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Koningsdag zaterdag 26 april
BOCHOLTZ

Stichting Oranje Comité Bo-
choltz organiseert ook in 2014 
weer de jaarlijkse activiteiten 
op zaterdag 26 april vanaf 
13.30 uur rondom de kerk.

•Vrijmarkt. Iedereen kan zijn/
haarspullentekoopaanbieden
met uitzondering van etens-
waren.De spullenkunnenuit-
gestald worden op een mee-
gebrachte deken of tafel. Voor
e 5,- kanmen een tafel van 2
meterhuren.Menkanzichaan-
melden door de huurprijs (e
5,-)vande tafelover temaken
op rekeningnr: 10.79.07.070
metvermeldingvaneigennaam
en volledig adres of bij het se-
cretariaatper
bertram-stijfs@planet.nl
045-5440524

Op zaterdag 26 april meldt u
zichvanaf12.30uurbijde in-

SIMPELVELD

Kom op zaterdag 26 april 
vanaf 14.00 uur naar locatie 
Maxime en rondom de kerk 
(bij slecht weer in de zaal bij 
Maxime) voor:

•Vrijmarkt.Aanmelden bij 
Jos Scheepers, 045-5441133
•Fietsversieren(vlaggetjes,
ballonnenencrêpepapier
zijnaanwezig)•Schminken
•Hindernisbaan•Ballon-
nenvrouwtje•Huifkartocht
•Muziek
DetraditioneleOranjeop-
tochtmetversierdevehikels
startom17.00uuraanslui-
tendaandevrijmarkten
hetfietsversieren.Voorde
bestversierdecombinaties
heeftdejurynatuurlijkweer
mooieprijzenklaarliggen.
Komtallenenfeestmeemet
OranjeComitéSimpelveld.

schrijftafelenukrijgtdandoor
de marktmeester de plaats op
de vrijmarkt aangewezen. Na
afloop controleert de markt-
meesterdeplaats.
•Oranjeoptochtom17.30uur
Verzamelenom17.15uurvoor
dekerk.Neemjeeigenversier-
defiets/step/bolderkarmee.•
Carrouselvoorkinderentoten
met6jaar•KinderdiscometDJ
Flügel;•Knutselen•Spellencir-
cuit•Buddyjump•Springkus-
sen•Schminken
Deelname aan de koningsdag-
activiteitenisopeigenrisico.
Het oranjefeest gaat onder alle
weersomstandighedendoor.Bij
slechtweerbinnen.
Om de activiteiten rondom de
kerktekunnenrealiseren isop
26 april van 09.00 uur - 22.00
uurafgesloten:dePastoorNeu-
jeanstraat tot aan de garages
tegenoverhetkerkhof, inbeide
richtingenendeKerkstraat.

PARTIJ   WITTEM

Op Koningsdag, zaterdag 
26 april a.s, organiseert het 
Oranje Comité van Partij-
Wittem wederom een gezellige 
dag in Partij.

Om13.00uurmogenallekin-
derenmet hunmooi versierde
fietsen,skelters,stepjesenz.mee
gaan in de muzikale optocht
doorhetdorpolvfanfareKunst
en Vriendschap.  Als iedereen
weerterugiskanhetspellencir-
cuit worden geopend. Dit jaar
zijn erweer favoriete spelletjes
uitgezocht waaronder: buks-
schieten, dewervelwindkast en
dezenuwslopendespiraal.Ook
kunnen alle kinderen zich ver-
maken op o.a het springkus-
sen, de hindernisbaan en voor
devoetballiefhebberskanerop
doelgeschotenworden.
Iedereen mag gratis mee doen
aandespellenenals je jespel-

EYS

Zaterdag 26 april is het weer 
zover! Het programma ziet er 
als volgt uit vanaf 13.00 uur 
op sportpark Hanzon.

•Detraditionelevrijmarkt•
Diversespellenbijgoedweer
ookwaterspellen•Kinderlo-
terij•Schminken•Haaren
nagelstyling•Natuurlijkiser
ookeendrankeneetbuffet

Vanaf18:00uur
• De traditionele fietsoptocht
onderbegeleidingvanHarmo-
nieSt.Agatha
Van18:30uurtot21:30uur
•Disco.Wesluitendezedagaf
met een gezellige Disco met
DJ Jordy, tijdens deze Disco
vindt de uitreiking plaats van
demooist versierdefietsen en
is er ook de trekking van de
Kinderloterij.

MECHELEN

Op zaterdag 26 april organi-
seert de voetbal vereniging 
RKMVC op geheel eigen wijze 
Koningsdag! 

Voorjongenoudzijnweerdi-
verseactiviteitengeorganiseerd,
met enkele echte klassiekers.
Voor de jeugd (alle leeftijden)
isero.a.17meterlangestorm-
baan, MEGA surprise ballen-
bak, (Water)ballon uitdagin-
gen, voetbalspel, groepsspelen,

natuurlijk slagroom gooien en
nogvéélmeer spelplezier!!!De
barisgeopendens’avondsmu-
ziek van Crawfish en Lucazz.
Waar: bij Café de Paardestal,
Aanvang: 13:30 uur, Entree:
gratis(enop25aprilWirSind
SpitzeenTonca!)
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De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30
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 Huisarts/apotheek
BOCHOLTZ

Artsen: dr. Schepers, dr. Mom,  
dr. Hazelaar en dr. Pleunis
Kommerstraat51
Telefoon:045-5441213
Spoedlijn:045-5441208
Receptenlijn:045-5441213
Open:ma.t/mvr.8.30-18.00
Apotheek
Kommerstraat51a
Telefoon:045-5444094
ma.-vr.8.30-12.30/13.30-17.30

SIMPELVELD
Artsen: dr. Crützen, dr. Schiffeler 
en dr. Emonts
Kloosterstraat59
Telefoon:045-5440333
Spoedlijn:045-5440325
Receptenlijn:045-5440333
ma.-vr.8.00-13.00en14.00-17.00
Apotheek
Kloosterstraat61
Telefoon:045-5441100
ma.t/mvr.8.30-18.00

uBaCHSBErg
Artsen: dr. Guldemond en 
dr. Guldemond - Hecker
Bernardusplein5
Telefoon:045-5754747
Spoedlijn:045-5754747

VaaLS
Artsen: dr. Bruggeman en  
dr. Broere
Maastrichterlaan58a
Telefoon:043-3062744
Spoedlijn:043-3062780
Receptenlijn:043-3066331
Arts: dr. Habets
Maastrichterlaan58c
Telefoon:043-3061383
Spoedlijn:043-3062468
Receptenlijn:043-3064940
Arts: dr. Stouten
Maastrichterlaan58b
Telefoon:043-3061239
Spoedlijn:043-3080123
Receptenlijn:043-3064462

HEErLEn
NightCare
HenriDunantstraat3,Heerlen.
Na17.00uur,inhetweekendenop
feestdagenkuntubijspoedgevallen
contactopnemenmetDeCentrale
Huisartsenpost045-5778844.
Apotheek Dassenburcht
HenriDunantstraat5,Heerlen
Telefoon:045-5741004

K le in t jes

Koopjes Weekend /  
garage Verkoop

Alles voor een zeer lage prijs 

want ALLES MOET WEG!!

Kleding, Porselein, Elektro, 

Boeken, Hout, Speelgoed enz.

vrij-zat-zon 25-26-27 april 

tussen 9.00 - 20.00 uur

Lodewijk XIV straat 36 in Eys. 

Voor vragen 06 21228668 

Opslagruimte  

te huur in Vaals. Ook geschikt 

als garage voor auto’s

Tel: 06 - 25290798

 Belangrijke nrs.
MaaSTrICHT

Godding Uitvaartzorg
t.0623013724(24uurbereikbaar)

BOCHOLTZ-
Deopbrengstvan
deonlangsgehou-
dencollectein
Bocholtzbedroeg

e 1474,62
Menbedanktdemensen
dieookditjaarweerde
Hartstichtingsteundenen
zekerookdecollectanten
dieiederjaarweertrouw
langsdedeurengaan!Mocht
uhierookietsvoorvoe-
len,neemdangerusteven
vrijblijvendcontactopmet:
WimDumont,045-5443158.
MarliesvanderLeeuw,045-
5444484.TheadeKoning,
045-5441996
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van 3.50
voor

van 13.50
voor

van 2.35
voor

Jubilarissen bij  
FNV bondgenoten

BOCHOLTZ - In het 1e 
kwartaal 2014 zijn door FNV 
Bondgenoten weer verschil-
lende leden onderscheiden 
voor hun lidmaatschap van 25, 
40, 50, 60, en 70 jaar.

WijalsbestuurvanFNVBondge-
noten afdeling Kerkrade/Land-
graaf/Simpelveld-Bocholtz wil-

lenhendanookgraagnogmaals
feliciterenmethunjubileum.

25-jarig jubileum:
R.J.vandeBeemd,P.J.W.Ber-
trand,H.F.W.Bloemink,J.W.J.
Boere,G.L.Carestia,J.P.M.
Dolls,R.H.Goldbach,W.J.
Henssen,B.W.Rabeling,G.J.
Toussaint,J.A.M.Somers,P.K.J.
Vreuls,W.Waanders,F.Weyers.

40- jarig jubileum:
U.Burgmeyer-Kunst,L.H.

Dautzenberg,H.J.Hanssen,
H.J.Heuts,L.H.E.Heynen,W.
Kuppers,J.J.Leszynski,J.H.
vanMontfort,J.C.Salden,P.J.
Stalman,N.J.Wings.

50-jarig jubileum:

W.J.Bertrand.

60-jarig jubileum:
P.J.Dautzenberg,H.J.Donners,
M.Hanneman,J.J.H.Huppertz,
J.W.A.Salden,W.Schryen,L.H.
Vanhommerig.



5weekblad d’r Troebadoer nr. 17 | woensdag 23 april 2014 

lenkaart inlevert zijn er leuke
prijsjestewinnen.Ookinonze
loterijzijnleukeprijsjestewin-
nen voor zowel jong als oud.
Verder kunnen de liefhebbers
zich laten schminken of hun
haar laten versieren tegen een
kleinevergoeding.
Alle papa`s enmama`s hoeven
zich niet te vervelen want zij
kunnenmeedoenaandeverkie-
zing “Sterkste man of vrouw”
van Partij e.o. Dit wordt ge-
meten middels een spannende
wedstrijdaandearmworstel-ta-
fel.Ookhiersleeptdewinnaar
eenleukeprijsindewacht!
Als laatste mag iedereen mee-
doenaandeballonnenwedstrijd
en zullen we gaan zien welke
ballondeverstereisgaatmaken.
Wegaanervanuitdatdeweer-
goden ons goed gezind zullen
zijn zodat alle activiteiten op
het voetbalveld van VV Partij
kunnenplaatsvinden.Bijslecht
weer zal worden uitgeweken
naarhetgemeenschapshuisage
Wienes. De gehele middag zal
heteetendrinkbuffetgeopend
zijnenzaldemuzikaleomlijs-
ting verzorgd worden door DJ
MAD.
Maarditisnognietalleswathet

OranjeComitévooru inpetto
heeftwantom21.00uurzalde
topband10FeetUpeen spet-
terend optreden verzorgen in
gemeenschapshuisageWienes.
Dezaalgaatopenom20.30uur
endeentreebestaatuiteenvrije
gave.

Jubileumavond Sankt 
Tolbert uitverkocht

VAALS - De revue in de Obe-
lisk op zaterdag 3 mei in het 
kader van het 25 jarig jubi-
leum van de HKK is volledig 
uitverkocht. 

Erzijngeenentreekaartenmeer
verkrijgbaar. Dus ook niet aan
de avondkassa. De organisatie
is natuurlijk verheugd dat het
programmazogoedaansluitbij
voornamelijkledenenhetVaal-

serpubliek.Tochmoetenwenu
mensen teleur stellendie feite-
lijkzelftelanggewachthebben.
Op=op.
Hetisbelangrijkdatallebezoe-
kers een goede zitplaats heb-
benmet eengoed zichtophet
podium.Hierwordennamelijk
diverse sketches en theaterpa-
rodieën opgevoerd. Vandaar
datweechteenmaximumaan-
tal kaarten kunnen verkopen
om kwaliteit te garanderen.
Bedankt voor begrip en snelle
aankopen.

IVN Eys naar  
de Eijsder Beemden

EYS - Op zondag 27 april ma-
ken we een prachtige wande-
ling door het natuurgebied de 
Eijsder Beemden. 

Op deze vlakkewandeling van
ruim 9 kilometer nemen we
de tijd om te genieten van zo-
welhetmooielandschapalsde
watervogels inalhetwaterom
ons heen.De bloesem is vroeg
wegditjaar,maardemeidoorn
maakt zichalklaaromhaar te
vervangen!Wedwalenookdoor
demooie historische kern van
Eijsdenenlatenuhetbijzonder

mooi (gelegen) kasteel Eijsden
zien.
Vanwege de aanwezigheid van
Koninkspaarden en Galloway
runderen is het gebied verbo-
denvoorhonden.
Stevig en waterdicht schoei-
sel is steedsaan tebevelen.We
vertrekkenom14.00uurvande
parkeerplaatsindeKasteellaan,
opdegrensvanOost-Maarland
enEijsden,directnarestaurant
PortofinoinEijsden.(navigatie
postcode6245SB)
Dewandelingiszowelbestemd
voor leden als niet-leden van
IVN-Eys.
Nadereinlichtingenzijntever-
krijgenbijFredenGreetjeNo-
tenboom  06-54295475 of

Constance Kerremans  043-
4506270.Ookalsulievervanuit
Eysvertrekt,kuntudatmelden
bijdezepersonen.

InformatieoverhetIVN-EYSin
hetalgemeenvia
www.ivneys.nl

Rommelmarkt Lückerheide

KERKRADE-Op15juniorga-
niseertverpleeghuisLückerhei-
de weer de jaarlijkse rommel-
markt.Hiervoorzijnweopzoek

naar standhouders. De kosten
vaneenstandzijn€17,50zon-
derzeilendekostenall-inzijn:
€32,50,aanmeldenkanvia:
gidiongulpers@mgzl.nl
045-5456944.
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Onze overgrootopa 
wordt 80 jaar

Proficiat van
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Verkeersmaatregelen 
Queensnight&Kingsday

MECHELEN - Op vrijdag 25 
april en zaterdag 26 april zul-
len weer de bekende activitei-
ten in het kader van Konings-
dag 2014 plaatsvinden.

Zozaleropvrijdag25aprilde
befaamde Queensnight plaats-
vinden met optredens van de
bandsToncaenWirsindSpitze.
Op zaterdag 26 april zullen er
activiteiten plaatsvinden voor
de jeugdmet daarna een spet-
terendeafsluitingmetdebands
CrawfischenLukaz.
Alle activiteiten en optredens
zullenplaatsvindenophet ter-
reinAgenVogelstangterhoog-
tevancafédePaardestalopeen
speciaal gebouwde bühne over
deMechelbeek aan de Hoofd-
straat.Hiervoorzullenerdiver-
se tijdelijke verkeersmaatrege-
len ingesteld worden waarmee
wijmiddelsditschrijvenwillen

informeren.
Zo zal de Hoofdstraat van af
hoek Commandeurstraat tot
aandehoekBurgemeesterPap-
perswegafgeslotenwordenvoor
alledoorgaandverkeer.
Het eenrichtingsverkeer in de
Commandeurstraatzal tijdelijk
wordenopgeheven.
De Burgemeester Pappersweg
zal worden ingericht als een-
richtingsverkeer evenzo als het
Dr. Janssenplein endeMeester
Beukenweg.
Er zal een omleidingroute
worden ingesteld voorhet ver-
keer komende vanuit richting
Epen via het Dr. Janssenplein
Mr.Beukenweg en Comman-
deurstraat.Hetverkeerkomen-
de vanuit richting Gulpen zal
worden omgeleid via deCom-
mandeurstraat en Burgemees-
terPappersweg.
Tevens zullen er diverse par-
keerverbodenwordeningericht.
Bovenstaande afsluitingen en
omleidingen zullen van kracht
zijnvanafvrijdag25april10.00

uur en duren tot
zondag 27 april
12.00uur.
De bedrijven en
bewoners gelegen
aan de hoofdstaat
zijn uiteraard in
voornoemde peri-
ode wel bereikbaar.
Op voornoemde
periode zal er een
afsleep regeling van
kracht zijn om de
doorstroom van
het verkeer en in
het bijzonder het
openbaarvervoerte
garanderen.Wever-
zoekenbewonersen
bezoekers dan ook
ommetdezemaat-
regelingen rekening
tehouden.
Wij danken u nu
reeds voor uw me-
dewerking in deze
enhopenopuwbe-
grip.

Aanmelden 
Kunstmarkt Nijswiller

NIJSWILLER - Op zondag 
31 augustus zal de jaarlijkse 
Dionysius-kunstmarkt in 
Nijswiller voor de 6e keer 
plaatsvinden. 

Zoalsdeafgelopenvijfjaarzul-
len tal van kunstenaars hun
mooiste werken aan het pu-
bliek tonen, verkopen en graag
vertellen over hoe hun cre-
atie tot stand is gekomen. De
marktvindtgeheelplaatsopen
rondom het dorpsplein aan de

Kerkstraat, tegen de
achtergrond van de
Dionysiuskerk, zo-
datdekunstenaarsnogintensie-
verbijdehelemarktbetrokken
worden. Harmonie Excelsior
Nijswillerzalooknuweerdeze
kunstzinnige markt organise-
ren in samenwerking met de
plaatselijke heemkundevereni-
ging. Naast de kunst kunnen
de bezoekers ook genieten van
muziekvano.a.deharmonieen
vaneennatjeeneendroogje.Te-
venswordtronddemiddaghet
nieuwe heemkundeboekje ge-
presenteerdenzalereenkleine
heemkunde-expositie zijn. De

kunstmarkt, gesitueerd tussen
de heuvels van het prachtige
Sinselbeekdal,  is geopend van
10.00-16.30uur.Kunstenaarsen
beoefenaars van oude ambach-
tendiewillendeelnemenaandit
sfeervolle evenement, kunnen
zichpermailaanmeldenbij
kunstmarkt@
harmonie-nijswiller.nl

Verdere inlichtingen over kos-
ten andere praktische zaken
zijn verkrijgbaar bij de familie
Weijenberg,
043-4511638

Carmen Huppertz
eerste prijs met lof

EYS - Carmen Huppertz, 14
jaar oud en lid van harmonie
St.AgathaEys,behaalde13april
jl. tijdens het solistenconcours
vandeLBMteBuchtenophaar
sopraansaxofoon een 1e prijs
met 91punten en lof der jury.
Dejurydeeldeintotaalop100
deelnemersslechts5keerlofder
jury uit. Zij speelde in de 2de
divisiehetwerk4emeFantaisie
van Escudie en behaalde hier-
meede2deplaatseneenmooie
beker!
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Lights out...  
Spot On !!!

BOCHOLTZ - Op zaterdag 
26 april organiseert de Phil 
een gezellige avond ter eren 
van onze koning met de band 
SPOT ON! 

SpotOniseen11koppigeband,
ontstaaninUbachsberg,metle-
dendieeendinggemeenschap-
pelijk hebben: Een muzikaal
feestbouwen!
Demuziekstijllaatzichhetbest
omschrijven als… Divers. Met
een voorliefde voor dansbare

muziekuitde60’s,70’sen80’s
maarevengemakkelijkomscha-
kelendnaarDuitse Evergreens,
LimburgseCarnavalssjlagersen
Nederlandseluisterliedjes.
SPOTONbestaatuitdrielead-
vocalisten, drums, bas, gitaar,
toetseneneenvierkoppigebla-
zerssectie.Kortom:Lightsout...
SpotOn...It’sShowtime!!!!

HarmoniezaalBocholtz
Prijs:e7,50voorverkoop;
e10,00aandekassa
Voorverkoopadressen:
Plusmarkt Tossings Bocholtz,
SigarenmagazijnLavalBocholtz
Zaalopenom20.00uur

Nieuw koningspaar 
schutterij

MECHELEN - Tijdens het 
weekend van 12 en 13 april 
jl. werd er door schutterij 
St.Sebastianus Mechelen een 
succesvol tentfest georgani-
seerd.

Op zaterdagavondwerd er een
topoptredendoordebandAn-
derkovververzorgd.
Zondag13aprilstondinhette-
ken van het koningvogelschie-
tenende ingebruiknamevan
de nieuwe kogelvanger. Nadat
het koningspaar 2013, Rob en
Kirsten Delnoy, werden be-
danktvoordewijzewaarophun
het afgelopen jaar invulling als
koningspaar van de schutterij
haddengegevenkonde schiet-
wedstrijdzowelvoorschutters-
koningenburgerkoningbegin-
nen.
TostenDratwawistzijntitelals
burgerkoning2013goedtever-

dedigen.Hijwasdiegenewelke
het laatste treffende schot loste
enwerdburgerkoning2014.
De strijd om het koningschap
van de schutterij te verwerven
werd vooral door JanMaas en
Peter Lindelauf gestreden.Uit-
eindelijk was hetHenkKicken
watmet een treffend schothet
koningschap2014vandeschut-
terijopeiste.HenkKickenwas
ook schutterskoning in 1995.
Verrassendwasdat
Henk meteen Naomi Sintzen
als koningin aan de schutterij
voorstelde.
Opzondag27aprilzaldeschut-
terij tijdens de rondgang door
hetdorpmettrotshaarnieuwe
koningspaarpresenteren.

Nieuwe kogelvanger 
schutterij

MECHELEN - Op zondag 13 
april jl werd op de schutters-
weide aan de Hoofdstraat de 
nieuwe kogelvanger officieel 
in gebruik genomen. 

Niemand minder dan Burge-
meesterBasvandenTillaarvan
de gemeente Gulpen-Wittem
kondigde deze ingebruikname
aanmiddelshetlossenvaneen
kanonschot. Vervolgens werd
met een treffend schot op de
bölkes de kogelvanger in ge-
bruikgenomen. Deze enorme

investering,welkedoordeover-
heid verplicht is gesteld, werd
medemogelijkgemaaktdoorde
financiële steundoordevrien-
denvandeschutterij.
Deze vrienden waren dan ook
alseregastenuitgenodigd.
Ook schutterij St.Hubertus
Gilde uit Gulpen marcheerde
ronddeklokvanhalfvierinvol
ornaat, als gastvereniging, de
schuttersweideop.Hetklaroen-
korpsvanSt.Sebastianusbracht
samen met het drumband van
St,HubertusGildeGulpen2mu-
ziekwerken ten gehore hetgeen
metluidapplauswerdbeloond.
Kortommagmen terugzienop
eenwelgeslaagdweekend.

Lente-wandeltocht 
Ubachsberg

UBACHSBERG - De inmid-
dels wijd en zijd bekende 
wandeltocht rond de molen 
Vrouwenheide op het plateau 
van Ubachsberg wordt dit jaar 
gehouden op zondag 4 mei. 

De routes voeren over stille
veldwegen, bospaden, verharde
en onverharde wegen rondom
Ubachsberg,hethoogstgelegen
kerkdorpvanNederland!

Afwisselendetochtenwaarbiju
ongekende vergezichten, wijn-
gaarden, vakwerkboerderijen,
beschermde natuurgebieden,
kastelen en andere monumen-
talegebouwenzultpasseren.
Kortomwiewilervarenwateen
rijkdom Zuid-Limburg te bie-
denheeft,dieneemtdeelaande
Lente-wandeltocht te Ubachs-
berg.Afstanden5,10,15,20km.
Starttijden:van7.00-14.00uur.
Startplaats: Fanfarezaal “De
AuwSjoeël”,OudeSchoolstraat
33,Ubachsberg.
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BS de Meridiaan 
finale schoolvoetbal

SIMPELVELD - Het jongens-
team van BS de Meridiaan 
heeft op de velden van SV 
Simpelveld overtuigend de 
regionfinale bereikt van het 
schoolvoetbal. 

Van de vijf gespeeldewedstrij-
den werden er vier gewonnen
en slechts één wedstrijd werd
gelijkgespeeld. Het doelsaldo
betrof 5 voor en 0 doelpunten

tegen,waarmeeeenverdienste-
lijkeeersteplaatswerdbehaald.
De doelpuntenmakers waren
KjellKrause(2),JarnoFranssen
(1),GioHabets(1)enThomas
Meijwaard(1).
Een geweldige teamprestatie
vandejongens!!!
Dejongenskunnenzichnuop-
makenomop14meiaanstaan-
detegaanstrijdenomeenplek
indedistrictsfinale.
Deze regiofinale wordt gehou-
deninEijsden.Wijwensenhen
alvastheelveelsuccesensporti-
viteittoe.

Donateurcollecte 
schutterij Eys

EYS -Dedonateurcollecte van
schutterij Sint-Sebastianus Eys
vindt plaats op maandag 28
april tussen 18.00-20.30u. De
dagen erna – dinsdag 29 april
t/mvrijdag2mei–wordtaan-
gebeldbijwieeerderniet thuis
was aangetroffen. Mogen we
weeropuwgewaardeerdesteun

rekenen?Hartelijkdankalvast!
Deschutterijbereidtzichfinan-
cieel voor omhet bondsschut-
tersfeestop1junia.s.tekunnen
organiseren, dat eens in de zes
jaarplaatsvindt.Zouuwbedrijf
of uzelf de schutterij daarbij
willen ondersteunen en u zou
door ons nog niet benaderd
zijn, neemt u dan a.u.b. even
contactopmetbestuurslid.
043-4511845(JoGörtzen)
jogortzen@home.nl

Anne Smulders 
behaald A diploma

LEMIERS - Afgelopen maan-
dag (14 april) heeft ons lid 
Anne Smulders (Lid Mando-
line & Gitaar Orkest Alpen-
klank Lemiers) met goed 
gevolg deelgenomen aan de 
examens bij Muziekschool 
Kumulus en haar A diploma 
behaald.

Eenmooie puntenlijst was het
resultaat.Annespeeltondertus-
sen alweer enige jaren mee in
onsorkest.Wiljijdatook???
Geenregeltjesomeersteenbe-
paaldegraadbehaaldtemoeten
hebbenommeetemogendoen.
Zo vlugmogelijkmeespelen is
ons doel.  Dit om de drempel
laag tehouden.Eventueelwor-
denerpartijenaangepastzodat
zoveelmogelijknootjesmeege-
speeldkunnenworden.
Informeer eens bij ons orkest
naardemogelijkhedenomook
een carrière bij ons te starten.

Alsmuzikant,ofwellichtalsbe-
stuurslid. Iedereen is vanharte
welkom.
Loopeensbinnenopeenrepe-

titie,werepeterenopdemaan-
dagavond in cafe-zaalOudLe-
miers van 20.00 uur tot 22.00
uur,ofpermail

alpenklank@gmail.com
Ook oudleden zijn uiteraard
welkomomterugtekeren.
Wijzienjegraag(terug)komen.
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BS de Meridiaan Simpelveld
Naam Roepnaam j/m Adres Postcode Woonplaats

Berlovan Duncan j St.Nicolaasstraat3 6369XM Simpelveld
Bogers Naomi m Schilterstraat49 6369TR Simpelveld
Bormans Guusje m Steenstraat6-8 6369AK Simpelveld
Boumans Alex j Sougnezstraat2 6369EJ Simpelveld
Claessens Fenna m Zaunbrecherstraat23 6369EG Simpelveld
Conraads Mille m Kanthuisstraat57 6369SM Simpelveld
Crutzen Maxe m Bosschenhuizen10 6369BK Simpelveld
Dirks Amy m Dr.Poelsplein14 6369AV Simpelveld
Eijkenboom Job j Panneslagerstraat14 6369AS Simpelveld
Erkens Pim j Waalbroek17 6369TE Simpelveld
Essers Ties j Sougnezstraat6 6369EJ Simpelveld
Frijns Lars j St.Remigiusstraat4 6369EM Simpelveld
Godschalk Renske m Schiffelderstraat14 6369TK Simpelveld
Habets Vince j Emmastraat39 6351CT Bocholtz
Hamvan Luc j Stampstraat65 6369BA Simpelveld
Hommers Cas j Panneslagerstraat36 6369AS Simpelveld
Houben Fenne m Stampstraat99 6369BC Simpelveld
Jacquemont Dave j Schilterstraat13 6369TP Simpelveld
Jehne Jisse m Vliexstraat22 6369HH Simpelveld
Jongen Julie m Molsberg79 6369GMSimpelveld

Leclaire Jitte m Romeinenstraat7 6369CE Simpelveld
Meijwaard Jasmijn m Pannisserweide27 6369GWSimpelveld
Moonen Tara m Diddenstraat39 6369CR Simpelveld
Nicolaye Laura m Huls109 6369EV Simpelveld
Postuma Shanaylam St.Georgestraat30 6369CP Simpelveld
Saes Jaimy j St.Georgestraat40 6369CP Simpelveld
Simonis Tom j RodePut19 6369SN Simpelveld
Stessen Roel j Haembuckersstraat35 6369CT Simpelveld
Toebosch Céline m Eijserweg18 6287NE Eys
Trzcinski Kevin j St.Georgestraat12 6369CP Simpelveld
Vogt Ephraim j Schiffelderstraat48 6369TL Simpelveld
Vossenvan Brittney m MinisterRuysstraat46 6351CL Bocholtz
Weelen Pelle j Pannisserweide12 6369GWSimpelveld
WiertsJanMaarten j Jamarstraat3 6369ED Simpelveld
Wiggerman Froukje m Pannisserweide7 6369GWSimpelveld
Wijsen Chanu m Bulkumstraat10A 6369XW Simpelveld
Zandvoortv. Merel m Bosschenhuizen20A 6369BK Simpelveld
    
Vrije School Heerlen
SchoonbroodChalisa m Pannisserweide50 6369GWSimpelveld

Wij doen de communie op zondag 27 april

Redactie wenst alle communiecantjes een fijne zondag !
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Koningsloop  
25 april 2014

VAALS - In Vaals vindt dit jaar 
weer, net zoals vorig jaar, de 
Koningsloop (een hardloop-
run) voor de leerlingen van de 
basisscholen plaats.

Deze hardlooprun zal plaats-
vinden rondom Brede School
‘deTamboerijn’inVaals.
Tegen 11.00 uur zal, aan de
voorkant vandeBrede School,
het startschot gegeven worden
voordezeKoningsloop.
In verbandmet deze Konings-
loop worden de navolgende
straten vanaf ca. 10.30 uur tot
uiterlijk 12.30 uur afgesloten
voor alle verkeer: Kolmond-
straat (vanaf St. Jozefplein tot
aan hoek richting Adelbert-
straat)-Adelbertstraat-Aande-
Twijnerij-AandeVerverij-Ir.E.

Melottestraat-St.Jozefplein.
Wijvragenuwbegripindezeen
hopendatde‘overlast’vanwege
de afsluiting vandewegenbe-
perktzalzijn.
Voor vragen of opmerkingen
inzake de Koningsloop kunt u
contactopnemenmet
043-3068585(AlfSchösser)
a.schosser@vaals.nl.

Sport van de Maand april: 
Hardlopen en golf
De maand april staat in het
tekenvanactiefzijn indebui-
tenlucht.InhetkadervanSport
vandeMaandkunneneenaan-
talgroepenvandebasisscholen
inVaals nu lekker naar buiten
omkennistemakenmethard-
lopenengolf.

Hardlopen
Dehardlooptrainingenvoorde
leerlingen van groep 3 tot en
met groep 8 zijn weer begon-
nen!Detrainingenwordenge-
gevenopwoensdag9,16en23
aprilopdeveldenvanvoetbal-
verenigingRood-Groen,telkens
van13.30tot14.15uur.Detrai-
nerszijnNickSuringhvanNick
S Style en Hannie Pleijers, de
combinatiefunctionaris. Kom
met je sportkleren en (buiten)
gymschoenen naar de velden
vanRood-Groenenzorgdatje
klaarbentvoordeKoningsloop
van2014,dieditjaarop25april
weerophetprogrammastaat!

Informatie en aanmelden
0655695257(HanniePleijers)
hannie.pleijers@trajekt.nl

KVG-lezing: invloeden 
van de mijnen

SIMPELVELD - KVG Sim-
pelveld organiseert maandag 
28 april om 20.00 uur in de 
Rode Beuk een lezing over de:  
Invloeden van de mijnen op 
het dagelijkse leven door Dhr. 
Jules de Groot.

Hoebelangrijkwarendemijnen
inhetlevenvandemijnwerkers
enhungezinnen?Hoebelangrijk
waren ook de mijnen voor de
Limburgse samenleving? Het is
heel herkenbaar voor velen van
onsdiede“steenkolentijd”heb-
benmeegemaakt.Dhr.deGroot
wildezetijdgraagnogeensvoor
het voetlicht brengen. Heeft U
interesse, dan bent U welkom,
introducésbetalen€1,50
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Op koningsdag open van 9.00 tot 13.00

Binnenkort open wij onze  

goede Doelen Winkel Habbekrats
Daarvoor vragen we u alle gebruikte waren die u over heeft  

om nog een tweede kans te geven. Aangezien we nog niet open 
zijn en nog weinig spullen hebben is alles welkom.

Wij gaan doneren aan o.a. Voedselbank, KIKA, dierenbescherming, etc.

Inzamelpunt Simpelveld
Tel. 06 2523 2497 vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur.

Een goed gevoel voor een doel.

D’r dreientswantsigste 
pluk

Vrijdag 25 april in ‘De Harmo-
niezaal’ te Bocholtz om 20.00 
uur. Zaal open 19.00 uur. 
Entree € 6,00. Heemkunde-
leden € 3,00.

DedialectgroepvanHeemkun-
devereniging De Bongard pre-
senteerdevrijdagj.l.eenzeer
gevarieerde sprankelende dia-
lectavond inzaal‘OudSimpel-

veld’.Eenovervollezaalgenoot
van sketches, gedichten, zang,
cabaret maar vooral van onze
jonge gasten, JisseVliegen, La-
rissa Erens en het kinderkoor
uitEys.De lachspierenwerden
flinkopdeproefgesteldenna
eensfeervoloptredenvantrou-
badour JoEssers ging iedereen
met een voldaan gevoel naar
huis.Ditzelfdegevoelwillenwij
graagmeegeven aan de bezoe-
kers van onze dialectavond op
vrijdag 25 april a.s. in deHar-
moniezaalteBocholtz.

Geslaagden piano 
examens

SIMPELVELD - Op 5 en 12
april j.l. werden weer de jaar-
lijkse piano graadxamens van
de EPTA in Zuidlimburg afge-
nomen.Ditjaardedenlandelijk
337 leerlingen piano-examen
op 24 locaties. Het worden er
iederjaarmeer.InZuidlimburg
zijn56leerlingengeslaagd.
Uit Simpelveld slaagde Kiëra
Reneerkens,leerlingvanTineke
Limbach,voordegraadA2.

Kijkvoormeerinformatie:
www.eptanederland.nl

Nieuwe uitzending 
Omroep Krijtland

GULPEN - De vrijwilligers 
van Omroep Krijtland hebben 
ook voor komende week weer 
enkele interessante reportages 
gemaakt. 

Zo maakte programmamaker

Jan Somers een sfeerimpressie
van de Baby- en Communie-
beursinHeijenrathenwasver-
slaggever Jef Bonten op de af-
scheidsreceptie van wethouder
Jan Bormans. Achteraf had hij
nog ook een gesprekmet hem
over 12 jaar wethouderschap.
HansTeeuwenenWiekieBruls
maakten een reportage van de
MTB-toch die onlangs in en

rondGulpenplaatsvond.
Dezenieuwe tv-uitzendingvan
OmroepKrijtlandstartdonder-
dag24aprilom19.00uurenis
daarnaeenweek langdagelijks
op de gebruikelijke tijdstippen
(3,7,11,15,19en23uur)zo-
welanaloogalsdigitaal(Ziggo-
kanaal 46) op tv te bekijken.
ookisdeuitzendingtezienop
internetviaYouTubeenwebsite
www.omroepkrijtland.nl

Programma
Zaterdag 26 april
Vet.:Nijswiller-Zwart-Wit 17.00
Zondag 27 april
1e:Sylvia/H&S-Zwart-Wit 14.30
2e:Gulpen-Zwart-Wit 12.00
3e:Vijlen-Zwart-Wit 11.00

  sv Zwart-Wit’19
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Oud-muzikanten 
gezocht reünieconcert

SIMPELVELD - Harmonie St. 
Caecilia Simpelveld wil al haar 
oud-muzikanten uitnodigen 
voor haar speciale Reüniecon-
cert. 

IedereendieooitbijSt.Caecilia
inhetharmonieorkestheeftge-
speeld, wordt uitgenodigd ook
nuweermeetedoen,ongeacht
hoelangdatgeledenisenofde
muzikantinkwestienunogop
zijn of haar instrument speelt.
Wie, nadat hij bij St. Caecilia
isgestopt,nietmeeropz’n in-
strumentheeftgespeeld,isvast
benieuwd of dat nog gaat. En
wie nu elders een instrument
bespeelt,vindthetvastleukom
nogeensbijdeoudevereniging
mee te komen doen. Iedereen
uitdietweegroepenisvanharte
welkomommeetedoentijdens
hetReünieconcert. Indienmen
geen instrument tot zijn be-
schikking heeft, zal de harmo-
niehiervoorzorgen.

Programma Reünieconcert
SamenmetdirigentPaulOlig-
schläger wil de harmonie haar
oud-muzikanten graag laten
meegenieten van het nieuwe

repertoire dat zij sinds het na-
jaar van 2013 programmeert.
InhetprogrammavanhetRe-
unieconcertkomtdanookeen
mengeling van allerlei soorten
muziekstijlen aan bod: klas-
sieke muziek, originele har-
moniemuziek, film-, musical-,
big band- en popmuziek, zelfs
Egerländer zullen worden ge-
programmeerd. Er is dus qua
muziekvooriederwatwils!On-
der leidingvandegedrevenén
gezellige dirigent is niet alleen
hetuitvoeren,maarookhetin-
studerenvanmuziekstukkenal
eenleukebezigheid.
Het Reünieconcert zal plaats-
vindenopzondagmiddag6juli
om 15.00 uur.Aansluitend or-
ganiseertdeharmonieooknog
een gezellige barbecue voor de
muzikanten en de bezoekers.

Het concert en de barbecue
wordengehouden inPartycen-
trumOudZumpelveld teSim-
pelveld.

Op zoek naar oud-leden
De harmonie wil er op 6 juli
graag een muzikaal feest van
maken en hoopt dan ook van
harte op de deelname van zo
veel mogelijk oud-Caecilianen.
Omdatnietvanalleoud-leden
eenactueelpost-ofe-mailadres
bekendis,wildeharmonieook
via deze publicatie een oproep
doenaanhaaroud-muzikanten.

Kijkopdesiteomjeaantemel-
den of ommeer informatie te
vindenoverditbijzonderecon-
cert.
www.harmoniesimpelveld.nl/
reunie

Uitslag loterij 
harmonie St. Caecilia

SIMPELVELD -Metdankaan
iedereendiedoordeelnameaan
onze loterij de Simpelveldse
muziek heeft gesteund, publi-
cerenwijhierbijdeuitslagvan
dejaarlijkseloterijvanHarmo-
nieSt.CaeciliaSimpelveld.Wij
wensen de prijswinnaars veel
pleziermethunprijsenhopen
–ook als u geenwinnaar bent
–datwijvolgendjaarweeropu
mogenrekenen.
1eprijs €100 nr. 0257
2eprijs € 70 nr. 2304
3eprijs € 45 nr. 0902
4eprijs € 35 nr. 4231
5eprijs € 25 nr. 2435
6eprijs € 10 nr. 3351
17eprijs € 10 nr. 4516
18eprijs € 10 nr. 4164
19eprijs € 10 nr. 1448
10eprijs € 10 nr. 2663
11eprijs € 10 nr. 4378
12eprijs € 10 nr. 0447
13eprijs € 10 nr. 2411
14eprijs € 10 nr. 3419
15eprijs € 10 nr. 2198
Prijzen kunnen (bij voorkeur
na telefonische afspraak) wor-
denafgehaald tegenafgiftevan
het betreffende lot bij: Dhr. J.
Meijers, Puntelstraat 68, Sim-
pelveld, 045-5442955.
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Patroonsfeest 
Schutterij St. George

SIMPELVELD - Zaterdag 
26 april viert schutterij St. 
George hun jaarlijks patroon-
sfeest. Er wordt gestart met 
het bijwonen van de heilige 
mis om 17.45 in de kerk in 
Simpelveld. 

Daarna worden op het kerk-
hof de overledenen herdacht.
Vervolgens trekt schutterij St.
George richting het vereni-
gingslokaal Café Partycentrum
Oud-Zumpelveld. Hier zullen
enkele Jubilarissen in het
zonnetjegezetwordenen
zullen de bevorderingen
plaatsvinden. Daarna
starten wij rond 20.00
uurmetonzefeestavond
onder leiding van DJ
Flügelwaarbijeenieder
van harte is uitgeno-
digd.Onzejubilarissenzijn:
-HeleenBessems12,5jaar
-KayBessems12,5jaar
-SandraStoffelen12,5jaar

Opzondag4mei isdedoden-
herdenking,eendagwaarbijde
nederlandse slachtoffers her-
dachtzullenwordenbijhetver-
zetsmonumentaanhetoranje-
pleinteSimpelveld.Daarnazal
er een kranslegging plaatsvin-
den. Ook hierbij is schutterij
St. George weer in vol ornaat
aanwezig.
Opzaterdag10meistartenwij
weer met de clubkampioen-
schappen zware buks en het
schietenomdeFransErnestro-
fee.
Zondig11meivindthetschie-
ten op de koningsvogel plaats.

Webedankendanonze
huidigekoningRuuden
zijn koningin Nicolle.
Het koningszilver komt
dan vrij voor de nieuwe
schutterskoning. Maar
alvorenshet zover is zul-
len eerst de dames op de
damesvogelschieten,ener

kanookweeropeendonateurs-
vogel geschoten worden. Wij
hopenjullieweertemogenbe-
groetenopeenvandezefeesten.
Heb jemisschien interesse om
onze gelederen te komen ver-
sterken, komgerust eens langs
op onze schuttenwei.Op don-
derdagavond 19.00 starten wij
methetoefenenvandedrum-
band, waarna aansluitend de
gehele schutterij repeteert. Op
de vrijdagavondom19.00 zijn
erschietoefeningen.
Schroom niet en kom gerust
een keer een kijkje bij onsne-
men.
Een datum om alvast te note-
ren: De verenigingsdag is dit
jaar op zaterdag 6 september
2014.

 Activiteiten in ‘t kort

BOCHOLTZ

vr 25 apr: 20.00u,Derdreients-
wantsigstepluk,Harmoniezaal.

za 26 apr: v.a.13.30u,Koningsdag-
activiteitenrondomdekerk.

za 26 apr: 20.00u,Nightofthe
King,harmoniezaal.

za 26 apr: 20.00u,Nightofthe
King,harmoniezaal.

za 26 apr: Jubilarissenfeest
Morgenzang.

za 3 mei: 11.00u,Mergellandroute
NOAD,vertrekv.a.OudBocholtz.

zo 29 jun: Zomermarkt.
9-10 aug: Drielandenomloop.

EPEn

za 26 apr: 14.00u,Zeepkistenrace
tijdensKoningsdag.

EyS

za 26 apr: v.a.13.00u,Koningsdag-
activiteitenopsportparkHanzon.

zo 27 apr: 14.00u,IVNwandeling
doorEijsderBeemden.

HuLS

28+29 jun: BergfeestHuls

MECHELEn

25-27 apr: Queensnight&Kingsday
incentrumMechelen.

nIjSWILLEr

zo 31 aug.: 10.00-16.30u,Kunst-
marktNijswiller.

ParTIj

za 26 apr: KoningsdaginPartij.

SIMPELVELD

za 26 apr: v.a.14.00u,Koningsdag-
activiteitenrondomdekerk.

za 26 apr: 20.00u,PatroonsfeestSt
George,PCOudZumpelveld.

zo 27 apr: 10.00u,Communiefeest.
ma 28 apr: 20.00u,KVG-Lezing,
invloedenv.d.mijnen,RodeBeuk.

zo 4 mei: 7eBergomloopS’veld.
wo 7 mei: v.a.8.00u.,NOADwan-
deltocht,vertrekDrieSprong.

za 10 mei: StGeorge:clubkampi-
oenschappenFransErnestrofee.

zo 11 mei: StGeorge:Koningsvo-
gelschieten.

zo 25 mei: KunstigSpektakel.
ma 9 jun: Stoomvrijmarkt.
zo 6 jul: 15.00u,ReünieconcertSt.
Caecilia,PCOudZumpelveld.

za 6 sep: StGeorge:verenigingsdag.

uBaCHSBErg

zo 4 mei: v.a.07.00u,Lente-wandel-
tocht,fanfarezaal‘deAuwSjoeël’.

VaaLS

za 3 mei: Jubileumrevue25jaar
HKKSankt-Tolbert,zaalObelisk.

za 14 jun: 14eSpeeltuindaginBloe-
mendalpark.

VIjLEn

za 26 apr: 14.00u,Fietsversierop-
tocht,OranjeComiteVijlen.

2-4 mei: 20.00u,DurpstoneelViele,
zaal‘Bergzicht’.

wo 14 mei: 18.30u,Bowlen&steen-
grillen,afdZijActief

18-20 jul: ZLF2014,schuttersfeest

WITTEM

za 26 apr: KoningsdaginPartij.

BOCHOLTZ-
Onderleidingvan
instructeurJoErneswordter
dinsdag29aprileenNordic
Walkingtochtgeorganiseerd
doordeKBOSimpelveld-
Bocholtz.
Vertrekis14.00uurvanuit
cafeOudBocholtz,Pastoor
Neujeanstr.11inBocholtz.
Dewandelingduurtzo’n1,5
uur.

Jo Ernes, tel 06-23796855

Nordic 
walking 
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Paashaas op bezoek 
bij KDV en BSO

BOCHOLTZ - Al dagenlang 
wisten de kinderen van KDV 
Jij & Ik en BSO het: De Paas-
haas komt! 

Donderdag17april,rond11.00
uurbezochthijonzedreumes-
peutergroep.Deaanwezigekin-
deren keken in eerste instantie
nog even de kat uit de boom,
maar toenze zagendathijwel
heelergliefwas,werdhetvolop
feest. Samen zochten ze eie-
ren in de buitenruimte om ze
daarnaoptepeuzelenenhierbij
werdnatuurlijkvolopje-tietsjt.
Ookmochtendekinderenmet
dePaashaasopdefoto;althans
dekinderendiedatwilden.Het
was weer voor iedereen een
heerlijkeengezelligeochtend.
‘s-middag bezocht de Paashaas

ooknogdeBSO.Ookhierston-
dendeactiviteiteninhetteken
vanhetbezoekvandePaashaas
en Pasen. Hoogtepunt van de
middag was de eierzeskamp
waar om het BSO Paashaas-
kampioenschapwerdgestreden.
Ouders,Pedagogischmedewer-
kersenzekerdekinderenvanJij
&IkenZiezokijkenmeteente-
vredengevoelterugopditjaar-
lijksterugkerendfeest.

48e Mergellandroute 
Bocholtz 135 km

BOCHOLTZ - Op zaterdag-
morgen 3 mei 2014 om 11.00 
uur zal het startsein worden 
gegeven voor de lange af-
standswandeltocht over 135 
km: DE MERGELLANDROU-
TE. Het zal dan voor de 48e 
keer zijn dat deze monster-
tocht door W.S.V. N.O.A.D. uit 
Bocholtz wordt georganiseerd. 

De start vindt plaats vanuit
café Oud Bocholtz, Past. Neu-
jeanstraat 11 te Bocholtz. Aan
de start worden Nederlands
beste lange afstandswandelaars
verwacht. De Mergellandrou-
te, welke in wandelkringen de
mooisteeneenvandezwaarste
wandeltochten van Nederland
wordt genoemd, heeft tot nu
toevanafSimpelvelddenaarde
A.N.W.B.-autoroute genoemde
Mergellandroutegevolgd.

Dewandelaarswordenopzon-
dagmiddag 4 mei 2014 tussen
11.50 en12.30uurbij de kan-
tine van de Tennishal aan de
Sportlaan in Simpelveld. Van
hieruit zullen alle wandelaars
gezamenlijk naar Bocholtz ko-
men, alwaar ze met muziek
feestelijk zullen worden inge-
haald. In café Oud Bocholtz
zullen dan door de wethouder
voorsportzakendeherinnerin-
genwordenuitgereikt.

Inschrijving?
Zoals hierboven reeds vermeld
startdeMergellandrouteopza-
terdag3mei2014om11.00uur

enisdefinishuiterlijkom12.30
uuropzondag4mei2014.
Alle deelnemers die de tocht
volbrengen ontvangen een di-
ploma onafhankelijk of inge-
schre-venismetofzonderher-
innering.
Het startgeld bedraagt€ 45,00
met herinnering, met diploma
en€35,00zonderherinnering,
met diploma. Voorinschrijven
kan t/m 24 april door over-
making van het gehele bedrag
oppostgiro 291514 t.n.v.WSV
NOAD, Overbroekerf 20 te
6433EXHoensbroek.
IBAN:NL48INGB0000291514;
BIC: INGBNL2A (vanuit bui-
tenland).Na-inschrijving, zon-
der herinnering, met diploma

bedraagt€ 42,50! Na-inschrij-
ving met herinnering is niet
mogelijk.
Demedischeverzorging isook
nuweerindevertrouwdehan-
den van het Rode Kruis Afd.
Bocholtz/Simpelveld terwijl de
overige verzorging door NO-
AD-ledengeschiedt.
HetIVV-stempelisaanwezig.

Opgemerkt moet nog worden
voor diegenen die de Mergel-
landroute voor de eerste keer
willenlopendathetgemiddelde
wandeltempo ligt op 6½ km.
Te langzame wandelaars lopen
kans op uitsluiting. Er wordt
ca. 114 km in groepsverband
gelopen.Verderwordtmet na-

druk medegedeeld dat iedere
wandelaar een reflecterend
veiligheidsvest dient te hebben
aangezien het een nachttocht
betreft.Het ontbreken van een
dergelijk vest kan uitsluiting
van deelname tot gevolg heb-
ben.Er isnaafloopdouchege-
legenheid.

Inlichtingen?
Indienondankshetvorenstaande
nog vragen zijn kunnen inlich-
tingenwordeningewonnenbij
045-5250190of06-12534731
hrPirovano
045-5444421,hr.Gijselaers
wsv.noad@zonnet.nl
www.home.versatel.nl/
wsv.noad

American Idiots BOCHOLTZ - American Idi-
otsiseenGreenDaycoverband
en speelt belangeloos voor de
jeugdopzaterdag3meiincafé
de Sporthal in Bocholtz. Aan-
vang21.30uur.Entreevrij.Sup-
portact:PigsMightFly.
www.americanidiots.nl
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NOAD: Woensdag 
wandeltocht

SIMPELVELD - Op woensdag 
7 mei 2014 organiseert wandel-
vereniging NOAD uit Bocholtz 
in Simpelveld de 1e woensdag-
wandeltocht van dit jaar.

Gedurende de maanden mei
tot enmetoktoberorganiseert
NOAD Bocholtz op elke 1e
woensdagvandemaanddoor-
deweeksewandelingen.
Het uitzetten van de wandel-
routesisindevertrouwdehan-
denvanwsvNOAD.Deroutes
voerendoordemooiegrensre-
gioinOostelijkZuid-Limburg.
Menkande5en10kmwande-
len,wiltu15kmwandelendan
kanditookdoornadelusvan
10kmooknogdelusvan5km
tewandelen.
De1ewoensdagtochtbrengtde
wandelaars van de 10 km via
BaneheiderichtingEys.
Opdezehooggelegenwegkan
mengenietenvanprachtigever-
gezichten. Via een nieuw aan-
gelegd wandelpad bereiken we
Eijserhalte tussen Eijs enWit-
tem. Van hieruit wordt verder
gewandeld naar het waterwin-

gebiedendePiepert.Nadatwe
Eijsbereikthebbengaathatvia
nieuwaangelegdewandelpaden
achter kasteel Goedenraad om
via weidepaden richting Bulk-
emsbroek. Via de oude molen
bereikenwewee ons uitgangs-
punt.Hetparkoers isop inter-
net terug te vindenviade vol-
gendelink:
www.afstandmeten.nl/
index.php?id=1279382

De wandelaars van de 5 km
gaanviarustigeveldwegenrich-
ting Kievit en de Prickart in
Bocholtz om daarna via Broek
over veldwegen weer terug te
kereninSimpelveld.
Voorparkoerszie:
www.afstandmeten.nl/
index.php?id=1041328

15kmwandelenisookmogelijk
doorbeideparkoersen tecom-
bineren.Bijdeinschrijvingont-
vangtiederewandelaareenver-
snapering voor onderweg. Op
de routes van de 10 kmwordt
een eenvoudige rustpost inge-
richtdoorNOADledenalwaar
koffie/thee/frisdrankeneenwa-
felverkregenkanworden.

Startplaats:BrasserieDeDrie-
sprong, Kruinweg 3 in Sim-
pelveld.Volg de pijlen richting

Natuurtransferium en bunga-
lowpark.
Starttijd:10en15kmvan08.00
- 14.00 uur, 5 km van 09.00 -
15.00uur.
Inschrijfgeld:€2,50.Ledenvan
erkende wandelsportorganisa-
tiesontvangen€1,-korting.
Inlichtingen:HanPirovano

045-5250190of06-12534731
wsv.noad@zonnet.nl
www.home.versatel.nl/
wsv.noad

Dewandeltochtgaatonderalle
weeromstandigheden door!
Denk aan passende kleding en
schoeisel. Deelname aan de
wandeltochtisopeigenrisico.

28 en 29 juni 
Bergfeest op de Huls

HULS - In het weekend van 28 
en 29 juni a.s. is het jaarlijks 
Bergfeest op de Huls. 

Zaterdagavond 28 juni is er
een spectaculair live optreden
van Loedder. Er is ook aan de
innerlijke mens gedacht, onze

eigenJörgenClaudiamethun
SchlemmerHölle zorgen voor
lekkereten!!Rond20.00uur is
deofficiëleopeningdoorprins
CliffIenjeugdhooghedenLevi
I enDeffney I.Dit gaat samen
met een ballonnenwedstrijd
voor de kinderen met leuke
prijzen!
Zondag29junigaanweeensan-
ders invullendande afgelopen
jaren. Onze jaarlijkse Brunch

hebben we anders aangekleed!
Het zal een Brunch met een
5-tal lekkere salades, gevulde
eierenenham-aspergerolletjes
zijn, met als warme hap erbij
lekkere goulash met broodjes
en zwartbrood. Dit wordt als
buffet geserveerd! De kosten
voorditallemaalzijn€5,-per
persoon.Gedurendedezedagis
onzeeigen‘HuisDJ’,Rickaan-
wezigomonsmet zijnmuziek
tevoorzien.Wezijnooknogbe-
zigomeenverrassingsoptreden
teverzorgen,ditwordtookbe-
kendgemaaktopeenlatertijd-
stip.Bovendienorganiserenc.v.
De Bergböck op deze zondag
alweer de 4de Hulser Kampi-

oenschappen Boomstamzagen.
Ditwordtgestartindeloopvan
de middag. Men kan zich ter
plaatseopgevenalskoppel!
Deinschrijfkostenzijn€3,-per
persoon.Erzijnheuseprijzente
winnen.Ex-prinsHenkenpre-
sidentRoymoetenhunhoofd-
prijsvanvorigjaarverdedigen!
We zijn aanhetproberenvoor
de voetbalvrienden onder ons,
omdewedstrijdenvanhetWK
inBraziliëopdezedagenniette
missen!!

Brunchkaarten zijn te koopbij
Somers&Brabant encaféThe
Hillsvoor€5,00perstuk.
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kerkber ichten
Parochie Nijswiller: 
St. Dionysius 
Zaterdag 26 april
19:00 uur:H.Mis.(Beloken
Pasen).M.m.v.organistHarry
Weijenberg.Jaardienstvoor
JacobBindelsenAnnaBindels-
Vaessen(Stg).Jaardienstvoor
WielOlischlager.VoorDieter
Dubois(Off).VoorFrans
Baumans(Off).

Parochie Eys St. Agatha
Zaterdag 26 april
19.00 uur:Jaardienstouders
Jaspers-vanLoo.Jaardienst
oudersBessems-Boonenzoon
Jan.JaardienstJacquesLeenen.
JaardienstoudersKessels-
Schreuders.Jaardienstouders
Loneus-vanWersch.Gest.Jrd.
WielLoneus.

Zondag 27 april
9.45 uur:1eJaardienstJeanny
Palosi-Vermeeren.Gest.jrd.
LieskeBertrand-Boon.Gest.jrd.
AlfonsWiddershoven.

Maandag 28 april
19.00 uur:Gest.jrd.Gerrit
Mager.Gest.h.misGuillaumeen
BerthaXhonneux.JupLoomans.

Parochie Wahlwiller: 
H. Cunibertus 
Zondag 27 april 
11.00 uur:Misintentievoorde

parochie
Woensdag 30 april
9.00 uurH.misvoordeparochie

Parochie Heilige Johannes 
de Doper Mechelen
Donderdag 24 april
19.00 uur.H.Misvoordezieken
vanonzeparochie.

Zaterdag 26 april
18.00 uur. Opgeluisterddoor
ScholaCantorum.H.Misvoor
WielenMienVluggen;Crit
Hornesch;oudersAloysenDien
Kicken-Dodemont(off.);Clara
Kockelkoren-vanLoo(off.);
GerdaSchwanen-vanWersch
(off.);RikaClaessens-Smeets
(off.);TomvanHoutem(off.).

Zondag 27 april
9.15 uur.Opgeluisterddoor
schutterij.Jaardienstvoor
oudersVincken-Royen(st.);
Voorlevendeenoverleden
ledenSchutterijSt.Sebastianus
Mechelenenhetwelslagenvan
hetschuttersseizoen.

Maandag 28 april.
10.00 uur.H.MisinhetVander
Looy-zaaltjevoorlevendeen
overledenledenkegelclub“De
poedelhaters”;
19.00 uur.Gebedsavondin
hetVanderLooy-zaaltjemet
rozenkransendagafsluiting.

Drie jubilarissen  
bij ‘Morgenzang’

BOCHOLTZ - Het dameskoor- 
‘Morgenzang’ mag zaterdag 
26 april drie van hun leden, in 
het zonnetje zetten.

Hetzijndedames,mevr.Fieny
Weijers-Ortmans,mevr.Mieny
Crutzen-Junneman en mevr.
Bertie Pluijmaekers-Frijns, die
allenhun40jariglidmaatschap
mogen vieren, want zij allen
hebben zich in ál die lange ja-
ren, ingezet voor de parochie

anen en gemeenschap! Ter ge-
legenheid van hun jubileum,
wordt indeparochiekerkdoor
het koor ‘Morgenzang’ ten ge-
hore gebracht, de Maria Mis
vanJ.Smeets,alsdankvoorhun
inzet!Nadezeviering,wordtin
onze locatie onder de kerk de
jubilerende koorleden gehul-
digdenindebloemengezet.
Waarnahunallen,met familie,
kerkbestuur én leden, een kof-
fietafelwordtaangeboden!Deze
avond zal een intern karakter
dragen.Mogedezekoorledenin
debloemenwordengezet,voor
alhunverdiensten!

Nieuw Jeugdkoor
BOCHOLTZ - Ben jij jong en 
hou je van zingen? Vind je het 
leuk om een mega-uitvoering 
te geven? Woon je in Ubachs-
berg, Bocholtz of Simpelveld?

Danisditprojectvastietsvoor
jou!Meldjeaanenzingmee!
OnderleidingvanBartenBer-
nardavanKerkvoort,repeteren
weop:
-Zaterdag17mei,van16.00
tot17.00uurinSimpelveld
(parochiezaal)
-Zaterdag24mei,zelfdetijd,
maardaninBocholtz(zaal
onderdeKerk)
-Zaterdag7juni,zelfdetijd,
maardanweerinSimpelveld
-Zaterdag14juni,inBocholtz

-Zaterdag21juni,wederomin
Simpelveld

Uitvoeringenop:
-Zaterdag 28 juni, 17.45 uur,
KerkSimpelveld
-Zaterdag5juli,19.00uur,Kerk
Bocholtz

Wiljemeedoen?Danstuurui-
terlijk12mei eenmailnaarof
belmet:
-GerwinLux,
g.lux-zinzen@ziggo.nl
045-5443984.

-LiesbethBleijlevens,
liesbeth@parolijo.nl
045-5444146.

Hetzoufijnzijnalswedaarna
een nieuw jeugdkoor kunnen
starten.

Cursus Mantelzorg  
en Dementie

SIMPELVELD - Maandag 28 
april start een cursus Mantel-
zorg en dementie. 

Eencursusvooriedereendiete
makenkrijgtmetde zorgvoor
een dementerende medemens.
Decursusbestaatuiteenreeks
van acht bijeenkomsten van
tweeuur, telkensopmaandag-
middagvan15.00tot17.00uur.

Locatie:DeRodeBeuk,Kloos-
teerstraat57,Simpelveld.
De cursus die in april start is
bijnavol.Tochkuntuzichnog
aanmelden.
Decursuswordtverzorgddoor
hetSteunpuntvoorMantelzor-
gersParkstad,insamenwerking
met de zichtbare schakels van
Meander.Aanmeldenkanvia
RaffaellaSmedts@mgzl.nl
0455688187.

Ook als u vragen heeft kunt u
onsuiteraardbellen.



17weekblad d’r Troebadoer nr. 17 | woensdag 23 april 2014 

Eucharistieviering 
St. Joseph kapel

HILLESHAGEN - Op donder-
dag 1 mei 2014 om 19.00 uur 
wordt de jaarlijkse eucharis-
tieviering aan de St. Joseph 
kapel gehouden. Deze viering 
staat in het teken van St. Jozef 
Arbeider.  

Tijdens deze viering gedenken
wijookalleoverledenbewoners
en inhet bijzonderdemensen
welke het afgelopen jaar uit
onzebuurtschapzijnoverleden.
DeKapelwerd67 jaar geleden
gebouwduitdankbaarheidvoor
de bescherming gedurende de
oorlogsjaren1940-1944.Metde
inzetvanvelen isdekapelnog
steedsineengoedestaatgeble-
ven, en is het middelpunt van
debuurtschappenHilleshagen,
HilleshagerwegenElzet.
Het afgelopen jaar is het bin-
nenschilderwerk uitgevoerd en
heeft het St. Joseph- beeld een
opknapbeurt gekregen. Soms
vragen mensen het bankreke-
ning nummer om een dona-
tie tedoen tenbehoevevande
Kapel.Het rekeningnummer is
1322.94.451 St. Joseph-Kapel
t.n.v.A.M.J.Wouters.
Deze viering is voorbewoners,
oud-bewoners en andere be-
langstellenden.

Kunstig Spektakel 
Simpelveld 

SIMPELVELD - Op zondag 25 
mei 2014 vindt tussen 11.00 
uur en 18.00 uur het vijfde 
Kunstig Spektakel Simpelveld 
plaats.  

HetKunstigSpektakelkrijgt in
2014gestalteopeentweetalbij-
zonderelocatiesindegemeente
Simpelveld.  Het bestuur  van
de Stichting Culturele Evene-
mentenheeftkostennogmoeite
gespaardomhetvijfdeKunstig
Spektakeltoteensuccestebren-
gen. Debezoekerskunnendie
dag(gratisentree)meedoenaan
kunstencultuur.Diverseschil-

ders, beeldhouwers en musici
geven toegankelijke en inspire-
rende workshops. Deelnemers
kunnen zo ontdekken welke
kunstvormhenaanspreektenin
contactkomenmetanderelief-
hebbers.Dezebijzonderedagis
ditjaargesitueerdbijhetKunst-
en Cultuurhuis de Klimboom
endeparkeerplaatsbijhetpark
achter het gemeentehuis. Op
de parkeerplaats komen een
zestal prachtige pagodetenten
te staan, zodat men niet maar
afhankelijk isvandeweersom-
standigheden.Ookzalerditjaar
opeenaantalpodiadoorlopend
van11.00uurtot18.00uurmu-
ziekzijn.Prikkeldezedagjezin-
tuigend.m.v.luisteren,ervaren,
kijken,proeven,voelen,ontdek-
ken,meedoen,ruiken,genieten
en bewegen. Dit jaar, bij het
eerste lustrum, mag de Stich-

ting Culturele Evenementen
weereenaantalnieuwepartners
welkom heten zoals: het Huis
van de Kunsten, de Provincie
LimburgendeWoningstichting
Simpelveld. Op dit moment

zijnervoordezejubileumeditie
vanhetKunstigSpektakelmeer
aanmeldingvankunstenaars.Er
zijnnogeenpaarplaatsenvrij.
Aanmeldenkannogvia
info@cultureelsimpelveld.nl.
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Waar: Om de bredeschool in 
Vaals, Adelbertstraat/Kol-
mondstraat
Wanneer: Vrijdag 25 april van 
11.00 uur tot 12.00 uur.

Dit jaar kunnen alle kinderen
van Vaals gezamenlijk deelne-
menaandekoningsloopop25
april. Ter ere van onze koning
WillemAlexander en koningin
Maximazullendekindereneen
parcoursomdebredeschoolin
Vaalsafleggenaangepastaande
leeftijdvandekinderen.
DekinderenvandeBasisschool
‘de kleine Wereld’ & ‘de Rob-
bedoes’ en ‘op de Top’ zullen
dit jaar gezamenlijk het school
projectvanStichtingUKEFuit
Vaals ondersteunen en probe-
renhunbestebeentje voorhet
zetten en door hun sportieve
prestatie aantonen aan hun
sponsors dat ze de ondersteu-
ningdubbelendwarswaardte
zijn.Wijwillendeouders,opa’s,
oma’s,tantes,oomsenvrienden
enbekendenvragenjulliezoon
ofdochtertemotiverenomdit
goededoelzogoedalsmogelijk
teondersteunen.Degeheleop-
brengstistengunstevandever-
derontwikkelingvandeSchool
inKitgum,Oeganda.Waarover
dekinderendezeweekmeer te
wetenkomenindeklas.
Ditisdeschooldiedoorstich-
ting UKEF in Vaals gesticht is
en waar dagelijks 125 kinde-
ren naar school gaan en voor-
zien worden van 2maaltijden,
Schoolkledingeneducatie.Ne-
star Lakot en Ed Grassere de
mensen achter deze stichting
zorgenervoordatelkeeuroop

dejuisteplaatskomt.Alsschool
zettenwijonsiederjaarinvoor
goededoelen.Degoededoelen
actie Jantje Beton is een actie
waarwij ieder jaaraandeelne-
men. Los daarvan kiezen wij
ookweleensandereacties.Deze
actiesvariërenvansponsorloop,
schoenendoosactie of bijvoor-
beeldwandelenvoorwater.
Dit schooljaar willen wij een
school in Oeganda ondersteu-
nen.Dezeschoolishetinitiatief
van Stichting UKEF uit Vaals.
Dit is de stichting van Nestar
LakotenEdGrassere,demoe-
der en vader van Gideon in
Groep2.UKEFbetekentUgan-
da(Oegandahet land)Kitgum
(plaatswaardeschoolis)Edu-
cation (scholing) Foundation
(Stichting).
Deouders vanGideonhebben
in 2013 deze school zelf opge-
richt en inmiddels hebben 125
kinderendagelijksonderwijsin
hun school. De school bestaat
uit een gehuurde loods die ze
totschoolhebbenomgebouwd.
Inmiddels hebben ze 3 docen-
ten, 1 kok en 1 huismeester in
dienst.Samenzorgenzijervoor
datdekinderenonderwijskrij-
gen,maar ook voor voldoende
eten.Zodoendeweten ze zeker
datdekinderennietmethonger
indeklaszitten.Indeafgelopen
tijdheeftdestichtingervoorge-
zorgddatdekinderenallemaal
schoolkleding hebben zodat
iedereen gelijk is, want helaas
hebben niet alle kinderen van
thuisuitgoedekledingengoede
schoenen.
In het voorjaar van 2014 zal
er een nieuwe klas bij komen.

Hiervoor hebben wij weer
nieuwespullennodigzoals:een
schoolbord,tafels,stoelen,boe-
ken,schriftenenpennen
Wiltumeerwetenenlezenover
hetwerkvanhunstichtingdan
kuntUgadannaar
www.ukef.nl

Sponsorloop Basisscholen Vaals - Lemiers - Vijlen
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Um Mamelis  
houdt dialectavond 

MAMELIS - Veldeke-kring Um 
Mamelis houdt op 16 mei op-
nieuw een dialectavond in de 
Kloosterbibliotheek Wittem. 

Deavondbegintom20.00uur
en de entree bedraagt 5 euro.
Kaartenkunnenvanafnuwor-
dengereserveerdbijDA-drogist
Beucken aan de Rijksweg in
Gulpen, bij Jef Brauers (045-
5491785) en bij Sparla-Staps
VOFaandeMaastrichterlaanin
Maastricht.Deentreebedraagt
5euro.

‘UmMamelis’(werkzaaminhet
taalgebied van de gemeenten
Gulpen-Wittem,Vaals en Sim-
pelveld) maakte na een lang-
durige‘stille’periodeeindvorig
jaar een succesvolle doorstart.
In een bomvolle Kloosterbi-
bliotheek bleek volop interesse
vooralleswatdeLimburgsetaal
zo mooi maakt. Ook voor 16
meiisweereengevarieerdpro-
grammasamengesteld,waaraf-
wisselendprachtige gevoelvolle
liedjesenboeiendeverhalenen
gedichtentehorenzijn.

Jo Scheeren 
voorzitter KSV Helios

SIMPELVELD - Op de jaar-
vergaderingvan5april jl. is Jo
Scheeren hebben de leden van
KSV Helios Jo Scheeren geko-
zen tot hun nieuwe voorzitter.
Dezewas vacant omdatGuido
Bessems, na bijna 12 jaar deze
functievervuldtehebbeninde-
cemberjl.hiermeegestoptwas.
Jo is jarenlang 2e voorzitter
geweest en vanaf nu zal Pierre
Gielen deze taak overnemen.
Beideherengevennaafloopvan
deAlgemeneLedenvergadering
(ziefoto)elkaardehandinhet
vertrouwen om samen aan de
slag te gaan voor de toekomst
enverdereuitbouwvandever-
eniging.

Pierre Gielen(l.) en Jo Scheeren (r.).

Koninklijke 
Onderscheiding

KERKRADE-Zaterdag5april
jl.heeftJoanneSchaefertijdens
deAlgemeneLedenvergadering
vanKSVHeliosSimpelveldeen
koninklijke onderscheiding ge-
kregen. Burgemeester Jos Som
van Kerkrade (dit is de woon-
plaatsvanJoanne)kwamdaar-
voor speciaal naar Simpleveld
om haar deze onderscheiding
uit te reiken. Joanne Schaefer
ontvingdit lintjevanwegehaar
uitzonderlijke sportievepresta-
ties bij het powerliften en het
bankdrukken. In 2013 beein-
digdezijeenimponerendecar-
rierevan22jaarwaarzijntallo-
zemalenNederlands,Europees
en een aantal malen ook We-

Joanne Schaefer.

reldkampioenisgeworden.Nog
steeds staan nog Europese en
Wereldrecordsophaarnaam.
Bij deze huldiging waren ook
haar man en haar drie zonen
aanwezig.

Een markt met muziek

HEERLEN - Op woensdag 30
april vindt bij Mondriaan de
jaarlijkse Lentemarkt plaats.
Demarktstaatbekendomzijn
brede aanbod aan producten
en planten voor het nieuwe
seizoen,maar ook om zijn ge-
zellige sfeer. Dit laatste wordt
versterkt door een muzikaal
optreden van Straatsymfonie
Ricciotti.

De Lentemarkt wordt georga-
niseerd door patiënten, me-
dewerkers en vrijwilligers van
ArbeidstherapieMondriaan.De
planten enproductendiewor-
den aangeboden zijnmet zorg
gemaaktengekweektbinnende
therapeutischesettingvanonze
instelling.Het assortiment van
demarktvarieertvaneenjarige
zomerplantjes,vasteplantenen
kruiden tot zomerkleding en
tuinmaterialen als vogelhuisjes
entuinbanken.
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Het spreekuur  
Het spreekuur van wethouder Van der aa en wethouder ridderbeek 

vervalt op woensdag 23 april 2014.

Op donderdag 24 april 2014 zal om 19.00 uur onder voorzitterschap 
van raadsvoorzitter mr. R. de Boer een openbare vergadering van de 
raad worden gehouden in het gemeentehuis te Simpelveld.

agenda:

 I. Opening.
 II. Mededelingen.
 III. Vragenuur raad (art. 40 RvO).
 IV.  Vaststelling notulen raadsvergaderingen d.d. 20 februari,  

25, 26 en 27 maart 2014

 VI. Ingekomen stukken
 VII. Voorstellen

  VII-22    Raadsvoorstel inzake Beslissing op bezwaar Stichting 
Slachtofferhulp Nederland;

  VII-23    Raadsvoorstel inzake Adviesaanvraag lokale publieke 
media-instelling;

  VII-24    Raadsvoorstel inzake Begroting 2015 en 
meerjarenbegroting 2015-2019 van BsGW;

  VII-25    Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg;

  VII-26    Raadsvoorstel inzake Verordening rechtspositie 
wethouders, raads- en commissieleden;

  VII-27    Raadsvoorstel inzake Verslag Horizontaal Toezicht en 
jaarverslag Historisch Goud 2012;

  VII-28    Raadsvoorstel inzake Re-integratieverordening WWB 
2014;

  VII-29    Raadsvoorstel inzake Verzwaren duiker Puntelstraat;
  VII-30    Raadsvoorstel inzake Taludstabiliteit Verzetstraat.
 VIII. Moties
 IX. Sluiting.          

Mogelijk wordt de agenda nog aangevuld met voorstellen tot 
benoeming van wethouders, raadsleden en overige benoemingen.

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Simpelveld 

Bekendmaking Kompas; 
rectificatie

De openbare vergadering van maandag 12 
mei 2014 van het Algemeen Bestuur van 
Kompas, gemeentelijk collectief voor werk, 
inkomen & zorg voor de gemeenten Sim-

pelveld, Voerendaal en Nuth, is verplaatst 
naar maandag 26 mei om 19.30 uur naar 
het gemeentehuis te Nuth. Agenda en 
stukken liggen 6 dagen voorafgaand aan de 
vergadering ter inzage bij bovengenoemde 
gemeenten.

Doordat het uitzonderlijk warm is voor de 
tijd van het jaar, groeien planten, bomen en 
helaas ook onkruid heel hard. Op trottoirs, in 
goten en om palen en lichtmasten groeit ook 
onkruid. Dat ziet er niet fraai uit.

Omdat:

•  bezuinigingen zijn opgelegd door het 
Rijk;

•  de overheid meer zelfwerkzaamheid 
verwacht van burgers;

•  de overheid alleen nog met toegestane 
bestrijdingsmiddelen mag werken die 
stukken minder effectief zijn dan de 
oude bestrijdingsmiddelen;

•  er geen ruimte is in de gemeentelijke 
begroting om met alternatieve metho-

den onkruidbestrijding toe te passen 

(gemiddeld 5x duurder dan spuiten);
•  vanaf 2016 de overheden geen bestrij-

dingsmiddelen meer mogen toepassen;
•  wij met zijn allen het leefklimaat in de 

buurt (gemeente) op een acceptabel peil 
willen houden, vragen wij dringend om 
uw hulp. 

Vroeger was het normaal dat inwoners het 
trottoir en de goot voor hun huis regelmatig 
schrobden en onkruid verwijderden. Dat 
vergde maar een paar minuten tijd en de 
straten en buurten zagen er altijd netjes uit.
Wij verwachten niet dat u gaat schrobben, 
maar vragen wel om ons te helpen. Daarmee 
doet u uzelf en uw buren een plezier. U kunt 

ons helpen door voor uw huis het onkruid 
te verwijderen op de trottoirs en in de goot. 

Door samen de handen uit de mouwen te steken 
houden wij uw straat schoon en onkruidvrij
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Officiële bekendmakingen en mededelingen

Door af en toe de goot te vegen, kan zich 
geen modder en stof in de goot verzamelen 
waarop onkruid gaat groeien. Dat scheelt op 
den duur weer werk. 

Kort samengevat, er is gewoon te weinig 
geld om onderhouderstaken op een redelijk 
niveau uit te voeren. Willen wij met zijn allen 
dat het beeld op straat enigszins accepta-

bel blijft, dan moeten wij hier samen aan 
werken. Het verwijderen van onkruid en het 
schoonhouden van de openbare ruimte voor 
uw eigen perceel is daar een voorbeeld van.

De gemeente is bereid met u mee te denken 
of misschien middelen/materialen beschik-

baar te stellen. Wij denken dan bijvoorbeeld 
aan een buurtverenging die de buurt in orde 

wil houden maar geen schoffel, bezem, schop 
en kruiwagen heeft om het werk uit voeren.  

We gaan ervan uit dat de meeste inwoners 
bereid zijn een positieve bijdrage te leveren.  
Daarvoor willen we u bij voorbaat bedanken.

Op zaterdag 26 april 2014 worden een aantal 
reeds ingeplande papierroutes wél gewoon 
gereden. Of op deze dag bij u papier wordt 
opgehaald ziet u op de Rd4-afvalwijzer 2014. 

De afvalkalender kunt u ook inzien via www.

rd4.nl of via de gratis Rd4-afvalapp voor 

smartphones. Hier kunt u ook een herinne-

ring instellen voor de afvalophaaldagen zodat 
u automatisch een seintje krijgt wanneer het 
afval naar buiten moet. 

gesloten
Op Koningsdag 26 april 2014 zijn de Rd4-

milieuparken, de Rd4-kringloopwinkels en 
het Rd4-servicepunt de gehele dag gesloten. 

Voor meer informatie raadpleeg uw Rd4-
Afvalwijzer, www.rd4.nl of neem contact op 
met het Rd4-servicepunt: (045) 543 71 00.

Huisvuilinzameling op koningsdag

E  Openingstijden klantcontactcentrum 

Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 

Tijdens de openingstijden kunt u vrij 
binnenlopen.  

Maakt u liever van tevoren een afspraak? 

Dat kan tijdens openingstijden. Maar als het 
beter past in uw agenda, kunt u ook in de 
middaguren op afspraak bij ons terecht. Bel voor 
een afspraak 14 045.

E  Wmo‐zorgloket Bocholtz 

Spreekuur: dinsdag 13.30 tot 15.00 uur in het 
zorgcentrum Bocholtz. Bel voor een afspraak 
14 045.

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 088-8420420 
(lokaal tarief).

E  Buurthulpdienst ‘Bij de hand’ 
Voor gratis vertrouwde hulp/ondersteuning van 
een buurtgenoot. 
Wijkcoördinator kern Simpelveld:  
dhr. Math Kockelkoren: tel. 06 - 31372635 

Wijkcoördinator kern Bocholtz:  
dhr. Jan Schijen: tel. 06 - 38415407

E  Klachten en meldingen 

Voor klachten over een bestuurder of 
medewerker of voor meldingen over openbare 
ruimte kunt u bellen: 14 045.

E  Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Simpel‐

veld maken bekend dat zij de volgende 

aanvragen voor een omgevingsvergunning, 

waarbij de reguliere voorbereidingsproce‐

dure van toepassing is, hebben ontvangen:

E Voor : verplaatsen voordeur

  Locatie:  Stationstraat 13  
6369 VG Simpelveld

 Datum ontvangst: 14-04-2014

 Dossiernummer: 28588

E Voor : het realiseren van een woonhuis
  Locatie:   Molsberg 52  

6369 GN Simpelveld
 Datum ontvangst: 15-04-2014

 Dossiernummer: 27009

E Voor : het plaatsen van dakkapellen
  Locatie: Huls 84 6369 EX Simpelveld

 Datum ontvangst: 11-04-2014

 Dossiernummer: 30576

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 
vergunningen kunt u in dit stadium geen 
bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 

mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 
het college van burgemeester en wethouders 
een beslissing op de vergunningaanvraag 
heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan 
gebeld worden met de afdeling Dienstverle-

ning, telefoon 14 045.

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omge‐
vingsrecht, reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Simpel‐

veld maken bekend dat zij in het kader van 

de Wet algemene bepalingen omgevings‐

recht vergunning hebben verleend:

E Voor: realiseren van een rookkanaal

  Locatie: Irenehof 2 te 6351 AZ Bocholtz

 Verzenddatum: 11 april 2014

 Dossiernummer: 25972

E Voor :  uitbreiden van een woonhuis en 
plaatsen bijgebouwen

  Locatie:  Vlengendaal 31  
te 6351 HB Bocholtz

 Verzenddatum: 16 april 2014

 Dossiernummer: 27116

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings-

tijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van verzending 
daarvan bezwaar maken, door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het college van 
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E Spreekuur burgemeester en wethouders

Burgemeester mr. de Boer: op afspraak.

Wethouders Ridderbeek en van der Aa:  

elke woensdag van 16.30 - 17.30 uur.  

Daarnaast is het mogelijk om buiten het spreek-

uur telefonisch een afspraak te maken: 14 045.

E Portefeuilleverdeling

Burgemeester mr. R. de Boer:  

Algemeen bestuur; Openbare Orde en Veilig-

heid; Rampenbestrijding; Handhaving Milieu en 

Bouw- en Woningtoezicht; Economische Zaken; 

Dienstverlening; Financiën; Informatisering en 
Automatisering; Communicatie; Intergemeen-

telijke samenwerking (o.a. Parkstad Limburg); 

Personeel en Organisatie.

Wethouder ing R.J.J. Ridderbeek:  

Verkeer; (Openbaar) Vervoer; Regionale 

Mobiliteit; Wonen; Ruimtelijke Kwaliteit; Bouw 

en Woningtoezicht; Volkshuisvesting; Sportac-

commodaties; Gemeentelijke Eigendommen; 
Dorpsvernieuwing; Monumenten; Openbaar 

Groen; Natuur en Landschap; Afval; Rd4; Riolen; 
Milieu; Water.

Wethouder J.M.W. van der Aa:  

Gezondheidszorg; Zorg en Inkomen (Sociale 
Zaken); Welzijn; Wet Maatschappelijke Onder-

steuning; Onderwijs; Leerlingenvervoer en Leer-

plichtzaken; Jeugd- en Jongerenwerk; Volwas-

seneneducatie; Bibliotheekwerk, Muziekbeleid; 
Kunst en Cultuur; Ouderenbeleid; Toerisme en 
Recreatie; Kinderopvang; Sportbeleid.

burgemeester en wethouders van Simpel-
veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevat-

ten: de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 

voorlopige voorziening verzoeken bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Limburg 

te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer-
mond. Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden getroffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie-

ning wordt een griffierecht geheven. U wordt 
door de griffie van de rechtbank geïnfor-
meerd over de hoogte van het griffierecht en 
de wijze van betaling.

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omge‐
vingsrecht, reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Simpel‐

veld maken bekend dat zij in het kader van 

de Wet algemene bepalingen omgevings‐

recht vergunning hebben geweigerd:

E Voor : het splitsen van de woning
  Locatie:  Crocusstraat 14  

6351 CD Bocholtz
 Verzenddatum: 9 april 2014

 Dossiernummer: 23596

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings-

tijden.

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 be-

zwaarschrift dient te worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

De beschikking wordt na afloop van de 
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.

Bezoek ook onze website www.simpelveld.nl
Volg ons op 
Twitter en 
Facebook
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uit de regio!sportn ieuws Trilan-toernooi
Op12en13aprilvondhetseni-
orentoernooi van BCTrilan in
Landgraafplaats.Inallecatego-
rieënwerderindeeersteronde
meteenpoulesysteemgespeeld,
waardoor iedereen een aardig
aantal partijen mocht spelen.
Het zweet vloeide rijkelijk en
aan het einde van de zaterdag
wasiedereenalzekervanspier-
pijn. BBC was vertegenwoor-
digdindrievandeviercatego-
rieën en uit de resultatenmag
geconcludeerd worden dat de
spelersinvormwaren!

halvefinaleGDcat.4:Robert
WagemansenKellyTheunissen
halvefinaleGDcat.4:Marc
SimonisenRianSmeets
2eplaatsGDcat.4:Bram
WagemansenKirstenGennes
1eplaatsGDcat.4:Bart
HamersenRiannevanLoo
1eplaatsDDcat.4:Kelly
TheunissenenReneeFrissen
1eplaatsHDcat.4:Ramon
NieseenBramWagemans
1eplaatsHEcat.4:Maurice
Andriolo
2eplaatsDDcat.1:Kirsten
GennesenRiannevanLoo
2eplaatsDEcat.1:Riannevan
Loo

 BBC’77

Nieuws bridgeclub ‘de 
Kroon’ Simpelveld

Jaarvergadering
Tijdens een onlangs gehouden
ledenvergaderingwerdenenkele
nieuwebestuursledengekozen.
Het bestuur ziet er nu alsvolgt
uit: Voorzitter is Hub Phi-
lippens, secretaris Herman
Winands,penningmeesterRene

 sv Simpelveld

Uitslagen 
G1G:Kerkrade-West-Sp.cl.’25 7-7
Vet.:Schaesberg-Sp.cl.’25 0-3
1e:Sp.cl.’25-Haanrade1 1-0
4e:Hellas5-Sp.cl.’25 1-1

Programma
Zaterdag 26 april 
Vet.:Sweikhuizen-Sp.cl.’25 17:00
Zondag 27 april
1e:Sp.cl.’25-KakertseBoys1 14:30
2e:Sp.cl.’25-Vijlen2 12:00
3e:LHC4-Sp.cl.’25 10:00
4e:WDZ5-Sp.cl.’25 10:30
Dinsdag 29 april
4e:Sp.cl.’25-RKMVC3 19:00

B1 Roda JC op bezoek bij  

 Sportclub’25

 rkvv WDZ

Bekerfinale
DeF1vanWDZheeftzichge-
plaatstvoordebekerfinale.Een
geweldigeprestatiewaardejon-
gens echt trots opmogen zijn!
Leiders en ouders streven er
naardatdezedageenonverge-
telijkeervaringvoordemannen
wordt.Zezijndanookdrukin
de weer om een aantal leuke
randzakenronddezegebeurte-
nisteorganiseren.
De finale WDZ F1- Heer F1
wordt gespeeld op zaterdag 26
aprilom10uurbijvvHulsberg.
Het zou top zijn als een grote
groep WDZ supporters het
teamkomtsteunen!

Programma
Zaterdag 26 april
Ve:Simpelveld-WDZ 17.00
Zondag 27 april
1e:Leonidas-W-WDZ 14.30
2e:Voerendaal-WDZ 11.00
4e:VVHellas3-WDZ 11.00
5e:WDZ-Sportclub’254 10.30
VR1:WDZ-Eijsden 11.00

Uitslagen
S’veldA1-Minor/Wijn./EHCA11-3
S’veldB1G-R.Gr./VijlenB1 0-3
S’veldD2G-Wijn./MinorD2 1-9
BundeD1-S’veldD1 12-0
GeulscheBoysE1-S’veldE2G 8-1

G-team van Sportclub’25
Demaandmeistaatbinnende
jeugdopleiding van Roda JC
KerkradeinhettekenvanRoda
on Tour. Op 6 mei om 18:00
uur staat in dat teken een be-
zoekvandeB1vanRodaJCbij
Sportclub’25 opde agendaom
gezamenlijk met het G-team
vanSportclub’25tetrainen.De
training zal bestaan uit posi-
tiespelenpartijspelsamenmet
spelers van het G-elftal. Na-
tuurlijkwordt erook afgerond
op doel. Dit is voor de spelers
van onsG-team een geweldige
uitdagingomditsamenmetde
B1jeugdvanRodaJCtemogen
doen.Doorhetorganiserenvan
maatschappelijke activiteiten
probeert Roda JC Kerkrade de
jeugdopleidingtelatenziendat
men verder moet kijken dan
voetbal. Op deze manier pro-
beert Roda JCKerkrademaat-
schappelijke bewustwording te

creëren bij de profvoetballers
vandetoekomst.

Seizoens afsluiting
Ditjaarzalonzeseizoenafslui-
tingtotaalanderszijn.Opzater-
dag17meizullenweom18:00
uur aftrappen met een barbe-
cue.Om toch sportief bezig te
blijven isdit jaarde1ste editie
van een voetvolleybaltoernooi
bij Sportclub’25. Er wordt ge-
speeldmet4personenperteam.
Aanvang18.30uur.Nahetvoet-
volleybaltoernooi zal een koe
ophetveldlosgelatenworden.
Hetkowts-sjiesezaldanbegin-
nen.Bentunognietinbezitvan
eenkavel zorgdandatu er zo
snel mogelijk een bemachtigt,
verkrijgbaar bij de leiders van
deseniorenteams.Erzijnleuke
prijzentewinnen!
Alsafsluiterzalopmuziekvan
dj Flügel een gezellige feest-
avondplaatsvinden.

Schoenmakers, aktiviteitencie.
Mia Loo en vice-voorzitter/p.r.
EmmyBardoul.

3e Competitieronde
Op de maandag eindigden in
deA: 1. Jos Ruyl -Hub Erven
/ 2. Gerrie Zimmermanns - Jo
Weijers / 3.GreKarsemakers -
WillyOostveen
IndeB:1.GertieWerry-Thea
Windt/2.TinyThissen-Leny

Programma
Dinsdag 22 april
RKVVMF1-S’veldF1 18:15
Woensdag 23 april
SVMED2-S’veldD2G 18:30
Zondag 27 april
vvSCM1-S’veld1 14:30
GeertruidseBoys2-S’veld2 10:30
S’veld3-RKSVB2 11:00
S’veldVR1-KeerVR1 11:00

Trompetter/3.MiaLoo-Hein
Vleugels. Deze paren promo-
veerdennaardeA.
Opdedonderdageindigden in
de A: 1. Gerrie Zimmermanns
- Jos Ruyl / 2. PaulaWetzels -
HermanWinands/3.RoosPhi-
lippens-HubPhilippens
IndeB: 1.HubErven -Annie
Frijns / 2. Ria Smit - Janneke
Schroevers/3.OdiRademacher
- Jo Rademacher. Ook deze 3
parenpromoveerdennaardeA.
Dekampioenen2013-2014van
“de Kroon” is op de maandag
hetpaar JosRuyl -HubErven
en op de donderdag Gerrie
Zimmermanns–JosRuyl.

Vrijmarkt Simpelveld
SIMPELVELD - Op 26 april
vieren wij zoals gebruikelijk
de verjaardag van onze koning
WillemAlexander.
Op die dag kunnen jeugdigen
totenmetdeleeftijdvan15jaar
hunspulletjesopdezevrijmarkt
aanbieden.Bijaanmeldingdien
je€5,00inschrijfgeldtebetalen.
Aanheteindevandedag,nahet
opruimenvan je stand,krijg€
2,50 terug.  Het inruimen van
deverkoopplekkanvanaf13.00
uur. De vrijmarkt vindt plaats

bij de kerk (buiten). Bij slecht
weerwordendeactiviteitenver-
plaatstnaardezaalbijMaxime.
Aanmelding kan middels de
antwoordstrook op onder-
staand adres: Oranje Comité

Simpelveld, p/a Jos Scheepers,
Baakstraat26,6369Simpelveld,
045-5441133, e-mail: josenger-
tiescheepers@hotmail.com(dus 
niet bij je Juf of Meester)

Inschrijving  vrijmarkt:

Naam:

Adres:

Telefoon:

Wilmeedoenaandevrijmarktopzaterdag26april


