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Stichting Wensulance
HEUVELLAND - Stichting
‘Wensulance’ is inmiddels 8
jaar actief in de regio. Dit is een
moment om via dit artikel even
stil te staan bij het goede doel
van deze stichting.
Op 15 september 2014 is
Stichting Wensulance officieel
opgericht. Tijdens de dagelijkse
werkzaamheden bij de ambulancedienst en op de intensive
care werden Paul en Bianca
Mijnes regelmatig geconfronteerd met persoonlijke verhalen
van patiënten en familieleden.
Het thema “onvervulde wensen” kwam hierbij vaak naar
voren. Pakkend is daarbij de
uitspraak ‘Iemand die gezond is, heeft duizend wensen.
Iemand die ernstig ziek is, heeft
er maar één! ‘
De laatste wens van een ernstig
zieke patiënt is in veel gevallen
heel bescheiden. Afscheid ne-

men van een plek met een bijzondere herinnering. Nog een
keer samenzijn met familie of
vrienden, of een dagje uit naar
een dierenpark of concert. Het
laatste levensgeluk schuilt vaak
in eenvoudige dingen.
Voor de meeste mensen is het
de normaalste zaak van de wereld om bij familie of vrienden op bezoek te gaan of te genieten van een dagje uit, maar
voor mensen die ernstig ziek
zijn, is dit echt niet vanzelfsprekend. Vaak zijn zij aan bed
gekluisterd en is vervoer met
reguliere vervoerders niet meer
mogelijk.
Stichting Wensulance biedt
met zijn vrijwilligers aan mensen met een ernstige en/of
chronische ziekte en mensen
die in hun (pre)terminale levensfase verkeren op een professionele en comfortabele ma-

Wekelijks een uurtje in de buitenlucht?

Word bezorg(st)er!

Voor de bezorging van het weekblad
d’r Troebadoer in EYS en VAALS
zijn wij op zoek naar jou!
info@weekbladtroebadoer.nl / 06 1986 8816

nier liggend vervoer aan. Op
deze wijze vervullen zij voor
deze mensen vaak de laatste
wensen.
De stichting heeft 2 aangepaste (witte) ambulances ter beschikking en rijdt vooral met
mensen uit onze regio, dit in
tegenstelling tot de landelijk
opererende Wens-Ambulance.
Ook is de Wensulance erg laagdrempelig en worden er nauwelijks eisen gesteld voor het uitvoeren van de wens.
Met de aangepaste kleuren
van de voertuigen wil men de
wensvragers op hun dag echt
afstand laten nemen van de bij
hun ziekte horende kenmerken
van ambulances. Men doet er
alles aan om er echt een bijzondere dag van te maken.
De ritten van de Wensulance

zijn dagritten, waarmee dus
heel Nederland en de euregio
bereikbaar is.
Stichting Wensulance draait
volledig op vrijwilligers en betaalt zijn kosten met giften en
donaties. Voor de wensvragers
zijn er aan de wensritten geen
kosten verbonden.
Bij een wensrit kan één partner
de wensvrager in de wensulance vergezellen. Alle ritten vinden vanuit de stichting altijd
plaats onder begeleiding van
een ervaren verpleegkundige
en een chauffeur.
Bent u iemand of kent u iemand die graag nog eens ergens heen gaat maar dat niet
meer kan omdat hij aan het
bed gekluisterd is, geef dan
de mogelijkheden van de
Wensulance eens aan.
Aanmelden voor een wensrit is
heel laagdrempelig. Een wensrit kan op heel korte termijn al
uitgevoerd worden.
Meer informatie vind u op de
website www.wensulance.nl
Aanvragen van een wensrit
kan heel eenvoudig door het
aanvraagformulier op de website in te vullen. Op korte termijn wordt dan contact met u
opgenomen.

Vakantie Troebadoer

In week 31 en week 32 verschijnt geen weekblad d’r Troebadoer. Dit betekent dat op 26
juli de laatste uitgave voor de
vakantie wordt uitgebracht. Na
de vakantie verschijnen we weer
op 16 augustus. | Redactie
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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.

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

VISHANDEL
FRANS ERKENS

Zalmfilet
Kibbelingen
met saus

500

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.

op de huid
per kilo

2800
2600

Hollandse nieuwe

met uitjes

225

3 voor

600

Woningruil

Schilders

Aangeboden: zeer rustig
senioren hoek appartement 6de
verdieping Sterflat Simpelveld.
Lift, geen bovenburen, ruime
woonkamer, ruime separate
keuken, 3 slaapkamers,
4 muurkasten, separate
badkamer, separate toilet.
Groot balkon met uitzicht
op alleen maar natuur!
Ruime kelderberging, eigen
afgesloten parkeerplaats.
Maximaal 2 personen senioren
leeftijd 55+.
Gezocht: Eengezinswoning
Simpelveld / Bocholtz /
Ubachsberg. Bij voorkeur
een hoekhuis met kelder,
achtertuin en parkeergelegenheid. Bij reactie
reageren johnell@ziggo.nl

Binnen- en
buitenschilderwerk

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

zonder huid
per kilo

Kleintjes

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

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

Kleintje plaatsen?

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

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

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

Te huur
Twee garageboxen aan
Bongaarderweg Bocholtz ivm
toegankelijkheid alleen voor
opslag, motor of stalling voor
langere tijd. (old timer oid)
1 per 1 aug en 1 per 1 okt
zijn ook samen te huur want
ze zijn aan binnenzijde met
elkaar te verbinden
Prijs excl BTW 65,Tel: 06 53 26 39 29

Kitter
Bent u op zoek naar een
voordelige en ervaren kitter?
Zit u bij mij op het juiste
adres! Voor vervangende en
nieuwe kitnaden. In en rondom
uw huis! Kunt u mij bellen
06 15 41 98 21
Een foto of logo erbij kan
voor e 5,- extra. Let op: 1 teken/
cijfer en spatie per blok!
Kleintjes worden geplaatst tegen
contante betaling of overmaking
vooraf op onze bankrekening.
Bank: NL67.RABO.0107.9240.56
Voor controle gelieve ook uw
gegevens hieronder invullen.
Deze worden uiteraard niet
in advertentie opgenomen .

Naam
Telefoon
Deponeer deze bon met verschuldigde bedrag in een envelop in
de brievenbus (Irmstraat 7, Simpelveld) of mail deze bon naar
info@weekbladtroebadoer.nl
(denk dan aan overmaking
verschuldigde bedrag)
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Onze
aanbiedingen:
t/m
zaterdag a.s.
kant & klaar

Macaroni
salade

Hele week
VERS VLEES

Gem. biefstuk
Souvlaki lapjes
Romeinse
salade
Gem. kipfilet
100 gr. € 1.15
Div. kip spiezen
Rouwkost
Varkenshaas spies
salade
100 gr. € 1.15 BBQ worst
100 gr. €

1.15

Fruit
salade

Zomerse blaasmuziek
in de Oude Molen in Simpelveld
SIMPELVELD - Op zondag 17
juli klinkt vanaf 15 uur blaasmuziek in de Oude Molen
in Simpelveld. Harmonie St.
Caecilia Simpelveld en St.
Catharina Lemiers houden dan
samen, als één orkest, een gratis toegankelijk concert als afsluiting van het seizoen.
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.

De muziek wordt gespeeld in
een ongedwongen sfeer op het
erf van de familie Hupperichs
in de Oude Molen. Neem plaats
in het publiek of loop gewoon
even langs tijdens de zondagmiddagwandeling en pik zo de
muziek van de twee harmonieën mee.
Het concert vindt plaats op
zondag 17 juli, begint om 15.00
en zal ruim een uur duren. 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.

“Samen op stap” naar het pareltje
aan de Rijn: Königswinter
SIMPELVELD - Op woensdag

21 september 2022 heeft de
nieuwe werkgroep “Samen op
Stap” (voorheen werkgroep
“Reizen 55+” Impuls/SWOBS)
een dagtocht gepland naar
Königswinter. De plaats is gelegen in het beroemde Rijndal.
De toeristische aantrekkingskracht dankt het stadje aan
zijn goede ligging aan het
Siebengebirge en de fameuze rotspiek, de Drachenfels
met het prachtige “Schloss
Drachenberg” en de op de top

gelegen ruïne. Wie heeft er in
het verleden niet te voet of gezeten op een ezel dan wel met
het tandradtreintje de weg omhoog gemaakt!
In Königswinter hoeft niemand
zich te vervelen. Naast diverse historische bouwwerken beschikt het plaatsje over een gezellige Rijnboulevard en biedt
het centrum een ruim winkelareaal waar liefhebbers naar
hartenlust kunnen shoppen.
Natuurlijk ontbreken hier leuke
terrasjes en eethuizen niet.

100 gr. €

VLEESWAREN

1.15 Kalkoen met uitjes
Cervelaat
Gevulde rollade

2.65
500 gr. € 6.75
100 gr. € 1.20
per stuk € 1.75
per stuk € 1.75
500 gr. € 5.50
100 gr. €

1.99
100 gr. € 1.49
100 gr. € 1.49

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

Koempelmis
17 juli 2022
LANDGRAAF - Zondag 17 juli
gedenken wij in de heilige
Mis van 11.00 uur alle verongelukte mijnwerkers (103 onder- en 23 bovengronds) van
de Staatsmijn Wilhelmina zetel Terwinselen en bidden voor
hun nabestaanden. Zangeres
Gabriëlla Massa zorgt voor de
prachtige klanken.

6 Juli 1946 was een zwarte
dag. Er verongelukten tijdens
de nachtdienst 8 mijnwerkers
in afdeling Nico op de 331 meterverdieping door een mijngas ontploffing. De namen zijn:
Willem Boltong, Jan Schiffelers,
Nicolaas Habets, Joseph
Gulpen, Jetze Blaauw, Hubert
Remmel, Hubertus Smeets enWillem Jansen.
Plaats van samenkomst Petrus
en Pauluskerk, Kerkplein in
Landgraaf (Schaesberg).

Belangstellenden voor deze
dagtocht kunnen zich op
woensdag 3 augustus 2022
vanaf 15.00 – 16.00 uur in de

MFC’s “Op de Boor” te Bocholtz
en “Rode Beuk” te Simpelveld
inschrijven. De kosten bedragen € 15,-- per persoon.

4

weekblad d’r Troebadoer | nr. 28 | dinsdag 12 juli 2022

Gratis zomerconcert harmonie st. Agatha
Eys bij Hanzon voetbalaccommodatie
EYS – Harmonie St. Agatha Eys
o.l.v. dirigent Paul Oligschläger
sluit dinsdagavond 19 juli in
plaats van de wekelijkse repetitie na een gedwongen corona-break van 2 jaar haar verenigingsjaar af met een gratis
toegankelijk Zomerconcert.
Het korps hoopt dat velen het
muziekkorps nog eens live aan
het werk willen horen en zien.
Het concert heeft als belangrijkste kenmerken: het is publieksvriendelijk en zeer beluisterbaar, gevarieerd, fris en
fruitig en vol aanstekelijke jazzy ritmiek. Met een echt zomers karakter dat doet verlangen naar een recreatief
geslaagde vakantietrip naar
meerdere zonnige continenten.

Eregasten
Gouden paren en zij die in de
jaren 2020 tot nu 60 jaar getrouwd waren worden door St.
Agatha uitgenodigd zich als
eregast bij dit concert via
secretariaat@harmoniest
agatha.nl aan te melden. Hen
zal een bloemenhulde ten deel
vallen. Meer info is verkrijgbaar
bij secr. Jim Bosch, Baron von
Thimusweg in Eys.
Als inhaalslag zal er ook nog
een huldiging van twee zeer
verdienstelijke muzikanten
plaatsvinden: van robijnen fagottist Peter Van Wersch en ho-

Marktconcert in der
Kopermolen
Marktconcert met Hans
Leenders | Dinsdag 19 juli |
12-12.30 uur | De Kopermolen,
von Clermontplein 11, Vaals
Op dinsdag 19 juli vindt het
volgende marktconcert in de
Vaalser Kopermolen plaats.
Organist is Hans Leenders, titulair-organist van het prachtige Hilgers-orgel. Leenders is

boïste Relinde Roumen, die 15
jaar lid is.
Barbecue voor liefhebbers
Direct na afloop is er een barbecue, georganiseerd door de
‘Vrienden’ van de Harmonie,
die verzorgd wordt door
Vaessen Party & Catering uit
Bocholtz. Iedereen mag zich
aanmelden, maar deze is niet
gratis. De kosten hiervoor bedragen 15 euro p.p., kinderen
tot 12 jaar betalen € 7,50.
Aanmelding (let wel: het aantal BBQ-vouchers is beperkt),
ook voor de eregasten, vóór
14 juli met vermelding van
naam, adres, tel. en het bedrag
in enveloppe bij ‘Vrienden’secretaris Jo van Cruchten op
het adres Kromhagerweg 10,
6287 BV te Over-Eys. Het rek.
nr. is NL09 RABO 0147596548
ten name van vrienden@harmoniestagatha.nl.
Veel variatie
Het Zomerconcert, dat om
19.15 uur met een kort optreden van enkele jeugdleden begint, en dat door het ‘grote’ orkest om 19.30 uur wordt
voortgezet, wordt gehouden
terzijde van de kantine op het
Hanzon-complex van voetbalvereniging Zwart-Wit ’19 aan
de Hoebigerweg 40.

cantor-organist van de OLV basiliek te Maastricht en hoofdvakdocent orgel aan het
Maastrichts Conservatorium;
ook is hij als dirigent van meerdere, deels professionele, kamerkoren en als componist
bekend. Op het programma
staan o.a. werken van Georg
Böhm, Dietrich Buxtehude en
Wolfgang Amadeus Mozart.
Het concert is deel van het
Orgelfestival Limburg.
Entree vrije gave.
www.dekopermolenvaals.nl

Woensdag - 13 juli
GEHAKTDAG,
500gr gehakt & 500gr braadworst € 790
Donderdag - 14 juli
Knakworsten 4 halen, 3 betalen!
WEEKAANBIEDINGEN:
Gemarineerde Grillsteak 100gr € 110
Kogelbief 3 voor € 990
Wet Aged Ribeye Steak 100gr € 260
MAALTIJD VAN DE WEEK
Babi Pangang 500gr € 650
Komkommer Salade
met Cherry Tomaatjes 100gr € 110
Koude Schotel 100gr € 110
Vleeswaren Trio 300 gr € 590
Cervelaat / Hamspek / Gebraden Gehakt
Kloosterplein 2, 6369 AW Simpelveld

Afsluiting Klinkend Perspectief
basisschool De Meridiaan
SIMPELVELD - De muzieklessen van groep 5 van BS De
Meridiaan staan in het teken van Klinkend Perspectief.
Dat project werd afgesloten op zondagochtend 4 juli
in De Klimboom met een
eindpresentatie waarop ouders, opa’s en oma’s en anderen een leuke voorstelling te
zien krijgen van de kinderen,
onder leiding van muziekdocent Olga en onder muzikale begeleiding van Harmonie
St. Caecilia Simpelveld. Dat levert een superleuke samenwerking op tussen de kinderen die
met verschillende instrumenten, zingend en dansend muziek maken en de harmonie,
die zorgde voor de livemuziek.

Publiek en deelnemende kinderen hebben genoten van de leuke en ongedwongen optredens
en de mooie muziek.
De kinderen die enthousiast
zijn geworden om ook zelf muziek te maken, kunnen daarvoor bij de muziekverenigingen
terecht. Harmonie St. Caecilia
biedt iedereen, deelnemers van
Klinkend Perspectief, alle andere kinderen maar ook volwassenen die een blaas- of slagwerkinstrument willen proberen,
gratis proeflessen aan. De professionele docenten van de harmonie staan klaar! Voor meer
informatie of het maken van
een afspraak kun je een mailtje
sturen aan opleiding@
harmoniesimpelveld.nl.
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Internationale
kunstmarkt in Vaals
Internationale Kunstmarkt
Zaterdag 16 juli 11-18 uur
Zondag 17 juli 11- 17 uur
De Kopermolen, von
Clermontplein 11, Vaals
VAALS - Kunst in Vaals terug van weggeweest.
Genieten & beleven tijdens de
Internationale Kunstmarkt.
Zaterdag 16 en zondag 17 juli
barst Kunst in Vaals weer los.
Na twee Corona-jaren mogen we de kunstliefhebbers
weer van harte welkom heten in Vaals op en rondom het
gezellige von Clermontplein,
het historische raadhuis en
de Kopermolen. Een weekend
lang vindt u een groot diversiteit aan kunstvormen, van keramiek tot schilderkunst, van
beeldhouw- tot glaskunst, alsmede mode-design en edelsmeedkunst. Dit alles op het
meest pittoreske plekje dat
Vaals te bieden heeft. De organisatie heeft de draad opgepakt waar ze gebleven waren in
2019. Daarmee kunnen we ons
nu weer verheugen op twee dagen lang een fraaie kunstmarkt
met meer dan 100 deelnemers.

5

UITVERKOOP

STAPEL KORTING!
DAMES EN HEREN
KLEDING MAG
WORDEN GECOMBINEERD
TREND POINT
DAMES- EN MANNENMODE
EINDERSTRAAT 11
6461 EM KERKRADE - centrum
045 - 545 21 04
info@trendpointmode.nl
www.trendpointmode.nl

/trendpoint mode
Entree gratis
www.dekopermolenvaals.nl
Tel: +31(0)43 306 46 68

zonnebril 119.incl. glazen op sterkte vanaf €

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

6

weekblad d’r Troebadoer | nr. 28 | dinsdag 12 juli 2022

Zomerfeest van Harmonie Excelsior Nijswiller: 17 juli 2022
nijswiller - Het is al weer 135
jaar geleden dat Harmonie
Excelsior werd opgericht. In
1887 besloten een aantal enthousiastelingen uit Nijswiller
en Wahlwiller om gezamenlijk een harmonie op te starten om zodoende de gemeenschap van muzikale omlijsting
te voorzien. De harmonie wil
aanwezig zijn bij de vreugdevolle, plechtige en droevige gebeurtenissen in onze dorpen.
En dat willen we ook in deze
tijd in ere houden, ondanks het
feit dat we nu in een andere tijd
leven, en het niet meer vanzelfsprekend is dat nieuwe generaties als vanzelf lid worden van
de vereniging.
Mede met dit in gedachten organiseert Harmonie
Excelsior op 17 juli 2022 een
groot Zomerfeest in het voormalige Sophianum-gebouw te
Nijswiller, als onderdeel van
het feit dat de Harmonie dit
jaar 135 jaar bestaat. Tijdens
deze activiteit zal de Harmonie
tweemaal optreden, waarbij
er zeer herkenbare muziek gespeeld zal worden. Daarbij is
uiteraard ook aan de jeugd gedacht: om 13.00 uur gaat de
zaal open. En vanaf 13.15 uur is
de jongere jeugd van harte welkom om gezamenlijk spelletjes te spelen, kleurplaten in te
kleuren én om samen muziekinstrumentjes te maken, instrumentjes die ze later op de
dag, samen met de harmonie,
kunnen bespelen. Uiteraard
zijn er ook prijsjes verbonden aan deze activiteiten voor
kinderen.
Bij binnenkomst zal koffie/thee
met vlaai, taart of cake worden
verkocht.
Tussen de twee optredens van
de harmonie wordt een aantal
jubilarissen in het zonnetje gezet. Omdat dit door alle corona-maatregelen een paar jaar
niet mogelijk was zullen we dit
jaar alle jubilarissen van de afgelopen jaren huldigen. Dat
gaan we doen om 15.00 uur. Na
het tweede concertgedeelte, zo
rond 16:30 uur, is er dan gelegenheid om de gehuldigde jubilarissen te feliciteren.
Het zomerfeest zal worden afgesloten met een barbecue,
waarbij de knapkapel van de
harmonie ondertussen zorgt
voor de muzikale omlijsting.
Huub Hagen - 60 jaar lid
Huub begon op 9-jarige leeftijd
bij de harmonie. In het dorp

was er keus
tussen voetballen en de
harmonie;
voor Huub
was die
keuze snel
gemaakt:
geen voetbal, wel de
harmonie. Hij maakte deel uit
van een nieuw groepje klarinettisten, samen met wat vriendjes uit de straat. Samen noten
leren lezen, een eigen instrument, samen leren spelen, het
was alles bij elkaar heel mooi.
Na enige tijd mocht er ook
meegespeeld worden met het
korps, meelopen en marcheren door het dorp: in de maat
lopen en ook nog spelen! Huub
is in de loop van de jaren diverse instrumenten gaan bespelen: de bes-klarinet, de bas-klarinet, diverse blokfluiten, de
saxofoon en de gitaar. Bij de
Harmonie spreekt het beoordelingsconcert Huub het meeste aan, vanwege het fanatisme
om er met elkaar toch elke keer
weer wat meer uit te halen.
Ook de keren dat de Harmonie
op concours ging, hebben
mooie herinneringen bij Huub
achtergelaten.
Huub is inmiddels enkele jaren met pensioen en besteedt
de vrijgekomen tijd onder meer
aan zijn kleinkinderen, maar
ook voor de vele hobby’s kwam
ruimte. Huub verdeelt zijn tijd
tussen o.a. fotografie, motorrijden, de tuin, lange wandelingen maken en fietsen.
Sjef Ploumen - 40 jaar lid
Sjef werd
op Hemelvaartsdag
1981 lid van
Harmonie
Excelsior,
niet om een
instrument
te bespelen maar
om een bestuursfunctie te bekleden.
Hij werd door het Dagelijks
Bestuur van de Harmonie
daartoe benaderd en Sjef beantwoordde dat verzoek positief. Van 1992 -1998 bekleedde
Sjef de functie van voorzitter.
Sjef speelde weliswaar geen instrument bij de Harmonie,
maar muzikaal is hij wel:
hij zingt Gregoriaans bij het
zangkoor Schola Cantorum
Wahlwiller en tevens bij het
zangkoor St. Joseph Bocholtz.

De optredens in de Goede
Week, op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Eerste
Paasdag zijn ieder jaar weer
een hoogtepunt waar Sjef
naar uitkijkt. Sjef bewaart
mooie herinneringen aan de
Harmonie, zoals de kampioenstitel met de Sinzelbachmuzikanten (de knapkapel),
het aanbieden van de nieuwe uniformen in 1993, of de
deelname van Ingo Bindels
aan het bas-treffen met 100
deelnemers.
Jeroen Duijzings - 12,5 jaar lid
Jeroen is via
de familie
Olischlager
in aanraking gekomen met de
Harmonie.
Ton,
Tamara,
Linda en
Kelly waren al lid, en na enige tijd verkering te hebben met Tamara,
en enig aandringen vanuit de Harmonie, is Jeroen de
drumband komen versterken.
Gelukkig kreeg hij daar geen
spijt van want zowel de repetities als de borrel erna bleken heel gezellig te zijn. Goede
straatoptredens en concerten vormden bij elkaar hoogtepunten om niet te vergeten. Met name het jaarlijkse
Drumbandtreffen en het feest
in Orsbach behoorden tot zijn
favoriete optredens. Dat zijn
dan ook optredens waar Jeroen
zich in de toekomst nog graag
voor in zou willen zetten. Hij
herinnert zich nog heel goed
het Drumbandtreffen in 2014;
bijzonder dat zoiets mogelijk
is in een klein dorp! Voordat
Jeroen bij de drumband van
Excelsior kwam, speelde hij
al snaredrum en timp toms
bij Schutterij Monulphus en
Gondulphus in Berg en Terblijt.
Jeroen is al 17 jaar getrouwd
met Tamara en ze hebben
twee kinderen, Finn en Indy.
Daarnaast maakt Jeroen graag
lange wandelingen zoals de
jaarlijkse Nacht van Gulpen
over 70 km.
Hermien Weijenberg 12,5 jaar lid
Hermien kwam bij de
Harmonie als lid van de
Activiteitencommissie, met als
doel om geld voor Harmonie
binnen te halen. Veel activiteiten werden in de loop van de

tijd door
Hermien,
veelal samen met
anderen, ontplooid, zoals de Jantje
Beton collecte t.b.v.
de jeugdharmonie; jarenlang
werd de jaarlijkse Chocoladeactie op poten gezet, evenals de jaarlijkse Kunstmarkt
Nijswiller, inclusief de organisatie van de inbreng van
Heemkundevereniging tijdens die Kunstmarkt. Hermien
heeft van 2009-2018 het jaarlijkse Kerstcarrousel medegeorganiseerd. En om de binding
binnen de Harmonie te versterken werden diverse wandelingen georganiseerd. Tot
2013 was Hermien lid van
de Activiteitencommissie bij
de Harmonie en aansluitend
werd zij lid van het bestuur.
Ondanks al deze activiteiten
was Hermien nog geen muzikant hoewel ze aan dochter
Rebecca, die al jarenlang klarinet speelde, een goed voorbeeld
had. In 2008 veranderde dat; de
basklarinet kwam op haar pad
en, hoewel ze daar in eerste
instantie nog geen geluid uit
kreeg, speelde Hermien toch na
enige tijd oefenen mee bij het
Kerstconcert van de Harmonie.
Hermien heeft naast haar
drukke baan nog heel veel andere werkzaamheden. Zo is
zij onder meer voorzitter, penningmeester en spelend lid bij
Toneelvereniging ’t Trefpunt
in Gulpen, penningmeester
bij de Heemkundevereniging
Nijswiller en voorzitter Stichting Durpshoes
Nieswieler. Hermien geniet
van de sfeer bij het jaarlijkse
Kerstcarrousel; ook de uitvoeringen bij het jaarlijkse wijnfeest in Wahlwiller en bij de
kerkdiensten vindt Hermien
heel mooi.

Blijf vitaal
BOCHOLTZ - Wandel iedere 3e dinsdag van de maand
(17 mei) mee met de SWOBS.
Start om 13.30 uur Op de Boor,
Wilhelminastraat 19 Bocholtz.
Ger Vliegen heeft een 2 uur durende wandeling voor iedereen
normaal te lopen route uitgezet. De wandeling is gratis en
gaat bij alle weersomstandigheden door.
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Informatie
2022

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

week 28

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.

Levensbomenbos gemeente Simpelveld,
zoekt u mee?
Beste inwoners van gemeente Simpelveld,
Wij willen graag in Simpelveld een levensbomenbos realiseren. In dit levensbomenbos
kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen
uit de gemeente Simpelveld een boom adopteren en aanplanten ter gelegenheid van een
speciale gebeurtenis.
Op dit moment zit het project in de initiatiefase: we onderzoeken waar en of er eventuele geschikte percelen voorhanden zijn.
Wilt u met ons meedenken? Weet u een
geschikt perceel, heeft u een geschikt perceel
of kent u iemand met een geschikt perceel
dan kunt u ons dat laten weten tot en met 29

juli 2022 via het emailadres: info@simpelveld.nl. Voor vragen en/of opmerkingen kunt
u contact opnemen met de heer R. Crijns (Coordinator buitendienst) via telefoonnummer:
045-5448383.

E

Wat hebben we nodig
voor een levensbomenbos?

Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor
het meedenken, de aangereikte suggesties
en reacties.

Onderstaand vindt u een korte opsomming
waar het betreffende perceel (minimaal) aan
dient te voldoen:
E
Gelegen binnen de gemeente Simpelveld;
E
Minimale oppervlakte: 6000m2;
E
Het perceel is vanaf de openbare weg
toegankelijk;

E

Het perceel is voor langere tijd beschikbaar;
Bereidwilligheid vanuit grondeigenaar
voor langdurige pacht of verkoop perceel.

Vriendelijke groet,
Team Beheer Openbare Ruimte.
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De weg van en naar Eys wordt afgesloten
vanwege wegwerkzaamheden in Eys
De gemeente Gulpen-Wittem gaat starten
met de (gefaseerde) reconstructie van de
Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg. De werkzaamheden duren grofweg van
september 2022 tot en met december 2023.
Er wordt na de bouwvak (vanaf 29 augustus
2022) gestart met rioolwerkzaamheden in
fase 6a (vanaf Kromhagerweg richting Simpelveld).

Wegafsluiting, omleiding, planning en
fasering

Vanaf 29 augustus 2022 tot eind december
2023 is doorgaand gemotoriseerd verkeer
van Simpelveld naar Gulpen via Eys niet meer
mogelijk. Dit verkeer wordt omgeleid via de
N595 en N278 (provinciale wegen WittemNijswiller-Simpelveld). Fietsers worden zoveel

mogelijk via woonstraten en lokale wegen
omgeleid.
Vanaf januari 2023 is Eys wel weer bereikbaar
vanuit Simpelveld.
Meer informatie en omleidingsplannen zijn
binnenkort in te zien via de project-website
www.reconstructie-eys.nl

Vragen over het werk

Heeft u vragen over de uitvoering of zijn er
bijzonderheden die u wilt bespreken? Neem
dan altijd eerst contact op met de heer Beks
(omgevingsmanager). De heer Beks is bereikbaar op 06-52640722 of per e-mail via
ipbb.beks@outlook.com

Gevonden voorwerpen
In juni 2022 zijn de volgende voorwerpen bij
de gemeente Simpelveld in bewaring gegeven of kenbaar gemaakt dat ze gevonden zijn:
Zaaknummer
126168
126710
128173

E

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

Gevonden voorwerp
Huissleutel
Autosleutel
Videocamera en bijbehorende tas

Openingstijden klantcontactcentrum

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 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

Waar
Minister Ruijsstraat t.h.v. huisnummer 81
Zandberg
Hoek Kloosterstraat Oranjeplein op het elektriciteitskastje

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

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 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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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:
E

E

Voor: plaatsen airco-unit
Locatie: Bulkemstraat 6
te 6369 XW Simpelveld
Datum ontvangst: 24 juni 2022
Dossiernummer: 2022-034141
Voor: uitbreiden vakantiewoning
Locatie: Kruinweg 1b-102
te 6369 TZ Simpelveld
Datum ontvangst: 28 juni 2022
Dossiernummer: 2022-034658

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: realiseren balkon
Locatie: Jamarstraat 2
te 6369 ED Simpelveld
Verzenddatum: 23 juni 2022
Dossiernummer: 2022-012014

E

Voor: plaatsen zonnepanelen
Locatie: Vliexstraat 9
te 6369 HJ Simpelveld
Datum ontvangst: 28 juni 2022
Dossiernummer: 2022-034763

E

E

Voor: renovatie/herbestemming
Locatie: Groeneboord 21
te 6351 EC Bocholtz
Datum ontvangst: 29 juni 2022
Dossiernummer: 2022-035024

E

Voor: renovatie/herbestemming
Locatie: Groeneboord 19
te 6351 EC Bocholtz
Datum ontvangst: 29 juni 2022
Dossiernummer: 2022-035034

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

Voor: keermuur
Locatie: Groeneboord 19 en 21
te 6351 EC Bocholtz
Datum ontvangst: 29 juni 2022
Dossiernummer: 2022-035041

E

Voor: realiseren tuinkamer
Locatie: Molsberg 96
te 6369 GP Simpelveld
Verzenddatum: 23 juni 2022
Dossiernummer: 2022-014434

E

Voor: diverse verbouwingen
Locatie: Prickart 57 te 6351 AE Bocholtz
Verzenddatum: 28 juni 2022
Dossiernummer: 2022-015738

E

Voor: uitbreiden woonhuis
Locatie: Romeinenstraat 35
te 6369 CE Simpelveld
Verzenddatum: 29 juni 2022
Dossiernummer: 2022-015663

E Portefeuilleverdeling

Waarnemend burgemeester D.W.J. Schneider:
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Financiën,
Dienstverlening, Intergemeentelijke samenwerking
Wethouder W.J.H. Schleijpen:
Wonen en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid,
BOR
Wethouder M.J.J.M. Gulpen:
Mobiliteit en Infra, Werk en Inkomen, Personeel en Organisatie, Sport
Wethouder A.A.H. Ernes:
Volksgezondheid, WMO, Jeugd, Cultuur
Wethouder J.W.H. Hodinius:
Onderwijs, Welzijn, Economie en Toerisme, Evenementen

E

E

Voor: plaatsen zonnepanelen
Locatie: Vliexstraat 33
te 6369 HJ Simpelveld
Datum ontvangst: 5 juli 2022
Dossiernummer: 2022-036459

Voor: verbouwen zolder, verhogen dak
en plaatsen dakkapel
Locatie: Julianastraat 36
te 6351 GC Bocholtz
Verzenddatum: 29 juni 2022
Dossiernummer: 2022-013397

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de
verzenddatum gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de
beschikking en de bijbehorende stukken zijn
elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending
daarvan bezwaar maken, door het indienen

Afspraak maken B&W

Heeft u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan
vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers.
Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.
Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact
opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 - 544 83 01 of via e-mail: bestuur@simpelveld.nl
- u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken
aan te geven;
- om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste
instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
- na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid
aan de orde is.
Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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van een bezwaarschrift bij het college van
burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het

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 aanleggen van een inrit
Locatie: Groeneboord 32
te 6351 ED Bocholtz
Verzenddatum: 29 juni 2022
Dossiernummer: 2022-017567

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

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

Volg ons op
Twitter, Facebook
en Instagram

besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg
te Roermond, 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.

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

E

Voor: kappen diverse bomen
Locatie: Kruinweg ongenummerd te
Simpelveld o.a. sectie C 2155
Dossiernummer: 2022-028974

De beslistermijn wordt verlengd in verband
met opvragen aanvullende gegevens.
Door dit besluit is 12 augustus 2022 de
nieuwe uiterste beslisdatum

E

Voor: kappen diverse bomen
Locatie: Tienbaan 1 te 6351 AH Bocholtz
Dossiernummer: 2022-032891

De beslistermijn wordt verlengd in verband
met opvragen aanvullende gegevens.
Door dit besluit is 16 augustus 2022 de
nieuwe uiterste beslisdatum.

Bezoek ook onze website
www.simpelveld.nl
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Met grensoverschrijdende samenwerking toekomst waardevolle
bocagelandschap verzekeren
Grenzeloos bocagelandschap
De landschappelijke gelijkenissen tussen de Vlaamse
Voerstreek, het Waalse Land
van Herve en het Nederlandse
heuvelland zijn overduidelijk. Het uitzonderlijk gave bocagelandschap vormt over de
grenzen heen een heuvelachtige lappendeken van omhaagde weilanden en velden, oude
bossen, graften, holle wegen,
hoogstamboomgaarden, snelstromende beken en talloze erfgoedrelicten zoals kastelen en
vakwerkhuizen.
Grensoverschrijdende
uitdagingen …
Maar ook de bedreigingen
voor de landschapskwaliteit
en streekidentiteit zijn gelijkaardig over de grenzen heen.
Denk maar aan het sluipenderwijs verdwijnen van landschapselementen als hagen,
graften of hoogstamboomgaarden, de hoogwaterproblematiek, het gebrek aan opvolgers
in de landbouwsector, de vele
bedreigde planten- en diersoorten, een hoge toeristische druk
die de leefbaarheid van dorpen
aantast, de energietransitie die

de beeldkwaliteit dreigt aan te
tasten, …
… vragen om een grensoverschrijdend antwoord
Daarom slaan de Vlaamse gemeente Voeren, de Waalse gemeenten Dalhem, Aubel en
Plombières en de Nederlandse
gemeenten Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem en Vaals de
handen in elkaar om meer nauwer te gaan samenwerken over
de grenzen heen voor en in hun
mooie buitengebied.
Een sterker grensoverschrijdend waterbeheer uitbouwen
voor Berwijn, Geul, Gulp en
Noor, de toekomst van onze
land(schaps)bouwers verzekeren, duurzaam toerisme in balans met de draagkracht van
het landschap en haar inwoners, ontwikkelingen als windmolens en mijnbouw weren
om hoogtechnologisch wetenschappelijk onderzoek in
het kader van het Einstein
Telescoop project mogelijk te
maken, een antwoord bieden
op het verdwijnen van en het
gebrekkig beheer van kleine
landschapselementen (zoals de
karakteristieke graften), … daar

willen we samen aan werken.
Kandidatuur als grensoverschrijdend landschapspark
Een oproep vanuit de Vlaamse
overheid in 2021 om landschapsparken te erkennen en te
financieren is daarbij een kans
om die grensoverschrijdende
samenwerking concreet te maken. Onder de titel “Grenzeloos
Bocagelandschap” werd een
kandidatuur ingediend en die
bleek succesvol. De 7 betrokken gemeenten krijgen nu de
kans om samen met hun inwo-

ners, landbouwers, grondgebruikers- en eigenaars, toeristische ondernemers en bezoekers
een masterplan (visie voor de
komende 20 jaar) en operationeel plan (actieplan voor de komende 5 jaar) te schrijven tegen mei 2023. Met een online
bevraging en een Dag van het
Grenzeloos bocagelandschap
in het najaar zal elke lokale betrokkene zijn mening en ideeën kunnen geven hoe we samen
grensoverschrijdend het verschil kunnen maken voor ons
mooie landschap.

Uitslag loterij
Werk Naar Krachten
De volgende nummers zijn getrokken uit de verloting:
1e: 2261
2e: 2315
3e: 0240
4e: 2190
5e: 1425
6e: 1207
7e: 0608
8e: 1565
9e: 2088
10e: 1539
Waardbonnen à € 20,00 kunnen, tegen overlegging van het
lot, worde afgehaald bij de penningmeester: Wiel Bleijlevens,
Dorpstraat 3 te Simpelveld;
045-5440338.

Zij-Actief Bocholtz
• ZijActief Heuvelland organiseert op woensdag 12 oktober de Kring Bedevaart naar
Kevelaer. De definitieve aan-

SC HOENMAKERIJ

SINDS 1943

Gun schoenen een 2e ronde,
weggooien is zonde!

Dorpstraat 18 | Simpelveld | T 06 8330 1800
www.schoenmakerijschijns.nl
melding voor deze activiteit
start nu. Een aantal weken geleden hebben wij een interesse peiling/ oproep gedaan. Het
programma van die dag is als
volgt. Vertrek in Wittem om
ca 8.30 uur, gebedsdienst in
Kevelaer om 11.00 uur en om ca

16.00 uur vertrek uit Kevelaer.
De gebedsdienst wordt georganiseerd door ZijActief Eys. De
Kosten voor leden bedragen €
20,00 en niet leden € 22,50.
Wil je deelnemen dan wel
aanmelden vóór donderdag
21 juli a.s bij Gerda Bastin,

Oude Smede straat no 4, tel
045-5443347.
Geld overmaken naar ZijActief
Bocholtz rek Rabo NL58 RABO
0107912384 onder vermelding
van naam én Kevelaer 2022.
Rest ons nog om jullie allen een
fijne vakantie toe te wensen.
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Festival
We mogen terugkijken op een
zeer geslaagd WDZOM3R
Festival. Drie dagen lang werden we begunstigd door fraai
zomerweer. Vrijdagavond werd
het gemis aan Carnaval activiteiten met WDZOM3R
Carnaval ingehaald. Tijdens
een bonte avond kregen we
weer een nieuwe prins, wat
heet, we kregen een prinsenpaar, Prins Guido I en Prinses
Martine I. Oscar van der Steen
mocht het Joode Juupje in ontvangst nemen voor zijn vele
verdiensten voor de club. De
Oad Prinse presenteerden hun

nieuwe Vasteloavendssjlaager.
Op zaterdag werd jong en oud
vermaakt met een uitgebreid
spellencircuit met de meest
fantasierijke spellen. Het sportgedeelte sloten de oud-kampioenen van de SV Simpelveld
en WDZ af. De mannen zetten de derde helft voort in de
feesttent, waar inmiddels de
Booming Pianos al waren begonnen. In de pauze van deze
band werden de kampioenen
van het afgelopen seizoen gehuldigd: de O19, het vierde en
het vrouwenteam.
Jubilarissendag
Op de derde dag van
WDZOM3r kwamen de jubilarissen aan bod, liefst twin-

4-Generaties

Nieuws WDZ

v.l.n.r.: moeder Rianne van Loo, dochter Rikki Kroonen, overgrootmoeder Mia Seroo-Vanhommerig en oma Bea van Loo-Seroo.
tig personen werden gehuldigd.
Het begon allemaal ’s ochtends
vroeg in het clubhuis. Met de

Lieve mensen,
Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Dank aan jullie allemaal voor de gelukwensen en de mooie woorden, het was hartverwarmend.
Dank aan Monseigneur Schnackers voor de prachtige mis en aan de leden van het jeugdorkest
van de Koninklijke Philharmonie Bocholtz voor het muzikaal opluisteren van de mis.
Dank aan de NKS en KNVB voor de onderscheidingen.
Bijzondere dank aan de organisatoren en alle medewerkers van de jubilarissendag.
De WDZ jubilarissen

corsages op vertrok het gezelschap met de bus naar de parochiekerk van de H. Remigius
in Simpelveld. Monseigneur
Schnackers droeg aldaar de
H. Mis op, die werd opgeluisterd door het jeugdorkest van
de Koninklijke Philharmonie
Bocholtz.
Terug op het sportpark wachtte een uitgebreide koffietafel, waarna de jubilarissen en
de partners plaatsnamen in de
feesttent voor een ludieke interne huldiging en een zeer
drukbezochte receptie. Een onvergetelijke dag voor alle betrokkenen, waarvoor dank aan
allen die aan deze dag hebben
meegewerkt.
Onderscheidingen
In het kader van de jubilarissendag mochten een aantal
WDZ leden een onderscheiding
in ontvangst nemen.
Eric Wetzels en Harrie Degens
ontvingen de gouden waarderingsspeld van de NKS en Ad
Peeters de NKS waarderingsspeld. De KNVB reikte liefst
zeven onderscheidingen uit:
Bart Wetzels, Mark Keulen,
Bert Schijns, Peter Smeets en
Jos Brands kregen de zilveren
speld en Piet Haagen en Wim
Lauvenberg de gouden speld.
De onderscheiden personen
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Friture Oranje Plein
Oranjeplein 1a, Simpelveld

Koppel
menu:
van harte gefeliciteerd en dank
voor al hun inspanningen.
Gedenken
In de afgelopen twee jaar heeft
WDZ in de tijd van corona een
aantal heel belangrijke verenigingsmensen verloren. Redenen
genoeg om bij stil te staan. Op
zondagmorgen 26 juni gingen
we met een grote groep onder
begeleiding van pastoor Pisters
vanuit het clubhuis naar de
Maria kapel in de Broek. Bij de
kapel droegen leden teksten
voor en werd er gezongen. Het
werd afgesloten met het opsteken van kaarsjes.
Over de Prickart, de Tienbaan
en de Preutersweg ging de
tocht naar Hoeve Overhuizen,
waar we voor de deur van de
Capella Domestica een indruk-

wekkende herdenking mochten
meemaken. Van ieder overleden lid werden kort de verdiensten aangehaald, waarna een
eigenschap van de persoon
werd uitgelicht en een familielid van de overledene een kaars
opstak als teken dat het licht
van de herinnering en het vertrouwen in hereniging de duisternis van het verdriet en gemis
zal overwinnen.
Na de plechtigheid zat het gezelschap onder het genot van
koffie en vlaai nog lange tijd
bijeen in de conferentieruimte
van de Hoeve. Een goede steun
voor de naasten, die het pijnlijk
gemis nog elke dag ervaren.
Heel veel dank aan Pastoor
Pisters voor de mooie teksten
en de begeleiding, aan Lilian
Habets voor de indrukwekken-

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

Pierre Kobben
25-jarig jubileum (2020)
Ik ben sinds 1994 lid van BBC
en was toen 35 jaar oud. Lilian
heeft mij geïntroduceerd met
het badmintonnen en de vereniging. De jaren die ik in diverse teams competitie gespeeld heb vond ik bijzonder
leuk en het meest bijgebleven
is mij het jaar dat BBC 25 jaar
bestond. Wat een feest was
dat, alles was geweldig en fan-

7,-

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

de aankleding van de plechtigheid en aan het personeel
van Hoeve Overhuizen voor de
gastvrije ontvangst.
Boom
Het is begonnen in de zomer
van 2019. WDZ beleefden een
onvergetelijk jubileumfeest,
een feest van verbinding. En
’t motto van het feest “VIER
TSEZAME” is blijven voortleven in WDZ. In het voorjaar
van 2020 greep het corona virus om zich heen met ernstige
gevolgen voor onze hele samenleving en het bracht verdriet
in vele gezinnen. We leken verlamd, maar leden van WDZ
stonden op en sloegen aan het
organiseren om sporten, vertier
en verbinden te blijven bieden
in onze vereniging en ons dorp.

Feestavond BBC’77
SIMPELVELD - Op zaterdag 16
juli zal na twee jaar afwezigheid de feestavond weer gehouden worden! Hier kunnen we
dan eindelijk als vereniging al
onze jubilarissen huldigen, en
dat zijn er nogal wat! Een aantal zelfs 40 jaar lid en zij hebben allen veel meegemaakt
en vooral ook veel herinneringen gemaakt binnen onze vereniging. Hier beneden stellen wij ze alvast even voor. De
feestavond start om 19:00u in
Sportcafé Wijngracht 9.

045 - 5446624

Joost van Can

Voor deze verbindende activiteiten mochten we in 2021 de
titel “Club van het Jaar nationaal” in ontvangst nemen.
In het afgelopen seizoen dienden zich nieuwe hoogtepunten
aan: 50 jaar veteranen, 30 jaar
bambini en een drietal kampioenschappen als sportieve
hoogtepunten. Helaas zijn ook
verdrietige omstandigheden
niet aan ons voorbij gegaan. We
hebben een aantal onvergetelijke clubmensen verloren.
Om deze bijzondere jaren in
onze gedachten te houden
heeft het bestuur besloten een
herinneringsboom te planten
op ons complex. We hopen dat
we, zittend onder deze boom,
nog vaak terugdenken aan deze
memorabele tijd en de mensen
in deze tijd.

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

tastisch. Het weer, de activiteiten, alles was goed en voor
ieder wat wils. Ik ben als beginneling gestart met het spelletje en heb later beginnerslessen gevolgd bij trainer Bart
om daarna in de recreanten-

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

competitie het gevecht aan te
gaan met andere verenigingen. Ik ben nog een tijdje bestuurslid geweest, maar daar
was ik niet voor in de wieg gelegd. Sinds 2010 zijn Lilian en
ik voor Badminton Nederland

onderweg en nu nog steeds
als lijnrechter op toernooien in Duitsland, Oostenrijk,
Denemarken enzovoort. Trots
ben ik erop dat wij als lijnrechter heb mogen optreden bij finales van de wereldkampioen-

14
schappen in Zwitserland een
aantal jaren geleden. Misschien
zit het er nog wel in om als lijnrechter naar de Olympische
spelen te mogen. Wie weet,
wordt vervolgd.
Renee Eussen-Frissen
25-jarig jubileum (2020)
Toen ik 6 jaar was ben ik lid
geworden, omdat mijn ouders geen oppas hadden (zij zaten dat jaar in de organisatie van het jeugdkamp) en ik
mocht niet mee als ik geen lid
was, vandaar dat ik lid worden
ben. En 25 jaar later nog steeds
veel plezier in het badmintonnen! Leuke momenten zijn zeker alle kampen (als jeugdlid
en als volwassene); trainingskamp/toernooi in Linz (slapen
op grote matrassen in de zaal
nadat we hiermee door de hele
zaal waren het schuiven en op
zondag de finale WK voetbal
Brazilië-Duitsland kijken met
z’n allen; meelopen in de carnavalsoptocht; groot feest toen
BBC 25 jaar bestond. En dit jaar
met team 2 kampioen geworden. Naast hoogtepunten ook
dieptepunten. Helaas blessures
gehad (inclusief 2 keer geopereerd aan knie), maar na al die
jaren nog veel plezier met alle
andere spelers van de selectie.
Waarbij de competitie elk jaar
gezellig is en het niet uitmaakt
op welk team je speelt.
Lian Boumans-Schlenter
25-jarig jubileum (2020)
Op 8-jarige leeftijd werd ik lid
van BBC. In die 25 jaar heb ik
natuurlijk veel meegemaakt.
Maar er zijn me zeker dingen bijgebleven, zoals de eerste
keer met de competitie meedoen met een samengesteld
team met jongens van KBC
en toen gelijk kampioen worden! De toernooien in Linz en
Houthaelen en ook de jeugden skikampen. Natuurlijk
ook alle gezellige en sportieve woensdag- en vrijdagavonden in de sporthal. Het is en
blijft gewoon een leuke sport!
Dieptepunt vond ik toch wel de
coronatijd.
Eveline van Loo
25-jarig jubileum (2020)
Ik was 7 jaar toen ik lid werd
van BBC, volgens mij mocht
het ook toen pas vanaf die leeftijd. Ik heb veel meegemaakt in
al die jaren bij BBC bij de jeugd,
daarna de senioren en ook recreatief. Alle toernooien waar
we met de hele bende heen gingen. Dat waren soms lange
maar altijd heel gezellige weekenden. Het dubbelen, meest-
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al met Jolijn destijds en natuurlijk het toernooi in Linz. Maar
ook de ontspannen recreatieve avondjes die daarna volgden,
eerst badminton met de altijd
fantastische afsluiting aan de
bar als derde helft. Verder heb
ik ook nog in het bestuur gezeten als secretaris en dus veel
leuke bestuursuitstapjes meegemaakt. Ik vind het jammer
dat ik nu niet aan badmintonnen toe kom, maar ik hoop in
de toekomst wel weer!
Jos Nellen
40-jarig jubileum (2020)
In de zomer van 1980 werd Jos
lid van de vereniging op 12-jarige leeftijd. Hij heeft een aantal
jaartjes badminton gespeeld,
maar dat racket is al enige
tijd opgeborgen. Vroeger ook
mee op de jeugdkampen en later ook de skikampen. Hierna
heeft het sportieve zich enigszins verplaatst naar de kantine.
Natuurlijk jaren in het bestuur
gezeten als penningmeester,
waarbij de financiële verslagging en toelichting altijd tip top
verzorgd werd door Jos. En heel
wat jaren de vaste omroeper
van het AVS JRC geweest.
Hans Frissen
40-jarig jubileum (2020)
Op 20- jarige leeftijd lid geworden van deze vereniging, net
geen jeugdlid meer dus. En zoveel herinneringen gemaakt in
deze 40 jaar. De toernooien in
Erkelenz in Luxemburg. De diverse kampioenschappen en
het Limburgs team kampioenschap. Maar het is zeker meer
dan alleen het badminton: de
avonden in de Diligence aansluitend aan de trainingen, polteravonden en ook verhuizingen. Heel veel meer dan alleen
maar badminton. De skikampen in de hut in Hundseck en
in Oberstdorf. De carnavals-,
feestavonden en feestjes bij
Harrie Bloemen. Kortom 40
jaar vol met herinneringen!
Maria Ritterbex-Jeucken
40-jarig jubileum (2020)
1 Oktober 1980 lid geworden van BBC. Ik was pas in
Bocholtz komen wonen en wilde sporten en tevens nieuwe mensen leren kennen. En
dat is goed gelukt, blijkt achteraf. Ik speelde recreatief en
deed ook mee aan competitie
en toernooien. Vooral met het
team naar andere clubs en dan
ook nog winnen was geweldig. In 1991 werd ik bestuurslid Recreatie. In 1992 volgde ik
Elma Kool op als secretaris van
de vereniging. Tot 1998 ben ik

hier druk mee bezig geweest.
Ledenadministratie bijhouden, kraamvisites, bestuursen districtsvergaderingen van
de NBB. Contacten met de gemeente onderhouden. Een veelzijdige taak, alles werd nog
getypt, gekopieerd en rondgebracht op de fiets. Voor de bestuursvergaderingen werd onze
woonkamer ingericht, die steevast werden afgesloten met een
borrel. Dochter Tanja en zoon
Joep werden ook lid van BBC.
Joep heeft een aantal jaren
jeugdcompetitie gespeeld. De
voorzitter, Jo Ernes, had contacten met de landelijke badmintonclub uit Sofia (Bulgarije)
die ons per trein kwamen bezoeken en tevens wedstrijden
in Limburg speelden. Bij ons logeerden 2 meisjes, die alleen
Bulgaars spraken. Met de hele
vereniging hebben we met deze
groep een geweldige tijd beleefd. Ze speelden de sterren
van de hemel! De organisatie
en het meedoen met het jeugdkamp in Wijlre was ook geweldig. In die tijd werd landelijk
aandacht besteed aan het 50 +
badmintonnen, dus ook BBC
startte een groep, waarvan
ik de begeleiding deed. Vanaf
2000 ben ik op de donderdagochtend gaan badmintonnen.
Toen alleen nog dames, maar
een paar jaar later ook gepensioneerde heren. Hier speel
ik nog iedere donderdag leuke partijtjes…en hoop dat nog
lang te kunnen doen!
Piet van Loo
25-jarig jubileum (2022)
In Bocholtz in 1978 leerde ik
Bea kennen, zij was toen al
lid van de Badmintonclub en
speelde in het eerste team.
Na voltooiing van mijn studie
Chemische technologie gingen we samen in Heerlen wonen en vanaf 1985 wonen we
in Simpelveld. De uitbreiding
van het gezin en de toenemende aandacht voor mijn werk
en huis waren uiteindelijk niet
meer te combineren met alle
verenigingsactiviteiten die ik
in Mechelen uitvoerde (handbal, scouting en schutterij).
Ook Bea was inmiddels gestopt
met badmintonnen. Na een
tijdje ging het toch weer kriebelen en zorgde het lidmaatschap van alle kinderen bij de
badminton, de sfeer en de gezelligheid binnen de club ervoor dat Bea weer ging spelen.
In die periode heb ik me ook als
lid aangemeld en geprobeerd
een shuttle te raken. Op dit moment kan ik zeggen dat ik redelijk mee kan op het niveau van

de recreanten. Competitie heb
ik echter nooit gespeeld, dit in
tegenstelling tot mijn kinderen.
Onze kinderen hebben in hun
jeugd veel competitiewedstrijden en toernooien gespeeld. De
tijd die we samen met andere
leden, ouders en kinderen hebben doorgebracht in volgepakte sporthallen, heeft ons zowel
vierkante billen als veel vreugde en ontspanning opgeleverd.
Het doet mij veel deugd en ben
er ook trots op dat ik al ruim 20
jaar competitieleider mag zijn
van de sportieve en gezellige
club die BBC ’77 heet.
Femke Hamers
25-jarig jubileum (2022)
Als 11-jarige ben ik destijds begonnen met badmintonnen bij
BBC’77. Ik ben begonnen als recreatief jeugdlid en vrij snel
competitie gaan spelen. En dat
doe ik nog steeds met veel plezier. Ik heb heel veel leuke herinneringen! Recent natuurlijk
nog het kampioenschap met
team 2. Maar ook eerdere kampioenschappen, waaronder in
het jaar van het 25-jarig bestaan van BBC, de jeugdkampen met de legendarische playbackshows, trainingskampen
met de selectie waarbij je met
z’n allen helemaal kapot ging
en de gezellige toernooien met
als hoogtepunt mijn Limburgse
titel in de damesdubbel. Vanaf
mijn 14e jaar training gegeven
aan de jeugd recreatie en jeugd
competitiespelers. Daarnaast
ben ik bestuurslid geweest voor
de Jeugd van 2008 tot 2015. En
nu houd ik alweer 4 jaar de ledenadministratie bij en regel ik
de incasso van de contributies.
Mijn dieptepunten zijn uiteraard mijn 2 zware kruisbandblessures. Maar de hoogtepunten overheersen!
Martine Bisschoff
25-jarig jubileum (2022)
In oktober 1981 ben ik lid geworden van BBC. Ik was toen
36 jaar, met uitzondering van
een 1 jaar ben ik onafgebroken
lid geweest. Les heb ik toen gehad van Bertie, die deze taak
op zich nam bij ons beginnelingen. Al deze jaren ben ik in de
donderdagochtendgroep gebleven. Van deze beginjarengroep
zijn er nog 3 mensen over en we
hebben het nog steeds erg gezellig. In deze periode zijn ons
ook vrienden ontvallen, wat
erg verdrietig was. Wij steunden elkaar met het verlies, deze
club voelt als familie. Ik hoop
dat ik nog een paar jaartjes
een shuttle kan slaan met mijn
badmintonfamilie.
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Kerk- & familieberichten
WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus

Zondag 17 juli
H. Mis om 11.00 uur
Voor de Parochie. mmv Donna
Voce onder leiding van Hans
Geerkens
Woensdag 20 juli
H. Mis om 9.00 uur
Voor de Parochie
Mededelingen: uw kerkbijdrage
kunt u overmaken op
NL92 RABO 0132 204 452
t.n.v. Cunibertus parochie.
Misintenties graag 3 weken
van tevoren doorgeven via
kerkbestuur.wahlwiller@
gmail.com of aan een van
de kerkbestuursleden. Voor
pastorale zaken kunt u tot
nadere berichtgeving terecht op
telefoonnummer 043-4511243.

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius

Donderdag 14 juli
19.00 uur: een H. Mis voor hen
die offerden.
Zaterdag 16 juli
19.00 uur: jaardienst voor de
familie de Beije-Larik (stichting)
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.

Zondag 17 juli:
9.00 uur: uit dankbaarheid.
11.00 uur: jaardienst ouders
Bessems-Mulders; overl. An
Mélotte-Postma.
18.00 uur: geen intenties
Dinsdag 19 juli:
8.00 uur: geen intenties
Donderdag 21 juli:
8.00 uur: geen intenties
Zaterdag 23 juli:
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19.00 uur, Kringviering: geen
intenties
Mededeling: De kerkbijdrage
kan worden overgemaakt op
NL13RABO013.22.08.008 t.n.v.
Rectoraat H.Alfonsus te Wittem.
Het komt vaak voor dat men de
kerkbijdrage overmaakt zonder
naam en nummer te vermelden.

EYS
Parochie H. Agatha

Zaterdag 16 juli
19.00 uur: Gest. H. mis
Guillaume en Bertha Xhonneux
Zondag 17 juli
9.45 uur: Gest. Jrd. ouders
Kruijen-Peukens
Maandag 18 juli
19.00 uur: Voor vrede in de
wereld

WITTEM
Klooster Wittem

Zaterdag 16 juli:
19.00 uur, Kringviering: uit
dankbaarheid; overl. An
Mélotte-Postma.

Dankbetuiging
Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de steun en medeleven dat we hebben
mogen ervaren bij het overlijden van onze echtgenoot,
vader, schoonvader en opa

Hay Heuts
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 17 juli
om 11.00 uur in de Sint-Remigiuskerk te Simpelveld.

Dankbetuiging

Marlies, Kenny, Regina, Chayenne en Ayana.

Dank voor het enorme aantal condoleance kaarten,
voor de prachtige bloemen en vooral ook voor
de persoonlijke aanwezigheid bij de uitvaart
van mijn vrouw, moeder en oma

Bedankt,

Annie Herbergs-Limpens

voor het troostend woord, gesproken of geschreven,
voor bloemen, een handdruk, een arm om de schouder,
voor de persoonlijke deelname aan de uitvaartdienst,
voor alle tekens van liefde en vriendschap bij het
overlijden van mijn vrouw, moeder, schoonmoeder,
oma en oma-oma

Keetje Smeets-Hendriks
Frans Smeets
en familie

Nan

Bijzondere dank aan kapelaan Shaiju
en het Kerkelijk zangkoor.
Martin Herbergs
kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 17 juli 2022 om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Remigius te Simpelveld.
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