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BOCHOLTZ - Ook dit jaar heeft 
onze vereniging weer een aantal 
jubilarissen waar wij ontzettend 
trots op zijn! 
De jubilarissen zijn:
- Hein Schoonbrood 70 jaar
- Ger Wetzels 50 jaar
- Simone Slangen 25 jaar

Op zaterdag 11 mei a.s. zullen 
wij onze jubilarissen in het zon-
netje zetten op onze jaarlijkse 
feestavond.

Hein Schoonbrood - 70 jaar:
Werd op 8 jarige leeftijd lid van 
onze vereniging. Hij maakte een 
actieve turnperiode door waarin 
menig succes behaald werd. Op 
22 jarige leeftijd [1963] werd hij 
gekozen tot bestuurslid. Deze 
functie heeft hij 50 jaar vervult 
[tot medio 2013]. In 1956 werd 

hij lid van onze drumband als 
klaroenblazer, waarbij hij van 
1970 tot 2003 werd benoemd tot 

drumbandleider. Noodgedwon-
gen stopte hij in 2011 bij het 
Drumband wegens het ophef-
fen van de klaroenafdeling. Van 
1960 tot 1971 was hij jeugdlei-
der. Nadat Wilhelmina in 1974 
een eigen zaal had aangekocht 
was Hein een van de drijvende 
krachten om deze accommoda-
tie om te bouwen tot een gym-
zaal. In hetzelfde jaar, bij zijn 25 
jarig jubileum, werd hem voor 
de vele verdiensten de gouden 
Wilhelminaspeld opgespeld. Van 
de toenmalige Limburgs Turn 
Kring mocht hij de zilveren speld 
in ontvangst nemen en van de 
KNGB de zilveren speld van ver-
dienste. In 1979 werd hij door 
de algemene ledenvergadering 
gekozen tot Voorzitter en deze 
functie heeft hij uitgeoefend tot 
2000 waarna hij is benoemd tot 
Ere-voorzitter. Voor zijn vele ver-
diensten voor de gemeenschap 
werd hem bij zijn 40 jarig jubi-
leum in 1989 de zilveren medail-
le verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau opgespeld en van 
de KNGB de zilveren ere speld 
van verdienste. De laatste jaren 
zorgt hij ervoor dat de voorraad 
in onze kantine op peil wordt ge-
houden. Verder worden diverse 
onderhoudsklussen door hem 
uitgevoerd. Aan nagenoeg alle 
verenigingsactiviteiten draagt hij 
zijn steentje bij. Wij wensen hem 
in de toekomst nog veel plezier 
toe bij het uitoefenen van zijn 
hobby.

Drie jubilarissen bij G.V. Wilhelmina Bocholtz

Van links naar rechts: Hein Schoonbrood, Simone Slangen en Ger Wetzels

Ger Wetzels / 50 jaar
Ger Wetzels werd in 1969 lid van 
gymnastiekvereniging Wilhelmi-
na. In 1970 was hij medeoprich-
ter van een Jeugdraad binnen de 
vereniging. Hij was hier vanaf 
de oprichting tot 1974 voorzit-
ter. Tot op de dag van vandaag is 
hij nog steeds een gewaardeerd 
raadgever binnen deze groep. 
Sinds 1972 is Ger actief als jeugd-
leider en vanaf 1979 werd hij be-
noemd tot hoofdleider van G.V. 
Wilhelmina. Deze taak heeft hij 
uitgevoerd tot 2000. Van 1996 tot 
2010 is hij Bestuurslid geweest.
Naast zijn lidmaatschap bij Wil-
helmina is hij al sinds 1968 leider 
bij zustervereniging Gulpener 
Turnclub.
Onder zijn leiding zijn vele tien-
tallen nationale en provinciale 
titels naar Bocholtz gesleept. Hij 
heeft ervoor gezorgd dat Wil-
helmina niet alleen binnen de 
landsgrenzen bekendheid kreeg 
maar ook daarbuiten, gezien de 
vele demonstraties en wedstrij-
den in Duitsland, België, Luxem-
burg en Zwitserland.
Van 1972 t/m 1979 was hij ook 
lid van onze drumband waar hij 
de marstrom speelde.
Sinds 45 jaar is hij ook jurylid 
binnen de KNGU. Begonnen 
is hij hiermee bij de Limburgse 
Turnkring en later overgegaan 
naar het Limburgse Groeps-
springen en Persoonlijk turnen.
Sinds ca. 25 jaar jureert hij ook 
de Nationale Kampioenschap-
pen voor de productgroep 
Groepsspringen.
Nadat G.V. Wilhelmina in 1974 
een eigen accommodatie (café 
met feestzaal) had aangekocht 
was Ger Wetzels een van de drij-
vende krachten om deze om te 
bouwen tot een gymzaal. Ger 
was een van de uitvoerders van 
de bouw. Elke vrije minuut was 
hij aanwezig om zijn vakbe-
kwaamheid en medewerking te 
verlenen. In 1982 was hij een van 
de initiatiefnemers voor het bou-
wen van een valkuil , om gecom-
pliceerde sprongen te oefenen, 
de eerste in Limburg!
Ook in 2007, toen de Wilhelmi-
nazaal geheel werd gesloopt en 

Lees verder op pagina 4 >
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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
Voor Vaals en Lemiers

Van de redactie
Aan de inhoud van weekblad  
d’r Troebadoer wordt de grootste 
zorg besteed. Toch zijn fouten 
nooit helemaal te voorkomen. 
Daarom neemt de uitgever 
geen verantwoordelijkheid 
voor onvoorziene gevolgen, 
veroorzaakt door fouten in de 
gegevens die door derden 
zijn aangeleverd. Ingezonden 
stukken kunnen ingekort of 
geweigerd worden. Plaatsing wil 
niet zeggen dat de redactie het 
eens is met de inhoud. 

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

Donderdag 9 mei
✗  Opening wandelpad in Partij, 

Herberg de Remise, 13.30 
Vrijdag 10 mei
✗  Mah-e-Manouche in concert, 

Kloosterbibliotheek, 20.00 
Zaterdag 11 mei
✗  2Gether in concert, A ge 

Wienhoes Partij, 20.00
✗  Feestavond Wilhelmina, 

Wilhelminazaal Bocholtz
✗  Zuidamerikaanse klanken, 

Kopermolen Vaals, 20.00
✗  Kowsjiesseloterij bij Rood 

Groen LVC’01
✗  Sanseveria’s voorstelling in de 

Klimboom, 20.00
Zondag 12 mei
✗  Heuvelland Korentreffen, kerk 

Mechelen, 15.00
Dinsdag 14 mei
✗  Afghaans eten in de 

Klimboom, 18.00

Volgende week!
Zaterdag 18 mei
✗  BikeNight Challenge 

Simpelveld 
✗  Sportcafe Zwart-Wit’19 

Eyserhof met o.a. Andy van 
der Meijde

✗  Nationale vogelweek IVN Eys, 
v.a. 9.00 P-plaats kerk Eys

Voor de bezorging van week-
blad d’r Troebadoer zoeken 

wij enkele bezorg(st)ers  
(v.a. 13 jr.) voor

VAALS

Voor de bezorging van week-
blad d’r Troebadoer zoeken 

wij een bezorg(st)er 
(v.a. 13 jr.) voor

MECHELEN
Goede verdienste! 

Bezorging in overleg!
Voor meer informatie:

06-19868816
info@weekbladtroebadoer.nl

Gezocht 
bezorg(st)ers

Kleintjes

Te koop 
Motorische heggeschaar.

info 06 - 3158 6751 
of 045 - 544 1052

Is uw stoel of bank 
door gezakt

Deze kunnen wij opnieuw 
vullen, en dan kan het weer 
jaren mee. Leer dat versleten 

is kunnen wij weer laten 
herleven. Het reinigen van 
uw meubels of alle andere 
meubel werkzaamheden.
Bel voor een vrijblijvende 

afspraak bij u thuis.  
Of kijk op de website.
www.meubelpieter.nl

06 - 26 98 75 95

UW TRAP een pronkstuk
In hout – laminaat of PVC
Compleet vanaf € 595,00

www.ecoplanken.nl
Nuth – 045 - 511 34 69

PARKET
EIKEN PLANKEN van € 59,00 
voor € 27,50. Ook leggen,  

schuren en reparatie.
www.ecoplanken.nl

Nuth – 045 - 511 34 69
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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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- FORESTI - BRAUN - EUGEN KLEIN - MAX FABER -

nieuwe collectie

Muziek op Schoot  
is meer dan muziek

VAALS - Zin om een keer met uw 
kleintje, en samen met andere 
ouders en hun jonge kinderen, 
te spelen, luisteren, bewegen en 
zingen? Kom dan meedoen met 

Muziek op schoot en geniet!  Jon-
ge kinderen zijn van nature geïn-
teresseerd in muziek. Samen mu-
ziek maken helpt om een sterke 
band met je kind op te bouwen. 
Bovendien is muziek goed voor 
de ontwikkeling van taal, mo-
toriek en sociaal-emotionele en 
sensorische vaardigheden.

Dinsdag 21 mei van 10.30 – 
11.30 uur Heuvellandbiblio-
theek Vaals. Voor kinderen van 6 
maanden - 2 jaar en hun (groot)
ouders / verzorgers.
Door Eveline Arnold, docent 
muziek en bewegen en psycho-
motorisch kindertherapeut, van 
Maatspel. 

Wel even aanmelden:
043 3080110 of 
info@heuvellandbibliotheken.nl 
o.v.v Vaals muziek op schoot 
Heuvellandbibliotheek Vaals
St. Jozefplein 51
6291 HH Vaals
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vanuit de fundering helemaal 
opnieuw werd opgebouwd, was 
hij menig uurtje present om mee 
te werken.
Ger is tevens medeoprichter en 
gedreven organisator van de 
onderlinge wedstrijden (tur-
nen, jazz, airtumbling) tussen 
de zusterverenigingen van G.V. 
Wilhelmina, die elk jaar worden 
georganiseerd.
Verder is hij barmedewerker tij-
dens de vele nevenactiviteiten die 
door onze vereniging op touw 
gezet worden. Vanaf zijn pensio-
nering maakt hij deel uit van de 
“dagdienst” van G.V. Wilhelmi-
na, die zorgdraagt voor een stuk 
onderhoud aan de Wilhelmina-
zaal. Ger is een verenigingsman 
in hart en nieren en wij wensen 
hem proiciat met zijn jubileum 
met nog vele plezierige jaren bij 
“zijn” Wilhelmina.

Simone Slangen / 25 jaar
Simone wordt met 3 jaar lid van 
GV Wilhelmina en zet de eerste 
stapjes in de gymnastieksport bij 
de kleuters.
Zowel in de springgroepen als bij 
de acro gymnastiek gaat haar dat 
goed af, getuige de vele prijzen 
die ze met haar groepen in de 
wacht weet te slepen. Van 2006 
tot 2016 is ze actief geweest bij de 
acrogym en bij het groepssprin-
gen heeft ze tot 2013 deel uitge-
maakt van de wedstrijdgroep.
In 2007 is ze gestart met cur-
sussen voor assistent leidster en 
vanaf 2017 heeft ze het niveau 3 
diploma. Tot op heden geeft ze 
les aan de kleuters en de spring-
groepen van G.V. Wilhelmina. 
Ze is ook enkele jaren lid geweest 
van de Jeugdraad en zelfs voor-
zitter in 2008.
Wij feliciteren Simone met haar 
25 jarig jubileum en hopen dat 
zij nog vele jaren plezier beleefd 
bij haar activiteiten bij en voor 
G.V. Wilhelmina.

Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

geldig t/m a.s. zaterdag

500 gr. Rosbief met rode wijnsaus  voor € 7,98
Malse Entre cote  

met gratis peperroomsaus  100 gr. € 2,75
500 gr. Gyros met gratis knoflooksaus 

en broodje gratis per 250 gr.  € 6,25
Kalkoenschnitzels  4 voor € 6,98
Pasta scampi  100 gr. € 1,50
Pulled pork wraps  per stuk € 3,25
Gehaktballetjes in tomatensaus  500 gr. € 4,55
Tonijnsalade  100 gr. € 1,25
Vleessalade  100 gr. € 0,95

zetfouten voorbehouden

100 gr. aspergeham
100 gr. alpenworst
100 gr. ardennerham                  samen e 5,98AAA-pa

kket

Woensdag gehaktdag:

500 gr. gehakt & 500 gr. rundergehakt € 8,25

Aardbeien citroen bavaroise vlaai  
van 18.00

voor  13.95
Appelcake  

van 15.75
voor  11.95

5 zoete croissants met pudding of jam  
van 4.00

voor  2.95
Harry bölke (spelt)  

van 2.55
voor  2.00

Speciaal voor moederdag (alleen vrijdag en zaterdag):

Fraisiertaartje met verse aardbeien  
van 14.95

voor  10.50
Kloosterplein 26a, Simpelveld, tel. 045-5443435

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

Vervolg van pag 1: Wilhelmina

Dorpsstraat 19

6277 NC Slenaken

T 043-4573201

WWW.GASTERIJBERGENDAL.NL

Moederdagmenu € 27,50

Aspergesoep  of

Vitello tonnato met asperge crème en groene asperges  of

Boschampignons op bladerdeeg

***
Lamsilet

met dragonsaus, pepersaus of gebakken champignons  of

Gegrilde kalfsentrecote
met dragonsaus, pepersaus of gebakken champignons  of

Kabeljauwilet met dillesaus of mosterdsaus

***
Amarula Parfait   of

Aardbeienbavarois   of

Vanille-ijs met boerenjongens

Dagelijks 
geopend 

voor koie 
en vlaai 

vanaf 09.00

Lunch en 
diner 

vanaf 12.00

Diverse 
mogelijkheden 

voor  
groepsdiners

Zuidamerikaanse 
Klanken in de 
Kopermolen Vaals

Zaterdag 11 mei 2019
aanvang 20.00 uur 
Roger Braun, piano
Eleonora Leoncini, zang

VAALS - De Vaalser pianist Roger 
Braun was onlangs nog te gast in 
het televisieprogramma Podium 
Witteman, waar hij zowel so-
listisch en als begeleider optrad 
van de befaamde zanger Robert 
Holl. Samen waren zij ook uit-
genodigd om op te treden voor 
Zijne Majesteit Koning Willem 
Alexander en Hare Majesteit 
Koninin Maxima tijdens het Ko-
ningsdagconcert 2019 in Amers-
foort. Roger Braun treedt op 
zaterdag 11 mei om 20.00 uur 
in de Kopermolen in Vaals. Dan 
zal hij solistisch én als begeleider 
optreden in romantische werken 

van Chopin, Spaanse en Zuida-
merikaanse componisten zoals 
Granados, Piazolla, Villa Lobos 
en Ginastera. In het teken van 
het ´Jaar van de Vrouw´ is er een 
Europese première van liederen 
van de Venezolaanse componiste 
Modesta Bor. Zangsoliste is de in 
Vaals wonende van oorsprong 
Uruguayaanse zangeres Eleonora 

Leoncini. Zij zong in verschillen-
de operaproducties in Uruguay, 
Nederland en Duitsland en heeft 
in Vaals een eigen zangschool. 
Kaarten voor dit bijzondere 
concert kosten 13 euro en zijn 
nu al te reserveren via e-mail: 
info@unity-concerts.com of te-
lefonisch via De Kopermolen 
043-3064668.

Elke maand Afghaans 
eten in De Klimboom

SIMPELVELD - Op dinsdag 14 mei 
om 18.00 uur is het weer zover. 
Dan staat Cultuurcentrum De 
Klimboom weer in het teken 
van Afghaans eten. Een heerlijke 
maaltijd waarvan de opbrengst 

bestemd is voor een bijzonder 
project t.b.v. kansarme vrouwen 
en kinderen in Afghanistan staat 
dan weer voor uw klaar. Deze 
heerlijke maaltijd wordt bereid 
door een groep Afghaanse vrij-
willigers die in Nederland wo-
nen. De maaltijd in buffetvorm, 
die bestaat uit soep, verschil-
lende soorten groenten en vlees 

op inheemse wijze bereid, wordt 
verstrekt in Cultuurcentrum De 
Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 
te Simpelveld. Kom een keertje 
proeven, geniet er van en onge-
merkt steunt u het goede doel. 
Aanvang is om 18.00 uur en de 
prijs bedraagt € 13,50. Tijdig 
aanmelden via info@puurweijer-
senweijers.nl of via 0655954525
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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

Grillham 100 gr. € 2.29

Geb. gehakt 100 gr. € 1.29

Snijworst 100 gr. € 1.29

Geb. pastei 100 gr. € 1.50

VERS VLEES

Mals rosbief 500 gr. € 9.50

Runderpoulet 500 gr. € 5.75

Mager soepvlees 500 gr. € 5.50

Geschnetzeltes 500 gr. € 5.50

Boerengoulash 500 gr. € 5.50

Onze 

aanbiedingen: 

t/m

zaterdag a.s.

di. / wo. aanb.

kant & klaar 

Menu van de week 

Cordon bleu,  
krieltjes en boontjes

per portie € 6.75

Tete de veau  

500 gr. € 6.75

Zuurvlees  

500 gr. € 6.50

Kipkrokant  

4 voor € 5.00

Penne al forno  

per bakje € 3.50

Verse
hamburgers  

per stuk € 0.90

EHBO-vereniging 
huldigt jubilarissen

SIMPELVELD - Op de jaarverga-
dering van EHBO-vereniging 
Simpelveld, gehouden in april, 
werden maar liefst zes van haar 
leden gehuldigd voor hun trouw 
lidmaatschap en inzet voor de 
vereniging. De bronzen bonds-

onderscheiding van EHBO Lim-
burg werd toegekend aan de 
dames Nicole Smets en Nicole 
Konen en aan de heren Frans 
Niese, Jack van Meurs, Ruud 
Leerssen en John Bindels. De 
dames Nettie Gulpen en Swan-
hilde Oudmayer ontvingen het 
jaarinsigne voor 10 jaar lidmaat-
schap. Voor alle jubilarissen een 
welgemeend proiciat! EHBO 

Simpelveld heeft de laatste ja-
ren het ledenaantal ook zien 
krimpen, mede door gewijzigde 
regelgeving, omtrent de ver-
plichting van het hebben van een 
EHBO diploma voor bepaalde 
werkzaamheden en activiteiten. 
Positief bericht is echter, dat de 
herhalingslessen van de vereni-
ging nog steeds gevolgd worden, 

door gemotiveerde EHBO-ers, 
zeker door de inzet van lotus-
slachtoffers, waardoor de vrijwil-
ligers ook goed voorbereid zijn 
op hun taak bij activiteiten. We 
zijn weliswaar een kleine vereni-
ging, maar trots op onze leden, 
waarvan enkele zelfs 40 jaar en 
langer zich inzetten voor EHBO 
Simpelveld.
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Partij en Simpelveld 
2Gether in Concert
SIMPELVELD - Aanstaande zater-
dag 11 mei gaan Fanfare Kunst 
& Vriendschap Partij-Wittem 
en Harmonie St. Caecilia Sim-
pelveld als één orkest een groots 
concert geven. De samenwerking 
van de twee orkesten van diri-
gent Paul Oligschläger zal tot een 
hoogtepunt komen met een pro-
gramma dat barst van de energie 
met sfeervolle rustpunten. Voor 
de pauze staat er wervelende 
klassieke en originele blaasmu-
ziek op het programma. Na de pauze gaat 
pas echt het dak eraf met knallende en swin-
gende lichte muziek, afgewisseld met enkele 
rustige nummers. Het programma van 2Ge-
ther in Concert bevat voor iedereen wat wils: 
klassiek, latin, swing, pop en meer. Ook deze 
keer hebben de beide verenigingen de hulp 
ingeroepen van een geweldige zangeres en 
zanger. Sopraan Claudia Couwenbergh zal 
schitteren in de klassieke aria ‘O mio babbino 
caro’ en vertolkingen uit het operette- en het 
musicalrepertoire. Geralt van Gemert zorgt 
met zijn energieke stijl voor de perfecte ver-
tolking van Frank Sinatra en Marco Borsato. 
Samen zorgen zij voor de ultieme cross-over 
tussen pop en klassiek, het magische “Bar-
celona”, waarbij Geralt de tekst van Freddy 
Mercury en Claudia natuurlijk de rol van 
Montserrat Caballé op zich neemt. 
Uiteraard wordt dit allemaal begeleid door 

het grote orkest en combo van in 
totaal 60 muzikanten. 

Claudia Couwenbergh 

Geralt van Gemert

Het concert vindt plaats in de 
fanfarezaal ‘A ge Wienhoes’, 
Oude Heirbaan in Partij-Wit-
tem, op zaterdagavond 11 mei. 
Het concert begint om 20.00 uur. 
Kaarten à 15 euro zijn te koop bij 
de bekende voorverkooppunten 
van beide verenigingen, namelijk 
Bakkerij Meessen in Partij of Ju-
welier Kicken in Simpelveld. Aan 
de avondkassa geldt een toeslag 
van 2,50 per kaartje. 
Bestellen van entreekaartjes kan 
ook via de websites 
www.fanfare-partij-wittem.nl of 
www.harmoniesimpelveld.nl. 
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Espr i t  zonnebr i l  inc l .  g lazen op sterkte  voor  €  99.-  !

 Keuze uit 

d iverse 

k leuren.

Mult i focaal  of  extra  dun 
tegen meerpr i js  mogel i jk , 

vraag naar  de voorwaarden.

Uitslag loterij 2019 
St. Caecilia simpelveld

SIMPELVELD - Met dank aan ieder-
een die door deelname aan onze 
loterij de Simpelveldse muziek 
heeft gesteund, publiceren wij 
hierbij de uitslag van de jaarlijkse 
loterij van Harmonie St. Caecilia 
Simpelveld. De harmonie wenst 
de prijswinnaars veel plezier met 
hun prijs en hoopt dat - ook als u 
geen winnaar bent - wij volgend 
jaar weer op uw deelname mo-
gen rekenen. 
1e prijs € 100 nr. 1759
2e prijs € 70 nr. 1283
3e prijs € 45 nr. 0525
4e prijs € 35 nr. 2641
5e prijs € 25 nr. 2139
6e prijs € 10 nr. 0630
7e prijs € 10 nr. 2019
8e prijs € 10 nr. 1334
9e prijs € 10 nr. 1993
10e prijs € 10 nr. 0305
11e prijs € 10 nr. 1249
12e prijs € 10 nr. 2168
13e prijs € 10 nr. 2246
14e prijs € 10 nr. 1828
15e prijs € 10 nr. 0652
Prijzen kunnen na telefonische 
afspraak worden afgehaald tegen 
afgifte van het betreffende lot bij:
Dhr. J. Meijers, Puntelstraat 
68, 6369 TD Simpelveld, 
045-5442955.

• Dinsdag 14 mei: De natuur 
en het veranderende klimaat. 
Presentatie: Leon Rademakers. 
Tijd: 19:30 uur. Locatie: MFC 
“De Auw Sjoeël”. In deze presen-
tatie wordt uitgebreid ingegaan 
op de gevolgen van de klimaat-
verandering voor de Limburgse 
natuur, zowel voor de mens als 
voor lora en fauna. Ook ko-
men tal van natuurgerelateerde 
weerspreuken aan bod, worden 
de mooiste weerfoto’s getoond 
en gaat er aandacht uit naar de 
laatste stand van zaken rondom 
de klimaatverandering. Introdu-
cés zijn welkom. Zij betalen voor 
deze bijeenkomst € 3,00 (incl. 
kop kofie/thee).
• Zondag 26 mei: Samen Op 
stap Op Zondag. Tijd: 11:30 
uur. Locatie: Nationaal park “De 
Meinweg” in Vlodrop. ZijActief 
Limburg en KVG Limburg or-
ganiseren samen een leuke dag 
voor alle dames van ZijActief en 
KVG. Het is een dag om elkaar te 
ontmoeten, elkaar beter te leren 
kennen en dat vooral in een ont-

afdeling Ubachsberg

spannen sfeer. Kos-
ten € 19,- voor leden 
en € 25,- voor niet-
leden. Voor meer in-

formatie zie onze website.
• Dinsdag 28 mei: Gezamenlijke 
brunch. Tijd: 11:00 uur. Loca-
tie: Pauls IJsboerderij te Wijlre. 
Het is lekker dichtbij, waardoor 
er de mogelijkheid bestaat er te 
voet heen te gaan: Vertrek ui-
terlijk 10.15 uur. We kunnen 
natuurlijk ook carpoolen: Ver-
trek 10.45 uur. Beiden vanaf het 
Bernardusplein. We zullen een 
heerlijke uitgebreide brunch 
voorgeschoteld krijgen. De wer-
kelijke kosten bedragen € 15,00. 
Aan de leden vragen we een bij-
drage van € 7,50. Leden kunnen 
zich tót 21 mei opgeven bij Lony 
Schoenmaekers, Hunsstraat 17 te 
Ubachsberg.
Voor meer informatie zie onze 
website.
https://www.zijactieflimburg.
nl/voor-leden/jouw-afdeling/
ubachsberg/programma 

Mah-e Manouche 
komt naar Wittem

WITTEM - Vier jaar geleden was 
het optreden van de Akense 
band Mah-e Manouche een 
zeer aangename verrassing voor 
iedereen. Nu komt Mah-e Ma-
nouche terug naar Wittem. Op 
10 mei concerteert het ensemble 
vanaf 20.00 uur in de Klooster-
bibliotheek Wittem. De entree 
is 13 euro. Reserveren kan via 
Jef Brauers (06-10212183 en 
via jbrauers@ziggo.nl) en via de 
receptie van Klooster Wittem, 
043-4501741.
Mah-e Manouche, geformeerd 
rond de Iraanse zangeres en 
dichteres Sanaz Zaresani en gi-
tarist Sasan Azodi, brengt een 
compleet nieuw programma. 
Centraal blijft ook nu echter 
staan dat het gespeelde repertoi-
re een perfecte mengeling is van 
Iraanse cultuur met onze West-
Europese muziek. 

Voor de bezorging van weekblad d’r Troebadoer zoeken wij  
met spoed een bezorg(st)er voor  EYS
Goede verdienste! Bezorging op dinsdag/woensdag.

Inlichtingen: info@weekbladtroebadoer.nl of 06 1986 8816

Gezocht bezorg(st)er
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E

Aangepaste openingsijden  
in verband met Europese parlementsverkiezingen

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).

In verband met de Europese parlementsverkiezingen op donderdag 

23 mei is het gemeentehuis op die dag alleen geopend om uw stem 

uit te brengen.

E	 	Bij	ernsige	calamiteiten	die	gevaar	opleveren	en	betrekking	heb-

ben op openbare werken kunt u ons bellen: 06 – 53 50 31 29.

E  Hebt u ondersteuning nodig voor kinderen tot 18 jaar? Dan 

kunt	u	ijdens	kantooruren	bellen:	06	38	75	75	41.		Buiten	kan-

toorijden	belt	u	met	Crisisdienst	Jeugd	van	Bureau	Jeugdzorg:	
088	–	007	29	90.

E	 	Voor	dringende	situaies	rondom	volwassenen	kunt	u	ijdens	
kantoorijden	bellen	met	Impuls:	045	–	545	63	51.	Buiten	kan-

toorijden	belt	u	met	Sensoor:	0900	-	0767.

Overal	in	Nederland	zeten	mensen	zich	in	
voor de samenleving. Meestal doen ze dat 

onopvallend	en	op	de	achtergrond.	Maar	
deze personen zouden best eens in het 

zonnetje mogen worden gezet. Kent u zo 

iemand, en vindt u dat deze persoon publieke 

erkenning

verdient? De meest waardevolle waardering 

voor hem of haar is het toekennen van een 

onderscheiding	of	‘lintje’.	

Iedereen	mag	zo’n	lintje	aanvragen.	Hoewel	
Koningsdag 2020 nog heel ver weg lijkt, 

starten nu al de voorbereidingen voor de 

Koninklijke	Onderscheidingen.	Om	mensen	te	
kunnen	voordragen,	zijn	wij	ahankelijk	van	
ideeën	van	verenigingen,	maatschappelijke	
organisaies	en	inwoners.	Die	weten	im-

mers	het	beste	wie	zich	verdienstelijk	heet	
gemaakt voor de samenleving.

We	kennen	in	ons	land	verschillende	mo-

menten	om	een	Koninklijke	Onderscheiding	
uit te reiken. Dat zijn de Algemene Gelegen-

heid (de laatste werkdag voor de viering van 

Koningsdag	op	27	april)	en	de	Bijzondere	

Gelegenheid. Als de aanvraag wordt gedaan 

voor een bijzondere gelegenheid, dan moet 

die gelegenheid wel verband houden met de 

verdienstelijke	aciviteiten.	Een	voorbeeld:	de	
vrijwilliger	die	zich	jarenlang	inzet	voor	een	
hulpverleningsorganisaie,	kan	de	onder-
scheiding	ontvangen	ijdens	een	jubileum	
van	die	organisaie.

Kent u iemand die volgens u een lintje 

verdient?	Reageert	u	dan	alstubliet.	De	aan-

vragen voor de Algemene Gelegenheid 2020 

kunt u indienen tot 15 juni 2019. Aanvragen 

Kent u iemand die een lintje verdient?  
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regio	is	erop	gericht	om	u,	als	inwoner	van	
Zuid-Limburg,	beter	te	beschermen	tegen	
(gezondheids)risico's,	rampen	en	crises.	Dat	

meenten	in	Zuid-Limburg,	Brandweer,	Poliie,	
de	Geneeskundige	Hulpverleningsorganisaie	

zij	ervoor	dat	bij	een	ramp	of	crisis	zo	efec
ief	mogelijk	wordt	opgetreden.	

u	meer	informaie	over	de	belangrijkste	
veiligheidsrisico’s	in	Zuid-Limburg.	U	vindt	er	
niet	alleen	wat	het	risico	inhoudt,	maar	ook	
hoe	de	overheid	omgaat	met	dit	risico	en	
wat	u	zelf	kunt	doen	om	u	op	dit	risico	voor	
te	bereiden.	Bovendien	geet	VZRL.nl	meer	
informaie	op	het	moment	dat	er	in	Zuid-
Limburg	daadwerkelijk	een	grootschalig	inci
dent	plaatsvindt.	Op	VRZL.nl	leest	u	op	zo’n	

moment	precies	wat	u	kunt	doen	om	uzelf	en	
informaie.	

Oiciële bekendmakingen en mededelingen

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	

cedure	van	toepassing	is,	hebben	ontvangen:

Locaie

:	113737

:	Wijzigen	gevelreclame
Locaie

6351	GN	Bocholtz

het	college	van	burgemeester	en	wethouders	

heet	genomen.	Voor	informaie	over	deze	

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	

gevingsrecht	vergunning	hebben	verleend:

:		het	legaliseren	van	een	erfafschei

Locaie:		het	perceel	kadastraal	bekend	
als	gemeente	Simpelveld,	secie	

De	aanvraag,	de	beschikking	en	de	bijbe

beschikking	en	de	bijbehorende	stukken	zijn	
elke	werkdag	in	te	zien	ijdens	de	openings
ijden

van	een	bezwaarschrit	bij	het	college	van	

Het	bezwaarschrit	moet	op	grond	van	arikel	
6:5	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	zijn	

de	dagtekening,	een	omschrijving	van	het	

besluit	waartegen	het	bezwaar	is	gericht	en	
de	gronden	waarop	het	bezwaarschrit	rust.	

zieningenrechter	van	de	rechtbank	Limburg	

de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	
worden	getrofen	indien	onverwijlde	spoed,	

ning	wordt	een	griierecht	geheven.	U	wordt	
door	de	griie	van	de	rechtbank	geïnfor
meerd	over	de	hoogte	van	het	griierecht	en	
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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

voor een Bijzondere Gelegenheid moeten 6 

maanden voor de uitreikingsdatum worden 

ingediend.

Voor	informaie	over	het	aanvragen	van	een	
onderscheiding,	kunt	u	bellen	met	het	kabi-
net van de burgemeester (045 - 5448301). Of 

kijk op www.lintjes.nl. Daar kunt u ook een 

voorstelformulier downloaden.

Zaaknummer Gevonden voorwerp wanneer waar

113123	 Zonnebril	 april	 Dorpstraat	thv.Opicien
113776	 Sleutelbos	met	3	sleutels		 april		 Onbekend	
113803	 Damesiets	 april	 Zonnebloemstraat	thv.	huisnummer	38

Gevonden voorwerpen
In april 2019 zijn de volgende voorwerpen bij 

de gemeente Simpelveld in bewaring gege-

ven of kenbaar gemaakt dat ze gevonden zijn:

Denkt	u	de	rechtmaige	eigenaar	te	zijn,	dan	
kunt	u	zich	ijdens	openingsijden	melden	
aan de balie in het gemeentehuis.

Ruggesteun werkt samen met het Steunpunt 

voor Mantelzorgers en biedt onder andere 

ondersteuning aan mantelzorgers in de thuis-

situaie.	Mantelzorgers	krijgen	een	steeds	
zwaardere taak. Daarom is Ruggesteun op 

zoek naar vrijwilligers die de mantelzorger 

een paar uurtjes per week willen vervangen.

Ondersteuning op maat

Bij Ruggesteun worden allerlei vormen van 

ondersteuning geboden, dus er is keuze. Zo 

zijn er veel mensen die snakken naar wat 

ondersteuning,	behoete	hebben	aan	een	

Twee uurtjes per week maken een enorm verschil
luisterend oor of op zoek zijn naar iemand 

die even mee naar buiten kan gaan als dit 

zelfstandig niet meer lukt. Een kaartje leggen 

op bijv. woensdagmiddag of een keer per 

week	een	kopje	koie	drinken	en	praten	over	
vroeger	kan	een	enorm	verschil	maken	voor	
hen.

De	ondersteuning	verschilt	dan	ook	van	
mens	tot	mens	en	wordt	‘op	maat’	ingevuld,	
waarbij de regie nadrukkelijk bij de hulpvra-

ger en zijn eventuele mantelzorger ligt. Ook 

de	vrijwilliger	heet	een	keuze	en	wordt	‘op	
maat’	ingezet.	De	aard	van	het	vrijwilligers-
werk waar uiteindelijk voor gekozen wordt, 

moet bij de persoon passen.

Liever	niet	structureel	ingezet	worden	maar	
incidenteel	en	lexibel?	Ook	dit	kan	bij
Ruggesteun. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand bege-

leiden naar het ziekenhuis.

Word	je	vrijwilliger	dan	heb	je	recht	op	
reiskostenvergoeding en een kleine vergoe-

ding per inzet. Daarnaast kun je deelnemen 

aan	cursussen	en	wordt	er	jaarlijks	een	uitje	
georganiseerd waar alle vrijwilligers aan kun-

nen deelnemen.

Contact

Spreekt deze vorm van vrijwilligerswerk jou 

aan?	Dan	kun	je	telefonisch	of	via	de	mail	
contact	opnemen	met	een	consulent	van	het	
Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en 

Ruggesteun. Telefoon: 045-211 4000

E-mail: info@mantelzorgparkstad.nl

Website: www.mantelzorgparkstad.nl 

Startersevent Limburg Heerlen voor aanko-

mende en pas gestarte ondernemers

In het eerste kwartaal van 2019 nam het 

aantal startende ondernemers met maar 

liefst	11%	toe	ten	opzichte	van	de	eerste	
3 maanden in 2018 (bron KvK). Dat kwam 

met	name	door	de	startende	zzp’ers,	ook	in	
Limburg.	Het	StartersCentrum	Limburg	zet	
zich	al	36	jaar	in	om	startende	ondernemers/
zzp’ers	met	raad	en	daad	bij	te	staan.	Een	
goede voorbereiding is de basis voor gezond 

en	succesvol	ondernemerschap.

Het Startersevent Limburg neemt inmiddels 

een vaste plek in binnen het programma 

van	het	StartersCentrum.	Inmiddels	zijn	wij	
toe	aan	een	7e	ediie.	Deze	vindt	plaats	op	
donderdag 23 mei  van 19.00-22.00 uur in 

Heerlen.	Een	grais	Limburgs	evenement	voor	
iedereen die overweegt als zelfstandig onder-

nemer/zzp’er	te	starten	of	onlangs	is	gestart.	
Plaats	van	handeling	is	het	basisstaion	van	
het	StartersCentrum,	bedrijventerrein	©-mill	
aan	de	Jan	Campertstraat	5	in	Heerlen.

Deelname aan seminars van het Starterevent 

Limburg	is	grais	dankzij	een	bijdrage	van	alle	
subsidiërende gemeenten van het Starters-

Centrum.	Aanmelding	kan	via	de	website	
www.starterscentrum.nl/startersdag-limburg	
Daar	is	ook	meer	informaie	te	vinden	over	
dit evenement. 

Ondernemen doe je samen!
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Gemeente Simpelveld maakt deel uit van 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Veiligheids-

regio	is	erop	gericht	om	u,	als	inwoner	van	
Zuid-Limburg,	beter	te	beschermen	tegen	
(gezondheids)risico's,	rampen	en	crises.	Dat	
doet de Veiligheidsregio samen met alle ge-

meenten	in	Zuid-Limburg,	Brandweer,	Poliie,	
de	Geneeskundige	Hulpverleningsorganisaie	
in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid 

Limburg) en andere partners. Samen zorgen 

zij	ervoor	dat	bij	een	ramp	of	crisis	zo	efec-

ief	mogelijk	wordt	opgetreden.	

Op de nieuwe website www.vrzl.nl vindt 

u	meer	informaie	over	de	belangrijkste	
veiligheidsrisico’s	in	Zuid-Limburg.	U	vindt	er	
niet	alleen	wat	het	risico	inhoudt,	maar	ook	
hoe	de	overheid	omgaat	met	dit	risico	en	
wat	u	zelf	kunt	doen	om	u	op	dit	risico	voor	
te	bereiden.	Bovendien	geet	VZRL.nl	meer	
informaie	op	het	moment	dat	er	in	Zuid-
Limburg	daadwerkelijk	een	grootschalig	inci-
dent	plaatsvindt.	Op	VRZL.nl	leest	u	op	zo’n	

moment	precies	wat	u	kunt	doen	om	uzelf	en	
anderen in veiligheid te brengen.  

Kijk alvast eens op www.vrzl.nl voor meer 

informaie.	

Oiciële bekendmakingen en mededelingen
E  Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	
van Simpelveld maakt bekend dat zij de vol-

gende aanvragen voor een omgevingsvergun-

ning, waarbij de reguliere voorbereidingspro-

cedure	van	toepassing	is,	hebben	ontvangen:

E Voor:  Verbouwen en uitbreiden  

woonhuis

 Locaie:  Bouwensstraat 14,  

6369 BG Simpelveld

 Datum ontvangst: 16 april 2019

 Dossiernummer:	113737

E Voor:	Wijzigen	gevelreclame
  Locaie:  Wilhelminastraat 3,  

6351	GN	Bocholtz
 Datum ontvangst: 16 april 2019

 Dossiernummer: 113805

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 

heet	genomen.	Voor	informaie	over	deze	
aanvragen kan gebeld worden met de afde-

ling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht, reguliere procedure

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het 

kader van de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht	vergunning	hebben	verleend:

E Voor:		het	legaliseren	van	een	erfafschei-
ding met toegangsdeur

  Locaie:		het	perceel	kadastraal	bekend	
als	gemeente	Simpelveld,	secie	
D, nummer 3445, plaatselijk be-

kend als het adres Dr. Poelsplein 

ong. te Simpelveld

 Verzenddatum: 2 mei 2019

 Dossiernummer:  106855

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	ijdens	de	openings-
ijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de dag van verzending 

daarvan bezwaar maken, door het indienen 

van	een	bezwaarschrit	bij	het	college	van	
burgemeester en wethouders van Simpel-

veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Het	bezwaarschrit	moet	op	grond	van	arikel	
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	bezwaarschrit	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	getrofen	indien	onverwijlde	spoed,	
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Van de verzoeker van een voorlopige voorzie-

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

Belangrijke telefoonnummers

	 	Alarmnummer	Ambulance/
Brandweer/Poliie	 112

In niet-levensbedreigende situaies
	 Brandweer	 088	450	74	50
	 Poliie	

	 Dierenambulance	(€	0,50/min.)	

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

Overige belangrijke telefoonnummers
	 0800	70	00

	 Naionaal	storingsnummer	

(€	0,10/min.)
(grais)

(grais)
	 Korrelaie	(€	0,15/min.)

(€	0,05/min.)	 0900	07	67

Voor	informaie	over	het	aanvragen	van	een	
onderscheiding,	kunt	u	bellen	met	het	kabi

113123	 Zonnebril	 april	 Dorpstraat	thv.Opicien
113776	 Sleutelbos	met	3	sleutels		 april		 Onbekend	
113803	 Damesiets	 april	 Zonnebloemstraat	thv.	huisnummer	38

Denkt	u	de	rechtmaige	eigenaar	te	zijn,	dan	
kunt	u	zich	ijdens	openingsijden	melden	

situaie.	Mantelzorgers	krijgen	een	steeds	

ondersteuning,	behoete	hebben	aan	een	

Twee uurtjes per week maken een enorm verschil

week	een	kopje	koie	drinken	en	praten	over	
vroeger	kan	een	enorm	verschil	maken	voor	

De	ondersteuning	verschilt	dan	ook	van	
mens	tot	mens	en	wordt	‘op	maat’	ingevuld,	

de	vrijwilliger	heet	een	keuze	en	wordt	‘op	
maat’	ingezet.	De	aard	van	het	vrijwilligers

Liever	niet	structureel	ingezet	worden	maar	
incidenteel	en	lexibel?	Ook	dit	kan	bij

Word	je	vrijwilliger	dan	heb	je	recht	op	

aan	cursussen	en	wordt	er	jaarlijks	een	uitje	

aan?	Dan	kun	je	telefonisch	of	via	de	mail	
contact	opnemen	met	een	consulent	van	het	

liefst	11%	toe	ten	opzichte	van	de	eerste	

met	name	door	de	startende	zzp’ers,	ook	in	
Limburg.	Het	StartersCentrum	Limburg	zet	
zich	al	36	jaar	in	om	startende	ondernemers/
zzp’ers	met	raad	en	daad	bij	te	staan.	Een	

en	succesvol	ondernemerschap.

van	het	StartersCentrum.	Inmiddels	zijn	wij	
toe	aan	een	7e	ediie.	Deze	vindt	plaats	op	

Heerlen.	Een	grais	Limburgs	evenement	voor	

nemer/zzp’er	te	starten	of	onlangs	is	gestart.	
Plaats	van	handeling	is	het	basisstaion	van	
het	StartersCentrum,	bedrijventerrein	©-mill	
aan	de	Jan	Campertstraat	5	in	Heerlen.

Limburg	is	grais	dankzij	een	bijdrage	van	alle	

Centrum.	Aanmelding	kan	via	de	website	
www.starterscentrum.nl/startersdag-limburg	
Daar	is	ook	meer	informaie	te	vinden	over	

Ondernemen doe je samen!
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E Portefeuilleverdeling
Burgemeester mr. R. de Boer: 

Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding, 

Handhaving	Milieu	en	Bouw-	en	Woningtoezicht,	Economie,	Financiën,	
Dienstverlening,	Informaisering	en	Automaisering,	Communicaie,	Interge-

meentelijke	Samenwerking,	Euregionale	zaken,	Personeel	en	Organisaie.	.

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 

Mobiliteit	&	Infrastructuur,	Milieu	&	Duurzaamheid,	Wonen	en	Ruimtelijke	
kwaliteit 

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 

Werk	en	Inkomen	(Sociale	Zaken),	Volksgezondheid,	Maatschappelijke	
Ondersteuning, Ouderenzorg en Sport

Wethouder J.W.H. Hodinius:

Jeugd-	en	Jongerenwerk,	Welzijn,	Onderwijs,	Cultuur	en	Toerisme

E Afspraak maken B&W
	 	Heet	u	een	vraag	of	wilt	u	een	gesprek	met	iemand	van	de	gemeente,	dan	

vragen	wij	u	om	eerst	contact	op	te	nemen	met	een	van	onze	medewerkers.	
 

	 Zij	zijn	de	inhoudelijk	deskundigen	en	kunnen	u	wellicht	verder	helpen.
	 	Wilt	u	een	gesprek	met	een	collegelid,	dan	kunt	u	daarvoor	contact	opne-

men	met	het	bestuurssecretariaat.
 

	 Dat	kan	telefonisch	via	045	544	83	01	of	via	e-mail:	bestuur@simpelveld.nl

	 -		u	wordt	dan	verzocht	om	het	onderwerp	waarover	u	wilt	spreken	aan	te	
geven;

 -  om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste 

instanie	de	deskundige	ambtenaar	contact	met	u	op;
	 -		na	dit	overleg	wordt	bezien	of	een	gesprek	met	een	collegelid	aan	de	orde	

is.

 

	 Alleen	in	uitzonderingsgevallen	wijken	we	van	deze	procedure	af.

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twiter, Facebook
en Instagram

E  Kennisgeving verlenging beslis-
termijn, wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht

Het	college	van	burgemeester	en	wethou-

ders van Simpelveld maakt bekend dat zij in 

het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht	hebben	besloten	voor	de	
volgende aanvraag de beslistermijn te verlen-

gen	met	een	termijn	van	maximaal	6	weken:

Voor:		Het	vernieuwen	van	een	agrarische	stal
Locaie:		Koolhoverweg	30,	6351	JD	Bocholtz
Dossiernummer:	Zaaknummer	110721

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit 

besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 

juni 2019.

	 Naam	en	voorleters	 geboortedatum	 datum	uitschrijving
*	 Osman,	S.	 21-03-1972	 29-04-2019

E  Voornemen ambtshalve uitschrij-
ving uit de basisregistraie perso-
nen van de gemeente simpelveld 
(BRP)

Ten aanzien van de onderstaande persoon 

zijn wij voornemens over te gaan tot ambts-

halve	uitschrijving	uit	de	BRP	van	gemeente	
Simpelveld. 

Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	genoemde	
persoon	niet	heet	voldaan	aan	de	verplich-

ing	gesteld	in	de	Wet	BRP.	Daarin	staat	dat	
de	burger	verplicht	is	om	binnen	vijf	dagen	
voor vertrek naar het buitenland hiervan 

schritelijk	aangite	te	doen	bij	het	college	
van burgemeester en wethouders van de 

woongemeente. De Algemene wet bestuurs-

recht	geet	de	gemeente	de	mogelijkheid	
om	het	voornemen	ambtshalve	uitschrijving	
te	publiceren	als	de	bekendmaking	niet	kan	
geschieden	door	toezending	aan	belangheb-

bende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

hebben het voornemen de volgende perso-

nen per de hieronder aangegeven datum uit 

te	schrijven	uit	de	basisregistraie	personen	
(BRP).

Belanghebbenden kunnen ten aanzien van 

dit	voornemen	tot	28	mei	2019	schritelijk	
een	zienswijze	indienen	en/of	aangite	doen	
van de verhuizing naar een nieuw adres.
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Start renovatie 8 eengezinswoningen  
aan de Romeinenstraat te Simpelveld

Woningstichting Simpelveld start in de week van 27 mei 
2019 met de verbouwing van de 8 eengezinswoningen aan 
de Romeinenstraat te Simpelveld. Het gaat om onderhoud 
en energetische verbeteringen aan de woningen. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door de aannemers: Dakdek-
kersbedrijf Peter Ummels BV uit Brunssum en Botterweck 
BV uit Kerkrade. Uiteraard doen de aannemers hun best om 
de overlast voor de omwonende te beperken, maar is het 
onvermijdelijk dat er overlast zal plaatsvinden. De straat zal 
gedurende ca. 7 weken (27 mei t/m begin juli) volledig afge-
sloten zijn voor doorgaand verkeer in verband met opstelling 
van de bouwkraan gedurende de werkuren. Naar verwach-
ting zijn alle werkzaamheden gereed begin juli 2019. 

Indien u vragen heeft en/of opmerkingen tijdens de bouw-
werkzaamheden, kunt u zich wenden tot Woningstichting 
Simpelveld tel. 045-544 17 27.

Restaurant Suisse Vaals

is op zoek naar personeel voor

Keukenhulp & afwashulp
(±25 uur per week / 1 dag in weekend vrij)

Kok & hulpkok
(voor 2 dagen in de week, alle leeftijden welkom!)

Vakantiehulp voor bediening
(leeftijd v.a. 16 jaar, werktijden in overleg)

Ben jij een aanpakker met een vrolijke uitstraling?
Bel ons voor meer informatie of kom langs:

Maastrichterlaan 63, 6291 EL Vaals

tel. 043 - 306 2387 of 06 - 278 278 70

En vraag naar Paola!

LUNCHTIP
3-gangen keuze lunchmenu  e 16,95

 

Heerlijke
ASPERGE
gerechten

Bourgondisch Genieten

Euverem 30 - 6271 PK  Euverem (Gulpen) - tel.: 043 - 450 3715
info@gasthofeuverem.nl     www.gasthofeuverem.nl

Modderdaag
Verentswantsieg 
sjtond d’r daag,
is ing Mam doa 
mit troan en laach,
vuur de familieë
veëdieg sjtoa.
Al is de hoeshalling
nog zoeë jroeës of kling,
de Mam is ummer óp de
bing en noeëts alling.
Vruier joare woar de Mam
ummer in de kuche tse vinge,
noen werkt ze al ins oes jen hoes
en de kinger deet me
noa de … “Opvang “ bringe.
A ALLE Mamme …
inne sjunne Modderdaag.

Frans Stollman.

Op zaterdag 18 mei bezoeken 
wij de Kunradersteengroeve en 
worden daar in de werkplaats 
en groeve rondgeleid door Bas 
Vervuurt. Kunradersteen is naast 
mergel een van de bekendste 
natuursteensoorten die gewon-
nen worden in onze omgeving 
voor de bouw van o.a. huizen, 
boerderijen en kerken. Zelfs de 
Romeinen kenden en gebruik-
ten deze bouwsteen al. Tijdens 
de rondleiding maken we kennis 
met de geschiedenis van het del-
ven van de Kunradersteen, leren 
we hoe er nu gedolven wordt en 
krijgen we een demonstratie van 
de bewerking van de steen in de 
werkplaats. Geïnteresseerde le-
den kunnen zich via een email of 
telefonisch aanmelden voor 11 
mei bij Sjira van Loo.
(sjiravanloo@gmail.com of 06-
53861487). Introducés zijn ui-
teraard ook welkom. Zij betalen 
een bijdrage van € 7,50 p/p. Voor 

leden is de deelname gratis. We 
verzamelen om 12.00 bij de par-
keerplaats aan de Koel en ver-
trekken van daaruit gezamenlijk. 
De rondleiding start stipt om 
12.30 en duurt ca. 1 a 1,5 uur. 
Parkeren kan op het terrein van 
de groeve zelf. 

Moederdagbrunch  
in vijlen !
VIJLEN - Zondag 12 mei is het 
moederdag, de dag bij uitstek 
om alle moeders eens lekker in 
het zonnetje te zetten. Nog geen 
cadeautje kunnen bedenken? 
Op zondagmorgen tussen 10 
en 12 uur (inlooptijd tot 11 
uur) serveren wij een uitgebreid 
luxe ontbijtbuffet, met diverse 
soorten brood, croissants, luxe 
broodjes, ontbijtkoek, beschuit, 
roomboter, kaas, diverse soor-
ten vleeswaren, roerei, spek en 
ei, bloedworst, miniworstjes, 
gerookte zalm, yoghurt, mues-
li, cornlakes, fruitcocktail en 
nog veel meer! Onbeperkt kof-
ie, thee, melk, jus d’orange en 
multivitaminsap.
De prijs van dit buffet bedraagt 
€ 15,00 per persoon. Kinderen € 

1,50 per levensjaar.
Tussen 13.00 en 15.00 uur (in-
looptijd tot 14 uur) serveren wij 
een uitgebreid brunchbuffet met 
o.a. tomatensoep of rundvlees-

soep met verse voorjaarsgroen-
ten, gerookte zalm, Limburgse 
gerookte forel, ham met meloen, 
huzarensalade, rauwkostsalades, 
diverse soorten brood, croissants, 
luxe broodjes, zoet beleg, boter, 
kaas, diverse soorten vleeswaren, 
yoghurt, diverse soorten muesli 
en cornlakes. Zalmmootjes in 
witte wijnsaus, varkenshaasje in 
romige mosterdsaus, Limburgs 
zuurvlees, frites, aardappelgra-
tin, warme groenten. Diverse 
soorten ijs, crème brullée, vruch-
tenbavarois, chocolademousse, 
panna cotta, vers fruit en slag-
room. Onbeperkt kofie, thee, 
melk en jus d’orange. De prijs 
van dit buffet bedraagt € 23,50 
per persoon.
Reserveren wordt dringend aan-
bevolen. Tel. 043-3061710.
Ook een leuke cadeautip: Niet 
alleen op moederdag kun je ie-
mand verwennen. Wij verzorgen 
ook ontbijt-, brunch-, of diner-
cheques vanaf € 9,50 voor u!
Zie ook onze website 
www.vijlerhof.nl.Handhaving	Milieu	en	Bouw-	en	Woningtoezicht,	Economie,	Financiën,	

Dienstverlening,	Informaisering	en	Automaisering,	Communicaie,	Interge
meentelijke	Samenwerking,	Euregionale	zaken,	Personeel	en	Organisaie.	.

Mobiliteit	&	Infrastructuur,	Milieu	&	Duurzaamheid,	Wonen	en	Ruimtelijke	

Werk	en	Inkomen	(Sociale	Zaken),	Volksgezondheid,	Maatschappelijke	

Jeugd-	en	Jongerenwerk,	Welzijn,	Onderwijs,	Cultuur	en	Toerisme

	 	Heet	u	een	vraag	of	wilt	u	een	gesprek	met	iemand	van	de	gemeente,	dan	
vragen	wij	u	om	eerst	contact	op	te	nemen	met	een	van	onze	medewerkers.	

	 Zij	zijn	de	inhoudelijk	deskundigen	en	kunnen	u	wellicht	verder	helpen.
	 	Wilt	u	een	gesprek	met	een	collegelid,	dan	kunt	u	daarvoor	contact	opne

men	met	het	bestuurssecretariaat.

	 Dat	kan	telefonisch	via	045	544	83	01	of	via	e-mail:	
	 -		u	wordt	dan	verzocht	om	het	onderwerp	waarover	u	wilt	spreken	aan	te	

instanie	de	deskundige	ambtenaar	contact	met	u	op;
	 -		na	dit	overleg	wordt	bezien	of	een	gesprek	met	een	collegelid	aan	de	orde	

	 Alleen	in	uitzonderingsgevallen	wijken	we	van	deze	procedure	af.

Twiter, Facebook

termijn, wet algemene bepalin

Het	college	van	burgemeester	en	wethou

omgevingsrecht	hebben	besloten	voor	de	

gen	met	een	termijn	van	maximaal	6	weken:

:		Het	vernieuwen	van	een	agrarische	stal
Locaie:		Koolhoverweg	30,	6351	JD	Bocholtz

:	Zaaknummer	110721

	 Naam	en	voorleters	 geboortedatum	 datum	uitschrijving
*	 Osman,	S.	 21-03-1972	 29-04-2019

Voornemen ambtshalve uitschrij
ving uit de basisregistraie perso

halve	uitschrijving	uit	de	BRP	van	gemeente	

Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	genoemde	
persoon	niet	heet	voldaan	aan	de	verplich
ing	gesteld	in	de	Wet	BRP.	Daarin	staat	dat	
de	burger	verplicht	is	om	binnen	vijf	dagen	

schritelijk	aangite	te	doen	bij	het	college	

recht	geet	de	gemeente	de	mogelijkheid	
om	het	voornemen	ambtshalve	uitschrijving	
te	publiceren	als	de	bekendmaking	niet	kan	
geschieden	door	toezending	aan	belangheb

te	schrijven	uit	de	basisregistraie	personen	

dit	voornemen	tot	28	mei	2019	schritelijk	
een	zienswijze	indienen	en/of	aangite	doen	
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Aanbieding week 19 en 20  2019  •  Geldig van maandag 6 mei t/m zaterdag 18 mei 2019

Nieuwe recepten van de slager, heerlijk voor op de grill
Gemarineerde biefsjtek, gemarineerde runderspies met zongedroogde tomaat, zeezout en peper  € 1,79  per 100g
Gemarineerde souvlakisteak, !  € 1,09  per 100g
Gemarineerde kipfilet, heerlijke fris gemarineerd  € 1,09  per 100g

Openingstijden
Ma 09.00-18.00
Di 09.00-18.00
Wo 09.00-18.00
Do 09.00-18.00
Vr 09.00-18.00
Za 09.00-17.00

Slagerij Kusters Margraten
Rijksweg 73 • Tel. 043 458 1364 • www.slagerijkusters.nl
Ruime gratis parkeergelegenheid!
Like!  ons op facebook: Slagerij Kusters BV
Alle prijzen inclusief 9% BTW.  Prijswijzigingen, zetfouten, uitverkocht voorbehouden

Eerlijk vlees van het Pasveld
Iedere dag gehaktdag! Rundergehakt of half om half gehakt  € 0,49  per 100g
Kalfsgehakt of saucijzen van het Pasveld graskalf  € 0,79  per 100g
Runderschnitzel Blanc Bleu Belge, naturel of gemarineerd  € 1,29  per 100g
Kalfsschnitzel Blanc Bleu Belge, naturel of gemarineerd  € 1,59  per 100g

Dagelijks vers gemaakt door de koks van Slagerij Kusters
Zuurvlees rund of Limburgs, bij aankoop van een kilogram, een zak verse frites gratis!  € 0,89  per 100g
Kalfs tete de veau, bij aankoop van een kilogram, twee stokbroodjes gratis!  € 0,99  per 100g
Kalfsragout, bij aankoop van een kilogram, vier pasteibakjes gratis!  € 1,09  per 100g

Zin in een vluggertje? Makkelijke en lekkere eenpersoons maaltijden  
Vluggertje Oosters: Noodles met biefstuk, knapperige groenten en een heerlijk sausje  € 5,00  per stuk
Vluggertje Hollands: Gebraden gehaktbal met jus, bospeen snijboonmix en aardappelpuree  € 5,00  per stuk
Vluggertje Bistro: Gebraden beenham met mosterdsaus, groene asperges en krieltjes  € 5,00  per stuk

Het vervolg! Bij onze vorige twee wekelijkse aanbieding, konden we geen keuze maken  
uit de drie lekkerste barbecuespecialiteiten. Deze week weer drie andere toppers!  

De barbecuefolder 2019 ligt nu voor u klaar in de winkel of kijk op www.slagerijkusters.nl

Nieuws bridgeclub  
‘de Kroon’ Simpelveld

Paasdrive
Tijdens de zeer druk bezochte 
paasdrive werd door de activi-
teiten commissie getrakteerd op 
kofie met paasbrood en paasei-
eren en bij de gezellige nazit op 
hartige hapjes. 
In de A-lijn eindigden op plek 1. 
Gre Karsmakers-Willy Oostveen 
op 2. Leny Moonen-Claar Pelzer 
en op 3. Hanny Horbach-Hub 
Lardinois.
In de B-lijn eindigden op plek 1. 
Regie Genders-Annethil Vaes-
sen op 2. Karin en Guus Houben 
en op 3. Anny Cremers-Hetty 
Scheepers.
Bij de cursisten waren Ans Ha-
bets-Karin Hendriks en Marlies 
en Ger Weusten de winnaars.

Viertallen
In de onlangs afgesloten vier-
tallencompetitie werd op de 
maandag kampioen het vier-
tal Rene Schoenmakers-Paula 
Kerckhoffs-Tiny Koops-Colette 
Hanssen.
Op de donderdag werd kampi-
oen het 4-tal Harry Steinbusch-
Ed Dumont-Sanny Cluistra-Er-
nest Brouwers.
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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,-

Stichting ORMUS
Voor de afgifte van hulpgoederen kunt u 
terecht op het Bongerdplein te Bocholtz en 
wel op elke 1e maandag van de maand.  
Hier zijn van 19.30 tot 20.00 u. medewerkers 
van de stichting Ormus aanwezig met een auto om uw 
goederen in ontvangst te nemen. Voor meer informatie 
verwijzen wij U graag naar onze website www.ormus.nl  

Jubileumvoorstelling 
25 jaar Sanseveria’s in 
Theater De Klimboom

SIMPELVELD - Komt dat zien za-
terdagavond 11 mei in Theater 
De Klimboom te Simpelveld. 
U kent ze ongetwijfeld nog van 
vroeger. Kom genieten in het 
knusse theater. Ze presenteren 
hun jubileumvoorstelling “25 
jaar Sanseveria’s”. Oude tijden 
herleven met liedjes uit de 50-ti-
ger, 60-tiger en 70-tiger jaren. 
Denk bijvoorbeeld aan “zeg niet 
nee, nee, nee”, “Kijk eens in de 
poppetjes van mijn ogen”, “een 
beetje”, “spiegelbeeld”, “Soietje” 
enz. Bekende liedjes van toen 
vertolkt door drie “oude taarten” 
(zeggen ze zelf!), die niet alleen 
qua zangstem, maar ook qua 

instrumentale begeleiding nog 
steeds top zijn. Ze brengen op 
humoristische wijze een uniek 
liedjesprogramma en staan ga-
rant voor een avondje ouderwets 
amusement met een lach en een 
traan. De Sanseveria’s maken 
gebruik van slagwerk, toets-, 
snaar- en blaasinstrumenten in 
combinatie met hun karakteris-
tieke samenzang. Het is dan ook 
niet verbazingwekkend dat hun 
voorstellingen een breed publiek 
aanspreken. Hun jubileumvoor-
stelling vindt plaats op zaterdag-
avond 11 mei om 20.00 uur in 
Theater De Klimboom, Dr. Ot-
tenstraat 46 te Simpelveld.
De entree bedraagt € 10,00. 
Graag vooraf reserveren via 
info@puurweijersenweijers.nl of 
via 0655954525

• Dinsdag 14 mei Jaarlijks uit-
stapje. Wij vertrekken met de 
bus om 9.00 uur vanaf het Wil-
helminaplein. Wij maken de 
“Spargeltour” en gaan met de 
van Bocholtz – Heinsberg -Mel-
dersloo – Bocholtz (ca 20.00 uur 
thuis). Ook introducees zijn van 
harte welkom. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Aanmel-
den kan bij Jeanne Dautzenberg 
045-5444761
• Maandag 20 mei lezing met als 
thema “ SLAAP”. Spreker is neu-
ropsycholoog en slaaponderzoe-
ker Tim Leufkens. De heer Leuf-
kens zal in deze lezing op een 
interactieve manier uitleggen 
wat slaap is, waarom we slapen 
en wat de korte en lange termijn 

afdeling Bocholtz

gevolgen zijn van onvoldoende 
slaap. Verder gaat Leufkens in op 
de slaaphygiëne, of wel wat gaat 
er goed en wat gaat minder goed 
in de slaapkamer/bed. Tot slot 
zullen praktische tips gegeven 
worden om slaap in het alge-
meen te verbeteren en word je in 
de gelegenheid gesteld om speci-
ieke en/of persoonlijke vragen 
te stellen. Introducés (man of 
vrouw) zijn deze avond van harte 
welkom zij betalen € 2,50. Loca-
tie: café ´Oud Bocholtz´ , tegen-
over de kerk, aanvang 19.30 uur .
• Wij hebben weer de Zij-Actief 
Speldjes. Wil jij graag een speld-
je? Deze kosten 1 euro en ver-
krijgbaar bij Yvonne Huppertz 
(tijdens activiteit).
• Bezoek onze website omtrent 
programma, nieuws en foto`s.
www.zijactief Bocholtz. 

Heuvelland 
Korentreffen 2019

Mannenkoor Lauwerkrans, 
Mannenzangvereniging St. 
Caecilia en Mechels Vocaal 
Ensemble. Locatie: Johannes 
De Doper Kerk, Hoofdstraat 
2 te Mechelen. Zondag 12 mei. 
Aanvang: 15.00 uur
Entree: Vrije gave

MECHELEN - Het Heuvelland zit 
vol met artistiek talent en een 
van die talenten is de zang. Drie 
koren uit het Heuvelland treffen 
elkaar ook dit jaar weer in de kerk 
te Mechelen, om een afwisseling 
van vocale klanken ten gehore 
te brengen, met een programma 
met een licht repertoire, klassiek, 
musical en opera. Ook worden 
een aantal vlotte nummers, geza-
menlijk ten gehore gebracht.
De wereld van de mannenkoor-

zang verandert snel de afgelo-
pen jaren. Daarbij wordt in het 
Heuvelland het belang van de 
zangkunst doorontwikkeld. De 
zang als uiting van gevoel, emo-
tie, communicatie, verbinding of 
gewoon om van te genieten, het 
komt allemaal tot uitdrukking in 
de uitvoering van de koren, die 
op Moederdag gaan optreden in 
Mechelen.
Zangvereniging St. Caecilia Gul-
pen is een mannenkoor met een 
zeer rijke historie en sinds 2017 
staat het ca. 40 zangers tellende 
koor, voor het eerst in haar 
160-jarig bestaan, onder leiding 
van een vrouwelijke dirigent, te 
weten Renate Rothbauer. 
Mannenkoor Lauwerkrans is een 
gevestigde waarde in het Heuvel-
land en ver daarbuiten.
Het Mechels Vocaal Ensemble is 
een relatief klein mannenensem-
ble met een groot geluid. 

Kow Sjiesse bij  
Rood Groen LVC’01

VAALS - Bijna traditioneel organi-
seert Rood Groen LVC’01 eens in 
de paar jaar de Kowsjiesse-loterij! 
Op zaterdag 11 mei zal dit weer 
het geval zijn. Zo rond 18.00 

uur zal de koe op het hoofdveld 
losgelaten worden. Hoofd-koe-
begeleider Rick de Vreeden zal 
er voor zorgen dat alles in goede 
banen geleid zal worden. Uiter-
aard mag een gezellige bbq en 
muzikale ondersteuning niet 
ontbreken tijdens dit spektakel. 
Zie ook: www.roodgroenlvc01.nl
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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 20 uur 

Ze zijn er weer!

verse

asperges

www.vijlerhof.nl                   

043-3061710

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

Wandelpad Partij  
na 60 jaar weer open!

PARTIJ - Komt u mee op donder-
dag 9 mei een nieuw wandelpad 
langs de Geul openen? Kernover-
leg Partij-Wittem gaat dit doen 
in de vorm van een korte wande-
ling rondom Partij, samen met 
de wandelaars die regelmatig 
vanuit de ‘Huiskamer’ vertrek-
ken. Deelnemers verzamelen 
vanaf 13.00 uur in Café Her-
berg De Remise, Partijerweg 35 
in Partij. Om 13.30 uur start de 
wandeling van ongeveer 1 uur. 

s p o r t n i e u w s

Helios wint finale 
Oberliga!!!

SIMPELVELD - In een bomvol Oud-
Zumpelveld hebben de gewicht-
heffers van Helios de belangrijk-
ste wedstrijd weten te winnen. In 
de inale zijn SV Westerholt en 
Wuppertal hun tegenstanders. 
Na een spannende wedstrijd in 
eigen huis mogen de Simpelvel-
denaren zich nu kampioen van 
de Oberliga 2018-2019 noemen.
Alhoewel al heel lang vaststaat 
dat het team rond trainer Ralph 
Aretz de inale behaald heeft is 
de voorbereiding in de afgelopen 
maand bepaald niet soepel ver-
lopen. Door blessures van Bente 
Brauwers en Tristan Delang kun-
nen zij wekenlang niet of nauwe-

 rkvv WDZ

Programma
Woensdag 8 mei
JO15-1G: WDZ - Kerkrade-W  19.00u.
JO9-1G: RKTSV 2 - WDZ  18.30u.
Vrijdag 10 mei
VR30+1: Schimmert - WDZ  20.00u.
VR30+1: Sibbe - WDZ  20.20u.
VR30+1: WDZ - S’veld/Sp.’25  20.40u.
Zaterdag 11 mei
JO19-1: WDZ - DMJ’16  15.00u.
JO17-1: Welt/Bekk. - WDZ  14.00u.
JO15-1G: WDZ - Sylvia/Ab’bos 13.00u.
JO13-1: WDZ - Welt/Bekkerv. 11.30u.
JO13-2G: Kerkrade-W - WDZ  12.30u.
JO11-1G: Scharn 2 - WDZ  08.45u.
JO10-1G: WDZ - Chèvremont  10.30u.
JO9-1G: WDZ - UOW ‘02 2 09.30u.
JO8-1: Welt/Bekkerveld - WDZ 09.00u.
JO7: Welt.Bekkerv. - WDZ  09.30u.
Zondag 12 mei
1e: WDZ - SV Zwart-Wit ‘19  14.30u.
2e: WDZ - vv SCM  11.30u.
3e: WDZ - Berg’28  10.30u.
VR1: Rood Groen - WDZ  10.00u.
Woensdag 15 mei
JO15-1G: WDZ - SVN 18.45u.

Uitslagen
JO19-1: EHC/Heuts - WDZ  2-1
JO17-1: WDZ - De Leeuw 2G 1-1
JO15-1G: RKHBS - WDZ  3-4
JO13-2G: WDZ - ZW-SV/Sp.’25  2-2
JO11-1G: WDZ - Haslou  4-2
JO10-1G: Kerkrade-W 4 - WDZ  5-2
JO8-1: WDZ - De Leeuw 3 9-2
Zondag 5 mei
1e: WDZ - Rood Groen LVC’01  1-2
2e: Chèvremont - WDZ  2-1

3e: Geertruidse Boys 2 - WDZ  0-5
4e: WDZ - Sportclub’25 3  0-5
VR1: WDZ - S’veld/Sportclub’25  1-1

 BBC’77

Feestavond
Zaterdag 11 mei vind de jaar-
lijkse feestavond van BBC plaats. 
Deze zal beginnen om 19.30 in 
café Wijngracht 9. Deze feest-
avond is voor alle leden van BBC, 
zowel jong als oud! Iedereen is 
van harte uitgenodigd. Ook deze 
keer zal onze eigen Martijn Vin-
cken aka Martin Feller ons voor-
zien van de beste muziek. Meld 
je aan bij een van de bestuursle-
den voor woensdag 8 mei i.v.m 
de BBQ. Tijdens deze feestavond 
huldigen we ook onze jubilaris, 
Jacques Steinbusch.

lijks trainen. En tot overmaat van 
ramp wordt Nina Steinschuld 
een dag voor de inale door buik-
griep getroffen. Het is dus een 
hele puzzel voor Ralph Aretz om 
het team samen te stellen.
Maar op het beslissende mo-
ment is iedereen, alhoewel 
niet allemaal in topvorm, wel 
beschikbaar.

Sfeergesprek  
over ‘Vriendschap’

HEERLEN – Op woensdag 15 mei 
organiseren vrijwilligers van 
het Apostolisch Genootschap, 
plaats voor religieus-humanis-
tische zingeving, in Heerlen 
een Sfeergesprek over “Vriend-
schap”. Deze avond vindt plaats 
in een zaal van Buurtpunt Peter 
Schunck, gelegen aan de Peter 
Schunckstraat 340A, te Heer-
len. De aanvang is 20.00 uur 
en zal duren tot 21.30 uur. Zie 
ook de website www.vindhetant 
woordinjezelf.nl Aanmelden kan 
via Facebook Het Sfeergesprek-
Limburg, sfeergespreklimburg 
@gmail.com of 06-30137274.
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Na een liefdevolle verzorging in 
zorgcentrum Firenschat, afd. 

Winselerhuske, is na een leven dat 
gekenmerkt werd door eenvoud, 

goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid 
en liefde, toch onverwachts van 

ons heengegaan onze vader, 
schoonvader, opa en overgroot opa

Johan Winthagen
* 29 april 1934        = 2 mei 2019

weduwnaar van

Netta Mohnen

in vriendschap verbonden met

Troutje Sommer =

Simpelveld: Michael = en Anja

Heerlen: Tiny

Bocholtz: Math en Illse

Vijlen: Anja en Ton

 klein- en achterkleinkinderen

 Familie Winthagen
 Familie Mohnen

Correspondentieadres:
Vijlenberg 167, 6294 AV Vijlen
 
De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag  
8 mei om 11.00 uur in de aula van het crematorium 
Schifferheide, Schifferheidestraat 7 te Kerkrade.
 
Dinsdag 7 mei om 19.00 uur zal mede ter intentie 
van Johan een H. mis worden opgedragen in de 
parochiekerk van de H. Remigius te Simpelveld.

 
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, 

gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

EYS - Op zondag 28 april werd in 
Eys de koningsvogel geschoten 
door schutterij St.-Sebastianus 
Eys. Nadat met enig protocol de 
generaal en de aftredende koning 
waren afgehaald, trok de 500 jaar 
oude schutterij naar het erf van 
de familie Grooten.

Burgerkoning
Eerst nog een hartelijke dank-
zegging voor de bijdragen aan de 
donateuractie!
Bij de burgervogel wist Rowan 
Robroek het koningschap te be-
halen. De strijd werd daarmee 
beslist in het voordeel van een 
nieuwe inwoner van Eys, die op 
deze wijze welkom wordt gehe-
ten. Rowan komt uit Simpelveld 
en was daar met zijn vader onder 
meer actief bij Scouting Sint-
Lucia, terwijl zijn partner actief 
is bij schutterij St.-Sebastianus 

Met Mathijs Palosi 
kreeg de schutterij een 
nieuwe bordjesdrager, 
die Christiaan Lahaije 
in die functie opvolgt.

Denplanten
Op 12 mei neemt de 
schutterij deel aan het 
bondsfeest in Epen. 
Vervolgens wordt op 
zaterdag 25 mei a.s. 

omstreeks acht uur de konings-
den geplant, opdat ieder in Eys 
de koning weet te wonen. Dit 
gebeurt bij de Koninklijke resi-
dentie aan de Kanariestraat. De 
schutters trekken die middag 
met de den rond en doen op hun 
ronde ook kasteel Goedenrade 
aan. Daags erna trekt de schutte-
rij mee in de grote processie naar 
Overeys / d’r Bend.

SCHUTTERIJ SINT-SEBASTIANUS EYS

Marjan Crijnen 502e schutterskoning
Herkenbosch. Bovendien was 
er een vogel voor de leden van 
schietvereniging ‘Ons Genoegen’ 
uit Wijk aan Zee, waarbij Kenny 
van den Bogaard zijn broer Ron 
opvolgde.

Schutterskoning
Daarna volgde de strijd om het 
koningschap. Negen schutters, 
onder wie enkele damesleden 
deden een gooi naar het koning-
schap. Het winnende schot werd 
wederom gelost door een vrouw, 
ditmaal Marjan Crijnen-Duc-
kers, die verbonden is aan het da-
messteuncomité en het secretari-
aat van de ZLF-organisatie 2020 
in Eys vervult. Zij was eerder 
koningin in 2008 toen haar man 
Frans de vogel had afgeschoten, 
terwijl zoon Eloy al drie maal 
koning was. Zij is overigens een 
tante van burgerkoning Rowan. 

De nieuwe koningen, v.l.n.r.: Kenny van den Bogaard (Ons Genoegen),  
koning Marjan Crijnen en burgerkoning Rowan Robroek.

Foto: Eleven Media | Jasper Kroese.

Stoomvrijmarkt
Simpelveld | Pinkstermaandag 10 juni

Inschrijven: www.stoomvrijmarkt.nl
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Dankbetuiging

Herinner mij, maar niet in sombere dagen.

Herinner mij, zoals we elkaar in mooie tijden zagen.

Herinner mij in stralende zon,

toen ik alles nog kon.

Jullie aandacht en medeleven  

na het overlijden  

van mijn man, pap,  

opa en overgroot opa

Hen Born
was hartverwarmend.

Speciaal woord van dank aan  

de dames van de Thuiszorg en  

fysiotherapeut Remco Palmen  

voor de goede zorgen.

Jet, Marjo, Piet,Wesley, Nadia en Jaxtyn

Eerste jaardienst

van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Jo Sauren

Jouw bankje blijft leeg...

Jo, pap en opa

Jou moeten missen doet pijn,

in gedachte zal je altijd bij ons zijn.

De eerste jaardienst wordt gehouden  

op zaterdag 11 mei om 19.00 uur  

in de parochiekerk van de  

H. Agtatha te Eys.

Tiny Sauren-Mullenders

kinderen en kleinkinderen

WAHLWILLER

Parochie H. Cunibertus 
Zondag 12 mei
H. Mis om 11.00 uur.
Voor Bertha Jeukens. Ensemble 
72 uit Landgraaf verleent 
medewerking aan de eredienst in 
de kerk van Wahlwiller

Woensdag 15 mei
H. Mis om 9 uur 
Voor de parochie

 
Mededelingen
Uw kerkbijdrage kunt u 
overmaken op NL92 RABO 
0132 204 452 t.n.v. Cunibertus 
Parochie. Misintenties graag 3 
weken van tevoren doorgeven 
via kerkbestuur.wahlwiller@

gmail.com of aan een van 
de kerkbestuursleden. Voor 
pastorale zaken kunt u tot 
nadere berichtgeving terecht op 
telefoonnummer 043-4511243.

NIJSWILLER

Parochie St. Dionysius
Zaterdag 11 mei
19:00 uur. Voor Gerda Hagen-
Debije. Voor ouders Hubert 
Debije en Agnes Debije-
Larik, overleden kinderen 
en Jan Lukassen. Voor Elly 
Ploumen-Erkens, ouders 
Ploumen-Loo en ouders 
Erkens-Halders. Jaardienst voor 
ouders Giel Pricken en Lucie 
Pricken-Dinjens.

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

EYS

Parochie H. Agatha
Zaterdag 11 mei
19.00 uur: 1e Jaardienst 
Jo Sauren. Jaardienst Tiny 
Starmans-Knops. Otto Janusch

Zondag 12 mei
9.45 uur: Mia Conjaerts-
Theunissen. Jacob en Lena 
Schreuders-Aarts (nms. Buurt)

Maandag 13 mei
19.00 uur: Jaardienst ouders 
Loomans-Nix en zoon Hub

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

HEUVELLAND

Protestante Gemeente
Op zondag 12 mei is er om 10:00 
uur een viering in de Ned. Herv. 
Kerk te Vaals (Kerkstraat 47). 
Voorganger is ds. Joen Drost 
uit Maastricht. Het orgel wordt 
bespeeld door Christine Moraal. 
Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. 
Na aloop van de viering is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kop kofie/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

Alzheimercafé

HEERLEN - Dinsdag 14 mei bent 
u van harte welkom in het Alz-
heimercafé Parkstad Limburg te 
Heerlen. Juridische aspecten die 
een rol kunnen spelen bij men-
sen met dementie en hun naas-
ten staat deze Alzheimercafé-
avond centraal. 
Zorgcentrum Tobias, Piet Mal-
herbestraat 2 te Heerlen. Aan-
vang 19.30 uur. Info Thijs Pee-
ters tel. 045-5416248, of Leon 
Pieters +31(0)613365008

k o r t  v e r m e l d

Bijeenkomst PvdA

KERKRADE - De PvdA Kerkrade 
nodigt u van harte uit tot het 
bijwonen van een Openbare 
regionale Themabijeenkomst, 
“Betaalbaar wonen in kader van 
Duurzaamheid”, donderdag 16 
mei, Catharinahoes, Lamber-
tistraat 12, Kerkrade, aanvang 
19.30 uur. Programma met o.a. 
Jan Franssen, Eric Geurts, Mathy 
Jacobs en Michel Brauns.

Voorjaarsconcert 

LEMIERS - Op zaterdag 11 mei 
(aanvang 19.30 uur) houdt har-
monie St. Catharina Lemiers 
haar jaarlijks Voorjaarsconcert. 
Koninklijke Fanfare De Vrije 
Burgers uit Val-Meer (België) zal 
als gastvereniging deelnemen. 
Het Voorjaarsconcert wordt ge-
houden in verengingslokaal café 
Pelzer-Zenden. Entree: vrije 
gave. 

Schuttersweekend

EPEN - Schutterij St.Paulus Epen 
organiseert op 10-11-12 mei 
een groot ‘Schuttersweekend’. 
Tijdens deze dagen vinden een 
aantal activiteiten plaats op het 
feestterrein gelegen aan de Wil-
helminastraat te Epen naast ho-
tel Het Groene Dal.

Midweektocht

GULPEN - Op woensdag 15 mei 
wordt alweer de vierde Mid-
weektocht georganiseerd. De 
startplaats Café Paddock, Dorps-
straat 13, Gulpen. Starttijden 5 
km 9.00-14.00 uur, 10 km 8.00-
14.00 uur, 15 km 08.00-13.00 
uur. Sluitingstijd om 17.00 uur
Informatie via 
www.veldlopersgulpen.nl
info@veldlopersgulpen.nl
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