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BOCHOLTZ - De Koninklijke 
Philharmonie uit Bocholtz zet 
zaterdag 3 november aanstaan-
de maar liefst vier leden in 
de schijnwerpers. Deze trotse 
groep aan muzikanten herden-
ken op die dag dat ze 15 jaar, 25 
jaar 65 jaar geleden lid van de 
Phil werden. 

Programma
De Phil zal de jubilarissen mu-
zikaal naar de parochiekerk be-
geleiden. Daar wordt om 19.00 
uur ter hunner intentie een, door 
de Phil zelf opgeluisterde, mis 
opgedragen. In de harmoniezaal 
aan de Dr. Nolensstraat kan dan 
iedereen hen vanaf 20.00 uur de 
hand gaan schudden. De jubi-
larissendag wordt besloten met 
een feestavond.

Hein Zinzen – 65 jaar lid
Onze Ere voorzitter Hein Zin-
zen is met zijn 65 jarig lidmaat-
schap tot in het diepst met de 
fundamenten van onze vereni-
ging verbonden. Meer als 40 jaar 
bestuurde hij als voorzitter onze 

De Phil fêteert jubilarissen
vereniging en alle grote succes-
sen werden onder zijn bewind 
gevierd. Diverse Kampioen-
schappen werden naar Bocholtz 
gehaald met als hoogtepunt het 
winnen van het WMC in 1985 
en 1989. Ook de aankoop en het 
verbouwen van ons verenigings-
lokaal waren zijn initiatieven. 
Een groot bestuurder en voor 
eeuwig verbonden onze Phil!

Jo Palmen – 25 jaar lid
De muzikale loopbaan van Jo be-
gon al op jeugdige leeftijd. Nadat 
Jo een concert van de Phil had 
bijgewoond in de Rodahal wist 
hij het zeker: “Daar wil ik lid van 
worden”. En zo geschiedde. Jo 
maakt al 25 jaar deel uit van de 
Sax Alt groep en is uitgegroeid 
tot onmisbare pijler binnen onze 
vereniging. Naast zijn 25 jarig 
lidmaatschap in onze vereniging 
viert Jo ook het 50 jarig muzi-
kanten jubileum. 

Patrick Nijsten – 25 jaar lid
Patrick kreeg vanuit zijn ouder-
lijk huis de liefde voor muziek 

met de paplepel ingegoten. Pa-
trick heeft de afgelopen jaren 
laten zien dat hij zijn muzikale 
talent op verschillende instru-
menten kan inzetten binnen 
de vereniging. Nadat hij eerst 
op tenor tuba begon en daarna 
zeer verdienstelijk overstapte op 
trombone, is hij nu weer een vaste 
steunpilaar binnen de tubagroep. 
Daarnaast maakt Patrick deel uit 
van de Eiserbach muzikanten en 
de Keidorfmusikanten. 

Arno Brocheler - 15 jaar lid
Arno komt uit een muzikaal 
nest waar beide ouders, broers 
en opa ook actief zijn binnen 
de vereniging. Arno werd, nadat 
hij als nieuwe wereldburger in-
geschreven werd in de gemeente 
Simpelveld (Lees: Bocholtz), ook 
maar meteen lid van de Phil. Zijn 
passie ligt bij zijn geliefde trom-
pet en maakt ondanks zijn jeug-
dige leeftijd ook al deel uit van de 
Keidorfmusikanten.

SIMPELVELD - Bijna is het zover, 
zondag 4 november nadert met 
rasse schreden en net zoals met 
een vakantie… je leeft er naar 
toe en voor je het weet is het om. 
Zo ook bij de fanfare Eendracht. 
Maanden zijn ze aan het oefenen 
voor dat ene concert en dan… 

gaat iedereen hopelijk met een 
voldaan gevoel weer thuiswaarts.
Herkenbare liedjes uit Neder-
land, Zweden, Duitsland, Grie-
kenland.. en nog meer Europese 
landen zullen de revue passeren. 
U kunt het horen maar ook proe-

Een muzikale rondreis  
met de fanfare Eendracht
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VISHANDEL
F. ERKENS

e 180
 per stuk

3 stuks voor e 500

Kibbelingen
met saus

per bakje e 350

Kabeljauwhaas
per kilo e 2200

Hollandse
nieuwe

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

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  

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

Gezocht bezorgers

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30
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Op 31 oktober 50 jaar geleden zijn 
onze pap & mam, opa & oma, piep 
& miem in het huwelijk getreden, 
wij willen ze van harte feliciteren!

Michel & Patricia, Nino.  Marco & Anita, 
Jaden. Jos. Anja & Chris, Jaemen. 
Marjolein & Giovanni, Giovanna.

Wandeling: Bunde
BUNDE - Zondag 4 november 
wandeling in het Bunderbos. 

Prachtige wandeling het mooie 
helling bos en vele bronnen. De 
wandeling begint om 12.00 uur 
bij het treinstation. Iedereen is 
welkom. Inlichtingen bij Norbert 
Maussen Telefoon 043 4504673

Allerheiligen 
wandeling 

MHEER - Op 1 no-
vember is er een 
nieuwe wandeling te 
Mheer. De wande-
ling begint om 12.00 
uur bij de parkeer-
plaats van de kerk. 
Iedereen is welkom. 
Bijdrage slechts een 
euro. Inlichtingen 
over de wandeling 
bij Norbert Maus-
sen Telefoon 043 
4504673
of 0643582754

Woensdag 31 oktober
✗  Gerardusrondleiding, klooster 

Wittem, 11.00-13.00
✗  Concert de Groote Oorlog, de 

Kopermolen Vaals, 20.00
Donderdag 1 november
✗  ‘t Sjteet in de sjterre gesjrae-

ve, kerk Wahlwiller, 19.30
Vrijdag 2 november
✗  Feestavond BBC,  

cafe de Sporthal, 20.00
✗  ‘t Sjteet in de sjterre gesjrae-

ve, kerk Wahlwiller, 19.30
✗  Vogeltentoonstelling de 

Eysvogel, cafe Sport, 19.30-22
Zaterdag 3 november
✗  Jubilarissendag Philharmonie, 

harmoniezaal Bocholtz, 20.00
✗  Vogeltentoonstelling de 

Eysvogel, cafe Sport, 14-22
✗  Concert Achim Roskopf, 

Klimboom, 20.00
Zondag 4 november
✗  Muzikale rondreis Eendracht, 

harmoniezaal Bocholtz, 18.30
✗  Film ‘The Post’, heuvelland 

cinema, Wittem, 20.00
✗  Vogeltentoonstelling de 

Eysvogel, cafe Sport, 10-16
Dinsdag 6 november
✗  Verras de Mantelzorg,  

Rode Beuk, 19.00-21.00
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ven. Uiteraard beginnen we - alvorens 
het concert begint - met een heerlijk 
stukje eigengemaakte limburgse vlaai 
met koffie/thee en daarna… laat u 
verrassen.
De koninklijke Philharmonie van Bo-
choltz (Doctor Nolensstraat 5a) heeft 
ons voor die avond hun zaal ter be-
schikking gesteld waar we uiteraard 
dankbaar gebruik van maken. Hope-
lijk vindt u het niet erg om naar Bo-
choltz te komen.
Eigenlijk is de fanfare Eendracht van 
de Huls al het hele jaar op reis nadat 
in oktober vorig jaar de deuren slo-
ten van hun verenigingslokaal. Dan 
eens hier, en dan eens daar probeert 
deze kleine maar fijne vereniging 
toch door te gaan om toch ook nog 
iets voor de gemeenschap te kunnen 
betekenen, zelfs tot over de grenzen 
heen. Maar ze zijn reislustig en gaan 
gewoon door. Van al dat reizen heeft 
de vereniging zo de smaak te pak-
ken dat ze voornemens zijn volgend 
jaar in de herfstvakantie (11-20 ok-
tober 2019) na 27 jaar!!!! weer een 
concertreis te maken naar Calella in 
Spanje. Waarschijnlijk zullen er nog 
een paar plaatsen over zijn in de bus 
dus heeft u zin om mee te gaan…. U 
kunt vrijblijvend informatie opvra-
gen via secretariaat@fanfarehuls.nl 
of bellen met 045-5444190.
Maar eerst deze muzikale rondreis. U 
kunt erbij zijn. Het concert is op zon-
dag 4 november, aanvang 19.00 uur, 
de zaal gaat open om 18.30. Kaarten 
à € 15,00 (jeugd t/m 18 à € 7,50) zijn 
te verkrijgen bij de Plus in Bocholtz of 
de Witte Bazar in Simpelveld. Uiter-
aard kunt u ze ook online bestellen: 
www.fanfarehuls.nl of bellen met bo-
venstaand nummer.

Sinterklaasritten  
bij de Miljoenenlijn

SIMPELVELD - Sint Nicolaas is weer 
in het land en dit kinderfeest 
laat de Miljoenenlijn natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij gaan. Op 
zondag 2 december a.s. bezoekt 
de Goedheiligman dan ook sta-
tion Simpelveld, om in het luxu-
euze Breda-rijtuig een heleboel 
kinderen te kunnen ontmoeten.

Het programma
De Hoofdpiet heeft alle cadeau-
tjes in Spanje vergeten mee te ne-
men. Sinterklaas weet dit echter 
niet en dus ga jij samen met de 
Hoofdpiet en de Pakjespiet op 
zoek naar vervangende cadeau-
tjes. Hiervoor gaan jullie met de 
historische Schienenbus, vanuit 
Simpelveld, helemaal naar Vet-
schau in Duitsland. Zouden daar 
cadeautjes te vinden zijn? Bij 
terugkomst in Simpelveld staat 
Sinterklaas jullie op te wachten 

en kan het feest (inclusief ranja 
met een rietje en voor papa/
mama/opa/oma een kopje thee 
of koffie) beginnen. Tenminste 
als er cadeautjes gevonden zijn…
Alle programma’s starten vanaf 
station Simpelveld. 
De totale duur van 
een Sinterklaas-
programma is on-
geveer 1,5 uur. Er 
zijn vier program-
ma’s te reserve-
ren: om 11.00 uur, 
12.30 uur, 14.00 
uur en 15.30 uur. 
Vooraf reserveren 
(voor een van deze 
programma’s) is 
verplicht!

Prijs
Alle grote mensen (vanaf 12 jaar) 
betalen € 6,00 p.p. (incl. kopje 
koffie/thee) en alle kinderen van 
3 t/m 11 jaar reizen mee voor € 
7,50 p.p. (incl. glaasje ranja en 

cadeautje). Kinde-
ren onder de 3 jaar 
betalen € 4,00 p.p. 
(incl. cadeautje 
en eventueel een 
glaasje ranja). Let 
op: reserveren is 
verplicht! Vooraf 
reserveren voor 
dit arrangement 
is verplicht en kan 
via onze webshop: 
www.miljoenen-
lijn.nl.

Verenigingskalender 
Eys

EYS - Binnenkort verschijnt weer 
de nieuwe verenigingskalender 
van Eys. Op de kalender zijn de 
activiteiten van de verenigingen, 
van de kerk en de school vermeld, 
alsmede de landelijke en vereni-
gingscollectes, die er gehouden 
worden. De leden van schutterij 
St.-Sebastianus Eys zullen de ka-
lender begin november huis aan 
huis komen aanbieden. De ‘Ee-
ser verenigingskalender 2019’ is 
voor € 4,- te koop. Hiermee bent 
u weer een heel jaar op de hoogte 
van alle activiteiten in Eys.

Vervolg van pagina 1: Rondreis Eendracht
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Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

geldig t/m a.s. zaterdag

Blinde vink  4 halen 3 betalen

Cordon bleu  4 halen 3 betalen

Malse Italiaanse Entrecote  100 gr. € 2.65
Runderlappen  

met gratis rode wijnsaus 4 halen 3 betalen

Minestrone soep  per glas € 4.25
400 gr. Zuurkoolstamppot  

met braadworst  voor € 4.25
Kipwraps of gyroswraps  2de halve prijs

Kipsate 500 gr. met 2 pers. bami  voor € 6.85
Zalmsalade  100 gr. € 2.25
100 gr. Bloedworst met spek  € 0.75
Bakje Hoofdkaas  € 1.55
Dubbelgebakken Pastei  100 gr. € 1.15

zetfouten voorbehouden

Woensdag gehaktdag:

500 gr. gehakt & 500 gr. braadworst € 6.35

Aanbiedingen

Speltbroodjes  4+1 grais!
Victoriavlaai div. smaken van 12,20

voor  9.95

Savannabrood  van 2,75
voor  2.25

Abrikozen of
kersenbavaroise van 15,60

voor  11.95
Kloosterplein 26a, Simpelveld, tel. 045-5443435

Maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur, zaterdag van 8.30-17.00 uur

Een vernieuwd en 
fit bestuur voor CDA 
Simpelveld-Bocholtz
 
SIMPELVELD - Graag informe-
ren we jullie over een wijziging 
binnen het bestuur van CDA 
Simpelveld – Bocholtz. Op 22 
september 2018 werd tijdens de 
algemene ledenvergadering in 
het gemeentehuis een nieuw, fris 
en fit bestuur gekozen. Een ge-
mêleerd gezelschap met verschil-

lende expertises! Van links naar 
rechts zien we:
Noël Janssen – PR & 

evenementen
Marjo Brouns – Penningmeester
Emmy Bardoul – Ondersteu-

nend secretaris
Jill Jongen – Secretaris
Andrea Ernes – Voorzitter

Voor formele zaken bij voorkeur 
de volgende gegevens gebruiken:
Jill Jongen
P/a Op de Klinkert 8
6351 CR Bocholtz

Heuvelland Cinema: 
`The Post`

WITTEM - Op zondag 4 novem-
ber kunt u heerlijk genieten van 
de spannende krantenfilm “The 
Post”, over onderzoekjournalis-
tiek. Twee medewerkers van de 
Washington Post ontdekken in de 
jaren zeventig dat de Amerikaan-
se bevolking door de regering is 
voorgelogen over de ontwikke-
lingen in de Vietnamoorlog. 
U kunt ook kaartjes reserveren 
per e-mail: 
reservering@heuvellandcinema.nl. 
Entree: 12.50 Euro. Aanvang: 
20:00 uur. Zaal open 19.30 uur.

• 21 november: Bezoek Kerst-
markt Oberhausen. De kosten 
bedragen € 15,00 voor leden. 
Ook niet leden kunnen mee, zij 
betalen € 17,50. Vertrek 8.15 uur 
vanaf de parkeerplaats bij restau-
rant Bergzicht. Vertrek uit Ober-
hausen 19.00 uur. Aanmelden 
kan bij Fieny Hendricks zolang 
er plaats is in de bus. Tel. 043-
3062478. Kosten kunt u overma-
ken op rekeningnummer NL85 
RABO 0155 602 918 van ZijAc-
tief afd. Vijlen met vermelding 
Kerstmarkt Oberhausen

afdeling Vijlen
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Raadhuisstraat & Geleenstraat
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Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz   Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

do. / vr. / za. aanbieding 

VLEESWAREN

Berliner 100 gr. € 1.09

Gebakken gehakt 100 gr. € 1.09

Achterham 100 gr. € 1.99

Preskop 100 gr. € 1.39

VERS VLEES

Kipilet 500 gr. € 4.50

Mager soepvlees 500 gr. € 5.50

Malse runderlappen 500 gr. € 5.75 

Souvlakilapjes 500 gr. € 6.25 

Kogelbiefstuk 100 gr. € 2.35

Onze 

aanbiedingen: 

t/m

zaterdag a.s.

di. / wo. aanb.

kant & klaar 

Menu van de week 

Gepaneerde schnitzel  
gebakken aardappels en verse boontjes

per portie € 6.50
Varkenspoulet  

500 gr. € 4.50

Slavinken  

500 gr. € 3.50

Zuurvlees  

500 gr. € 6.50

Goulash  

500 gr. € 6.50

Diverse  
stamppotten  

500 gr. € 3.75

Lasagne  

500 gr. € 5.25

De Hoeskamer Viele

VIJLEN - Dinsdag 13 november 
is weer de gebruikelijke middag 
waar onze gasten kunnen ge-
nieten van de heerlijke maaltijd. 
Dit keer wordt de maaltijd niet 
door Mitch van der Heijden be-
reid maar door Party & Catering 
Vaessen. We vinden het bijzon-
der jammer dat Mitch niet meer 
op dinsdag in de gelegenheid is 
de maaltijden voor ons de ma-
ken. De maaltijd op 13 november 
is een gepaneerde schnitzel met 
erwten en worteltjes en gekookte 
krielaardappeltjes met als toetje 
een duo vla vanille/aardbeien.
Hij of zij, die willen deelnemen 
aan de gezamenlijke maaltijd 
in de hoeskamer Viele kan zich 
aanmelden vóór 5 november in 
de hoeskamer op vrijdagmiddag 
tussen 14.00-16.30 uur of bij Jos 
Delamboy telefoon 06-37459061 
of via email dehoeskamer-viele@
ziggo.nl. De kosten van deze 
maaltijd + een kopje koffie en 
1 consumptie zijn € 10,00 en 
dient bij aanmelding voldaan te 

worden.
De hoeskamer van Viele is een 
ontmoetingsplek voor alle Vij-
lenaren. Elke vrijdagmiddag 
wordt er van 14.00 uur tot 16.30 
uur gezellig samen gekaart en 
gerummikubt. 
Elke dinsdagmorgen en donder-
dagmorgen wordt er in de hoes-
kamer ook computercursussen 
gegeven. Bent u geïnteresseerd 
om aan de computercursus deel 
te nemen, dan kunt u contact 
opnemen met Arno Eijmael, 
tel 043-3062675 of a.eijmael@
home.nl. 
Elke donderdagmiddag van 
14.30 uur tot 16.30 uur wordt 
er in de koel jeu de boules ge-
speeld. Nieuwe deelnemers zijn 
nog steeds van harte welkom. 
Of kom gewoon eens kijken of 
je het wel interessant vindt , mag 
natuurlijk ook. 
De hoeskamer van Viele is ge-
huisvest in het Jeugdgebouw, 
Vijlenberg 151. De vrijwilligers 
van de hoeskamer nodigen u 
graag uit om deel te nemen aan 
een van haar activiteiten.

Vogeltentoonstelling

EYS - KV de Eysvogel organiseert 
van vrijdag 2 november tot zon-
dag 4 november een vogelten-
toonstelling in café sport Gracht-
straat 1a Eys te bezichtigen zijn 
kleur en postuur kanaries, exo-
ten, cultuurvogels openings-
tijden zijn van vrijdag 19.30 – 
22.00 zaterdag van 14.00 – 22.00 
zondag van 10.00 – 16.00. 

Buuttereednergala 
Laachentere ut Joar Oes
 
BOCHOLTZ - Zondagmiddag 30 
december a.s. de top van Brabant 
en Limburg met o.a. Andy Mar-
celissen, Jan Geraedts en Jack 
Vinders! Nadere informatie volgt 
binnen afzienbare tijd. Voor ver-
dere informatie en het reserveren 
van kaartjes kunt u al bellen met 
de organisatie: 0625292663.
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Gitarist Achim Roskopf 
in De Klimboom

SIMPELVELD - De man met de 
onnavolgbare gitaarklanken en 
gitaartechniek Achim Roskopf 
uit Duitsland is op zaterdag-
avond 3 november te gast in het 
knusse theater De Klimboom in 
Simpelveld.
Achim begon reeds op 10 jarige 
leeftijd zijn muzikale opleiding 
op klassieke gitaar. Toen hij 16 
was, gaf hij al gitaarles, zowel op 
klassieke , als elektrische gitaar. 
Hij speelde in diverse bands , 
maar is intussen al wat jaartjes 
op de solotoer. De muziek van 

deze virtuoze gitarist Achim Ros-
kopf bezorgt de luisteraar een 
scala aan kippenvelmomenten. 
Als Achim zijn gitaar omhangt 
wordt de luisteraar blij en rustig 
tegelijk. Achim Roskopf hoort 
tot de meest virtuoze gitaristen 
in Duitsland. Het is een geliefde, 
empathische en veel gevraagde 
artiest in de internationale mu-
ziekwereld. In 2016 bracht hij 
zijn album “Spätlese” uit waar hij 
op meesterlijke wijze de afwisse-
ling van instrumentale stukken, 
eigen composities en covers de 
revue laat passeren. Ook deze 
keer zal Achim zorg dragen voor 
een zeer gevarieerd en kwalitatief 
hoogstaand concert. 

U bent van harte welkom. De 
entreeprijs bedraagt € 7,50 en u 
kunt vooraf reserveren via info@

puurweijersenweijers.nl of via 
0655954525. Theater De Klim-
boom ligt in de Dr. Ottenstraat 
46 te Simpelveld. Het concert be-
gint op 3 november om 20 uur.

Wandeling: Eys
EYS - Zondag 4 november, wan-
deling georganiseerd door Lotty 
Reintjens. Iedereen is welkom: 
echtparen zowel als alleengaan-
den. Vertrekplaats: bij de kerk, 
Grachtstraat, 6287 AG Eys. Aan-
vangstijd 10.00 uur. Afstand on-
geveer 13 km. Prijs € 5,--. Info: 
043-4081252 of 06-51501725, 
www.lottysgrensstreektochten.nl



weekblad d’r Troebadoer nr. 44 | dinsdag 30 oktober 2018 8

Nieuws van 
Schutterij St. George

SIMPELVELD - Een memorabel 
schutters seizoen loopt langzaam 
ten einde. Na een mooi bonds-
feest in Ubachsberg was de eer 
aan Schutterij St. George om het 
250e Bondsfeest te mogen orga-
niseren. Het werd een geweldig 
schuttersfestijn, zo is gebleken 
uit de vele zeer positieve reacties. 
Echter, naast de bondsfeesten, 
OLS en ZLF was 2018 ook om 
andere redenen een gedenkwaar-
dig jaar.
Mede door de toename van het 
aantal jeugdleden werd voor 
het eerst in de geschiedenis het 
jeugdkampioenschap schieten 
met luchtbuksgeweren geor-
ganiseerd. Winnaar werd Tara 
Schuncken; zij mag zich dan ook 
de eerste jeugdkampioen van 
schutterij St. George noemen. De 
24e clubkampioen zware buks 
werd Maurice Ploem. De Da-
mesvogel werd afgeschoten door 
Desirée Schmetz. Alle kampioe-
nen van harte gefeliciteerd!
En dan natuurlijk het jaarlijks 

terugkerende hoogtepunt van 
het seizoen, het koningsvogel 
schieten.
De tien deelnemers, waaronder 2 
niet-leden, gaven elkaar niets ca-
deau en de strijd was na diverse 
kavelrondes nog steeds niet be-
slist. Na drie rondes waarbij de 
volgorde steeds opnieuw door 
loting werd bepaald, kon een 
van de schutters met een mees-
terlijk schot de vogel naar bene-
den halen. Jo Radermacher was 
op die dag de beste schutter en 
mag zich voor het komende jaar 
koning van schutterij St. George 
noemen; proficiat Jo. Hij werd 

tijdens de konings-
presentatie op 20 ok-
tober jl. voorgesteld 
aan het publiek en 
geëerd met diverse 
veren die letterlijk op 
zijn hoed gestoken 
werden; een gebruik 
dat dat reeds in do-
cumenten uit jaar 
1624 wordt vermeld. 
Geheel in de geest 
van onze overleden 
Erevoorzitter Wiel 
Dackus, wiens in-
breng wij node ge-
mist hebben, willen 
wij langs deze weg 
de inwoners van 
Simpelveld en ie-
dereen, die op welke 
wijze dan ook zijn 
steun en medewer-
king heeft verleend, 
nogmaals van harte 
bedanken. Niet in 
de laatste plaats de 
ZLSM voor het be-
schikbaar stellen van 
de unieke locatie na-
bij het station.

Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St. Gregorius

MECHELEN - De herfst is in aan-
tocht en dat is altijd een drukke 
periode voor het Gemengd Ker-
kelijk Zangkoor St. Gregorius. 
Zaterdagochtend 13 oktober 
heeft het gemengd koor de Hei-
lige Mis in het Dr. Ackenshuis 
in Gulpen opgeluisterd met 
toepasselijke liederen. Zo werd 

het overbekende Ave Verum van 
Mozart gezongen. Ook klonk 
het Ave Maria in het dialect, 
waarbij natuurlijk zachtjes mee 
geneuried werd door verschil-
lende bewoners. Rob Waltmans 
begeleidde het koor op het orgel. 
Op 1 november zingt het Schola 
de Allerheiligenviering voor het 
EMS om 10.00 uur in de Hei-
lige Johannes de Doper Kerk in 
Mechelen. Ook is het Schola te 
horen op 4 november tijdens de 

Heilige Mis van 09.15 
uur met hun Gre-
goriaanse gezangen. 
Diezelfde middag 
om 14.00 uur zal het 
Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor het Aller-
zielenlof opluisteren. 
Hierin zal onder andere het De 
Profundis van W.A. Mozart te 
horen zijn en het Ave Verum van 
C. Saint-Saëns. Clemens Oomen 
zal het koor op tijdens Allerheili-

gen en Allerzielen begeleiden op 
het kerkorgel. Het koor staat elke 
keer weer onder de bezielende 
begeleiding van Ingrid Oomen-
de Bruin. 
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E  Openingsijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 

Tijdens de openingsijden kunt u vrij binnenlopen.  
Maakt u liever van tevoren een afspraak? Dat kan ijdens openingsijden.  
Bel voor een afspraak 045 544 83 83.

E  Wmo-zorgloket 
Voor alle (aan)vragen over de Wmo kunt u ijdens openingsijden terecht 
in ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Simpelveld.  
U kunt ook 's morgens telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 
045 544 83 83.

E  Belasingloket 
Al uw persoonlijke belasingzaken regelt u via het digitale loket  
www.BsGW.nl. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen  
08.30 uur en 17.00 uur via het nummer 088 8 420 420 (lokaal tarief).

E  Jeugd en Gezin Simpelveld-Bocholtz 
Ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar: telefoon 06 – 38 75 75 41 of 
jeugdengezin@simpelveld.nl

E  Klachten en meldingen 
 Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen 
over openbare ruimte kunt u bellen: 045 544 83 83.

E  Meldpunt overlast
  Heet u problemen met bijvoorbeeld geluidsoverlast, jongeren die 

overlast veroorzaken of maakt u zich zorgen over de veiligheid in uw 
buurt? Bel 045 544 83 83. 

  Wat doet de gemeente met uw melding?
  Onze telefoniste registreert uw melding en leidt deze door naar de 

benodigde professionele instanie(s). Deze professionals zorgen voor de 
ahandeling van de overlastsituaie.

  Spoed? Bel 112
  Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas 

op de eerstvolgende werkdag gezien. In geval van spoed moet u dit op 
de gebruikelijke manier melden, bijvoorbeeld 112 (voor inzet van poliie, 
brandweer of ambulance).

Gemeente Simpelveld heet voor de kern Bo-

choltz een integraal Dorpsontwikkelingsplan 

(I-Dop) in de vorm van een Visiedocument en 

Uitvoeringsprogramma opgesteld. Als onder-

deel daarvan is een stedenbouwkundig plan 

gemaakt voor het gebied Wilhelminastraat, 

omgeving kerk, Kerkstraat en Dr. Nolensstraat 

(dorpshart). Met de uitvoering van dat plan 

wil de gemeente de verblijfskwaliteit en aan-

trekkelijkheid van het centrum versterken. 

De wensen opgehaald uit het I-Dop traject 

over onder andere de inriching openbare 
ruimte, parkeren, water, groen, routes, zicht-

lijnen, aantrekkelijke uitstraling en duurzaam 

materiaalgebruik zijn zoveel mogelijk in het 

plan verwerkt.

Tijdens een inloopmiddag op 4 januari 2018 

is een Voorlopig ontwerp gepresenteerd 

waarop inwoners, ondernemers en andere 

betrokkenen hun reacie konden geven. We 
zijn dankbaar voor de betrokkenheid en 

blij met de inbreng van iedereen. Uiteraard 

hebben we, daar waar mogelijk, die inbreng 

in het plan verwerkt. Het resultaat is een De-

iniief ontwerp dat in december aan de raad 

wordt voorgelegd. Met gepaste trots willen 

wij dat Deiniief ontwerp aan u presenteren.

Uitnodiging

Ik nodig iedereen van harte uit voor een 

inloopmiddag - avond op donderdag 1 no-

vember aanstaande in D’r Aowe Kino,  

Dr. Nolensstraat 9 in Bocholtz. 
Tijdens deze middag - avond geven we in 

twee ronden (dezelfde) presentaie over het 
Deiniief ontwerp. U kunt zelf kiezen welk 
ijdsip in het programma voor u het beste 
schikt om kennis te komen nemen van de 

plannen.

Programma:

16.00 u Inloop met koie / thee
16.30 – 17.00 u Presentaie steden-

bouwkundig plan door bureau Verbeek

17.00 – 17.30 u Vragenronde

19.00 – 19.30 u Presentaie steden-
bouwkundig plan door bureau Verbeek 

19.30 – 20.00 u Vragenronde

20.30 u Einde programma

Graag ontvangen wij u op de inloopmiddag - 

avond. U bent van harte welkom.

Wethouder Wiel Schleijpen

Gemeente Simpelveld

Presentaie deiniief ontwerp  
dorpshart Bocholtz

Bankjes Patersplein blijven

Op het Patersplein in Bocholtz verblijt 
regelmaig jeugd. Bewoners hebben 
aangegeven dat ze hier overlast van 

ondervinden en de suggesie gedaan om 
de bankjes aan het Patersplein te ver-

wijderen. Omdat de bankjes niet alleen 

door de jongeren worden gebruikt, heet 
de gemeente aan de bewoners van de 

Kommerstraat en het Patersplein gevraagd 

of ze vinden dat de bankjes weg moeten. 

Uit dat onderzoek blijkt dat de overgrote 

meerderheid van de bewoners daarop 

tegen is. Daarom heet de burgemeester 
besloten dat de bankjes op het Patersplein 

blijven. 
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Het onderwerp deze avond is: 

Parkinson en Demenie. 

Parkinson en Demenie kent meerdere 
gezichten met diverse kenmerken en ver-

schijnselen. Ongeveer 45% van de mensen 

met Parkinson krijgt later in het ziekte proces 

demenie. Er zijn echter verschillen en 
overeenkomsten. Het stellen van een zuivere 

diagnose is van belang voor de vraag hoe 

iemand behandeld en begeleid kan worden. 

Dr. P. van Domburg (Neuroloog bij Zuider-

land) zal op deze avond

de belangrijkste kenmerken bespreken.

De presentaie wordt gehouden in de grote 
recreaiezaal van het Zorgcentrum Tobias, 
Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Tevoren 

aanmelden is niet noodzakelijk en zoals alijd 
zijn entree, koie en thee grais. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur star-

ten we met het programma. Omstreeks 21.30 

uur sluiten we de avond af.

Voor nadere informaie kunt u contact opne-

men met  Thijs Peeters tel. 045-5416248.

Dinsdag 13 november 2018 bent u van harte welkom 
in het Alzheimercafé Parkstad Heerlen

In de komende weken worden door het 

bedrijf Cyclomedia foto's gemaakt in de 

gemeente. De gemeente geet ieder jaar op-

dracht om 360 graden panoramafoto's vanaf 

de openbare weg te maken. 

Deze foto’s worden gebruikt voor bijvoor-

beeld inspecie en beheer van de open-

bare ruimte, visuele ondersteuning bij de 

implementaie van 
wetgeving, handhaving 

van openbare orde & 

veiligheid en ontwik-

keling van ruimtelijke 

plannen. 

De opnamen worden 

uitsluitend ingezet voor 

publieke of private 

aciviteiten en worden 
onder stringente voor-

waarden ter beschik-

king gesteld. De opna-

men worden niet op internet gepubliceerd of 

anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia 

heet haar aciviteiten aangemeld bij het Col-
lege Bescherming Persoonsgegevens. 
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar 

kunt u contact opnemen met CycloMedia 

Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALT-

BOMMEL, Nederland.

Specialisische foto-opnamen  
binnen de gemeente 

Diverse instanies in Simpelveld zijn gebeld 
door iemand die een digitale vermelding 

in een gemeentegids wil verkopen. De bel-

ler refereert naar gemeente Simpelveld en 

vraagt of de instanie de vermelding in de 
gemeentegids wil uitbreiden met een ad-

vertenie. Zo niet, dan worden de kosten 
(195 euro) in rekening gebracht voor een 

standaardvermelding. 

Geen acquisiteurs 

namens gemeente acief
De gemeentegids van Simpelveld wordt 

gemaakt door FMR Producies/Lokaal 
Totaal, zowel digitaal als op papier. De 

standaardvermelding in die gids is grais. 
Gemeente Simpelveld doet geen zaken 

met een andere aanbieder van gemeen-

tegidsen.

Pas op voor nep 
aquisiteurs. 
Standaardvermelding in 
gemeentegids is grais

In de raadsvergadering van 11 oktober heet 
de gemeenteraad mevrouw Schouterden 

benoemd als voorziter en enig lid van de 
nieuwe rekenkamercommissie Simpelveld. 

De leden van de rekenkamercommissie zijn 

benoemd voor een periode die gelijk is aan 

de ziingsduur van de raad.

Wat doet een rekenkamercommissie?

De rekenkamer is een onahankelijke com-

missie die de gemeenteraad ondersteunt bij 

haar kaderstellende en controlerende taak.

De rekenkamercommissie voert jaarlijks 

onderzoeken uit naar de doeltrefendheid, 
doelmaigheid en rechtmaigheid van het 
gemeentelijk beleid. Wat betekent dat?

•  Doeltrefendheid: is het gewenste efect 
bereikt?

•  Doelmaigheid: is het op de goede manier 
gebeurd?

•  Rechtmaigheid: is het volgens de regels 
gegaan?

Of met andere woorden, is het gestelde 

beleidsdoel bereikt en is dat bereikt met een 

minimum aan kosten en inspanningen? De 

rekenkamercommissie controleert niet de 

boekhoudkundige jaarrekening; dat doet de 

accountant.

Onahankelijk onderzoek
De rekenkamercommissie is volledig onaf-

hankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp 

zij onderzoek doet, maar zowel de gemeente-

raad als de inwoners van Simpelveld kunnen 

suggesies doen voor een concreet onder-
werp. De afspraken over de werkwijze en het 

doen van onderzoeken zijn vastgelegd in een 

Verordening. 

De rekenkamercommissie stelt een Jaarplan 

op en een Jaarverslag. Hierin wordt vooraf 

een planning van onderwerpen en acivitei-
ten aangeboden en achteraf aangegeven wat 

daarvan gerealiseerd is, wat de kosten zijn 

geweest ed. De stukken van de rekenkamer-

commissie, inclusief alle onderzoeken, vindt 

u terug op onze website (kijk bij bestuur/
commissies).

Nieuwe voorziter rekenkamercommissie
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Media zoals radio en televisie spelen een 

belangrijke rol bij het informeren van de 

samenleving. De onahankelijkheid van 
die informaievoorziening is wetelijk be-

schermd, onder meer in de Mediawet. 

Een lokale omroep verzorgt het publieke 

media-aanbod in een gemeente. Zo’n om-

roep wordt door het Commissariaat voor 

de Media (CvdM) aangewezen. De Media-

wet bepaalt dat niet meer dan één lokale 

omroep per gemeente kan worden aange-

wezen. Die aanwijzing geldt voor vijf jaar.

In Simpelveld is al lange ijd Siching Plus 
aangewezen als lokale media-instelling, 

net als in Heerlen en Kerkrade. De produc-

ie van haar uitzendingen heet Siching 
Plus uitbesteed aan RTV Parkstad. Onlangs 

heet de Raad weer advies uitgebracht over 
de vraag of Siching Plus voldoet aan de 
eisen die de wet stelt. Die adviesaanvraag 

gaat vooraf aan de aanwijzing door het 

CvdM. De Raad heet posiief geadviseerd, 
maar wil wel graag dat het zogenoemde 

programmabeleidbepalende orgaan (pbo) 

verder wordt aangevuld.

Het pbo stelt het programmabeleid vast en 

houdt toezicht op de uitvoering daarvan. 

De leden van het pbo vertegenwoordigen 

verschillende stromingen binnen de ge-

meente zoals maatschappelijke, culturele, 

godsdiensige en geestelijke stromingen. 
De leden van het pbo zijn afgevaardigden 

van instellingen of organisaies die acief 
zijn binnen één van de stromingen in de ge-

meente. Siching Plus heet een afgevaar-
digde voor Cultuur en kunst, Godsdienst, 

Werknemers, Werkgevers en Jeugd. Zij 

zoeken nog vrijwilligers voor de stromin-

gen Maatschappelijke zorg en welzijn, On-

derwijs, Sport en recreaie en Etnische en 
culturele minderheden.

Wilt u meer informaie of lid worden van 
het pbo? Neem dan contact op met me-

vrouw Peeters, 045 544 83 83 of 

e.peeters@simpelveld.nl

Siching Plus zoekt vrijwilligers om samen  
hun programmabeleid te bepalen

Stop  
kindermishandeling
Wat is kindermishandeling?

Slaan, seksueel misbruik. Dat is kindermishande-

ling. Geen twijfel mogelijk. Maar wist u dat er 

meer vormen van kindermishandeling zijn? Hier 

hebben we het over als we over kindermishande-

ling spreken:

- als een kind geen warmte, liefde en geborgen-

heid krijgt, noemen we dat emoionele verwaar-
lozing.

-  Er is thuis veel ruzie of geweld. Het kind krijgt 

bijna nooit posiieve aandacht of een compli-
mentje.

-  Een kind krijgt niet de zorg en verzorging die het 

nodig heet. Tanden poetsen, wassen, schone 
kleren, passende schoenen, een bezoek aan de 

dokter of tandarts is niet vanzelfsprekend. Dat 

heet lichamelijke verwaarlozing.

-  Slaan, schoppen, kortom alle vormen van licha-

melijk geweld. Dat is lichamelijke mishandeling. 

-  Schelden, uitlachen, voor schut zeten, negeren, 
bang maken, kleineren zijn vormen van emoio-

nele mishandeling.

-  Seksueel misbruik. 

Het gaat dus om mishandeling, verwaarlozing 

en seksueel misbruik. Maar ook om kinderen die 

getuige zijn van gezinsgeweld. Vaak komen meer 

vormen van kindermishandeling tegelijk voor. 

Dat houdt niet op, niet vanzelf. 
Tegen al deze vormen van kindermishandeling 

kunt u iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Op 

de website vooreenveiligthuis.nl vindt u meer 

informaie, hoe u signalen kunt herkennen en hoe 
u zelf acie kunt ondernemen. Kindermishande-

ling stopt alleen als iemand iets doet. Die iemand 

kunt u zijn! 

Parkinson en Demenie. 

Parkinson en Demenie kent meerdere 

demenie. Er zijn echter verschillen en 
De presentaie wordt gehouden in de grote 
recreaiezaal van het Zorgcentrum Tobias, 

aanmelden is niet noodzakelijk en zoals alijd 
zijn entree, koie en thee grais. De zaal is 

Voor nadere informaie kunt u contact opne

gemeente. De gemeente geet ieder jaar op

beeld inspecie en beheer van de open

implementaie van 

aciviteiten en worden 

heet haar aciviteiten aangemeld bij het Col
lege Bescherming Persoonsgegevens. 

Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALT
BOMMEL, Nederland.

Specialisische foto-opnamen 

Diverse instanies in Simpelveld zijn gebeld 

vraagt of de instanie de vermelding in de 

vertenie. Zo niet, dan worden de kosten 

namens gemeente acief

gemaakt door FMR Producies/Lokaal 

standaardvermelding in die gids is grais. 

aquisiteurs. 

gemeentegids is grais

In de raadsvergadering van 11 oktober heet 

benoemd als voorziter en enig lid van de 

de ziingsduur van de raad.

De rekenkamer is een onahankelijke com

onderzoeken uit naar de doeltrefendheid, 
doelmaigheid en rechtmaigheid van het 

•  Doeltrefendheid: is het gewenste efect 

•  Doelmaigheid: is het op de goede manier 

•  Rechtmaigheid: is het volgens de regels 

Onahankelijk onderzoek

suggesies doen voor een concreet onder

een planning van onderwerpen en acivitei

u terug op onze website (kijk bij bestuur/

Nieuwe voorziter rekenkamercommissie
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Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twiter, Facebook
en Instagram

Per 1 januari 2019 zal de btw-sportvrijstelling 

worden verruimd. Door deze wetswijziging 

vervalt het recht op atrek van btw. Dit heet 
onder andere gevolgen voor amateursport-

organisaies. De landelijke overheid heet 
besloten de amateursportorganisaies te 
compenseren in de vorm van een subsidiere-

geling. 

Deze subsidieregeling ‘simulering bouw en 
onderhoud sportaccommodaies en sportma-

terialen’ gaat per 1 januari 2019 in. Ama-

teursportorganisaies (o.a. verenigingen en 
sichingen) kunnen vanaf 1 januari as. een 
subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf 

en het onderhoud van sportaccommodaies 
en sportmaterialen. Sportverenigingen die 

voor deze subsidie in aanmerking wensen te 

komen, moeten snel aan de slag.

Informaiebijeenkomst
In samenwerking met Huis voor de Sport 

Limburg en de gemeenten Gulpen-Witem 
en Voerendaal organiseert de gemeente Sim-

pelveld op maandag 12 november 2018 een 

bijeenkomst ‘wijziging btw-sportvrijstelling’. 

De bijeenkomst vindt plaats op het gemeen-

tehuis van Gulpen-Witem. Het programma 
start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. 

Tijdens deze bijeenkomst worden vereni-

gingen geïnformeerd de wijzigingen in de 

btw-sportvrijstelling en mogelijkheden van 

de landelijke subsidieregeling voor amateur-

sportorganisaies. 

Sportverenigingen kunnen zich tot 8 novem-

ber 2018 aanmelden via 

r.vanderwijst@simpelveld.nl (max. 2 perso-

nen per vereniging).

Informaiebijeenkomst 
sportverenigingen rondom 
wijzigingen btw-sportvrijstelling

E Belangrijke telefoonnummers
 Alarmnummers

  Alarmnummer Ambulance/ 

Brandweer/Poliie 112

 In niet-levensbedreigende situaies
 Brandweer 088 450 74 50
 Poliie (lokaal tarief)  0900 88 44

 Dierenambulance (€ 0,50/min.) 0900 443 32 24

  Huisartsen Oost. Z.-Limburg (045) 577 88 44 
   Voor spoedgevallen na 17.00 uur  

en in weekend en op feestdagen

 Gemeentehuis (045) 544 83 83

 Wachtdienst openbare werken 

 (spoed buiten kantooruren) 06 53 50 31 29

E Overige belangrijke telefoonnummers
 M. (Meld misdaad anoniem) 0800 70 00

 Storingsnummers

 Naionaal storingsnummer 
   gas en stroom 0800 90 09

 Kabel (€ 0,10/min.)  0900 18 84

 Water (grais)  0800 023 30 40

 Telefonische hulpdiensten

 Kindertelefoon (grais)  0800 04 32

 Korrelaie (€ 0,15/min.) 0900 14 50

 Sensoor (€ 0,05/min.) 0900 07 67

 Veilig Thuis 0800 20 00

Oiciële bekendmakingen en mededelingen
Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Simpelveld  maken bekend dat zij 

voornemens zijn vergunning te verlenen: 

Voor:  voor het restaureren en herinrichten 

van de monumentale Hoeve St. Nico-

laas (zaaknummer 79582).

Locaie:  perceel kadastraal bekend als ge-

meente Simpelveld, secie D,  
nummers 3059, 2939 en 1918 plaat-

selijk bekend als het adres Bulkem-

straat 1 - 3

Datum besluit: 25 oktober 2018

Zaaknummer: 79582

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende 

stukken liggen met ingang van 31 oktober 

2018 gedurende zes weken ter inzage in het 

gemeentehuis van Simpelveld, op de gebrui-

kelijke plaats en ijden.

Rechtsbescherming

Iedereen kan over het ontwerpbesluit ijdens 
de periode van terinzagelegging, schrite-

lijk of mondeling zienswijzen inbrengen. 

Schritelijke zienswijzen dient u te sturen 
naar: Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 

AH Simpelveld onder vermelding van het 

zaaknummer. Als u een mondelinge ziens-

wijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij 

u om voor 12 december 2018 contact op te 

nemen met de heer R.J.M. Baggen dan wel 
diens plaatsvervanger, telefoon 045-5448383 

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht heb-

ben besloten voor de volgende aanvraag de 

beslistermijn te verlengen met een termijn 

van maximaal 6 weken:

Voor: uitbreiden woning

Locaie: Stampstraat 24 te Simpelveld

Dossiernummer: 97179

De beslistermijn wordt verlengd in verband 

met het opvragen van aanvullende gegevens. 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslis-

datum 4 december 2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht heb-

ben besloten voor de volgende aanvraag de 

beslistermijn te verlengen met een termijn 

van maximaal 6 weken:

Voor: realiseren dakterras en berging

Locaie: Staionstraat 27c te Simpelveld
Dossiernummer: 100580

De beslistermijn wordt verlengd in verband 

met het opvragen van aanvullende gegevens. 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslis-

datum 24 december 2018.



13weekblad d’r Troebadoer nr. 44 | dinsdag 30 oktober 2018 

Vijlerhof:

Iedere dag ontbijtbufet 

van 8 tot 10 uur                  

Zondags van 8 tot 12 uur

Elke zondag brunchbufet 

van 12 tot 14 uur

Prachig uitzicht vanuit 

ons restaurant,

Heerlijk terras.

Lunch en Diner                     

van 12.30 tot 21 uur 

Ze zijn er weer!

Dagelijks verse

mosselen

uit Yerseke!

www.vijlerhof.nl                   

043-3061710

GRIEP EN DE GRIEPPRIK
De echte griep ofwel influenza staat weer voor de deur. Daarom willen 

wij alle mensen die behoren tot de risicogroep oproepen gebruik te 

maken van de gratis vaccinatie. 

Wie behoort tot de risicogroepen
Hartpatiënten, longpatiënten, nierpatiënten, mensen met suikerziekte en 

mensen met verminderde afweer en alle zestig plussers. 

Alle mensen die tot deze risicogroepen behoren, zijn of worden  

schriftelijk opgeroepen om de griepprik in de praktijk van de huisarts te 

komen halen. De kosten van deze prik worden vergoed uit de Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten.

Datum en tijdstip van de griepprik

Huisartsenpraktijk Simpelveld

LET OP! VACCINEREN IN SIMPELVELD IS VERSCHOVEN  

VAN DE WOENSDAG- NAAR DE DONDERDAGMIDDAG

donderdag 8 november van 14.00 tot 17.00 uur

Heeft u een oproepbrief ontvangen, wilt u deze dan s.v.p. meenemen. 

Mensen die niet tot een van de genoemde risico-

groepen horen kunnen eveneens terecht voor een prik. 

Deze vaccinatie wordt gegeven op een andere datum. 

U dient vooraf de prik te bestellen en te betalen.

Huisartsenpraktijk Bocholtz:

dinsdag 6 november van 17.00 tot 19.00 uur

• Donderdag 15 november ex-
cursie naar L1 te Maastricht. 
Altijd al willen weten hoe radio- 
en tv- programma’s worden ge-
maakt? L1 laat het ons zien. De 
rondleiding bestaat uit ontvangst 
met koffie/thee en vlaai, we be-
kijken een bedrijfsfilm en een 
bezoek aan de radio- en tv-stu-
dio’s, de verschillende technische 
ruimtes en de nieuwsredactie.
Wil je mee gaan, geef je dan voor 
woensdag 31 oktober op bij Jean-
ne Dautzenberg, tel. 045-544476. 
De kosten bedragen € 10.50 in-
clusief koffie/thee en gebak. Een 
introducee meenemen is moge-
lijk. Vertrek om 13.00 uur achter 
de kerk in Bocholtz.
• Dinsdag 20 november master-
class samen met Zij-Actief Sim-
pelveld. Aanvang 20.00 uur in de 
‘Rode Beuk’ te Simpelveld. The-
ma ‘Orgaandonor’. Gastsprekster 
van deze avond is Linda van Do-

afdeling Bocholtz

remalen namens de Nederlandse 
Orgaantransplantatie Stichting. 
Zij is “ervaringsdeskundige” en 
wel omdat zij in 2011 een darm, 
lever en alvleesklier heeft mogen 
ontvangen. De transplantatie 
heeft haar leven al 7 jaar verlengd. 
Al met al een heel actueel thema 
dat wij bij u onder de aandacht 
willen brengen. Aan deze avond 
zijn geen kosten verbonden. Wil 
je deelnemen aan deze avond dan 
wel opgeven bij Jeanne Dautzen-
berg, tel 045-5444761. Dit doen 
wij ivm carpoolen. Doe dit wel 
vóór zaterdag 17 november .
• Maandag 26 november ad-
ventsstuk maken in café Oud 
Bocholtz om 19.00 uur. Op-
geven bij Jeanne Dautzenberg 
045-5444761 voor woensdag 21 
november. Iedereen is vrij in het 
maken van zijn eigen advents-
stuk. Breng je eigen spullen zoals, 
kaarsen, schaal, oase, dennen-
groen etc wel mee. Voor hier en 
daar wat ondersteuning/ hulp/ 
advies wordt gezorgd.

 BBC’77

Binnenkort zal weer de jaarlijkse 
feestavond plaatsvinden en wel 
op 2 november! Jullie zijn al-
lemaal van harte welkom vanaf 
20.00 uur in Café De Sporthal. 
Het thema van de avond is No-
vemberfest. Verkleden in thema-
stijl mag, maar is uiteraard niet 
verplicht. We vragen een kleine 
bijdrage van 5 euro voor deze 
avond, hiervoor zullen jullie hap-
jes en een drankjes krijgen. Aan-
melden voor de feestavond kan 
door betaling van 5 euro aan een 
van de bestuursleden, bij voor-
keur bij Eline Steinbusch. Dit is 
mogelijk tot en met 31 oktober. 
Tijdens de feestavond zal ook de 
huldiging plaatsvinden van onze 
voorzitter Pascal Andriolo, die 25 
jaar lid is. De interne huldiging 
zal plaatsvinden om 21.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om 
dit te komen vieren en Pascal te 
feliciteren.

Twiter, Facebook

vervalt het recht op atrek van btw. Dit heet 

organisaies. De landelijke overheid heet 
besloten de amateursportorganisaies te 

Deze subsidieregeling ‘simulering bouw en 
onderhoud sportaccommodaies en sportma

teursportorganisaies (o.a. verenigingen en 
sichingen) kunnen vanaf 1 januari as. een 

en het onderhoud van sportaccommodaies 

Informaiebijeenkomst

Limburg en de gemeenten Gulpen-Witem 

tehuis van Gulpen-Witem. Het programma 

sportorganisaies. 

Informaiebijeenkomst 

wijzigingen btw-sportvrijstelling

  Alarmnummer Ambulance/
Brandweer/Poliie 112

In niet-levensbedreigende situaies
 Brandweer 088 450 74 50
 Poliie 

(€ 0,50/min.) 

  Huisartsen Oost. Z.-Limburg (045) 577 88 44

 Naionaal storingsnummer 

(€ 0,10/min.)
(grais)

(grais)
 Korrelaie (€ 0,15/min.)

(€ 0,05/min.)

Oiciële bekendmakingen en mededelingen
Burgemeester en wethouders van de ge

Locaie
meente Simpelveld, secie D, 

selijk bekend als het adres Bulkem

kelijke plaats en ijden.

Iedereen kan over het ontwerpbesluit ijdens 
de periode van terinzagelegging, schrite

Schritelijke zienswijzen dient u te sturen 
naar: Burgemeester en Wethouders van de 

nemen met de heer R.J.M. Baggen dan wel 

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

Locaie

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

Locaie: Staionstraat 27c te Simpelveld
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Inloopdagen voor 
Mantelzorgers 

SIMPELVELD - Jaarlijks wordt er 
op de 10 november speciale aan-
dacht gevraagd voor de mantel-
zorgers. Landelijk vieren we dan 
de ‘Dag van de Mantelzorg’. Op 
die dag worden de mantelzorgers 
in het zonnetje gezet en bedankt 
voor hun zorg en betrokkenheid 
bij degene waar ze voor zorgen. 
Ieder jaar wordt er een thema ge-
koppeld aan deze dag en dit jaar 
is dat ‘Verras de mantelzorger’. 
In iedere gemeente wordt de 
mantelzorger op passende wijze 
in het zonnetje gezet en verrast. 
Hieronder vindt u de tijdstippen 
van de bijeenkomsten. Denk er-
aan aanmelden is noodzakelijk!
Dinsdag 6 november 19.00-
21.00 uur, Rode Beuk, Klooster-
straat 57, 6369AB Simpelveld
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl
Telefoon: 045-2114000. 
info@mantelzorgparkstad.nl

• Maandagavond 12 november 
organiseert ZijActief Eys een le-
zing over Leven en overleven in 
Nepal. Monique Derwig zal aan 
de hand van foto’s vertellen over 
het leven van vrouwen in Nepal. 
Tevens toont ze ook producten 
en handwerk uit Nepal die na de 
pauze gekocht kunnen worden. 
Toegang voor leden is gratis, niet 
leden betalen € 4,00. De avond 
wordt gehouden in Café Sport, 
Grachtstraat 1a in Eys. Aanvang 
20:00 uur, zaal open 19:30 uur.

afdeling Eys
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Stampstraat 26b

6369 BD  Simpelveld

hugo@meurers.nl

www.meurers.nl

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese

•  volledige gebitsprothese  

op implantaten

•  reparaties en passend maken  

van bestaande prothese

• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

zondag 11-11-2018   v.a. 11.11 uur: 
START VOORVERKOOP 

Dameszitting
[10 februari 2019]

Kaarten à e 17,50
Combikaarten (incl. 10 consumpties) à e 33,-

GULPEN - In het Geuldal bij Val-
kenburg ligt de Kindervallei, 
het vakantiehuis van het Ronald 
McDonald Kinderfonds. Het is 
een vakantiehuis met acht ap-
partementen voor zorgintensieve 
kinderen met een beperking of 
langdurig zieke kinderen met 
hun familie. Hier kunnen ze even 
op adem komen in een aangepast 
verblijf en ‘er even helemaal uit’ 
zijn ! Buiten spelen kan in de 
aangepaste vlindertuin en de eni-
ge rolstoeltoegankelijke boom-
hut van Nederland. 
Voor kinderen die voor behan-
deling in het revalidatiecentrum 
zijn opgenomen biedt de Kinder-
vallei de mogelijkheid om tussen 
de therapieën door gebruik te 
maken van de woonkeuken en 
een speelkamer om even tot rust 

Koop op de Hubertusmarkt wafels  
bij de Lions en steun de Kindervallei !

te komen, en aan ouders de ruim-
te om in de buurt van hun revali-
derende kind te overnachten. 
Naast een staf van enkele part-
time beroepskrachten staan er 
maar liefst zo’n 80 vrijwilligers 
dag en nacht klaar om de kinde-
ren en hun familie te begeleiden. 
Bij de wafelkraam van de Lions 
komende zaterdag helpen ze ook 
mee met de verkoop. 
De Kindervallei bestaat al meer 
als tien jaar. De appartementen 
zijn aan een opknapbeurt toe en 
er moet nodig het een en ander 
vervangen worden. De Ronald 
McDonald Kindervallei maakt 
deel uit van het landelijke net-
werk van het Ronald McDonald 
Kinderfonds maar heeft een 
apart bestuur en is afhankelijk 
van giften en baten. Deze komen 

Openingstijden:

Ma. t/m do. 12.00-23.00

vr.�za. 12.00-02.30 / zo. 12.00-23.00

Oranjeplein 1a, Simpelveld

Friture Oranje Plein
2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

Tel.: 045 - 5446624

Koppel
menu: e 5,-

Dagelijks geopend
lunch van 12.00 - 17.00 uur

à la carte van 12.00 - 20.00 uur
 

LUNCHTIP
3-gangen 

keuze lunchmenu  e 15,95
 

WILDACTIE
van maandag t/m vrijdag  

bieden wij onze hoofdgerechten op  

de wildkaart aan met 20% koring!

Bourgondisch Genieten

Euverem 30 - 6271 PK  Euverem (Gulpen)
tel.: 043 - 450 3715

info@gasthofeuverem.nl     www.gasthofeuverem.nl

OPENINGSTIJDEN 
TIJDENS DE FEESTDAGEN

24 december: 
gesloten

25 december: 
vanaf 13.00 uur 

26 december: 
vanaf 13.00 uur

31 december: 
gesloten

1 januari: 
vanaf 14.00 uur

ook geheel ten gunste van de 
Kindervallei in Houthem. 
De Lions Club Wittem Neubourg 
ondersteunt dit jaar de Kinder-
vallei, en wil graag de aanschaf 
van een nieuw in hoogte verstel-
bare bed mogelijk maken. Dit 
moet dringend vervangen wor-
den. De opbrengst van de wafel-
verkoop op de Hubertusmarkt 
zal hier in zijn geheel aan besteed 

worden, net als de baten van de 
op 30 juni te houden Klaproos-
tour 2019. Dit jaar bieden de Li-
ons een nieuw assortiment met 
dagverse wafels en koekjes aan.
Maak kennis met de Kindervallei 
op de Hubertusmarkt en steun ze 
door de aanschaf van een zak wa-
fels bij de Lions-kraam bovenaan 
de Dorpsstraat, en doe ook uzelf 
daarmee een plezier ! 
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MODEHUIS VAN DEN BERG
Klompstraat 49  |  Heerlen  |  045 - 571 32 76

‘s maandags gesloten - geen koopavond - parkeerplaats voor de deur
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BRAUN - EUGEN KLEIN - MAX FABER - RABEHarmonie St. Caecilia 
speelt Gouden Paren 
concert

SIMPELVELD - Op zondag 4 no-
vember verzorgt Harmonie St. 
Caecilia, op uitnodiging van de 
gemeente Simpelveld, het Gou-
den Paren concert. De gemeente 
zet jaarlijks de gouden bruidspa-
ren van Simpelveld en Bocholtz 
in het zonnetje en daarom speelt 
de harmonie op deze feestelijke 
dag voor al deze paren. Speciaal 
voor deze gelegenheid heeft het 
orkest een gevarieerd program-
ma ingestudeerd in twee delen. 
In het eerste deel voert bekende 
klassieke muziek, die bij iedereen 
heerlijk in het gehoor ligt, de bo-
ventoon. In het tweede deel gaat 
de gashendel open en is er volop 
feestelijke en swingende muziek 

van nu en 50 jaar geleden te ho-
ren! Wilt u hierbij zijn en hoort 
u niet tot de gouden paren uit 
de gemeente Simpelveld? Dan 
moeten wij u helaas teleurstellen 
en kunt u niet komen luisteren 
naar dit concert. Maar wees niet 
getreurd, er komen nog meer ge-
legenheden om van de muziek 
van Harmonie St. Caecilia te ge-
nieten. Op zondag 2 december 
luistert het orkest samen met het 
zangkoor Harmonia de jaarlijkse 
Caeciliamis op in de Remigius-
kerk. En traditiegetrouw wordt 
op 1e Kerstdag niet alleen de 
Heilige Mis opgeluisterd, maar 
wordt voorafgaand daaraan nog 
een halfuur durend Kerstconcert 
gegeven in de kerk. 
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Dorpsstraat 19

6277 NC Slenaken

T 043-4573201

WWW.GASTERIJBERGENDAL.NL

Gevarieerde wildkaart met 20% korting  
op deze hoofdgerechten van ma t/m vrij. 

Informeer naar onze kerstmenu’s voor beide dagen.

Vanaf heden tot 31 maart 2019: 

Woensdag’s: Spareribs onbeperkt € 13,95

Donderdag’s: Sliptong onbeperkt € 15,95

3-gangen Lunchkeuzemenu € 14,95

3-gangen dagmenu € 19,95

3-gangen pasta/pizzakeuzemenu € 18,95

3-gangen wandelkeuzemenu € 23,50

Dagelijks geopend 
voor koie en vlaai 

vanaf 09.00

Lunch en diner 
vanaf 12.00

Diverse mogelijkheden 
voor groepsdiners

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

Joost van Can

Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld

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 .

Onder houd

Repara t ies

APK -keur ing

A i r coser v ice

Maak zelf een afspraak!
Maak direct online (www.carxpert-joostvancan.nl)

een afspraak wanneer het u uitkomt!

Telefoon: 045-5444355
Fax: 045-5440175

Sorriënto neemt deel 
aan festival in Stein

SIMPELVELD - Op zondag 4 no-
vember organiseert de Federatie 
van Limburgse Mandolineorkes-
ten weer het federatie festival.
Mandoline orkest Sorriënto, dat 
dit jaar hun 40 jarig jubileum 
viert, is een van de deelnemende 
orkesten. Het festival wordt afge-
sloten met een optreden van het 
Limburgs Mandoline Orkest.
De in Simpelveld wonende Nic 
Donlou, die dit jaar zijn 75 jarig 
mandolinisten jubileum viert 
zal zowel bij Sorriënto als bij 
het Limburgs Orkest meespe-
len. Nic is met zijn 90 jaar de 
oudste mandolinespeler in Lim-
burg, die nog volop meespeelt 
bij Sorriënto en het Limburgs 
Mandoline Orkest. Het federatie 
festival wordt gehouden in MFC 
de Grous Heerstraat Centrum 38 
Stein. Aanvang 19.00 uur.

Nieuws van  
Bóches Bei-ee

Plan herinrichting dorpshart
Ondernemerscollectief Bóches 
Bei-ee is na de wederom ge-
slaagde Zommertref niet in een 
winterslaap gesukkeld. Integen-
deel we zijn op meerdere fronten 
actief geweest. Heel belangrijk 
natuurlijk is de herinrichting 
van het centrum van Bocholtz. 
Diverse keren hebben we overleg 
gehad met bureau Verbeek over 
het I-DOP-verhaal. Onderne-
mers hebben hun wensen aange-
geven en soms ook moeten her-
halen om ze goed in het plan te 
krijgen. Het definitieve ontwerp 
wordt donderdag 1 november 
twee keer gepresenteerd. Beide 

keren in D’r Aowe Kino, Doctor 
Nolensstraat 9. In de middag 
bent u welkom vanaf 16.00 uur, 
in de avond vanaf 19.00 uur. Het 
is zeker de moeite waard om u bij 
te laten praten over het nieuwe 
dorpshart van Bocholtz. En na-
tuurlijk kunt u ook uw mening 
geven over het plan.
Later dit jaar zal de gemeenteraad 
bepalen of zij akkoord kan gaan 
met het plan. Aan de uitvoering 
zal hopelijk eind 2019 begonnen 
worden. Gezien de grootte van 
het plan wordt gerekend met een 
uitvoeringstijd van twee jaar.

Wintertref
Naast de Zommertref organi-
seert Bóches Bei-ee ook een 
Wintertref. Een gezellige kleine 
markt waar onderling contact 

in een gezellige sfeer het belang-
rijkst is. Plaatselijke onderne-
mers zorgen voor eten en drin-
ken en natuurlijk kunt u ook 
zaken kopen die in dit jaargetijde 
passen: kerstbrood, kerstspul-
letjes, chocomel, reibekuchen, 
bloemen, etc. De Wintertref 
staat gepland voor zaterdag 15 
december van 17.00 – 22.00 uur 
op de Wilhelminastraat. Wat we 
die avond ook willen doen, is het 

formeel in gebruik nemen van de 
nieuwe sfeerverlichting die Bo-
choltz gaat opluisteren. We ho-
pen dat het College van Burge-
meester en Wethouders aanwezig 
is voor deze handeling. Aan het 
programma rondom dit formele 
moment wordt nog gewerkt, 
maar zang en muziek zijn zaken 
die prima passen bij de intieme 
sfeer die we binnen deze Win-
tertref willen scheppen. Als onze 
plannen verder uitgewerkt zijn, 
zult u er zeker meer van horen!
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Amnesty Simpelveld steunt 
Egyptische activiste in 
hongerstaking
Op maandag 5 november komt 
de schrijfgroep van Amnesty 
in de gemeente Simpelveld in 
actie voor de Egyptische men-
senrechtenverdedigster Hanan 
Badr el-Din. Zij zit al sinds mei 

vorig jaar vast, zonder ooit een 
proces te hebben gehad. El Din 
heeft dringend medicijnen nodig 
tegen koortsaanvallen en ont-
stekingen in haar lichaam. Haar 
familie mag de medicatie slechts 
mondjesmaat brengen van de ge-
vangenisautoriteiten. Uit protest 
hiertegen ging ze begin augustus 
in hongerstaking. Hanan Badr el-
Din wordt ten onrechte beschul-
digd van lidmaatschap van de in 
Egypte verboden Moslimbroe-
derschap. Deze organisatie wordt 
als terroristische organisatie ge-
zien. Naar alle waarschijnlijkheid 
werd el-Din opgepakt omdat ze 
met haar organisatie aandacht 
vraagt voor Egyptenaren die zijn 
verdwenen, vaak door toedoen 
van de veiligheidstroepen. El-
Dins man verdween in juli 2013, 
toen er protesten waren tegen de 
staatsgreep van president El-Sisi. 
Ze zag hem op televisie gewond 
in een ziekenhuis liggen. Toen ze 
daar aankwam was hij verdwe-
nen. Ze is nog altijd naar hem 
op zoek en helpt nu ook anderen 
hun dierbaren terug te vinden.
De Simpelveldse schrijfgroep 
sluit zich aan bij de wereldwij-
de actie. Brieven schrijven zijn 
slechts kleine speldenprikken, 
maar vele spelden samen heb-
ben effect, zo blijkt uit andere 
soortgelijke gevallen. Dat wil 
deze schrijfactie ook voor Ha-
nan bereiken. De groep komt 
om half acht ’s avonds bij elkaar 
in de winkel van Interart, Nieuw 
Gaasstraat 1 in Simpelveld. 
Voorbeeldbrieven liggen klaar. 
Iedereen is welkom om mee te 
schrijven.

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker in 
Simpelveld en Bocholtz

SIMPELVELD - Van 2 juli tot 6 au-
gustus 2018 heeft Bevolkings-
onderzoek Zuid in Simpelveld 
en Bocholtz het bevolkingson-
derzoek borstkanker uitgevoerd. 
Voor dit onderzoek worden alle 
vrouwen tussen 50 en 75 jaar 
uitgenodigd. Er zijn 1889 vrou-
wen uit Simpelveld en Bocholtz 
uitgenodigd en er hebben 1442 

vrouwen deelgenomen aan het 
onderzoek. Dit betekent een op-
komstpercentage van 76,3%. Er 
zijn 49 vrouwen doorverwezen 
voor nader onderzoek omdat er 
een verdachte afwijking is ge-
vonden. Pas na verder onderzoek 
in het ziekenhuis zal blijken of 
het gaat om een goedaardige of 
kwaadaardige afwijking. 

Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.bevolkingsonder 
zoekzuid.nl

Donateurkaarten 
kerkelijk zangkoor Eys

EYS - Eenmaal per jaar vindt de 
donateurkaartenactie van ker-
kelijk zangkoor St.-Cecila Eys 
plaats. Dit jaar valt deze huis-
aan-huis collecte van 3 tot en 
met 24 november 2018. Het 
kerkelijk zangkoor heeft in het 
afgelopen jaar weer veel kerke-
lijke diensten muzikaal opgeluis-
terd en ook veel uitvaartdien-
sten ondersteund met gezang. 
Zouden we ook dit jaar op uw 
bijdrage mogen rekenen? Mocht 
u de voorkeur geven aan een 
overschrijving per bank, dan 
kunt u gebruik maken van re-
keningnummer: NL20 RABO 
01475.94.022. Alvast bij voorbaat 
dank!
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Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag 
(woensdag rustdag)

Puntelstraat 1j • Simpelveld • 045 - 544 43 44

Kijk ook eens op: www.marjo-irene.nl

Kapsalon Marjo: 
10% koring op de 

Hair & Body shampoo 

van Goldwell

Deze aanbiedingen gelden alleen in november! 

Beautysalon Irene:
10% koring op een henna brow treatment

Behandeling bestaat uit: Reiniging, scrub, epileren 
en natuurlijk niet te vergeten de henna kleuring 

afgestemd op uw wens.

Deze behandeling kost € 24,95 
Nieuw!

Rechts moeder Chantal Vaessen-Beuken, midden overgroot oma Hannie Sintzen 
met Evy Vaessen en rechts Oma Marie-louise Beuken Sintzen

SPAANS - FRANS
Op vakantie of reis?  

Maak uzelf verstaanbaar met de dagelijkse woordenschat. 
Met een eigen ontwikkelde methode; veel conversatie en  
geen boeken! Deskundige en gediplomeerde lerares geeft 

les aan kleine groepen, privé en bijles.
Lessen worden in Bocholtz en Heerlen gegeven.

Informatie: Julia Bertomeu / Tel.nr.: 06-40797979 
E-mail: spaanse-franse-taal@hotmail.com / KvK: 56182198

WAHLWILLER

Parochie H. Cunibertus 
Zondag 4 november
11.00 uur: H. Mis. Voor Joop 
Counotte en Hub Strouven. 
Jaardienst voor ouders Mina en 
Arthur Mulders. Jaardienst voor 
Jan Drenth. Gezangen: Schola 
Cantorum.

Zondag 4 november
14.30 uur: Allerzielen viering/
dienst 

Woensdag 7 november 
9.00 uur: H. Mis 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
Zaterdag 3 november
19:00 uur H.Mis. (Allerheiligen).

Voor Jan Noteborn. (Stg).
Jaardienst voor Casper Bröcheler.
voor ouders August Maassen en 
Marieke Maassen – Schoonbrood 
en overleden familieleden.
Voor Mariëtte Ruyters – Simons, 
dochter Yvette en Pieter Simons.

Zondag 4 november. 
(Allerzielenlof om 15:30 uur).
Het kerkelijk zangkoor St. 
Caecillia zal lof muzikaal 
opluisteren o.l.v. dirigente Rina 
Erven en organist Henk Vincken.
Tijdens deze viering vindt er 
een collecte plaats waarvan 
de opbrengst bestemd is voor 
het onderhoudt van onze 
begraafplaatsen. Na afloop 
zegening van graven op beide 
begraafplaatsen.

Mededeling:
Voor pastorale zaken kunt 
u terecht bij het parochie-
secretariaat. Tel. 043-4511243.
Uw kerkbijdrage kunt u over-
maken op: nl18rabo0132292599.
Misintenties graag 3 weken 
van te voren opgeven aan een 
van de kerkbestuursleden of 
st.dionysius-nijswller@ziggo.nl 
i.v.m. vermelding in weekbladen.

k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n
EYS

Parochie H. Agatha
Vrijdag 2 november
18.30 uur: Allerzielenviering 
kerkhof - Gezinsmissen- 
werkgroep 

Zaterdag 3 november
19.00 uur: Jaardienst Frans Meys
Jaardienst ouders Starmans-
Crutz. Jac Gulpen (collecte)

Zondag 4 november
9.45 uur: Viering Allerheiligen
Bijzondere intentie
15.00 uur: Allerzielendienst

Maandag 5 november
19.00 uur: Gest. h. mis 
Guillaume en Bertha Xhonneux

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

HEUVELLAND

Protestante Gemeente
Op zondag 4 november is er om 
10:00 uur een viering in de Ned.
Herv. Kerk te Vaals (Kerkstraat 
47). Voorganger is ds. Harrie de 
Reus. Het orgel wordt bespeeld 
door Christine Moraal. Er is 
kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. Na afloop 
van de viering is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten bij een kop 
koffie/thee in de Oude Pastorie 
tegenover de kerk. 
 
Meer informatie: www.
maasheuvelland.nl of ds. Harrie 
de Reus, tel. 043-8525225, 
dsdereus@ziggo.nl, www.facebook.
com/DsHarrieDeReus
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