de kinderen), Jaardienst voor
ouders Frans Waarsenburg en
Mientje Waarsenburg-Neissen
(stichting) en jaardienst voor Jan
Noteborn (stichting).
Let op: vanaf donderdag 14

juli a.s. zal er wekelijks op
donderdagavond een mis zijn
om 19.00 uur.
Misintenties drie weken van
tevoren opgeven aan het
parochiekantoor van “cluster
Morgenster”, Wezelderweg 14,
6287 AM Eys. Telefoon 0434511243 of mail h.agatha.eys@
hetnet.nl. Parochiekantoor is
bereikbaar op maandag van
09.00-12.00 uur en op donderdag
van 14.00-16.00 uur. Voor
pastorale zaken kunt u ook
terecht bij het parochiekantoor.
Uw kerkbijdrage of misintentie
kunt u overmaken op NL18
RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K.
Parochie H. Dionysius Nijswiller.

EYS
Parochie H. Agatha

Vrijdag 1 juli
19.00 uur: H. Vormsel door
Vicaris Maessen
Zaterdag 2 juli

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij
de strijd niet kunnen winnen.
Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen
die hij ons achterlaat, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en trotse opa

Piet Schlechtriem
* 4 februari 1946

= 24 juni 2022

echtgenoot van

Bertien Wouters
Bertien Schlechtriem-Wouters
Jolanda en Ralph
Robin en Sanne
Maud
Bianca en John
Jeremy
Mitchel
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14.00 uur: Huwelijk bruidspaar
Hemakshi Bhargava en JeanPierre Hendriks
19.00 uur: Paula en Hub
Canisius-Houben. Ouders van
de Weijer-Bremen en familie
Zondag 3 juli
9.45 uur: Gest. Jrd. ouders
Schmitz-van Helden. Bertien
Mulders-Canisius (collecte)
Maandag 4 juli
19.00 uur: Voor alle parochianen

WITTEM
Klooster Wittem

Zaterdag 2 juli:
19.00 uur, Kringviering: geen
intenties
Zondag 3 juli:
9.00 uur: geen intenties.
11.00 uur: uit dankbaarheid
voor een goed herstel na een
levertransplantage; jaardienst
ouders Hupperetz-Smeets, voor
Hubert Brouwers, Jan en Rita
Hupperetz-Bessems; overl. fam.
Pelders-Snelders.
18.00 uur: overl. fam. Spieringsvan Agt.

Dinsdag 5 juli:
8.00 uur: geen intenties
Donderdag 7 juli:
8.00 uur: geen intenties
Zaterdag 9 juli:
19.00 uur, Kringviering: geen
intenties

HEUVELLAND
Protestante Gemeente

Op zondag 3 juli is er om
10:00 uur een viering in de
toeristenkerk in ’t Gulper
Hoes te Gulpen (Rosstraat
5). Voorganger is ds. Harrie
de Reus. Het orgel wordt
bespeeld door Christine
Moraal. Er is kindernevendienst
voor kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Tevens is er een dienst in de
Kloosterkerk te Valkenburg
(Oosterweg 1). In deze dienst
gaat voor ds. Anco van der
Vorm uit Heerlen. De dienst
wordt tevens uitgezonden via
https://www.kerkomroep.nl/#/
kerken/20222

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Piet van Tilburg

* 6 maart 1934

= 24 juni 2022

echtgenoot van

Jok Janssen
Jok van Tilburg-Janssen
Jan en Anita
Kay en Joëlle, Charlie, Bowie
Britt en Daniël, Lize
Jos en Wilma
Mirko
Marion en Marcel
Rocky en Aaron, Sylvana
Sidney en Patricia, Jace, Aivy

De Baan 61
6351 BJ Bocholtz

Correspondentieadres:
Buijsroggestraat 4
6369 EE Simpelveld

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 30 juni om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz, gevolgd
door de begrafenis op het kerkhof aldaar.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
woensdag 29 juni om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Simpelveld.
De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen,
wilt u dan deze annonce als zodanig beschouwen.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen,
wilt u dan deze annonce als zodanig beschouwen.
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