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SIMPELVELD - Op maandag 1 juli 
zegende pastoor Pisters Het 
Biechthuis en haar nieuwe eige-
naresse Bianca Kutin voor een 
succesvolle toekomst. Voor de 
jonge onderneemster een droom 
die uitkomt! Ze deed bij verschil-
lende horeca gelegenheden er-
varing op en besloot deze kans 
te grijpen om zelf aan het roer 
te staan. Roy en Dionne Saive 
gaven haar op Tweede Paasdag 
de zegening én de sleutel, ver-
volgens ging Bianca vijf weken 
aan de slag om de zaak naar haar 
hand te zetten. Tijdens Pinkste-
ren gingen de deuren weer open 
en op 1 juli vond de officiële ope-
ning plaats.

Waar de zaak eerder een gelegen-
heid met een avondkaart was, is 
het nu gericht op koffie en vlaai, 
lunch, high-tea en borrelen. Van 
gebakje tot bitterbal, van maal-
tijdsalade tot lunchbordje. Het 

kan allemaal bij het vernieuwde 
Biechthuis. Een sfeervolle, gezel-
lige plek waar u zowel binnen als 
buiten ‘hemels’ kunt genieten. 
Coffee specials met wat sterkers 
erbij en verfrissende drankjes 
voor warme dagen. Soep, boe-
renbrood, broodjes en flaguet-
te’s. Salades en verschillende 
warme gerechten. Bianca en haar 
team nodigen u van harte uit het 
Biechthuis opnieuw te komen 
ontdekken. Een heerlijke aanvul-
ling voor Simpelveld en de regio. 
De vaste openingstijden zijn van 
10.00 tot 19.00 uur, waarbij ze al-
leen op dinsdag gesloten is.

Heeft u nog iets op te biechten? 
Loop dan eens binnen bij de 
brasserie tegenover de kerk in 
Simpelveld!

www.hetbiechthuis.nl
www.facebook.com/
hetbiechthuis

Het Biechthuis Simpelveld is heropend!

HEUVELLAND - In het najaar van 
2019 zullen de bewoners van 
zorgcentrum Aan de Bleek van 
Cicero Zorggroep tijdelijk ver-
huizen van de locatie in Schin-
veld naar twee hotels in de regio 
Heuvelland. 
Reden voor deze verhuizing is 
dat het gebouw Aan de Bleek in 
Schinveld grondig gerenoveerd 
gaat worden om ook in de toe-
komst de zorg, die steeds inten-
siever zal worden, op maat te 
kunnen (blijven) leveren. Aan 
de Bleek zal hiervoor optimaal 
ingericht moeten zijn en dat ver-
eist de nodige aanpassingen. Het 

is de bedoeling dat het nieuwe 
Aan de Bleek dé multifunctio-

Zorgcentrum Aan de Bleek verhuist tijdelijk

Wij zoeken voor onze moeder, wonend in Bocholtz, iemand 
die twee keer per week een ochtend of middag tijd heeft om 
met haar een blokje rond te lopen, te koken en te eten.
Heb je wat tijd over en spreekt het je aan om het leven van 
een een ouder iemand ( 81 jaar) gezelliger te maken dan 
zouden we het fijn vinden als je ons belt. Er is een financieel 
vergoeding voor de tijd die jij geeft aan haar.  
Telefoon: 06-49714092

nele kernvoorziening voor zorg 
en welzijn voor Schinveld wordt. 
Het ‘zorgcentrum’ zal hiervan in-
tegraal onderdeel uitmaken.
Om gedurende de renovatie de 
zorg voor bewoners te kunnen 
waarborgen en onze medewer-
kers veilig en onder goede om-
standigheden hun werk te laten 
doen, zal er een tijdelijke verhui-
zing plaatsvinden. Daarvoor zijn 
twee mooie, goed gefaciliteerde 
locaties gevonden: zorghotel 
Heerenhof in Mechelen en ho-
tel Ons Krijtland in Epen. Beide 

hotels zijn prachtig gelegen in 
het Heuvelland, op slechts 4 ki-
lometer afstand van elkaar. Ze 
beschikken over alle faciliteiten 
die nodig zijn. 
Vanzelfsprekend zijn de cliënten 
en hun familie en/of contactper-
sonen tijdig geïnformeerd over 
de verhuizing en tijdelijke huis-
vesting en zij hebben hierop bij-
zonder positief gereageerd. 
Er zal de komende tijd in Schin-
veld hard worden gewerkt zodat 
iedereen in het voorjaar van 2020 
zijn plaats weer kan innemen in 
een mooi, toekomstbestendig 
zorgcentrum Aan de Bleek!
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VISHANDEL
F. ERKENS

e 200
3 stuks voor e 550

Kibbelingen
met saus

per bakje e 400

Zalmfilet

Hollandse  
nieuwe

e 2300zonder huid

per kilo e 2100op de huid

per kilo

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, Lemiers  
en Mechelen

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
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Kleintjes

Is uw stoel of bank  
doorgezakt

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

Uitslag loterij 
Philharmonie
BOCHOLTZ - Op 28 juli vond de 
trekking plaats van de Phil-lote-
rij. De prijzen zijn gevallen op de 
volgende lotnummers.
1.Prijs € 200 lotnr 1341
2.Prijs € 100 lotnr 1096
3.Prijs € 50 lotnr 0763
4.Prijs € 50 lotnr 2138
5.Prijs € 50 lotnr 1619
6.Prijs € 25 lotnr 2396
7.Prijs € 25 lotnr 0438
8.Prijs € 25 lotnr 0195
9.Prijs € 25 lotnr 1066
10.Prijs € 25 lotnr 1883
De prijzen kunnen afgehaald 
worden bij P. Hodiamont, Kievit 
2 Bocholtz. Tel 06-30929575.
Drukfouten voorbehouden.

Blijf Vitaal
BOCHOLTZ - Wandel iedere 3e 
dinsdag v/d maand (dinsdag 20 
augustus) mee met de SWOBS.
Start om 13.30 uur Op de Boor 
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz.
Ger Vliegen heeft een 2 uur du-
rende wandeling voor iedereen 
normaal te lopen uitgezet. De 
wandeling is gratis en gaat bij 
alle weersomstandigheden door.

Nieuws van BBC’77
Opbrengst collecte 
In juni heeft BBC in Bocholtz 
gecollecteerd voor het Oranje 
Fonds. De eindstand is bekend 
en in totaal is er 1080,00 euro op-
gehaald! Als club zijn wij hier na-
tuurlijk trots op. Een deel van de 
collecte is voor onze vereniging 
zelf. Hierdoor kunnen we weer 
veel nieuwe activiteiten organi-
seren of investeren in materiële 
zaken. Nog een speciaal woord 
van dank aan alle vrijwilligers die 
geholpen hebben. Bedankt voor 
jullie inzet!

Rabobank ClubSupport
Wij doen dit jaar mee aan de 
Rabobank ClubSupport! Elke 
stem is geld waard. Kunnen wij 
rekenen op die van jou? Met 
Clubsupport wil Rabobank clubs 
en verenigingen in de regio on-
dersteunen. Vanaf 27 september 
kun je stemmen op BBC. Ben je 
nog geen lid? Dan kun je via on-
derstaande link kosteloos een ac-
count aanvragen, dan kun je ook 
een stem uitbrengen! Wij hopen 
door deel te nemen aan de Club-
Support een mooi bedrag te ver-
zamelen. Met dit bedrag kunnen 
we weer leuke activiteiten orga-
niseren of nieuwe materialen 
aanschaffen.
https://www.rabo-clubsupport.
nl/zuid-limburg-oost/lid-worden

Nieuws van  
One2Dance Olympia 
BOCHOLTZ - Een aantal weken ge-
leden hebben leden van ons wel-
licht bij u aan de deur gestaan 
met donateurskaarten. Wij wil-
len u allen hartelijk bedanken 
voor uw steun. Mocht u ons ge-
mist hebben, zien we elkaar wel-
licht volgend jaar. Ook voor onze 
leden die ons geholpen hebben, 
dankjewel! 
Komend jaar zullen wij naast 
onze eigen uitvoering op 10 no-
vember 2019 (meer informatie 
tzt), ook te zien zijn tijdens de 
Zomermarkt in Bocholtz op 
zondag 1 september en tijdens 
de Sprookjeswandeling in Sim-
pelveld  op zondag 27 september. 
Momenteel werken wij met alle 
groepen hard om ons van onze 
beste kant te laten zien. 
Wij hopen jullie allemaal te mo-
gen begroeten!
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Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz   Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

hele week aanbiedingen 

VLEESWAREN

Linea cervelaat 100 gr. € 1.99
Geb. gehakt 100 gr. € 1.15
Grillham 100 gr. € 2.49
Presskop 100 gr. € 1.55
VERS VLEES

Div. schnitzels 500 gr. € 5.75
Varkenspoulet 500 gr. € 5.25
Kophaasjes 500 gr. € 6.25
Kipfilet 500 gr. € 4.95
Kogelbiefstuk 100 gr. € 2.45

Onze 
aanbiedingen: 

t/m
zaterdag a.s.

di. / wo. aanb. Menu van de week 

Cordon bleu met saus,  
krielen en verse groente

per portie € 6.75

kant & klaar 

Macaroni salade  
100 gr. € 1.15

Kippenragout  
500 gr. € 6.50

Gehakt en/of
braadworst  
kilo € 6.98

Romeinse salade  
100 gr. € 1.15

Kippilaf  
500 gr. € 6.50

SIMPELVELD - Na het grote succes 
van de Rabobank Steamrace af-
gelopen jaar met meer dan 100 
kinderen aan de start, staat op 
zondag 18 augustus as. (laat-
ste dag schoolvakantie) alweer 
de derde editie van dit gave fun 
event voor de schoolgaande 
jeugd (3-15 jaar) op de agenda.
Ben je al eens door een trein-
wagon gefietst? Nee, nou dan is 
dit je kans. Op het terrein van 
de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij (ZLSM) wordt een 
uitdagend parcours uitgestip-
peld voor MTB of BMX-fietsers. 
Hierbij dienen verschillende bij-
zondere hindernissen te worden 
overwonnen. Een echte challen-
ge voor elke jonge biker!

Fun event
Het betreft hier een wedstrijd die 
niet onder auspiciën valt van de 
KNWU of een andere organisa-
tie. Het ‘fun’ element is zeer be-
langrijk. Neem individueel of als 
familie (estafette) deel aan het 
event. Iedereen kan deelnemen.

Leeftijdsgroepen
De kinderen worden in leeftijds-
groepen ingedeeld. Zij rijden een 
aantal rondes over het parcours. 
Het aantal rondes is afhankelijk 
van de leeftijd van de kinderen. 
Mochten kinderen geen eigen 
MTB of BMX fiets hebben dan 
stelt de organisatie deze ter be-
schikking. De leenfietsen worden 
mogelijk gemaakt door Limburg 
Cycling die o.a. de breedtesport
promoot namens de Provincie 
Limburg.

Locatie
De locatie van de Rabobank 
Steamrace is het stations ter-
rein van de ZLSM in Simpelveld 
(Stationsstraat). Deze prachtige 
historische locatie heeft zeer veel 
te bieden om een verrassend 
parcours uit te zetten. Het ran-
geerterrein voor het station is ui-
termate geschikt voor het event 
vanwege het afgesloten karakter, 
de natuurlijke hindernissen en 
de link tussen het thema Stoom-
treinen, VennBahn en fietsen. Op 
zondag 18 augustus rijden de 
stoomtreinen van de ZLSM af en 
aan. Daarnaast heeft de organi-
satie gezorgd voor springkussens 
en allerlei andere spellen voor de 
kinderen die even moeten wach-
ten. Begin de laatste dag van de 
vakantie goed en kom naar Sim-
pelveld voor de Steamrace.

Programma
10.00u Inschrijven
10.30u Start eerste categorieën
13.15u  Family ride (estafette 

vader/moeder met zoon/
dochter)

13.55u  Start resterende 
categorieën

Na elke twee klassen wordt 
gehuldigd.

Wie kan deelnemen aan de 
Rabobank Steamrace?
Alle kinderen – jongens en 
meisjes - ongeacht woonplaats 
in de leeftijd van 3-15 jaar kun-
nen deelnemen. De Rabobank 
Steamrace kent verschillende ca-
tegorieën te weten:
Fun klassen (basis)schoolgaande 
jeugd (3-15 jaar)

Family ride (estafette race voor 
teams bestaande uit volwassene 
met kind). Gratis deelname en 
een leuk aandenken en goody-
bag voor alle deelnemers aan de 
race!!

Aanmelden
Aanmelden kan via facebook @
cyclingcrossborder of via
https://crossbordercycling.eu/ 
project/mtb-steamrace- 
simpelveld/
Mailen kan ook: 
info@crossbordercycling.eu
Telefoon: 06-30400453

Gezonde levensstijl
Samen met de gemeente Simpel-
veld, Plus Schouteten, Rabobank, 
GGD Zuid-Limburg en andere 
sponsoren zetten we in op een 
gezonde levensstijl bij de school-
gaande jeugd. Gezonde voeding 
en voldoende afwisselende bewe-
ging gaan hierin hand in hand. 

Met de Steamrace proberen we 
kinderen kennis te laten maken 
met de MTB/ fiets sport, waarbij 
concentratie en inspanning niet 
zonder elkaar kunnen. Daar-
naast krijgen de kinderen een 
goodybag mee gesponsord door 
Plus Schouteten gevuld met ge-
zonde producten. Het is daarom 
zeker de moeite waard uw zoon 
en of dochter aan te melden voor 
dit bijzondere event.

Organisatie
De organisatie van de RABO 
MTB Steamrace Simpelveld 
ligt in handen van de stichting 
Crossborder Cycling (Lars Toma, 
Bert Toma en George Deswijzen)

Terugblik 2017 & 2018
Check deze links naar de edities 
van 2017 & 2018.
https://vimeo.com/232366555
https://vimeo.com/232009238
https://vimeo.com/285840107

3e editie RABO MTB STEAMRACE
Het gratis FUN fietsevent voor schoolgaande jeugd (3-15 jaar)

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,-
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Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl
geldig t/m a.s. zaterdag

Gep. schnitzels 
met gratis zigeunersaus 4 voor € 8,25
Runderpoulet  500 gr. € 6,98
5 minutenlapjes  100 gr. € 1,75
Hete kip in woksaus  500 gr. € 4,98
Koude schotel  500 gr. € 4,98
Ei bieslooksalade  100 gr. € 1,25
500 gr. goulasch en 500 gr. zuurvlees  voor € 10,98
Spareribjes hele week  4 halen 3 betalen

500 gr. baby pangang en 500 gr. bami  voor € 8,98

zetfouten voorbehouden

100 gr. dub. geb. pastei
100 gr. geb. gehakt
100 gr. hamworst
100 gr. cervelaat           samen per 100 gram e 1,25

weer teru
g pakket

Woensdag gehaktdag:
500 gr. gehakt & 500 gr. braadworst € 7,25

Dorpsstraat 19

6277 NC Slenaken

T 043-4573201

WWW.GASTERIJBERGENDAL.NL

Argentijnse steakweken tot 31 augustus  
10% korting op alle steak hoofdgerechten van ma t/m vrij.

Tevens doneren wij voor elk steak gerecht € 1,00  
aan de stichting Un Abrazo Para Los Amigos.

Diverse menu’s uit onze menukaart
3-gangen lunchkeuzemenu voor € 15,70 (tot 16.00u)

3-gangen dagmenu € 20,95
3-gangen wandelkeuzemenu € 24,70
3-gangen pizza-pastamenu € 19,90

3-gangen menu naar eigen keuze € 34,50

Dagelijks 
geopend 

voor koffie 
en vlaai 

vanaf 09.00

Lunch en diner 
vanaf 12.00

Diverse 
mogelijkheden 

voor  
groepsdiners

Voor grote gezelschappen stellen wij graag een mooi keuzemenu op maat samen.

WDZestig NIEUWS: 
feestweekend nadert 
in volle vaart!
BOCHOLTZ - Over een dikke week 
barst WDZestig los. We hebben 
er ongelofelijk veel zin in en dat 
is ook wel te zien in het bijna 
honderd pagina’s tellende WD-
Zestig Magazine dat afgelopen 
weekend huis aan huis verspreid 
werd in Bocholtz. 
Van 22 t/m 26 augustus is het vijf 
dagen lang feest op de Bocholt-
zerheide. Behalve de muzikale 
feestavonden met spetterende 
namen als The Dirty Daddies, 
L.A.vation (U2 Tribute), Great 
Queen Rats, Wir Sind Spitze 
en Domstürmer is er véél meer 
te doen. De kaartverkoop gaat 
hard, dus wacht niet te lang met 
het halen van kaarten om teleur-
stellingen te voorkomen. Koop 
uw kaarten bij Plus Bocholtz, De 
Witte Bazar in Simpelveld of on-
line via www.wdzestig.nl/tickets.
Maar niet voor niks is het motto 
van WDZestig: Vier Tsezame. 
Daarom wordt het u makkelijk 
gemaakt om naar WDZestig te 
komen (en vroeg of (waarschijn-
lijk) laat ook weer richting huis 
te gaan)!

Taxi Van Meurs brengt u  
gratis thuis
Om zoveel mogelijk mensen mee 
te kunnen laten vieren worden er 
gratis bussen van Taxi van Meurs 
ingezet. Daarmee wordt u op 
verschillende punten in het Heu-
velland, Simpelveld en Bocholtz 
opgepikt en na afloop weer terug 
afgezet. Kunt u lekker de auto la-
ten staan! Kijk verderop in deze 
Troebadoer of op www.wdzes-
tig.nl/info/busvervoer-parkeren/ 
voor de tijden en opstapplaatsen 
van de bussen. Komt u van ver-
der? Carpool dan gezamenlijk. 

Uiteraard zijn er voldoende par-
keerplaatsen beschikbaar in de 
buurt van het feestterrein. 

Gratis buitenpodium met 
Guido Staps, Evy Cratsborn, 
Max Skavelaar en Uplift!
We gaven het al aan: tijdens WD-
Zestig is er veel meer te doen 
dan alleen het muzikale avond-
programma. Zo is er op vrijdag 
een Seniorendag en spelenmid-
dag voor de basisschooljeugd, 
op zaterdag een voetbalclinic 
met freestyle voetballer Randy 
Koetsier en een groot miniveld-
toernooi en op zondag onder 
andere een wedstrijd tegen FC 
De Rebellen (waarover verderop 
meer), muziek van Blech Mich 
en Limburger Buben en de uit-
reiking van de hoofdprijzen van 
de jubileumloterij (met de knal-
ler van € 7.500). 
Op zaterdagmiddag is daarbij 
ook nog eens het buitenpodium 
goed gevuld, met optredens van 
singer-songwriters Evy Crats-
born, Guido Staps, Aäron en 
Ingo, met Max Skavelaar (de 
nieuwste ska-sensatie van Lim-
burg) en met de krachtige rocks-
ongs en dansbare pop van Uplift! 
Daarnaast zijn er nog een silent 
disco en een schirmbar. Wat dat 
zijn? Dat moet u zelf komen er-
varen. Feest gegarandeerd. En dit 
alles is gratis toegankelijk! Kijk 

voor de tijden en meer infor-
matie over de artiesten op www.
wdzestig.nl.

FC De Rebellen met Glenn 
Helder, Patrick Paauwe, Mar-
cel Meeuwis en John van Loen
Eerder zijn in de Troebadoer 
al de eerste namen bekend ge-
maakt van FC De Rebellen die 
het op zondagmiddag om 16.00 
uur opnemen tegen WDZ. Naast 
Glenn Helder, Ricky van den 
Bergh, Ken Leemans, Paul Jans, 
Andwele Slory, Arno Arts, Pa-
trick Pothuizen, Marcel Meeuwis 
en Pascal Bosschaart zijn nu ook 
de laatste namen bekend: Pa-
trick Paauwe, Rene van Dieren, 
Geoffrey Prommayon, Mounir 
Boualin (voetbalvlogger) en trai-
ner John van Loen! Ze heten De 
Rebellen omdat ze geregeld de 

woede op hun hals haalden van 
trainers, managers en bestuur-
ders. Soms ook van collega´s, 
sportjournalisten en de media. 
Maar ze werden en worden voor 
altijd op handen gedragen door 
hun supporters… omdat ze er 
altijd voor gaan. De wedstrijd 
staat onder leiding van oud-
topscheidsrechter Roelof Luinge 
(die voorzien van een headset 
tijdens de wedstrijd commen-
taar geeft). Na afloop heeft u nog 
even de tijd om met De Rebellen 
te proosten en vragen op ze af te 
vuren, terwijl DJ Ricky Ray u nog 
aan het dansen zal krijgen voor 
het buitenpodium! De wedstrijd 
is gratis toegankelijk.

Kortom, een bomvol programma 
dat u niet mag missen! En uitrus-
ten doet u maar na WDZestig.
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TREND POINT
DAMES- EN MANNENMODE
EINDERSTRAAT 11
6461 EM KERKRADE - centrum
045 - 545 21 04
admin@trendpointmode.nl

DAMESMODE

3 DOLLE WEKEN
VAN 13 T/M 31 AUGUSTUS

Wij willen ruimte maken voor  
onze nieuwe najaarscollectie in september

2e stuk 1,- Van toepassing
op alle merken o.a.:

Meyer, Culture, 
Fellows

* U betaald de originele prijs van het duurste artikel
In de maand augustus zijn wij di. t/m za. open tot 17.00 uur

3 halen 1 betalen
op een groot gedeelte van de dameszomercollectie

De mooiste jassen: e 35 - e 70
HERENMODE

Jassen v.a. e 79  Kolberts v.a. e 59

Nieuwe mindfulness training:
Start 23 september - 19.00 u

Voor meer info:
06-52303860

info@mindfulness-psychologie.nl
www.mindfulness-psychologie.nl

50 Jaar NOAD  
1969-2019
BOCHOLTZ - De wandelsportver-
eniging NOAD Bocholtz is op 
12 juli 1969 opgericht. In 2019 
bestaat wsv NOAD dus 50 jaar. 
Begonnen als een klein groepje 
wandelaars uitgegroeid tot een 
gezonde, goed functionerende 
vereniging van ruim 120 leden. 
Het jubileumjaar 2019 willen 
we nadrukkelijk gebruiken om 
NOAD nog meer op de kaart te 
zetten. Al onze wandelactivitei-
ten staan dit jaar in het teken van 
het 50 jarig bestaan. 

Feestprogramma
Uiteraard laten we deze mijlpaal 
niet ongemerkt voorbij gaan.
Op zaterdag 14 september 2019 
willen wij met leden en vrienden 
van NOAD het gouden jubileum 
officieel gevierd. 
De viering van het 50 jarig be-
staansfeest begint ’s middags met 
een H. Mis waarna op de trappen 
voor de kerk een groepsfoto van 
de jubilerende vereniging wordt 
gemaakt. Aansluitend worden 
de leden ontvangen met een 

aangeklede kop kof-
fie in een feestelijk 
versierde zaal in café 
Oud Bocholtz. Daar 
zullen 12 jubilarissen 
worden gehuldigd een 
interne bijeenkomst.
Om 19.00 uur start 
de openbare recep-
tie in café Oud Bo-
choltz waar iedereen 
die de jubilerende 
vereniging en haar 
(jubilerende) leden 
een warm hart toe-
draagt, uitgenodigd 
is om hen te komen 
feliciteren.

Open feestavond
Na afloop van de re-
ceptie start een open 
feestavond waar ie-
dereen van harte wel-
kom is. De muzikale 
omlijsting wordt ver-
zorgd door DJ Jo de 
la Haye alias Flügel. 
Tijdens de avond zul-
len er optredens zijn 
van de bekende duo’s 
“Domm en Dööl” en 
“Power Buam”. 

Bevrijdingsfeest 
Mechelen
 
MECHELEN - Op zaterdag 14 sep-
tember viert Mechelen 75 jaar 
bevrijding waarbij we stilstaan 
bij de gebeurtenissen tijdens het 
bevrijdingsjaar, maar ook onze 
dankbaarheid willen tonen naar 
onze bevrijders voor 75 jaar vrij-
heid. Tijdens deze dag vinden 
verschillende activiteiten plaats 
in Mechelen. Die zijn zowel over-
dag als in de avond. 
Zo zal tijdens deze dag de nieu-
we wedstrijdbuks gepresenteerd 
worden van schutterij St. Sebas-
tianus Mechelen. Na 25 jaar mag 
Lieske, zoals de huidige wed-
strijdbuks wordt genoemd, na 

een mooie periode, 
met zelfs een 5de plek 
bij het OLS in 1996, 
met pensioen. 
De buks zal deze dag 
gezegend en gepresen-
teerd worden, zodat 
de schutters er veilig 
mee kunnen schieten 
en weer mooie schiet-
prijzen binnen kun-
nen halen. Ook u kunt deze dag 
schieten met de nieuwe buks, u 
dient zich wel te legitimeren met 
geldig ID of paspoort. 
Maar zonder naam voor de buks, 
kan deze wedstrijdbuks zijn werk 
nog niet doen. Alle buksen bin-
nen de schutterij hadden name-
lijk een naam; oma Lies, Lies en 
de laatste Lieske. Om de nieuwe 

buks in gebruik te kunnen ne-
men zoeken we nog een naam. 
Heeft u een mooie, originele en 
passende naam geef dit dan door 
aan Huub Colen of mail naar 
st.sebastianusmechelen@gmail.
com. De mooiste naam wordt 
beloond met een mooie prijs! 
Mocht u nu nieuwsgierig zijn 
geworden, willen weten hoe de 
nieuwe buks gaat heten en zelf 
eens willen schieten met deze 
nieuwe buks, kom dan zaterdag 
14 september naar de Schutters-
weide in Mechelen en schiet mee 
voor een mooie prijs. Wanneer 
u mee wil schieten is legitimatie 
verplicht! Schiet u liever niet, 
er zijn ook nog andere activi-
teiten op de Schuttersweide aan 
de Hoofdstraat te Mechelen. We 
zien u graag zaterdag 14 en zon-
dag 15 september.

Op zondag 15 september vindt 
op bovengenoemde locatie een 
bevrijdingsmarkt plaats. De or-
ganisatie van deze markt is in 
handen van Schutterij St. Sebas-

tianus Mechelen en vindt plaats 
vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur op 
de Schuttersweide aan de Hoofd-
straat te Mechelen. 
Standhouders uit verschillende 
branches zullen zich presenteren 
en verkopen. Maar ook u kunt 
zich aanmelden om u handel 
te presenteren en u spulletjes te 
verkopen, geen eet- en drinkwa-
ren (uitgezonderd zelfgemaakte 
producten in een afgesloten 
fles/pot). De huurprijs voor een 
kraam bedraagt 20 euro.
Wanneer u de markt komt be-
zoeker bedraagt de entree € 
2,- per persoon inclusief 1 con-
sumptie, kinderen zijn gratis. 
Parkeren voor bezoekers kan 
bij de Heerenhofweg of Dokter 
Janssenplein. Mocht u vragen 
hebben of informatie willen over 
het huren van een kraam, dan 
kunt u mailen naar 
stsebastianus1657@gmail.com
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leo’s haarstudio
kloosterstraat 4 - simpelveld

045-5442321
jolandakers@kpnmail.nl

www.leoshaarstudio.nl

Woensdagmiddag dicht!

Kleding: 1+1 gratis!

Vossenjacht bij 
Scouting St. Martinus
MECHELEN - Op VRIJDAGAVOND 23 
AUGUSTUS organiseert Scouting 
St. Martinus wederom een Vos-
senjacht voor jong en oud. Vanaf 
18.30 uur tot 20.30 uur wordt er 
in groepjes gezocht naar bijzon-
dere, opvallende mensen in Me-
chelen. Lukt het je om alle vossen 
te vinden?
Vertrekpunt is het scoutingge-
bouw, gelegen achter de brand-
weerkazerne. Het adres is Bom-
merigerweg 3a te Mechelen.
De deelname is gratis en na af-
loop is er iets lekkers bij een ge-
zellig kampvuur.
Heb je zin om mee te zoeken, 
geef je dan op via info.stmarti 
nus@gmail.com. Geef dan aan 
met hoeveel volwassenen en kin-
deren jullie deelnemen en ver-
geet niet je naam te vermelden.
Wacht niet te lang, want vol is 
vol. Graag tot dan, Scouting St. 
Martinus!

Snuffelmarkt & 
kunstexposities
SCHEULDER - Op zondag 25 au-
gustus wordt in Scheulder weer 
een sfeervolle kunstexpositie en 
markt georganiseerd. Het eve-
nement, dat de negende editie 
beleeft, is voortgekomen uit het 
buurtfeest dat in de jaren tachtig 
voor het eerst werd gehouden.
De organisatie van De Zondag 
van Scheulder is in handen van 
de stichting Gemeenschapshuis 
Scheulder. Meer dan 70 vrijwil-
ligers werken mee aan de orga-
nisatie van dit mooie evenement.
De opbrengst van het evenement 
wordt gebruikt voor de exploi-
tatie van het dorpshuis, dat de 
thuisbasis is van veel verenigin-
gen uit het dorp. De zondag van 
Scheulder versterkt hiermee dus 
niet alleen de financiële basis van 
de verenigingen in het dorp maar 
dus ook de onderlinge binding.
Diverse kunstenaars uit Scheul-
der en omgeving exposeren 
zondag hun werken op binnen-

pleinen van diverse boerderijen 
tijdens De Zondag van Scheulder. 
Er is een breed scala van kunste-
naars te vinden die op de prach-
tige locaties rondom 
gemeenschapshuis 
het Scheulderheuks-
ke exposeren. Naast 
de kunstwerken kan 
men dus ook genie-
ten van de mooie 
oude binnenpleinen 
die speciaal voor deze 
dag zijn geopend. 
Naast de kunstexpo-
sities is er ook een 
gezellige snuffel-
markt met een eet-en 
drankbuffet en live 
muziek.
Rondom de ingangen 
is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid. 
Verder is er een be-
waakte fietsenstal-
ling. De entree is 1,50 
Euro (vanaf 16 jaar).
Voor inschrij-
ving voor de markt 
en informatie 

over deze activiteit kunt u te-
recht op onze internet site:  
www.dezondagvanscheulder.com

Expositie  
Marloes de Boer
GULPEN/WITTEM - Van 20 juni t/m 
eind september 2019 exposeert 
Marloes de Boer haar kunst in 
de vitrinekasten in bibliotheek 
Gulpen-Wittem. Een poos gele-
den heeft Marloes een expositie 
van schilderijen gehad in de bi-
bliotheek. Maar deze creatieve 
duizendpoot maakt nog meer. 
Vanaf 20 juni exposeert Marloes 
in de vitrinekastjes van Biblio-
theek Gulpen-Wittem met een 
varia aan creatieve talenten. Er 

is papierkunst, minischilderijen, 
bijouterie en nog meer te zien.

Hoeskamers
Liever niet te ver de deur uit om 
boeken te lenen? Elke maand 
hebben wij op verschillende 
plekken bij u in de buurt een 
pop-up bieb staan. Zie hieron-
der wanneer we bij u in de buurt 
zijn:
Eys - Elke 3e woensdag van de 
maand in het Agathahöfke
Gulpen - Elke 3e donderdag 
van de maand in bibliotheek 
Gulpen-Wittem
Mechelen - Elke laatste vrijdag 

van de maand in de 
Vitalishof
Partij - Elke 1e don-
derdag van de maand 
in café herberg De 
Remise
Slenaken - Elke 1e 
maandag van de 
maand in hotel Berg 
& Dal
Wahlwiller - Elke 
1e woensdag 
van de maand in 
gemeenschapshuis.
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Vijlerhof:
Iedere dag ontbijtbuffet 

van 8 tot 10 uur                  
Zondags van 8 tot 12 uur

Elke zondag brunchbuffet 
van 12 tot 14 uur

Prachtig uitzicht vanuit 
ons restaurant,
Heerlijk terras.

Lunch en Diner                     
van 12.30 tot 20 uur 

7-14-21 AUG

Vijlerhof 
BBQ Nights

Live muziek,
BBQ en 

Cocktails

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

Quirinuswandelingen 
van en naar Wahlwiller
NIJSWILLER - Op zaterdag 7 sep-
tember a.s., tijdens het Quirinu-
soctaaf, organiseert de parochie 
van Wahlwiller wederom twee 
pelgrimswandelingen. Voor de 
stevige wandelaars is er een 
30 km. lange tocht vanuit het 
Eifeldorpje Rott, vanwaar ruim 
honderd jaar geleden de Quiri-
nus-verering naar Wahlwiller is 
gekomen; tegelijkertijd is er voor 
de andere wandelliefhebbers een 
rondwandeling van 12 km vanuit 
Wahlwiller naar het pelgrims-
kerkje van Holset. De wandeling 
van Rott (bij Roetgen, ten zuiden 
van Aken), naar Wahlwiller be-
gint in het om 08.45 uur met een 
pelgimsontbijt aangeboden door 
de parochie Rott en aansluitend 
een korte wegzendviering in de 
kerk. De landschappelijk fraaie 
‘drielandentocht’ gaat o.a. via 
Lichtenbusch (B), de bron van 
de Geul, het Aachener Wald, het 
Drielandenpunt en het pelgrim-
splaatsje Holset. 
Daar worden de pelgrims opge-
wacht door andere belangstel-
lenden die de kortere rond-wan-
deling vanuit Wahlwiller maken. 
Deze alternatieve wandeling van 
12 km. begint om 13.00 uur aan 
het kerkje van Wahlwiller en gaat 
via Oud-Lemiers naar Holset, 

waar de pelgrims uit Rott wor-
den opgewacht. Na een geza-
menlijke pauze en een gebed bij 
de Lourdesgrot aan het Genove-
vakerkje leggen beide groepen 
samen de laatste 6 km. af naar 
Wahlwiller. Daar wordt rond 
17.15 uur de dubbele pelgrimage 
afgesloten met een korte bezin-
ning en zegening met de relikwie 
van de H. Quirinus. Daarna staat 
een heerlijke pelgrimssoep met 
brood voor u klaar. 
Voor een tegemoetkoming in de 

kosten is er de mogelijkheid voor 
een vrije gave bij de gezamenlijke 
afsluiting in de kerk. Aanmelden 
vóór maandag 2 september!
De wandelaars voor de lange 
wandeling worden om 08.00 uur 
vanuit Wahlwiller per auto weg-
gebracht naar Rott. Wandelaars 
én chauffeurs kunnen zich daar-
voor aanmelden bij dhr. Mar-
cel Ploemen (043-4512060 of 
0633883955) e-mail: 
menmploemen@home.nl

IVN - dagwandeling 
bij onze buren
SIMPELVELD/EYS - Zondag 18 au-
gustus organiseren de lokale 
IVN afdelingen Bocholtz-Sim-
pelveld en Eys een 14 km lange 
wandeling. Deze voert ons door 
het golvende landschap van 
Gemmenich, Plombières en Mo-
resnet-Chapelle met prachtige 

vergezichten en over een stuk 
oude spoorlijn 39. De wandeling 
start om 9.30 uur op de Vaalser-
berg vanaf de parkeerplaats bij 
de Wilhelminatoren, Viergren-
zenweg 230, 6291BX Vaals. De 
middagpauze is in Moresnet-
Chapelle. Na de pauze lopen 
we via het Preuswald terug naar 
onze startplaats. Plaatselijk kan 
het, al naar gelang de weersom-
standigheden, modderig zijn. 

Stevige wandelschoenen aanbe-
volen. Vertrek vanaf de Markt 
in Simpelveld om 9.00 uur. Car-
poolen is mogelijk voor € 2,50 
per persoon. Het meelopen als 
het meereizen is geheel voor ei-
gen risico. Ook niet leden van het 
IVN zijn van harte welkom om 
aan deze activiteit deel te nemen.
Inlichtingen: Math Kockelkoren 
045-5443342 / Constance Ker-
remans 043-4506270
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Helpt u ons in de strijd tegen onkruid?

E	  Openingstijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 
Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 
Tijdens de openingstijden kunt u vrij binnenlopen.  
Maakt u liever van tevoren een afspraak? Dat kan tijdens openingstijden.  
Bel voor een afspraak 045 544 83 83.

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

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

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

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

E  Meldpunt overlast
  Heeft 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 instantie(s). Deze professionals zorgen voor de 
afhandeling van de overlastsituatie.

  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 politie, 
brandweer of ambulance).

Sinds 2016 mag de gemeente geen chemi‐
sche onkruidbestrijding meer uitvoeren op 
verhardingen. Dat betekent dat we niet meer 
over onkruidbestrijding praten maar over on‐
kruidbeheersing. Beheersing geeft al aan dat 
wij moeten gaan accepteren dat her en der
onkruid zal blijven staan. 

De gemeente voert de onkruidbeheersing uit 
met de inzet van de RD4 en enkele medewer‐
kers van WOZL.

Mensen die een tuintje hebben weten dat 
onkruidgroei afhankelijk is van weersomstan‐
digheden. In periodes met warme tempe‐
raturen en een beetje regen groeit onkruid 
heel erg snel. Dit is ook van toepassing in de 
openbare ruimte. Waar ze vandaag onkruid 
weg hebben gehaald staat er overmorgen 

weer nieuw onkruid. Het is bij ‘ongunstige’ 
weersomstandigheden dweilen met de kraan 
open.

Ondanks de inzet van de RD4 en onze 
medewerkers gaat het niet lukken om al het 
onkruid weg te krijgen. Daarom kunnen wij 
uw hulp heel goed gebruiken. We hopen dat 
u na het lezen van dit artikel genegen bent 
om het onkruid vóór uw perceel op het trot‐
toir of in de goot zelf te verwijderen Hierdoor 
hebben onze medewerkers meer tijd over om 
onkruid te verwijderen op plekken die niet 
voor woningen liggen. 

Wij vragen uw hulp om samen het dorp 
toonbaar te houden
U kunt ons helpen door voor uw huis/perceel 
het onkruid te verwijderen op de verhardin‐

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

Het verwijderen van onkruid voor uw perceel 
en het schoonhouden van de goot kost u op 
jaarbasis maar een paar minuten tijd. Als u 
meewerkt, doet u uzelf een plezier, de mede‐
werkers van WOZL en uw buurt omdat deze 
leefbaar blijft. 

We gaan ervan uit dat de inwoners van onze 
gemeente bereid zijn om deze positieve bij‐
drage te leveren om samen onze dorpen/ge‐
huchten schoon te houden. Daarvoor zeggen 
we bij voorbaat: bedankt voor uw hulp!

Samen maken we regio Parkstad beter. 
Goede ideeën van enthousiaste bewo-
ners vragen om ondersteuning!
Brengt jouw idee mensen bij elkaar, maakt 

het de omgeving mooier, of komt het de 
buurt op een andere manier ten goede? IBA 
Parkstad nodigt alle enthousiaste bewoners 
met goede ideeën uit om onze omgeving 

nog beter te maken. Als bewoner ken je de 
buurt, de bewoners en het verenigingsleven 
het beste, dus vertel ons jouw idee! Geen 
ingewikkeld projectplan, maar eenvoudig 

Bewoners maken Parkstad
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het onkruid te verwijderen op de verhardin‐

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

Het verwijderen van onkruid voor uw perceel 
en het schoonhouden van de goot kost u op 
jaarbasis maar een paar minuten tijd. Als u 
meewerkt, doet u uzelf een plezier, de mede‐
werkers van WOZL en uw buurt omdat deze 
leefbaar blijft. 

We gaan ervan uit dat de inwoners van onze 
gemeente bereid zijn om deze positieve bij‐
drage te leveren om samen onze dorpen/ge‐
huchten schoon te houden. Daarvoor zeggen 
we bij voorbaat: bedankt voor uw hulp!

Samen maken we regio Parkstad beter. 
Goede ideeën van enthousiaste bewo-
ners vragen om ondersteuning!
Brengt jouw idee mensen bij elkaar, maakt 

het de omgeving mooier, of komt het de 
buurt op een andere manier ten goede? IBA 
Parkstad nodigt alle enthousiaste bewoners 
met goede ideeën uit om onze omgeving 

nog beter te maken. Als bewoner ken je de 
buurt, de bewoners en het verenigingsleven 
het beste, dus vertel ons jouw idee! Geen 
ingewikkeld projectplan, maar eenvoudig 

Bewoners maken Parkstad
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E Belangrijke telefoonnummers
 Alarmnummers
  Alarmnummer Ambulance/ 

Brandweer/Politie 112

 In niet-levensbedreigende situaties
 Brandweer 088 450 74 50
 Politie (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
 Nationaal storingsnummer 
  gas en stroom 0800 90 09
 Kabel (€ 0,10/min.)  0900 18 84
 Water (gratis)  0800 023 30 40

 Telefonische hulpdiensten
 Kindertelefoon (gratis)  0800 04 32
 Korrelatie (€ 0,15/min.) 0900 14 50
 Sensoor (€ 0,05/min.) 0900 07 67
 Veilig Thuis 0800 20 00

met je eigen woorden. Vervolgens zal het 
bewonerspanel, binnen 6 weken, besluiten 
welke ideeën worden opgenomen in het 
bewonersfonds.

Samen tot de beste ideeën
Om initiatieven vanuit de inwoners van 
Parkstad te stimuleren heeft IBA een panel 
samengesteld. Het panel beschikt over een 
hoop expertise, maar werkt graag samen 
met de inwoners van Parkstad. Het panel van 
Parkstedelingen beoordeelt de initiatieven, 
maar ook de populariteit in de buurt telt 
mee. Bewoners kunnen de inzendingen op de 
IBA website bekijken en een stem uitbren‐
gen. Zo komen we samen tot de beste ideeën 
en maken we Parkstad beter. Mooi toch?

Hoe werkt het?
Iedereen kan meedoen! Heb je een idee voor 
je straat, park, buurt of vereniging, groot of 
klein! Deel het met ons.

Tip ons!
Ken je een project dat ondersteuning ver‐
dient? Laat het ons weten. Betrokkenheid 
bij een project is geen voorwaarde om een 
project aan te dragen. Draag jij een project 
een warm hart toe of vind je het gewoon 
een fantastisch project? Tip ons! Wie weet 
kunnen we dit project wel opnemen in het 
bewonersfonds. 
Kijk op www.bewonersmakenparkstad.nl 

Bij het aanvragen, vernieuwen of verlengen 
van een rijbewijs moet in een aantal gevallen 
een gezondheidsverklaring worden aange‐
vraagd, bijvoorbeeld:

•  Bij aanvraag van uw eerste rijbewijs en bij 
iedere nieuwe rijbewijscategorie;

•  u bent 75 jaar of ouder en wilt uw rijbewijs 
verlengen;

•  u heeft een medische beperking of gezond‐
heidsklachten die uw rijvaardigheid kunnen 
beïnvloeden.

Het is op dit moment erg druk bij het CBR. 
Daarom is het verstandig om minimaal vijf 
maanden voordat uw rijbewijs verloopt de 
Gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u 
problemen met uw gezondheid? Dan advi‐
seren we u om zes maanden van tevoren de 
Gezondheidsverklaring in te vullen. De hier‐
voor benodigde formulieren zijn verkrijgbaar 
bij de balie burgerzaken in het gemeentehuis. 
Meer informatie vindt u op https://www.rdw.
nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/
medisch-geschiktheid

Rijbewijs verlengen? 
Tijdig gezondheidsverklaring indienen!

Vanaf 1 augustus 2019 geldt een verbod op 
het dragen van gezichtsbedekkende kleding 
in onderwijsinstellingen, zorginstellingen, 
in het openbaar vervoer en in overheidsge‐
bouwen. Het verbod geldt dus ook in het 
gemeentehuis. Het gaat bijvoorbeeld om een 
integraalhelm, een bivakmuts of een nikab. 

Op andere plekken en op straat mag u nog 

steeds gezichtsbedekkende kleding dragen. 
De politie kan u wel vragen de gezichtsbedek‐
kende kleding af te doen als dat nodig is voor 
identificatie.

Boete bij overtreding
Draagt u toch gezichtsbedekkende kleding 
op een locatie waar dit verboden is? Dan kan 
een medewerker van de locatie u vragen om 

de gezichtsbedekking af te doen of de locatie 
te verlaten. Doet u dit niet? Dan kan de 
politie worden ingeschakeld en riskeert u een 
boete. Er gelden wel een paar uitzonderin‐
gen. U mag uw gezicht bedekken als dit nodig 
is voor werk of voor sport of bij evenemen‐
ten. Denk daarbij aan een feest. 

Verbod op dragen van gezichtsbedekkende kleding

Het is heel populair om massaal ballonnen op 
te laten tijdens feestjes, openingen of andere 
evenementen. Voor natuur en milieu zijn de 
gevolgen echter rampzalig. 

Leuke alternatieven
Dieren zien ballonnen aan voor voer of raken 
verstrikt in de touwtjes die aan de ballonnen 

hangen met de dood tot gevolg. Hoewel het 
rubber van de ballon zelf – anders dan de 
plastic touwtjes en ventielen – in principe 
wel vergaat, kan dat enkele jaren duren. Wij 
willen u daarom oproepen zo min mogelijk 
gebruik te maken van ballonnen. Er zijn veel 
alternatieven voor het oplaten van ballonnen 
die net zo leuk zijn en geen schade toe‐

brengen. Denk aan het oplaten van vliegers, 
bellen blazen, een lampionnenoptocht, het 
branden van kaarsjes, samen iets planten of 
een verloting.

Oplaten ballonnen slecht voor natuur en milieu



weekblad d’r Troebadoer nr. 33 | dinsdag 13 augustus 2019 10



11weekblad d’r Troebadoer nr. 33 | dinsdag 13 augustus 2019 



weekblad d’r Troebadoer nr. 33 | dinsdag 13 augustus 2019 12 IIIgemeenteberichten Simpelveld  |  nr. 33  |  dinsdag 13 augustus 2019

Officiële 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: kappen Alnus glutinusa
 Locatie:  Dr. Ottenstraat ongen.  

Simpelveld
 Datum ontvangst: 18 juli 2019
 Dossiernummer: 118154

E Voor:  Legalisatie dakkapel voorzijde 
vergroten en plaatsen achterzijde

  Locatie:  Vlengendaal 35,  
6351 HB Bocholtz

 Datum ontvangst: 20 juli 2019
 Dossiernummer: 118338

E Voor: Realiseren afvoerpijp langs zijgevel 
  Locatie:  Min. Ruijsstraat 14a,  

6351 CK Bocholtz
 Datum ontvangst: 23 juli 2019
 Dossiernummer: 118427

E Voor: Kappen wilg 
  Locatie:  Hoogenbergervoetpad ongen. 

Simpelveld
 Datum ontvangst: 24 juli 2019
 Dossiernummer: 118470

E Voor: Bouwen woonhuis 
  Locatie:  De Pomerio 10,  

6351 EK Bocholtz
 Datum ontvangst: 30 juli 2019

 Dossiernummer: 118690

E Voor: Bouwen garage 
  Locatie:  Romeinenstraat 10,  

6369 CG Simpelveld
 Datum ontvangst: 31 juli 2019
 Dossiernummer: 118697

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

E  Kennisgeving vergunningsvrij

Het college van burgemeester en wethou‐
ders van Simpelveld maakt bekend dat in 
het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de volgende aanvraag ver‐

gunningvrij is:

E Voor: kappen boom
• Locatie:  Baneheiderweg 7,  

6351 JP Bocholtz
 Verzenddatum: 22‐07‐2019

 Dossiernummer: 117319

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 
vergunning kunt u geen bezwaar of zienswij‐
zen indienen.

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: Kappen 19 bomen
  Locatie:  Schoolstraat 40,  

6351 EJ Bocholtz
 Verzenddatum: 22 juli 2019
 Dossiernummer: 116602

E Voor: Realiseren afvoerpijp langs zijgevel 
  Locatie:  Min. Ruijsstraat 14a,  

6351 CK Bocholtz
 Verzenddatum: 30 juli 2019
 Dossiernummer: 118427

E Voor: Kappen Fraxinus excelsior 
  Locatie:  Akerveldweg ongenummerd 

Simpelveld
 Verzenddatum: 30 juli 2019
 Dossiernummer: 117796

E Voor: Plaatsen wegkruis 
  Locatie:  Kruising Rouwkoulerweg –  

Helweg te Bocholtz
 Verzenddatum: 30 juli 2019
 Dossiernummer: 117822

E Voor: Kappen Alnus glutinosa 
  Locatie:  Dr. Ottenstraat ongenummerd 

Simpelveld
 Verzenddatum: 1 augustus 2019
 Dossiernummer: 118154

E Voor:  Het tijdelijk wijzigen van het 
gebruik van het pand ten behoeve 
van reguliere bewoning. Het be‐
treft 5 wooneenheden voor een 

E Portefeuilleverdeling
Burgemeester mr. R. de Boer: 
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding, 
Handhaving Milieu en Bouw‐ en Woningtoezicht, Economie, Financiën, 
Dienstverlening, Informatisering en Automatisering, Communicatie, Interge‐
meentelijke Samenwerking, Euregionale zaken, Personeel en Organisatie. .

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
  Heeft u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan 

vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers. 
 
 Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.
  Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact 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 

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

is.
 
 Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twitter, Facebook
en Instagram

Belanghebbende kan ten aanzien van dit 
voornemen tot 22-08-2019 schriftelijk een 

zienswijze indienen en/of aangifte doen van 
de verhuizing naar een nieuw adres.

E  Voornemen ambtshalve  
uitschrijving uit de basis- 
registratie personen 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 heeft voldaan aan de verplich‐
ting gesteld in de Wet BRP. Daarin staat dat 
de burger verplicht is om binnen vijf dagen 
voor vertrek naar het buitenland hiervan 

schriftelijk aangifte te doen bij het college 
van burgemeester en wethouders van de 
woongemeente.  
De Algemene wet bestuursrecht geeft de ge‐
meente de mogelijkheid om het voornemen 
ambtshalve uitschrijving te publiceren als 
de bekendmaking niet kan geschieden door 

toezending aan belanghebbende. 
Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
hebben het voornemen de volgende persoon 
per de hieronder aangegeven datum uit te 
schrijven uit de basisregistratie personen 
(BRP).

 Naam en voorletters geboortedatum datum uitschrijving
* Režić, B. 02-08-1959 24-07-2019

periode van maximaal 2 jaar om 
verloedering te voorkomen.

  Locatie:  Schoolstraat 30,  
6351 EJ Bocholtz

 Verzenddatum: 5 augustus 2019
 Dossiernummer: 116483

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de 
documenten inzien tijdens de openingstijden 
of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan 
kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes 
weken de tijd (vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
‐  een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;
‐  waarom u het niet eens bent met de beslis‐

sing;
‐  uw naam, adres en de datum waarop u het 

bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college 
van burgemeester en wethouders, postbus 
21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg 
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐
mond. Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden getroffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt 
door de griffie van de rechtbank geïnfor‐
meerd over de hoogte van het griffierecht en 
de wijze van betaling.

E  Evenementenvergunningen

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

E  Het houden van de Kampweek van Kinder‐
vakantiewerk Bocholtz van maandag 12 
augustus tot en met vrijdag 16 augustus 
2019 aan de Aretsbosweg 15 in Bocholtz, 
gemeente Simpelveld op de percelen gele‐
gen bij het sportcomplex Bocholtzerheide 
(PHV de Speurder en Sportclub ’25).

E  Het houden van het evenement Mei I 
Vaare op zaterdag 17 augustus en zondag 
18 augustus 2019 bij kasteel de Bongard, in 
een schuur op het adres Schoolstraat 40 te 
Bocholtz, gemeente Simpelveld. Daarnaast 
wordt er door het college ontheffing ex. 
artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik 
van een geluidsinstallatie en/of levende 
muziek. 
De burgemeester verleend ontheffing voor 
het houden van een optocht op zondag 18 
augustus 2019 vanaf 10:35 uur tot uiterlijk 

11:30 uur op de route: Pastoor Neujean‐
straat – Julianastraat – Wilhelminastraat – 
Doctor Nolensstraat – Heiweg – Kerkeveld 
– Groeneweg – Schoolstraat. 
 
Een standplaatsvergunning is verleend 
voor de verkoop van etenswaren gedu‐
rende het evenement. Een ontheffing is 
verleend door de burgemeester voor het 
schenken van zwak alcoholhoudende drank 
op grond van artikel 35 Drank- en Horeca‐
wet (DHW). 
Burgemeester en wethouders verlenen 
ontheffing voor het tijdelijk aanbrengen 
van reclameborden gedurende de periode 
29 juli tot en met 18 augustus 2019 op 
Route A en Route C.

De stukken liggen vanaf heden 6 weken na 
verzenddatum, ter inzage in het gemeente‐
huis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet 
eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar 
maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd 
(vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
‐  een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;
‐  waarom u het niet eens bent met de beslis‐

sing;
‐  uw naam, adres en de datum waarop u het 

bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemees‐
ter van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG 
Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet 
de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 
voorlopige voorziening verzoeken bij de 
Voorzieningenrechter van Rechtbank Lim‐
burg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een 
voorlopige voorziening kan door de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank worden 
getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. Van de 
verzoeker van een voorlopige voorziening 
wordt een griffierecht geheven. U wordt door 
de griffie van de rechtbank geïnformeerd 
over de hoogte van het griffierecht en de 
wijze van betaling.
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WDZ jubilarissen
BOCHOLTZERHEIDE - Tijdens de fes-
tiviteiten van 60 jaar WDZ gaat 
de vereniging haar 22 jubilaris-
sen op twee momenten huldigen. 
Op donderdag 22 augustus vindt 
tijdens het “Gala der Kampioe-
nen” de interne huldiging plaats 
en op zondagmiddag 25 augus-
tus is van 14.00 - 15.30 uur de 
receptie in de feesttent.

Onze jubilarissen:
Ben Consten (60)
Ben, zoon van de eerste voor-
zitter van WDZ Juup Consten, 
speelde jaren op het eerste elftal 
en was daar de rots in de bran-
ding. Zijn onverzettelijkheid is 
kenmerkend voor Ben. Het be-
drijf van Ben, confectieatelier 
Consten, is jarenlang sponsor 
geweest van WDZ. 

Herman Hamers (60)
Herman is een van de oprichters 
van WDZ. Hij speelde in het der-
de elftal. Vier jaar was hij tweede 
secretaris en een aantal jaren was 
hij leider van het 6e elftal. Hij was 
voorzitter van het ‘feestcomité 
’40 jaar RK vv WDZ’. Herman is 
lid van de onderhoudsgroep van 
de sportaccommodatie en lid 
van de ‘commissie Wel en Wee’.

Jeu Hamers (60)
Jeu is ook een van de oprichters 
van WDZ. Samen met Zef Merx 
vormde hij het eerste terrein-
knechten duo van de vereniging. 
Tot eind jaren zestig speelde Jeu 

in het eerste elftal. Een blessure 
dwong hem tot stoppen en hij 
werd leider en scheidsrechter 
bij de jeugd en senioren en dat 
27 jaar lang. Ruim 23 jaar heeft 
Jeu met zijn echtgenote Trautje 
en vijf andere echtparen achter 
het buffet van het clubhuis ge-
staan. Van 1987 t/m 1995 was 
hij bestuurslid, waarvan zes jaar 
als voorzitter. Hij is lid van de 
onderhoudsgroep. 

Jacques Huppertz (60)
Ruim zeven seizoenen voetbalde 
Jacques in het tweede elftal en 
vervolgens enkele jaren bij de 
veteranen. Zijn vele verdiensten 
voor WDZ liggen vooral in de 
bouw en het onderhoud van de 
huidige accommodatie. Als tim-
merman maakte hij de eerste 
doelpalen en doellat op het oude 
terrein.

Funs Maassen (60)
Funs speelde in diverse senio-
ren elftallen en bij de veteranen. 
In het seizoen 1981-1982 werd 
hij kampioen met WDZ 3. Op 
woensdag speelt hij tegenwoor-
dig mee bij het wandelvoetbal.

Jo Vliex (60)
Door een vervelende enkelbles-
sure moest Jo noodgedwongen 
stoppen met voetballen op het 
tweede elftal. Als aannemer was 
Jo actief betrokken bij de bouw 
van de eerste kleedlokalen op het 
nieuwe veld. Hij is meer dan twee 
decennia bestuurslid geweest van 
de supportersclub.

Joep Wetzels (60)
Ruim vijftien jaar heeft Joep 
gevoetbald tot hij in 1975 de 
schoenen definitief opborg. Hij 
speelde als linksbuiten in het 
tweede en derde team. Negen 
jaar was hij leider van het tweede 
elftal en tien jaar van het eerste. 
In bouw, verbouw en onderhoud 
van de accommodatie is Joep al-
tijd van de partij. Jaren heeft hij 
de materialen onderhouden tot 
het wassen van de tenues toe. 
Allerlei activiteiten, waaronder 
het carnavalsgebeuren, zette hij 
op touw en stond met echtge-
note Lenie achter de bar. Bijna 
30 jaar, van 1972 tot 2000, is Joep 
bestuurslid van WDZ geweest, 
waaronder 16 jaar penningmees-
ter. Na al die jaren is hij nog altijd 
het aanspreekpunt op het WDZ 
complex. “Dat moet je Joep vra-
gen”, is een gevleugelde uitspraak 
in onze vereniging.

Karel Wetzels (60)
Hij begon onder de lat van het 
tweede elftal. Hij heeft jaren in 
het derde en vierde elftal ge-
speeld en met het vierde werd hij 
in het seizoen ’69-’70 kampioen. 
Enige jaren was hij leider van het 
6e elftal. Hij startte met het op-
halen van oud-papier, hij draaide 
in 25 jaar heel wat kantinedien-
sten samen met zijn vrouw Tiny 
en zwager Jeu, hij bouwde mee 
aan de kleedlokalen, kantine en 
bestuurskamer. Hij is lid van 
de onderhoudsgroep en de wel 
en wee commissie. Hij bewaakt 
het archief en als verwoed fil-

mer heeft Karel jarenlang vele 
leuke gebeurtenissen voor WDZ 
vastgelegd. Karel is de geestelijk 
vader van de WDZ mascotte ’t 
Juupje.

Michel Nicolaye (50) 
Michel speelde in alle jeugd-
teams en alle seniorteams en 
bij de veteranen. Later werd 
hij jeugdtrainer van alle jeugd-
teams en van het meisjesteam. 
Hij was 12 jaar voorzitter van 
de jeugdafdeling. Hij is actief als 
verenigingsscheidsrechter, voor-
zitter van de kantinecommissie 
en trainer en grensrechter bij het 
vrouwenteam. 

René Flekken (40) 
René speelde op alle jeugdteams. 
Na een onderbreking van het lid-
maatschap ging hij vervolgens 
bij de senioren voetballen en 
later bij de veteranen. Naast het 
voetballen is of was hij jeugdlei-
der, jeugdtrainer, bestuurslid en 
penningmeester jeugdafdeling, 
trainer dameselftal, wedstrijd-
secretaris jeugd en senioren, 
bestuurslid senioren, consul, 
interim-trainer van het 1e elftal, 
leider 2e en 3e elftal, lid commis-
sie accommodatie en voetbal-
technische commissie. 

Wim Huppertz (40) 
Wim speelde in de D- tot en 
met de A-jeugd. Bij de senioren 
speelde hij in het 4e en het 6e 
elftal en nu nog voetbalt hij bij 
de veteranen. Bij deze afdeling is 
hij penningmeester. Deze functie 
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bekleedt hij ook in het feestco-
mité WDZestig. 

Koen Brands (25)
Koen begon bij de bambini met 
moeder Toos als trainer. Na op 
alle jeugdteams te hebben ge-
speeld belandde Koen via het 
tweede elftal, waarmee hij in 
2011 kampioen werd, op het 
eerste elftal en daar is hij nog 
steeds een vaste kracht. Hij is 
actief geweest als jeugdleider 
en als lid van de leiding van het 
jeugdkamp. 

Stijn Brands (25)
Ook Stijn begon bij moeder Toos 
bij de bambini. Hij speelde in 
alle jeugdteams en bij de over-
stap naar de senioren behaalde 
hij met de selectie de dubbel: 
kampioen met het tweede elftal 
en promotie met eerste elftal en 
in dat team speelt hij nog steeds.
Hij is voorzitter van de PR-
commissie van WDZestig en lid 
van de PR commissie van WDZ 
als tekstschrijver. Hij maakt 
deel uit van de leiding van het 
jeugdkamp. 

Ed Donners (25)
Ed is nooit als voetballer uit-
gekomen voor WDZ. Hij was 
jeugdleider en medeorganisator 
van het jeugdkamp, waarbij hij 
en zijn vrouw Ine verantwoorde-
lijk waren voor de catering. 

Nic Höppener (25) 
In de jaren 1959 tot 1969 speelde 
Nic in de jeugdteams van WDZ. 
Hij speelde enkele wedstrijden 
bij de senioren, maar toen ging 
het meisje voor het voetballen. 
In 1994 meldde WDZ zich weer 
met de vraag of hij op gezette tij-
den achter de bar kon plaatsne-
men en dat deed hij. Bij allerlei 
festiviteiten van WDZ is er vaak 
een gebrek aan parkeerplaatsen 
en dan kan er altijd een beroep 
op hem gedaan worden voor ex-
tra parkeerplaatsen in zijn wei.

Harry Lipperts (25)
In het jaar van trouwen maakte 
Harry de overstap naar WDZ. 
Hij speelde enkele jaren bij het 
1e en 2e elftal en welgeteld 2 
wedstrijden bij de veteranen. Hij 
is meer dan 10 jaar jeugdleider, 
leider van d’r Sjelleboomkloep, 

10 jaar bestuurslid en bestuurslid 
van het feestcomité “WDZestig” 
en hij was leider bij vele jeugd-
kampen en bestuurslid van het 
feestcomité “50 jaar WDZ”. 

Bart Pluijmaekers (25)
Na het B- en A-jeugdteam speel-
de Bart bij het eerste, tweede, 
derde en vierde eftal. Nu is hij bij 
de veteranen de vaste rots in de 
branding onder de lat. 

Marc Schröder (25 jaar lid)
Marc speelde in alle jeugdteams 
en is nu al 12 jaar vaste kracht 
van het eerste elftal. Hij organi-
seert mede de seizoensafsluiting, 
is teamleider bij het WDZ-jeugd-
kamp en is jeugdleider geweest. 

Koen Schnackers (25)
Koen doorliep bij de jeugd alle 
categorieën en na de overstap van 
de jeugd naar de senioren is hij 
een vaste waarde bij de selectie 1 
en 2. Bij de jeugd werd hij meer-
dere malen kampioen en in 2011 
met het tweede elftal. Hij is actief 
in de commissies jeugdkamp, af-
sluiting seizoen, selectieweekend 
en voor WDZestig bij de com-

missie buitenprogramma.

Danny Stommen (25)
Nadat hij in de jeugd op alle 
teams gespeeld had werd Danny 
jarenlang een vaste kracht op het 
middenveld van de selectie van 1 
en 2. Nu voetbalt hij in het derde. 
Hij is lid van de organisatie van 
het WDZ miniveldtoernooi. 

Patrick Stommen (25)
Na alle jeugdteams doorlopen te 
hebben ging Patrick met name 
op 2, maar ook op 1 spelen. Nu 
voetbalt hij met zijn broer in het 
derde elftal.

Harald Vanhommerig (25)
Harald speelde in D, C, B en A, 
waarna hij de overstap maakte 
naar het 3e elftal. Omdat hij als 
kok in Zwitserland aan de slag 
ging kon hij niet meer voor 
WDZ uitkomen. Bij zijn terug-
keer in 1994 voetbalde hij weer 
bij de senioren. Tegenwoordig 
balt hij bij de veteranen. Hij was 
barmedewerker in de kantine en 
altijd heel actief in het carnavals-
gebeuren van WDZ.
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Zonnebr i l  inc l .  g lazen  
op sterkte voor  €  99.-  !

 Keuze u it 
d iverse 

k leuren.

Mult i focaal  
€  100,-  extra,  
vraag naar  de  
voorwaarden.

t/m augustus  pauze van 12.30 tot  13.30

Mei-I-Vaare
BOCHOLTZ - Stichting Mei-I-
Vaare Bocholtz organiseert voor 
de 63e keer het oogstdankfeest 
‘Mei-I-Vaare’, en wel op 17 en 
18 augustus. Tijdens dit typisch 
Limburgs folkloristisch feest 
wordt van oudsher gevierd dat 
de laatste graanoogst is binnen 
gehaald. Deze keer zijn we te 
gast op het prachtige kasteel De 
Bongard van de familie Schnac-
kers, Schoolstraat 40 te Bocholtz.

Het feest
Op zaterdagavond 17 augustus 
barst vanaf 20.00 uur het feest los 
met DJ Erik O. Dit belooft een 
gezellige avond te worden! Kom 
gerust een drankje nemen! De 
toegang is gratis. Zondagmorgen 
beginnen we om 09:30 uur met 
de traditionele oogstdankmis in 
de Jacobus de Meerdere kerk te 
Bocholtz, gevolgd door een fees-
telijke stoet (route volgt nog op 
FB) met oude tractoren en onze 
oogstwagen getrokken door vier 
Belgische trekpaarden. Vanaf 
10.30 uur kunnen de aanwezige 
kinderen bij de kerk , onder ou-
derlijk toezicht, plaatsnemen op 
de oogstwagen en deelnemen 
aan de stoet. Aangekomen op 
kasteel De Bongard wordt de 
‘Mei’ tak van de oogstwagen ge-
haald en zal deze aan de gevel 
van de hoeve geplaatst worden. 
Na deze traditionele gebruiken, 
is er een boeren koffietafel voor 
de genodigden. Vanaf 13 uur zal 
de feestmiddag van start gaan, en 
zal coverband Tie-Break de mid-
dag muzikaal omlijsten. Voor 
de allerkleinste is er aan genoeg 
speelmogelijkheden gedacht.
Houd voor meer informatie onze 
Facebook pagina ‘stichting Mei i 
Vaare Bocholtz’ in de gaten!
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LUNCHTIP
3-gangen keuze lunchmenu  e 16,95 

Saté weken
van maandag t/m vrijdag

20% korting
op gegrilde saté van de avondkaart

Bourgondisch Genieten

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

De vakantie stop van de vereni-
ging Zij-Actief Bocholtz loopt 
ten einde. De volgende activi-
teiten staan op ons programma. 
Voor deze activiteiten moeten 
wij ons tijdig aanmelden. Wil je 
mee gaan let dan op uiterste da-
tum aanmelden.
• Dinsdag 27 augustus starten 
wij weer met een wandeling on-
der leiding van Frans Bastin. Een 
leuke activiteit om elkaar weer te 
ontmoeten, beter te leren kennen 
en bij te kletsen Wij vertrekken 
achter de kerk om 13.30 uur. De 
route is ook geschikt voor leden 
met een scootmobiel. Op een 
pauze plek worden wij getrak-
teerd op koffie/thee en gebak. 
De kosten bedragen 2 euro p.p. 
(deze kunnen op die dag voldaan 
worden). Opgeven vóór vrijdag 
23 augustus bij Jeanne Dautzen-
berg. Tel. 045-5444761 of per 
mail jeanne.dautzenberg@tele2.
nl
• Dinsdag 10 september excur-
sie bezoek Arion (ontwikkelt en 
produceert duurzame innova-
tieve medische en verzorgings-
producten). Voor meer info over 
dit bedrijf zie ons programma-
boekje. De ontvangst is om 14.00 
uur bij Arion op bedrijventer-
rein Avantis, Rutherford 11, 6422 
RE Heerlen. Wij vertrekken om 
13.45 uur achter de kerk per auto 
(let op, dit is afwijkend van het 
programmaboekje). Omdat wij 
de namen van deelnemers moe-
ten doorgeven aan Arion is aan-
melden noodzakelijk. Zij moeten 
weten wie er in hun gebouw aan-
wezig zijn. Dus aanmelden bij 
jeanne.dautzenberg@tele2.nl of 
telefonisch 045-5444761. Doe dit 
vóór maandag 2 september.
Alle leden zijn welkom. Geef 
door als je kunt auto rijden.
• Woensdag 9 oktober. Bede-
vaart naar Kevelaer. Deze acti-
viteit wordt georganiseerd door 

afdeling Bocholtz

Kring Heuvelland, ZijActief Me-
chelen verzorgt de gebedsdienst. 
Vertrek om 8.30 uur vanaf par-
keerplaats Wittem. Vertrek vanaf 
Kevelaer om 16.00 uur. Deel-
name kosten voor leden zijn € 
13,50 en niet leden € 18,50. Wil 
je graag deelnemen aan deze 
dag dan opgeven en betalen bij 
Jeanne Dautzenberg voor 8 sep-
tember a.s.
• Kerkpoetsen. Diverse leden van 
Zij-Actief Bocholtz en andere 
inwoners van Bocholtz poetsen 
regelmatig de kerk. De poets-
groepen kunnen echter nog hulp 
gebruiken. Wij zijn nog op zoek 
naar vrijwilligers (wel of niet lid 
van Zij-Actief) die kunnen hel-
pen. Het gaat om ca. 1 keer 3 uur 
per kwartaal. Heb je interesse 
neem dan contact op met Gerda 
Bastin-Jongen. Tel 045-5443347. 
Dankjewel alvast.
• Onze website is compleet bijge-
werkt. Foto’s van de bakdemon-
stratie en van de Jubilarissendag 
op 29 juni j.l. kunt u terugvin-
den op www.zijactieflimburg.nl/
bocholtz. Het is zeker de moeite 
waard om onze website met fo-
to’s van activiteiten te bekijken. 
Mocht je interesse hebben om 
lid te worden van Zij-Actief Bo-
choltz bezoek dan een keer een 
van onze activiteiten. Je bent al-
tijd van harte welkom.

Mergelland 
wandeltocht
EPEN - Op 1 september organi-
seert het Steun-comité verbon-
den aan harmonie Internos van 
Epen weer de jaarlijkse mergel-
land wandeltocht. Er kan om 
8.00 gestart worden waarbij er 
vier afstanden (5, 10, 15 en 20 
km) gelopen kunnen worden. Er 
wordt gestart bij Herberg Peer-
boom, Wilhelminastraat 11 in 
Epen en er is een rustpunt waar 
consumpties (drank en spijs) 
verkregen kunnen worden. 

Marktconcert in de 
Kopermolen
Marktconcert met Fabienne 
Crutzen. Dinsdag 20 augustus 
2019, 12-12.30 uur. De Koper-
molen, von Clermontplein 11, 
Vaals
Op 20 augustus speelt Fabienne 
Crutzen een marktconcert op 
het historische Hilgers-orgel van 
de Vaalser Kopermolen. Fabi-
enne Crutzen heeft van jongs af 
aan zowel liefde voor de piano 
als een passie voor het orgel. Zij 
studeerde dan ook alle twee de 
instrumenten aan het Conserva-
torium in Luik. Ze won prijzen 
bij verschillende concoursen en 
geeft concerten in o.a. België, 
Luxemburg, Duitsland, Portu-
gal, Mexico. Haar opnames om-
vatten pianowerken van Heitor 
Villa-Lobos, opera-arias met 
sopraan Véronique Solhosse, een 
keur aan werken uit de 20e eeuw 
voor orgel en trompet met An-
toine Acquisto en opnames met 
het trombone-trio Tryptique 
en piano. Fabienne Crutzen is 
organiste-titulaire van de O.L.V.-
Visitatie in Herbesthal (B).
Het concert vindt plaats tijdens 
de Vaalser weekmarkt en begint 
om 12 uur. Duur ca. 30 minuten. 
Entree: vrije gave.

Jubilerend 
kunstcollectief Vaals 
exposeert in Rolduc
3 augustus - 30 augustus
KERKRADE - 2019 is het jubileum-
jaar van het kunstcollectief en dit 
wordt onder andere gevierd met 
een veelzijdige groepsexpositie 
onder het motto 10 jaar kunst-
collectief Vaals in de kruisgangen 
van Abdij Rolduc (dagelijks gra-
tis te bezichtigen).
In 2009 werd het kunstcollectief 
Vaals na een eerste aanlooppe-
riode, opgericht. Het Kunstcol-
lectief is gestart door een kleine 
groep leden en hun achterban, 
kent inmiddels 18 actieve leden 
uit Vaals en omgeving (Zuid 
Limburg en Aken). Leden ont-
moeten zich regelmatig ontmoe-
ten en exposeren individueel en 
in groepsverband. Tijdens deze 
jubileumexpositie zullen 13 le-
den hun werk exposeren. 
Leden van het kunstcollectief 
zijn actief binnen verschillende 
disciplines van de kunst. Naast 
tekenen & schilderen kennen we 
ook grafisch werk, fotografie en 
beeldhouwen. Meer informatie: 
www.kunstcollectief-vaals.nl 
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Gouden huwelijksfeest 
Op zaterdag 10 augustus vierden we onder grote belangstelling 
het feit, dat we 50 jaar getrouwd zijn. Het werd voor ons een 
onvergetelijke dag!
Hartelijk dank aan familie, vrienden en bekenden voor hun 
bezoek, mooie woorden, bloemen, lieve kaarten en cadeaus.
Deze dag blijft als warm en memorabel in ons geheugen 
gegrift!

Jef & Käthe Bonten-Vliex, Stampstraat 38, Simpelveld

36e MondriaanRun 
zondag 6 oktober
HEERLEN - Zondag 6 oktober 
vindt de 36e MondriaanRun 
plaats, een hardloopwedstrijd 
die jaarlijks wordt georganiseerd 
door Mondriaan. De wedstrijd 
speelt zich af op en rond het 
Mondriaan terrein in Heerlen. 
Elk jaar doen er ruim 550 deel-
nemers mee aan de wedstrijd. De 
inschrijving voor de Mondriaan-
Run 2019 opent op 1 augustus. 
Jong en oud is welkom!
Deelnemers kunnen zich voor 
vier afstanden inschrijven. Jon-
gens en meisjes van 4 tot 12 jaar 
lopen 1.000 meter. Deze wed-
strijden beginnen vanaf 10 uur. 
Om 11 uur is de Youth4Run voor 
de jeugd van 13 t/m 15 jaar. Deel-
nemers vanaf 16 jaar kunnen 
kiezen uit de 5 kilometer (start-
schot om 11.30 uur) en de 10 
kilometer (startschot om 12.30 
uur). Vertrek en finish zijn voor 
alle afstanden bij de hoofdingang 
van Mondriaan aan de John F. 
Kennedylaan 301 in Heerlen. 

Online inschrijven
Iedereen die het leuk vindt om 
hard te lopen is van harte uitge-
nodigd om zich in te schrijven. 
Dat kan vanaf 1 augustus tot en 
met vrijdag 4 oktober heel een-
voudig via www.mondriaanrun.
nl. Het is ook mogelijk om tot 

een half uur vóór de wedstrijd 
ter plekke in te schrijven. 

Special guest
De MondriaanRun wordt dit 
jaar bijgewoond door een speci-
ale gast: Renée Van Es-Vranken. 
Samen met de jonge lopers doet 
zij een warming-up. Zij geeft ook 

het startsein.

Athletics Arena
In de Athletics Arena kunnen 
kinderen en jongeren, onder be-
geleiding van deskundige vrij-
willigers, sportief proeven aan de 
verschillende uitdagende onder-
delen van de atletieksport.



19weekblad d’r Troebadoer nr. 33 | dinsdag 13 augustus 2019 

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn  
goedheid en levensblijheid mochten genieten,  
is omringd door allen die hem dierbaar waren  

van ons heengegaan

Lei Palmen
* 27-11-1946          = 6-8-2019

echtgenoot van

Ria Vanweersch

weduwnaar van
José Lemmens

Bocholtz: Ria Palmen-Vanweersch

Voerendaal: Karin en Bert Gehlen-Daemen
    Jana en Duccan
    Nadja en Sergio

Bocholtz: John en Lilian Daemen-Janssen
    Remco
    Jordy en Iris

Neeroeteren (B.): Patty en Peter Peels-Daemen
    Denise en Wesley, Jesse, Sem

    Birgit en Dennis, Sterre

 Familie Palmen
 Familie Vanweersch

Margrietstraat 23
6351 CA  Bocholtz

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Een speciaal woord van dank aan huisarts Mom  
en de Meander Thuiszorg voor de liefdevolle zorg.

Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, zoals we elkaar in mooie tijden zagen. 
Herinner mij, in het veld in de stralende zon.
Herinner mij, toen ik alles nog kon.

Jullie aandacht en medeleven  
na het overlijden van

Rob Vleugels 
was hartverwarmend.

Annie Vleugels 
Kinderen en kleinkind

Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden  
mocht zijn, delen wij u mede dat geheel onverwachts 

van ons is heengegaan onze lieve moeder,  
schoonmoeder, oma en overgrootoma

Regina Schreuders-Weerts
“oma Miem”

* 28-9-1929          = 3-8-2019

weduwe van

Vic Schreuders

Bocholtz: Huub en Margo
 Mark en Ilona, Mirthe, Max

Eygelshoven: Trees en Jos

 Chico D

Correspondentieadres:
Willemselaan 12
6471 KM Eygelshoven

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus 
 Zondag 11 augustus
H. Mis om 11.00 uur.
Voor de Parochie

Woensdag 14 augustus
H. Mis om 9.00 uur
Voor de Parochie

Mededelingen
Uw kerkbijdrage kunt u 
overmaken op NL92 RABO 
0132 204 452 t.n.v. Cunibertus 
Parochie. Misintenties graag 3 
weken van tevoren doorgeven 
via kerkbestuur.wahlwiller@
gmail.com of aan een van 
de kerkbestuursleden. Voor 
pastorale zaken kunt u tot 
nadere berichtgeving terecht op 
telefoonnummer 043-4511243.

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius
Zaterdag 17 augustus
19:00 uur H. Mis. (Hoogfeest).
Maria Tenhemelopneming; 
tevens Kroetwuschzegening.
Zelf gemaakte bosje(s) 
kroetwusch kunnen worden 
meegebracht voor zegening.
Jaardienst voor Anna Pricken. 
(Stg). Jaardienst voor ouders 
Delnoij-Franck. Jaardienst 
voor Paul Pelzer; tevens voor 
zuster Rosmunda. Voor ouders 
Guillaume Janssen en Tina 
Janssen-Lukassen. (Off).

Voor Ria Schoonbrood-Horbach. 
(Brt. Vossenstraat / Op D’r 
Welsch). Voor ouders Gerard 
Kremer en Gerda Kremer-
Pricken; tevens voor Freed en Ria 
Groeneschild-Kremer.

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 17 augustus
19.00 uur: Geen h. mis

Zondag 18 augustus
9.45 uur: 1e Jaardienst Enny 
Eijgelshoven-Olischlager
Gest. H. mis Guillaume en 
Bertha Xhonneux. Mia en Nico 

k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n
Bartholomé-Offermans. Tiny 
van Mullekom-Senden (nms. 
buurt)

Maandag 19 augustus

19.00 uur: Geen h. mis

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243
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