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Beste inwoner van gemeente Simpelveld,

Iedereen kan iets doen voor een ander. Dat hoeven geen grootse dingen te zijn. Soms is het voldoende om een beetje te 
vertragen in deze snelle wereld en met oprechte aandacht stil te staan. Stil staan bij een ander en gewoon eens vragen: 
hoe gaat het met jou? Of durven te vragen: kun je mij helpen? Kan ik jou ergens mee helpen? Dat is waar wij als kleine 
gemeenschap groots in zijn: aandacht voor elkaar. Dat is dan ook wat we u toewensen: heb aandacht voor ouderen of juist 
jongeren, aandacht voor uw vereniging, aandacht voor de mensen om ons heen, aandacht voor onze ondernemers.  
Daarom: ben loyaal en steun ook lokaal. 
Een gelukkig, gezond en aandachtig 2022.
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld
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VISHANDEL
FRANS ERKENS

Kibbelingen
met saus

450

Hollandse nieuwe
met uitjes

200
3 voor 550

Victoriabaars
per kilo 1690

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

Weekblad d’r Troebadoer is een 
huis-aan-huis blad en wordt 
iedere dinsdag/woensdag 
gratis aangeboden in een oplage 
van 11.000 stuks door uitgever 
TMdesign aan alle bewoners van 
Bocholtz, Eys, Nijswiller, Partij, 
Simpelveld, Ubachsberg, Vijlen, 
Wahlwiller en Wittem.

Advertentie/redactie-adres
-  TMdesign 

Theo Meijer 
Irmstraat 7  
Simpelveld 
06 - 19 86 88 16 
 info@weekbladtroebadoer.nl 
of info@tmdesign.nl

Aanlevertijd tot vrijdag 18.00 
uur. Of na telefonische 
afspraak. Voor info zie ook:
www.weekbladtroebadoer.nl  

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

Gezocht bezorgers
Voor Lemiers en Vaals

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

Een foto of logo erbij kan  
voor e 5,- extra. Let op: 1 teken/

cijfer en spatie per blok!
Kleintjes worden geplaatst tegen 
contante betaling of overmaking 

vooraf op onze bankrekening.
Bank: NL67.RABO.0107.9240.56

Voor controle gelieve ook uw 
gegevens hieronder invullen. 

Deze worden uiteraard niet  
in advertentie opgenomen.

Naam  

Telefoon 

Deponeer deze bon met verschul-
digde bedrag in een envelop in 

de brievenbus (Irmstraat 7, Sim-
pelveld) of mail deze bon naar 
info@weekbladtroebadoer.nl 

 (denk dan aan overmaking  
verschuldigde bedrag)

Van 27 januari tot en 
met 2 februari is het 
Poëzieweek
Heeft u nog een poesiealbum? 
HEUVELLAND - Poëziealbums, wie 
kent ze niet. Het zijn boekjes 
waarin kleine gedichten en vers-
jes van vrienden worden verza-
meld. Het begrip poesiealbum is 
ontstaan doordat de eerste exem-
plaren geïmporteerd werden uit 
Duitsland. Deze boekjes droegen 
het opschrift Poesie (Duits voor 
poëzie), dat met de Nederland-
se oe-klank (als in poes) werd 
uitgesproken.
De Heuvellandbibliotheken wil-
len tijdens de Poëzieweek  een 
kleine tentoonstelling met dit 
soort albums samen te stellen. 
Bent u bereid uw poesiealbum 
(of dat van iemand uit uw fami-
lie) tijdelijk uit te lenen? Ze ko-
men veilig in vitrines te liggen. 
Stuur ons dan een mail op info@
heuvellandbibliotheken.nl 
We horen graag van u!

DELTA Fiber Netwerk
Woon jij in Baneheide, Bocholtz 
of Simpelveld en heb je vragen 
over glasvezel? Volg dan gratis 
de online informatieavond van 
DELTA Fiber Netwerk op dins-
dag 11 januari om 19.30 uur. 
Gewoon vanuit huis, via je com-
puter, tablet of telefoon! Aan-
melden kan via deze link:
https://www.deltafibernetwerk.
nl/online-informatieavonden/
bocholtz-en-simpelveld/
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SIMPELVELD - Binnen de gemeente 
Simpelveld wonen –net als in elke 
andere gemeente- personen met 
een psychiatrische achtergrond. 
Terecht geldt de algemene stel-
regel dat mensen, die psychisch 
belast zijn, zoveel als mogelijk in 
onze woonwijken wonen. Uiter-
aard worden deze mensen am-
bulant begeleid, b.v. door Mon-
driaan in onze regio. Zolang de 
cliënt in goede doen is, is er niets 
aan de hand en is er ook geen 
probleem voor de buurtbewo-
ners. Maar er kan ook een min-
dere periode volgen met verward 
gedrag als gevolg. Zo’n mindere 
periode kent diverse oorzaken, 
b.v. verkeerd of onregelmatig 
gebruik van medicijnen, onhan-
dig gedrag, woordenwisselingen, 
angst of agressief gedrag. In zo’n 
mindere periode kan onrust in 
de wijk ontstaan en een afwe-
rende en afwachtende houding 
jegens de verwarde persoon. 
Omwonenden zijn vaak onvol-
doende in staat op een juiste wij-
ze met een verwarde persoon om 
te gaan. Vaak wordt gezegd: je 
kunt hem of haar het beste mij-
den en links laten liggen. Want je 
weet niet hoe hij/zij zal reageren.

De verwarde persoon, die ik 
laatst op mijn spreekuur kreeg, 
vertelde dat niemand meer met 
hem wilde praten, “ik kan beter 
verhuizen”, zei hij. Inderdaad, 
vereenzaming ligt in zo’n situ-
atie op de loer, integratie in de 
samenleving gaat mislukken en 
men gaat negatiever denken over 
verwarde personen. Integratie 
van personen met een psychi-
sche achtergrond binnen onze 
woonwijken kan alleen slagen als 
er voldoende en goed geschoolde 
begeleiding gegeven wordt. Ook 
buurtbewoners dienen hierin 
meegenomen te worden zodat er 
meer begrip gaat ontstaan. 

Leefbaar Simpelveld wil deze 
problematiek nadrukkelijk bij de 
verantwoordelijke instanties on-
der de aandacht te brengen.

Tot de volgende keer, 
groet Thijs Gulpen

Uit het leven van wethouder Gulpen,  
deel 7 - Verward?

SIMPELVELD - Bij deze kunnen wij 
u mededelen dat helaas ook de 
voorstellingen van 28 en 29 ja-
nuari uitgesteld zijn !
We zijn nog in overleg met The-
ater de Klimboom over nieuwe 

data voor deze voorstellingen 
naast de reeds geplande voorstel-
lingen van 18 en 19 maart.
De kaartjes voor deze avonden 
blijven geldig.
Nadere info volgt spoedig!

Januari voorstellingen Brackeleare  
“ut betste is d’r vanaaf” ook uitgesteld!

Zij-Actief Bocholtz
Mededelingen
De eerste 2 weken in het nieuwe 
jaar zijn al weer verstreken en we 
zitten allen in een situatie waarin 
we niet weten wat de komende 
weken ons gaan brengen. Het be-
stuur is al diverse keren bij elkaar 
geweest om te plannen en over-
leggen over  het programma én 
over zaken die we voor ZijActief 
Limburg dienen te regelen. Men 
is druk doende met herziening 
van de algemene statuten van de 
vereniging  Zijactief en de afde-
lingsstatuten. Overleg is dus ook 
hier noodzakelijk. Wij als be-
stuur  hebben regelmatig overleg 
om een  goed concept op papier 

te krijgen.
Wij mogen terug kijken op een 
mooie advents/kerstviering die 
bij alle aanwezige leden (60 per-
sonen) als zeer positief is ervaren. 
De reacties naar de werkgroep 
toe zijn heel mooi. Een dankbaar 
‘ publiek’. Dankjewel allemaal.

Dit jaar vieren wij 
ons 90 jarig jubileum
Indien mogelijk willen wij dit 
zaterdag 25 juni, in de middag, 
gaan vieren. Tevens huldigen wij 
dan ook onze jubilarissen. Re-
serveer deze datum alvast in je 
agenda. Meer info volgt tzt.
Wanneer er eerder meer mo-
gelijk is zullen we jullie via dit 
weekblad informeren.

VAALS - Vanwege de coronamaa-
tregelen ging de nieuwjaarsre-
ceptie van de gemeente Vaals 
op 1 januari niet door. Daarom 
heeft burgemeester Harry Leu-
nessen, net als vorig jaar, zijn 

nieuwjaarstoespraak op video 
opgenomen. U kunt de nieuw-
jaarstoespraak van burgemeester 
Leunessen bekijken via www.
vaals.nl/nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak  
burgemeester Leunessen terugkijken
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Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz   Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

Onze 
aanbiedingen: 

t/m
zaterdag a.s.

do. vr. za. aanbiedingen 

VERS VLEES

Kogelbiefstuk 100 gr. € 2.55
Runderpoulet 500 gr. € 6.75
Cordon bleu 500 gr. € 6.75
Varkenspoulet 500 gr. € 5.75
VLEESWAREN

Kleine cervelaat 100 gr. € 2.25
Limburgse spek 100 gr. € 1.49 
Hamworst 100 gr. € 1.39 
Hoofdkaas bakje € 2.50

di. wo. aanb.

Van dinsdag t/m vrijdag hebben wij 
pauze van 12.30 tot 13.30 uur

kant & klaar 

Penne al forno 
per bakje € 3.50

Goulash 
500 gr. € 6.75

Zalm ovenschotel 
500 gr. € 6.95

Dikke vleesribjes 
500 gr. € 3.25

Steelkarbonade 
500 gr. € 4.95

DEN HAAG - De nieuwe omikron-
variant van het coronavirus ver-
spreidt zich heel snel. Daarom is 
het belangrijk dat alle 18-plus-
sers een afspraak maken voor de 
boosterprik als hun geboortejaar 
aan de beurt is. Dat is uiterlijk 
rond 7 januari. Maar wat is een 
boosterprik? En waarom is het 
nodig? In dit artikel worden vijf 
veelgestelde vragen beantwoord.

#1 Wat is een boosterprik?
Als je gevaccineerd bent, heb je 
al één of twee prikken gehad. De 
boosterprik is een extra prik die 
werkt als oppepper, waardoor je 
beter beschermd bent.

#2 Waarom zijn er booster-
prikken nodig?
De extra prik is nodig om twee 
redenen. Ten eerste helpt de 
boosterprik de bescherming 
tegen het coronavirus hoog te 
houden. Ook tegen nieuwe mu-
tanten, zoals de omikronvariant. 
Ten tweede geven mensen na een 
boosterprik het virus minder 
snel door aan anderen. Hierdoor 
kan het virus zich minder snel 
verspreiden. Als er meer boos-
terprikken worden gezet, zijn er 
meer mensen beter beschermd 
en komen er minder mensen in 
het ziekenhuis. Of er later nog 
meer boosterprikken nodig zijn, 
weten we nog niet. Daar wordt 
continu onderzoek naar gedaan.

#3 Wie kan de boosterprik 
krijgen?
Iedereen die minstens drie 
maanden geleden gevaccineerd 
is of corona heeft gehad kan de 
boosterprik krijgen. 60-plussers, 

Vijf vragen over de boosterprik
mensen die in een zorginstelling 
wonen en zorgmedewerkers die 
contact hebben met patiënten 
konden als eerste de booster-
prik halen. Deze groepen hebben 
meer risico om besmet te raken. 
Als ouderen corona krijgen wor-
den ze vaker ernstig ziek en in het 
ziekenhuis opgenomen. Inmid-
dels heeft al een groot gedeelte 
van deze groep een boosterprik 
gehad. Als 18-plusser kan je on-
line een afspraak maken, zodra je 
geboortejaar aan de beurt is. Dit 
is uiterlijk rond 7 januari. Welke 
jaartallen aan de beurt zijn kun 
je zien op coronavaccinatie.nl/
booster. Je hoeft niet te wachten 
op de uitnodigingsbrief om een 
afspraak te maken.

#4 Welke bijwerkingen kan je 
krijgen van de boosterprik?
Voor de boosterprik worden de 
vaccins van Pfizer en Moderna 
gebruikt. De bijwerkingen die 

je kunt krijgen zijn dan ook 
precies hetzelfde als bij eerdere 
prikken met deze vaccins. Dit 
betekent dat je pijn kunt krij-
gen op de plek waar de prik is 
gezet, wat vermoeider kunt zijn 
en hoofdpijn kunt hebben. Som-
mige mensen hebben ook last 
van koorts, spierpijn, gewrichts-
pijn, rillingen, misselijkheid en 
braken.

#5 Kan je een boosterprik 
nemen als je zwanger bent, 
wilt worden of borstvoeding 
geeft?
Uit onderzoek blijkt dat de vac-

cins die worden gebruikt voor 
de boosterprik veilig zijn als je 
zwanger bent, zwanger wilt wor-
den of borstvoeding geeft. Daar-
om is het advies om gewoon de 
boosterprik te halen. Als zwange-
re vrouw is de kans groter dat je 
ernstig ziek wordt door corona. 
Ook kan het voor problemen in 
de zwangerschap zorgen als je 
tijdens je zwangerschap besmet 
raakt met het coronavirus.
Heb je nog andere vragen over de 
boostervaccinatie? Kijk dan op 
coronavaccinatie.nl/booster of 
bel naar 0800-1351.

Wangelgroep VTC
De wandelgroep VTC begint al-
weer aan het 36e jaar wandelen 
in Zuid Limburg!
Helaas door het vervelende vi-
rus worden we gehinderd in het 
regelmatig programma van elke 
zondag en donderdag om de 14 
dagen een frisse, gezonde en ge-
zellige tocht te maken.
Maar geduld, we beginnen weer 
zo spoedig mogelijk!!!!
De gidsen popelen van ongeduld 
om u weer door het mooie Lim-
burgse land te leiden.
Inlichtingen over de wandelin-
gen bij Norbert telefoonnummer 
043 4504673 of 06-43582754



5weekblad d’r Troebadoer nr. 2 | dinsdag 11 januari 2022

 OOGMETING OP AFSPRAAK!   045 5440537

KLOOSTERSTRAAT 2 • SIMPELVELD

PAUZE TUSSEN 12.30 EN 13.30 UUR

HEUVELLAND - Wist je dat gezond 
eten niet alleen belangrijk is voor 
de lichamelijke groei, ontwikke-
ling en gezondheid van kinderen, 
maar ook voor hun cognitieve en 
sociale vaardigheden? Helaas is 
het eetpatroon van jeugdig Ne-
derland niet optimaal. Voor alle 
leeftijdsgroepen geldt dat ze ge-
middeld te weinig groente, fruit, 
vis en vezels eten. Hoe kun je 
ervoor zorgen dat jouw kind wél 
die gezonde ingrediënten gaat 
eten? In dit artikel van CJG043 
deelt opvoedcoach en psycho-
loog dr. Joyce Akse een aantal 
tips! Heb jij een moeilijke eter in 
huis? Meld je dan gratis aan voor 
de webinar ‘Help, mijn kind eet 
niet goed!’ op dinsdag 25 januari 
van 20.00 – 21.30 uur via info@
cjg043.nl 

Tip 1: Zorg voor gezonde  
producten in huis
De meest voor de hand liggende 
tip om je kind gezond te laten 
eten, is natuurlijk om gezonde 
producten in huis te halen en 
gezond te koken. Daarmee heb 
je als ouder al voor een belang-
rijk deel in de hand hoe gezond 
je kind eet. De ongezonde pro-
ducten die je niet in huis hebt, 
kan je kind (thuis) immers ook 
niet eten! Toch is dit helaas nog 
geen garantie dat je kind jouw 
gezonde maaltijd ook daadwer-
kelijk gaat eten. Daar heb je weer 
andere strategieën voor nodig. 
Deze komen bij tip 3 - 6 aan bod! 

Tip 2: Maak afspraken over 
snoepen
Natuurlijk wil je kind af en toe 
iets te snoepen. Dat is normaal! 
Spreek met je kind af hoe vaak 
per dag en wanneer je kind een 
snoepje, koekje of iets anders 
mag eten. Een duidelijke af-
spraak is bijvoorbeeld: ‘je mag 

1x per dag een ongezond tussen-
doortje en dat eten we ‘s middags 
als je thuiskomt uit school’. Zo 
leert je kind dat het wel af en toe 
mag snoepen, maar niet de hele 
dag door.

Tip 3: Laat weten wat je kind 
goed doet
Eén van de belangrijke aspecten 
van positief stimuleren is dat je je 
kind laat weten wat het goed doet 
aan tafel. Benoem bijvoorbeeld 
dat je kind goed aan tafel blijft 
zitten, dat het netjes met zijn be-
stek eet, dat het goed is dat het 
van alles een hapje proeft en ga 
zo maar door. Hoe klein of onbe-
duidend het in jouw ogen ook is, 
voor je kind is het erg belangrijk 
te weten wat het goed doet. Dat 
stimuleert je kind namelijk om 
dat vaker te gaan doen. 

Tip 4: Proeven, proeven, 
proeven
Je kind leert alleen gezond te eten 
door het gezonde eten echt in de 
mond te nemen en te proeven. 
Stimuleer je kind dan ook om 
iets nieuws te proeven. Sommige 
kinderen vinden dat spannend 
en hebben jou nodig die drem-
pel te nemen. Vaak gaat dat eerst 
gepaard met weerstand en onge-
mak, maar zodra ze het eenmaal 
geproefd hebben, merken ze dat 
het eigenlijk best wel meeviel. 
Dat is een belangrijke succeser-
varing voor je kind, die de kans 
groter maakt dat hij de volgende 
keer iets makkelijker het vol-
gende nieuwe ingrediënt durft te 
proeven. 

We weten dat het soms nodig is 
om 10-15 keer iets te proeven 
om het te leren waarderen en om 
het zonder mopperen te eten (en 
bij sommige producten nog wel 
vaker...). Blijf de producten die je 

kind nu (nog) niet lust dus toch 
steeds weer aanbieden; de aan-
houder wint! 

Tip 5: Geef je kind een  
passende portie.
In praktijk betekent dat vooral: 
geef je kind niet te veel. Grote 
porties van iets wat je kind niet 
denkt te lusten werken namelijk 
ontmoedigend en demotiverend. 
Doe van alles wat je klaar hebt 
gemaakt een klein schepje op het 
bord. Dit vergroot de kans dat je 
kind het gaat proeven. Als je kind 
het vaker heeft geproefd en heeft 
leren eten, dan kun je de portie 
stap voor stap groter maken. 

Tip 6: Realistische 
verwachtingen
Als je pas begint met een nieuwe 
aanpak op het gebied van leren 
eten, mag je helaas niet verwach-
ten dat je kind meteen een stuk 
beter gaat eten. Leren eten is 
echt een leerproces en gaat met 

vallen en opstaan. Wanneer je 
vasthoudt aan deze basistips, een 
duidelijke opvoedaanpak han-
teert en die ook nog eens lang 
genoeg en consequent volhoudt, 
dan gaat het ook jou lukken om 
je kind te leren gezond, gevari-
eerd en genoeg te eten. 

Webinar ‘Help, mijn kind eet 
niet goed!’ 
Heb jij een moeilijke of kies-
keurige eter in huis? Meld je 
dan gratis aan voor de webinar 
‘Help, mijn kind eet niet goed!’ 
verzorgd door opvoedcoach en 
psycholoog dr. Joyce Akse in sa-
menwerking met CJG043. Deze 
webinar vindt plaats op dinsdag 
25 januari, van 20.00 tot 21.30 
uur. Mail naar info@cjg043.
nl om je aan te melden! Indien 
gewenst kun je ook jouw per-
soonlijke vraag vooraf (uiterlijk 
18 januari) per mail doorsturen, 
zodat Joyce hier in de webinar 
aandacht aan kan besteden. 

Je kind gezond leren eten | Tips & Webinar
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Kleintjes

Is uw stoel of bank doorgezakt, 
deze kunnen wij opnieuw voor 
u opvullen. Ook oud of bescha-
digd leer kunnen wij herstellen 

alsof het weer nieuw is. Het 
reinigen van uw stoffen en 

leren meubels. Of alle andere 
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl

06 - 82 94 47 93

Meubels

Parket
EIKEN PLANKEN nu voor € 49,- 

Ook leggen, schuren 
en reparatie. 

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

PVC, LAMINAAT, 
PARKET, ECO-KURK

Topkwaliteit
Actie: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren

www.ecotraprenovatie.nl 
Nuth - 045 - 511 34 69

Daken en tuinen
Voor alle dakreparaties, ook 

onderhoud, schoorsteenveger 
en dakgootreinigen. Voor al 
uw tuinonderhoud, bomen, 

snoeien, bestrating en 
grondverzet. Kijk op onze 

website voor meer informatie, 
bellen kan natuurlijk ook

06 - 30 23 36 21 
allroundserviceterlinde.nl

* Te huur appartement *
Herver 25A - Bocholtz

Per ± 21-2-2022
2 slaapk., woonk., keuken,
dakterr., badk., berging +

P-plaats. 
j_schmetz@outlook.com

Te huur

Dorpstraat 18 | Simpelveld | T 06 8330 1800
www.schoenmakerijschijns.nl

Gun schoenen een 2e ronde, 
weggooien is zonde!

SCHOENMAKERIJ SINDS 1943

DEN HAAG - In december en janu-
ari verstuurt de Belastingdienst 
ongeveer 4 miljoen voorlopige 
aanslagen inkomstenbelasting 
over 2022. Ook in Limburg 
ontvangen veel mensen een 
voorlopige aanslag. Veel Neder-
landers kijken direct of binnen 
enkele dagen of de gegevens en 
bedragen op hun voorlopige 
aanslag kloppen. En ook gedu-
rende het jaar staan 7 op de 10 
mensen stil bij de gevolgen van 
veranderingen op de voorlopige 
aanslag. Dat blijkt uit een flits-
peiling [1] in opdracht van de 
Belastingdienst.
 
Met de voorlopige aanslag kun-
nen mensen in het lopende jaar 
alvast geld terugkrijgen van de 
Belastingdienst, of juist gespreid 
belasting betalen. Bij veranderin-
gen is het verstandig de voorlo-
pige aanslag te controleren en zo 
nodig te wijzigen: bijvoorbeeld 
als je in 2022 meer of minder 
inkomen hebt, trouwt of uit el-
kaar gaat, een nieuwe hypotheek 
afsluit of je huidige hypotheek 
oversluit. Controleren en wijzi-
gen kan ook gedurende het jaar. 
Hiermee kunnen mensen voor-
komen dat zij in 2022 maande-
lijks te veel belasting betalen of te 
weinig terugkrijgen. Bovendien 
staan zij niet voor verrassingen 
bij de definitieve aanslag over 
2022.

Goed controleren
De voorlopige aanslag is een 
schatting gebaseerd op de meest 
recente gegevens waarover de Be-
lastingdienst beschikt: de voor-
lopige aanslag 2021 of de laatste 
definitieve aanslag inkomsten-
belasting. Voor iedereen die een 
voorlopige aanslag ontvangt, is 
het belangrijk om de gegevens en 
de bedragen op de aanslag goed 
te controleren. Kloppen de ge-
gevens niet? Bijvoorbeeld door 

Verandering in 2022? 
Wijzig de voorlopige aanslag

veranderingen in de hoogte van 
het inkomen of van aftrekposten, 
zoals hypotheekrente of zorgkos-
ten? Dan is het belangrijk om de 
voorlopige aanslag te wijzigen 
via Mijn Belastingdienst op be-
lastingdienst.nl.

Wijzigingen gedurende het 
jaar
Driekwart van de Nederlanders 
staat stil bij het controleren en 
wijzigen van de voorlopige aan-
slag als er iets verandert in de 
privésituatie, zo laat de flitspei-
ling zien. Bijvoorbeeld als ze 
trouwen of gaan scheiden. En 7 
op de 10 controleert de voorlo-
pige aanslag als er iets verandert 
met de hypotheekrente. Denk 
aan het oversluiten van de hy-
potheek of het afsluiten van een 
nieuwe hypotheek. In dergelijke 
gevallen wijzigt bijna de helft van 
de Nederlanders de voorlopige 
aanslag zelf via Mijn Belasting-
dienst op belastingdienst.nl. 20% 
vraagt hierbij hulp. Bijvoorbeeld 
aan vrienden, familie of een 
boekhouder.

“Het niet wijzigen van de voorlo-
pige aanslag kan tot gevolg heb-
ben dat er uiteindelijk een groot 
verschil zit tussen die voorlopige 
aanslag en de definitieve aanslag”, 
zegt Heleen Bisschoff-Moonen, 
als ketenmanager Inkomens-
heffingen bij de Belastingdienst 
verantwoordelijk voor de voor-
lopige aanslag. “Dit is natuurlijk 
vooral vervelend als teveel ont-
vangen bedragen moeten wor-
den terugbetaald, of als er bij de 
aangifte van volgend jaar moet 
worden bijbetaald. Daarom is 
het erg belangrijk om regelma-
tig stil te staan bij de voorlopige 
aanslag, vooral als je hem ont-
vangt en als er iets verandert in 
je leven.”

Meer weten?
Kijk op belastingdienst.nl/
voorlopige_aanslag.
 
[1] Flitspeiling onder 1.049 Nederlan-
ders die een voorlopige aanslag van de 
Belastingdienst ontvangen. Het on-
derzoek werd uitgevoerd door Enigma 
Research.

Pedicure aan huis
Hebben jouw voetjes dit ook 
verdient, laat het weten en ik 
kom graag naar je toe in je 

eigen vertrouwde omgeving.
Tel. 06 - 42 03 18 17

Pedicure behandeling € 25,-

Diversen
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Alleen op afspraak! 
In het gemeentehuis kunt u alleen op afspraak terecht. Er is geen vrije inloop. 

Op werkdagen kunt u bellen om een afspraak te maken: 045-544 83 83.

Woensdag 22 december jongstleden hebben 
Krijtland Wonen en gemeente Simpelveld 
de samenwerkingsovereenkomst ‘Gebieds‐
ontwikkeling Schilterstraat Simpelveld’ 
ondertekend. Het gezamenlijke einddoel‐ het 
ontwikkelen van een groene, duurzame, 
klimaat-adaptieve en toekomstbestendige 
wijk, nabij het centrum van Simpelveld, 
waar diverse doelgroepen prettig, veilig en 
levensloopbestendig kunnen wonen – wordt 
met het tekenen van de samenwerkingsover‐
eenkomst door beide partijen bekrachtigd en 
onderschreven.

Op de foto vlnr wethouder Wiel Schleijpen 
en Michiel Sluijsmans (directeur – bestuurder 

Krijtland Wonen). 

Krijtland Wonen en gemeente Simpelveld  
ondertekenen samenwerkingsovereenkomst  
‘gebiedsontwikkeling Schilterstraat Simpelveld’

E Portefeuilleverdeling
Waarnemend burgemeester D.W.J. Schneider: 
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding,  
Handhaving Milieu en Bouw‐ en Woningtoezicht, Financiën,  
Dienstverlening, Informatisering en Automatisering, Communicatie, 
Inter‐gemeentelijke Samenwerking, Euregionale zaken

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 
Mobiliteit en Infrastructuur, Milieu en Duurzaamheid,  
Wonen en Ruimtelijke kwaliteit 

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 
Personeel en Organisatie, Werk en Inkomen (Sociale Zaken),  
Volksgezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderenzorg en Sport

Wethouder J.W.H. Hodinius:
Economie, 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  

opnemen met het bestuurssecretariaat.
 
 Dat kan telefonisch via 045 - 544 83 01 of via e‐mail: bestuur@simpelveld.nl
 ‐  u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken  

aan te geven;
 ‐  om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste 

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

aan de orde is.
 
 Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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Parkeersituaties leiden tot onveilige situaties

Parkeergedrag kan leiden tot onveilige situaties. In woonwijken waar 
de parkeerdruk hoog is, staan auto’s vaak hinderlijk geparkeerd. Zo 
hinderlijk zelfs dat hulpdiensten amper of niet meer door kunnen 
rijden. Dat bleek onlangs in de kern Bocholtz, waar de complete 
doorgang versperd was. De foto, die we hebben ontvangen van een 
oplettende bewoner, laat zien hoe gevaarlijk een smalle doorgang 
kan zijn. Onze Boa heeft de plek bekeken en gevraagd onze inwoners 
op dit soort gevaarlijke situaties te wijzen. We ontvangen regelmatig 
meldingen van omwonenden via overlast@simpelveld.nl. Niet alleen 
melden ze gevaarlijke situaties voor hulpdiensten, maar er wordt ook 
schade aan auto’s gemeld, ontstaan door het manoeuvreren door de 
smalle doorgang. We verzoeken iedereen, als er niet voldoende plek 
is, zijn haar/auto te parkeren ofwel in de eigen oprit, in de garage of 
een stukje verderop in de straat. 
Onze handhavers blijven regelmatig patrouilleren en waar nodig actie 
ondernemen. 

Geef onze hulpdiensten de ruimte. Parkeer zo, dat hulpverlenersvoer‐
tuigen er altijd door kunnen. Want soms telt elke seconde!

Geef onze hulpdiensten de ruimte!

Limburger springt steeds slimmer om 
met energie
Afgelopen jaar wisten duizenden Limburgse 
huishoudens hun weg te vinden naar Woon‐
WijzerWinkel Limburg, hét energieloket voor 
Parkstad en gemeente Gulpen-Wittem. De 
meer dan 5.000 verstrekte Energieboxen 
alléén zorgden al voor een reductie van de 
CO2-uitstoot van minimaal 250 ton.
“Gemeente Simpelveld is een van de 7 
Parkstadgemeentes die het initiatief voor de 
WoonWijzerWinkel namen. In 2021 werd ons 
op verschillende manieren duidelijk gemaakt 
dat we klimaatneutraler moeten gaan leven. 
Om ook onze volgende generatie te kunnen 
laten genieten van onze prachtige gemeente 
zijn we blij met onze samenwerking met de 
WoonWijzerWinkel Limburg. Zo zullen zij ook 
in 2022 weer klaarstaan voor woningeige‐
naren, MKBers, Woningcorporaties en VvE’s 
uit onze gemeente, om op hun manier een 
steentje bij te dragen aan een duurzaam Lim‐
burg.” aldus wethouder Wiel Schleijpen.
WoonWijzerWinkel Limburg helpt huishou‐
dens bij het verduurzamen van hun woning. 
Niet alleen particuliere woningbezitters, 
maar ook kleine MKBers, woningcorpora‐
ties en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) 
kunnen terecht bij de ‘one stop shop’ voor 
woningverduurzaming en energiebesparing. 
In het adviescentrum van WoonWijzerWinkel 
Limburg in het Parkstad Limburg Stadion tref‐
fen bezoekers een compleet assortiment van 
duurzame oplossingen en energiebesparende 
producten aan. Van een eenvoudige ledlamp 
en waterbesparende douchekop tot warmte‐
pompen en zonnepanelen. 

Onafhankelijk advies
In een gemiddelde week lopen vele tientallen 
bezoekers spontaan binnen in de winkel en 
showroom in Kerkrade. Maar WoonWijzer‐
Winkel Limburg is eerder een adviescentrum 
dan een ‘gewone’ winkel. Het verduurzamen 
van een woning begint vaak met een vrijblij‐
vend adviesgesprek in de showroom of met 
een opname of warmtescan van de woning, 
om de mogelijkheden tot verduurzaming in 
kaart te brengen. Woningeigenaren kunnen 
daarbij rekenen op 100% onafhankelijk en 
objectief advies. 

1200 offerteaanvragen in 2021
Als openingsactie waren de eerste 1450 
adviesgesprekken in Parkstad gratis. Dat 
heeft inmiddels gezorgd voor meer dan 1200 
offerteaanvragen bij erkende bedrijven in 
de regio. En alleen in Heerlen al werden als 
onderdeel van een wijkgerichte aanpak 1500 
warmtescans uitgevoerd. WoonWijzerWinkel 
Limburg kan woningeigenaars die de advie‐
zen willen gaan toepassen vrijblijvend in con‐

tact brengen met meer dan 65 aangesloten 
lokale aannemers en installateurs in Limburg. 
Bovendien worden subsidie- en financierings‐
mogelijkheden direct in de adviezen meege‐
nomen.

250 ton CO2-besparing
Dat ook betrekkelijk kleine maatregelen al tot 
flinke besparingen kunnen leiden, bewees de 
Energiebox-actie. Met deze actie konden wo‐
ningeigenaars zelf een box vullen met ener‐
giebesparende producten uit de WoonWijzer 
webshop. Bij besteding van ten minste 100 
euro, kregen zij 90 euro retour. In totaal zijn 
er meer dan 5.000 Energieboxen verstrekt, 
wat heeft geleid tot een gemiddelde bespa‐
ring van 3,5 procent op de energiekosten van 
een doorsnee huishouden. Voor de 5.000 
huishoudens samen komt dit neer op mini‐
maal 250 ton minder CO2-uitstoot per jaar.

Wijkgerichte aanpak
Marwin Dekkers, directeur van WoonWijzer‐
Winkel Limburg, is zeer tevreden over het 

Steeds meer mensen vinden de weg naar WoonWijzerWinkel Limburg
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E	  Openingstijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.  
Woensdag van 13.30 tot 19.00 uur. 
U kunt alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht. Neem eerst 
telefonisch contact met ons op om een afspraak te plannen, op 
werkdagen kunt u bellen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 
en 17.00 uur (op woensdag tot 19.00 uur). Op vrijdagmiddag zijn we 
telefonisch niet bereikbaar. Bel voor een afspraak 045 - 544 83 83.

E  Wmo-zorgloket  
Voor alle (aan)vragen over de Wmo is het Wmo-loket op werkdagen 
bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 045 - 544 83 83.

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

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

E  Klachten en meldingen 
 Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen 
over openbare ruimte kunt u bellen: 045 - 544 83 83 of u gaat naar onze 
website www.simpelveld.nl en klikt op “klachten”. 

E  Meldpunt overlast: voor overlast of zorgen in uw woonomgeving
  Niet voor scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen maar voor 

alles wat met overlast in het sociaal domein te maken heeft. Heeft u 
bijvoorbeeld problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast 
veroorzaken of maakt u zich zorgen over een verward persoon of de 
veiligheid in uw buurt? Voor al dat soort overlastmeldingen belt u de 
gemeente: 045 544 83 83 of stuur een mail naar overlast@simpelveld.nl.

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

naar de benodigde professionals of instantie(s). De gemeente voert indien 
noodzakelijk de regie in het dossier. Uit het totaal aantal registraties 
en de inhoud daarvan kan uiteindelijk de ernst van de situatie afgeleid 
worden. Deze professionals zorgen voor de afhandeling van de klacht/
overlastsituatie. Daarna brengen we ook u op de hoogte van hetgeen er 
met uw melding is gebeurd.

  Buurtbemiddeling
  De beste oplossing is natuurlijk dat u er samen, met degene die overlast 

geeft, uitkomt. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten. Maar 
aanspreken kan heel spannend zijn. Als u er samen niet uitkomt kunt u 
misschien de buurtbemiddeling nog inschakelen.

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

de eerstvolgende werkdag gezien. Bij acute situaties (ook overdag) altijd 
politie/112 bellen.

eerste jaar van ‘zijn’ winkel: “Ons doel om 
jaarlijks 1.000 woningen in Parkstad en een 
veelvoud daarvan in Limburg te verduurza‐
men, blijkt met deze aanpak ruimschoots 
haalbaar. We zijn al hét energieloket voor 
heel Parkstad en de gemeente Gulpen‐
Wittem. 
Momenteel zijn we in gesprek met zeven 
gemeenten om ook hun officiële energieloket 
te worden. Mensen willen nu eenmaal fysiek, 

betrouwbaar en onafhankelijk aan de hand 
genomen met maatwerk advies worden in 
deze complexe energietransitie. We werken 
ook samen met andere gemeenten. Zo is 
onze Energiebox-actie ook een groot succes 
in de gemeenten Maastricht, Stein, Sittard-
Geleen en straks bijvoorbeeld Mook en 
Middelaar. 
Op dit moment adviseren we daarnaast 
tientallen VvE’s, van klein tot heel groot, over 

het verduurzamen van hun complexen. Een 
andere interessante ontwikkeling zijn onze 
wijkacties, waarbij we complete wijken hel‐
pen te verduurzamen. Bewoners profiteren 
daarbij van een flinke collectiviteitskorting. 
Tegen mensen die ons nog niet kennen, zou 
ik willen zeggen: kijk eens op onze website en 
webshop, doe daar een online woningscan 
en kom daarna langs in op ons adviescen‐
trum.”

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: Verbouwen woning
 Locatie:  Brewersstraat 9  

te 6369 EN Simpelveld 
 Datum ontvangst: 13 december 2021
 Dossiernummer: 2021‐028155

E Voor: Bouwen landbouwloods
  Locatie:  Oude Molenstraat 7  

te 6369 XP Simpelveld
 Datum ontvangst: 7 december 2021
 Dossiernummer: 2021‐027391

E Voor: Realiseren van vier appartementen
  Locatie: Huls 46 te 6369 EX Simpelveld
 Datum ontvangst: 28 november 2021
 Dossiernummer: 2021‐026118

E Voor: Aanbouw huisje
  Locatie:  Kruinweg 1b‐097  

te 6369 TZ Simpelveld

 Datum ontvangst: 28 december 2021
 Dossiernummer: 2021‐031009

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

E  Kennisgeving  
omgevingsvergunningvrij

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 van 3 Prunus cerasifera 
“Nigra”

 Locatie:  Van der Leyenstraat  
ongenummerd te Simpelveld

 Verzenddatum: 4 januari 2022

 Dossiernummer: 2021‐023727

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 
vergunning kunt u geen bezwaar of zienswij‐
zen indienen.
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Parkeersituaties leiden tot onveilige situaties

Parkeergedrag kan leiden tot onveilige situaties. In woonwijken waar 
de parkeerdruk hoog is, staan auto’s vaak hinderlijk geparkeerd. Zo 
hinderlijk zelfs dat hulpdiensten amper of niet meer door kunnen 
rijden. Dat bleek onlangs in de kern Bocholtz, waar de complete 
doorgang versperd was. De foto, die we hebben ontvangen van een 
oplettende bewoner, laat zien hoe gevaarlijk een smalle doorgang 
kan zijn. Onze Boa heeft de plek bekeken en gevraagd onze inwoners 
op dit soort gevaarlijke situaties te wijzen. We ontvangen regelmatig 
meldingen van omwonenden via overlast@simpelveld.nl. Niet alleen 
melden ze gevaarlijke situaties voor hulpdiensten, maar er wordt ook 
schade aan auto’s gemeld, ontstaan door het manoeuvreren door de 
smalle doorgang. We verzoeken iedereen, als er niet voldoende plek 
is, zijn haar/auto te parkeren ofwel in de eigen oprit, in de garage of 
een stukje verderop in de straat. 
Onze handhavers blijven regelmatig patrouilleren en waar nodig actie 
ondernemen. 

Geef onze hulpdiensten de ruimte. Parkeer zo, dat hulpverlenersvoer‐
tuigen er altijd door kunnen. Want soms telt elke seconde!

Geef onze hulpdiensten de ruimte!

Limburger springt steeds slimmer om 
met energie
Afgelopen jaar wisten duizenden Limburgse 
huishoudens hun weg te vinden naar Woon‐
WijzerWinkel Limburg, hét energieloket voor 
Parkstad en gemeente Gulpen-Wittem. De 
meer dan 5.000 verstrekte Energieboxen 
alléén zorgden al voor een reductie van de 
CO2-uitstoot van minimaal 250 ton.
“Gemeente Simpelveld is een van de 7 
Parkstadgemeentes die het initiatief voor de 
WoonWijzerWinkel namen. In 2021 werd ons 
op verschillende manieren duidelijk gemaakt 
dat we klimaatneutraler moeten gaan leven. 
Om ook onze volgende generatie te kunnen 
laten genieten van onze prachtige gemeente 
zijn we blij met onze samenwerking met de 
WoonWijzerWinkel Limburg. Zo zullen zij ook 
in 2022 weer klaarstaan voor woningeige‐
naren, MKBers, Woningcorporaties en VvE’s 
uit onze gemeente, om op hun manier een 
steentje bij te dragen aan een duurzaam Lim‐
burg.” aldus wethouder Wiel Schleijpen.
WoonWijzerWinkel Limburg helpt huishou‐
dens bij het verduurzamen van hun woning. 
Niet alleen particuliere woningbezitters, 
maar ook kleine MKBers, woningcorpora‐
ties en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) 
kunnen terecht bij de ‘one stop shop’ voor 
woningverduurzaming en energiebesparing. 
In het adviescentrum van WoonWijzerWinkel 
Limburg in het Parkstad Limburg Stadion tref‐
fen bezoekers een compleet assortiment van 
duurzame oplossingen en energiebesparende 
producten aan. Van een eenvoudige ledlamp 
en waterbesparende douchekop tot warmte‐
pompen en zonnepanelen. 

Onafhankelijk advies
In een gemiddelde week lopen vele tientallen 
bezoekers spontaan binnen in de winkel en 
showroom in Kerkrade. Maar WoonWijzer‐
Winkel Limburg is eerder een adviescentrum 
dan een ‘gewone’ winkel. Het verduurzamen 
van een woning begint vaak met een vrijblij‐
vend adviesgesprek in de showroom of met 
een opname of warmtescan van de woning, 
om de mogelijkheden tot verduurzaming in 
kaart te brengen. Woningeigenaren kunnen 
daarbij rekenen op 100% onafhankelijk en 
objectief advies. 

1200 offerteaanvragen in 2021
Als openingsactie waren de eerste 1450 
adviesgesprekken in Parkstad gratis. Dat 
heeft inmiddels gezorgd voor meer dan 1200 
offerteaanvragen bij erkende bedrijven in 
de regio. En alleen in Heerlen al werden als 
onderdeel van een wijkgerichte aanpak 1500 
warmtescans uitgevoerd. WoonWijzerWinkel 
Limburg kan woningeigenaars die de advie‐
zen willen gaan toepassen vrijblijvend in con‐

tact brengen met meer dan 65 aangesloten 
lokale aannemers en installateurs in Limburg. 
Bovendien worden subsidie- en financierings‐
mogelijkheden direct in de adviezen meege‐
nomen.

250 ton CO2-besparing
Dat ook betrekkelijk kleine maatregelen al tot 
flinke besparingen kunnen leiden, bewees de 
Energiebox-actie. Met deze actie konden wo‐
ningeigenaars zelf een box vullen met ener‐
giebesparende producten uit de WoonWijzer 
webshop. Bij besteding van ten minste 100 
euro, kregen zij 90 euro retour. In totaal zijn 
er meer dan 5.000 Energieboxen verstrekt, 
wat heeft geleid tot een gemiddelde bespa‐
ring van 3,5 procent op de energiekosten van 
een doorsnee huishouden. Voor de 5.000 
huishoudens samen komt dit neer op mini‐
maal 250 ton minder CO2-uitstoot per jaar.

Wijkgerichte aanpak
Marwin Dekkers, directeur van WoonWijzer‐
Winkel Limburg, is zeer tevreden over het 

Steeds meer mensen vinden de weg naar WoonWijzerWinkel Limburg
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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 1 Corylus colurna
  Locatie:  Van der Leyenstraat ongenum‐

merd te Simpelveld
 Verzenddatum: 4 januari 2022
 Dossiernummer: 2021‐023727

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de 

verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van verzending 
daarvan bezwaar maken, door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel‐
veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 

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

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen 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 geweigerd:

E Voor: Aanbouwen zitkamer
  Locatie:  Baneheide 45a,  

6353 AK Baneheide
 Verzenddatum: 23 december 2021
 Dossiernummer: 2021‐021109

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐

horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na de datum van verzending van het 
besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend 
en bevat tenminste naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar. Het be‐

zwaarschrift dient te worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
De beschikking wordt na afloop van de be‐
zwaartermijn van kracht tenzij gedurende die 
termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek 
om voorlopige voorziening is gedaan. De 
beschikking wordt niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank 
Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 
Voor meer informatie over de procedure en 
de eventuele bijkomende kosten verwijzen 
wij u naar 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

E  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:

E  Voor: Uitbreiden woning
 Locatie: Steenberg 89 6351 AR Bocholtz
 Dossiernummer:2021‐026239

De beslistermijn wordt verlengd in verband 
met het feit dat er meer tijd nodig is.
Door dit besluit is 16 februari 2022 de 
nieuwe uiterste beslisdatum.

E  Vaststelling ‘algemene subsi-
dieverordening gemeente Sim-
pelveld 2022 en bijbehorende 
deelsubsidieverordeningen’ 

Bij besluit van 9 december 2021 heeft de 
Raad van de gemeente Simpelveld de vol‐
gende verordeningen vastgesteld:

E  Algemene Subsidieverordening gemeen‐
te Simpelveld 2022;

E  Deelsubsidieverordening Budgetsubsidie 
2022;

E  Deelsubsidieverordening Incidentele 
Stimuleringssubsidie;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Cultuur 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Investeringen 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Jeugdparticipatie 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Maatschappelijke Zorg en 
Welzijn 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Ouderenparticipatie 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Projectsubsidie 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Sport 2022.

Bovengenoemde verordeningen zijn gepu‐
bliceerd in het elektronische Gemeenteblad 
(officiële uitgave van gemeente Simpelveld) 
en opgenomen in de regelingenbank van 
de gemeente. Het Gemeenteblad en de 
regelingenbank vindt u op www.overheid.nl 
onder ‘Beleid en regelgeving’ en ‘Lokale wet‐ 
en regelgeving’. Tevens zijn bovengenoemde 
verordeningen inzichtelijk op de website van 
gemeente Simpelveld, www.simpelveld.nl 
onder het thema: subsidies.

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twitter, Facebook
en Instagram
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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 PleinFriture Oranje Plein

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

045 - 5446624

KoppelKoppel
menu:menu: 6,-

Martijn Ortmans
CDA Lijst 2 Nr. 7
SIMPELVELD - Ik ben Martijn en 
ben bij het CDA gekomen om 
een stem te zijn voor de jongeren 
onder ons. Ik heb gekozen voor 
de politiek omdat ik het inte-
ressant vind om verschillende 
meningen over nieuwe ontwik-
kelingen en projecten te horen 
en hier diep op in te gaan. Ik zou 
hiermee graag willen bereiken 

dat jongeren ook kansen krijgen 
om mee te beslissen en hun me-
ningen te uiten. Hiernaast heb 
ik voor het CDA gekozen omdat 
het CDA zich bezig houdt met de 
natuur en cultuur in ons mooie 
Simpelveld-Bocholtz
Ik werk bij de Plus in Simpelveld 
op de groente afdeling en help 
mensen graag bij hun vragen 
tijdens het doen van hun bood-
schappen. Aan het behulpzaam 
zijn houd ik een goed gevoel 
over. Een van mijn grote hobby’s 

is het gitaar leren spelen.
Daarnaast game ik graag op de 
computer, net als veel andere 
jongeren.
Ook studeer ik nog en doe ik de 
opleiding Leisure en Hospitality. 
Hierbij werk ik graag met kinde-
ren en verheug me op mijn stage 
in België, waar ik kinderen mag 
gaan entertainen en begeleiden 
bij enkele spellen zoals laser-
gamen, boogschieten en mini 
spel toernooitjes!
Jrus, d’r Martijn

Nieuws van WDZ
Trainingen
De jeugdafdeling gaat, nu de 
sportaccommodaties buiten 
weer tot 20.00 uur open mogen, 
de trainingen voor de jeugd-
spelers t/m 17 jaar weer volgens 
het in het begin van het seizoen 
opgestelde schema hervatten. 

Sommige jeugdteams zullen mo-
gelijk iets eerder starten vanwege 
de sluiting om 20.00 uur. Alle 
trainingen zullen buiten plaats-
vinden, omdat de binnensport 
accommodaties nog steeds ge-
sloten zijn. Ook de kleedlokalen  
Voor de senioren is de regel nog 
steeds dat alleen in tweetallen ge-
traind mag worden.
De KNVB heeft voor de seni-
oren- en jeugdteams  in de B-
categorie inhaalwedstrijden ge-
pland in het weekend van 22 en 
23 januari.  Het eerste en tweede 
elftal komen in februari pas weer 
in actie. 

Toernooi
De jeugdspelers van de O11 en 
O12 categorie zijn na de kerst-
dagen weer begonnen met een 
tweetal onderlinge toernooien. 
Op vrijdag 31 december moch-
ten de leiders Bert, Danny en 
Maurice een vijfentwintigtal kin-
deren verwelkomen en op vrij-
dag 7 januari hadden zich zelfs 
bijna 40 kinderen aangemeld. 
Op de tweede dag deelden de lei-
ders Bert en Danny de voetbal-

s p o r t n i e u w ss p o r t n i e u w s

lertjes in zes teams in. Ieder team 
speelde vijf wedstrijden waarin 
het plezier er vanaf spatte. Er 
werd flink gescoord door alle 
teams. Het uiteindelijk belang-
rijkste resultaat was het feit dat 
de kinderen zich weer konden 
loslaten op de voetbalwei. En in 
de pauze ontbrak natuurlijk niet 
de warme chocomel en een lek-
kere wafel, verzorgd door Mar-
tine, Simone, Renée en Fabiënne.

Voor de bezorging van weekblad d’r Troebadoer zoeken wij  
met spoed een bezorg(st)er voor  BOCHOLTZ

Goede verdienste! Bezorging op dinsdag of woensdag.
Inlichtingen: info@weekbladtroebadoer.nl of 06 1986 8816

Gezocht bezorg(st)er
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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 1 Corylus colurna
  Locatie:  Van der Leyenstraat ongenum‐

merd te Simpelveld
 Verzenddatum: 4 januari 2022
 Dossiernummer: 2021‐023727

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de 

verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van verzending 
daarvan bezwaar maken, door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel‐
veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 

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

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen 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 geweigerd:

E Voor: Aanbouwen zitkamer
  Locatie:  Baneheide 45a,  

6353 AK Baneheide
 Verzenddatum: 23 december 2021
 Dossiernummer: 2021‐021109

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐

horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na de datum van verzending van het 
besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend 
en bevat tenminste naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar. Het be‐

zwaarschrift dient te worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
De beschikking wordt na afloop van de be‐
zwaartermijn van kracht tenzij gedurende die 
termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek 
om voorlopige voorziening is gedaan. De 
beschikking wordt niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank 
Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 
Voor meer informatie over de procedure en 
de eventuele bijkomende kosten verwijzen 
wij u naar 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

E  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:

E  Voor: Uitbreiden woning
 Locatie: Steenberg 89 6351 AR Bocholtz
 Dossiernummer:2021‐026239

De beslistermijn wordt verlengd in verband 
met het feit dat er meer tijd nodig is.
Door dit besluit is 16 februari 2022 de 
nieuwe uiterste beslisdatum.

E  Vaststelling ‘algemene subsi-
dieverordening gemeente Sim-
pelveld 2022 en bijbehorende 
deelsubsidieverordeningen’ 

Bij besluit van 9 december 2021 heeft de 
Raad van de gemeente Simpelveld de vol‐
gende verordeningen vastgesteld:

E  Algemene Subsidieverordening gemeen‐
te Simpelveld 2022;

E  Deelsubsidieverordening Budgetsubsidie 
2022;

E  Deelsubsidieverordening Incidentele 
Stimuleringssubsidie;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Cultuur 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Investeringen 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Jeugdparticipatie 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Maatschappelijke Zorg en 
Welzijn 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Ouderenparticipatie 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Projectsubsidie 2022;

E  Deelsubsidieverordening Stimulerings‐
subsidie Sport 2022.

Bovengenoemde verordeningen zijn gepu‐
bliceerd in het elektronische Gemeenteblad 
(officiële uitgave van gemeente Simpelveld) 
en opgenomen in de regelingenbank van 
de gemeente. Het Gemeenteblad en de 
regelingenbank vindt u op www.overheid.nl 
onder ‘Beleid en regelgeving’ en ‘Lokale wet‐ 
en regelgeving’. Tevens zijn bovengenoemde 
verordeningen inzichtelijk op de website van 
gemeente Simpelveld, www.simpelveld.nl 
onder het thema: subsidies.

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twitter, Facebook
en Instagram
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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.

O n d e r h o u d
R e p a r a t i e s

A P K - k e u r i n g
A i r c o s e r v i c e

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

een afspraak wanneer het u uitkomt!
Telefoon: 045-5444355
 like ons op FB

Twaalvuurtje  
in Wittem
WITTEM - Het Twaalvuurtje is een 
kort bezinningsmoment midden 
op de dag, dat rust geeft en tege-
lijk aanvuurt en nieuwe energie 
geeft; iedere dinsdag om 12.00 
uur ’s middags, in de klooster-
kerk in Wittem, ook in het nieu-
we jaar. Muziek, een motto uit de 
bijbel, een kort ervaringsverhaal 
en een minuutje stilte: dat zijn de 
ingrediënten van het Twaalvuur-
tje; alles bij elkaar duurt het ca. 
een kwartier. Vakantieganger of 
streekbewoner, u bent van harte 
welkom! De kerk is groot genoeg 
om op ruime afstand van elkaar 
te zitten.
Pelgrimsoord Klooster Wittem
Wittemer Allee 34, Wittem
Tel. 043 4501741
www.kloosterwittem.nl
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DEN HAAG -  Scheiden of uit elkaar 
gaan is nooit leuk. Het is vaak een 
verdrietige periode waarin je een 
hoop moet regelen. Denk aan 
wie er in jullie huis blijft wonen 
en hoe je het regelt met de kin-
deren. Ook op financieel gebied 
moet je veel dingen afhandelen, 
zoals je belastingzaken. Onder 
mensen die scheiden leven daar-
over veel vragen, blijkt uit een 
peiling die de Belastingdienst in 
augustus uitvoerde. In dit artikel 
lees je vijf veelgestelde belasting-
vragen van scheiders.
 
#1 Moet ik iets wijzigen in 
mijn voorlopige aanslag en 
toeslagen?
Als je uit elkaar gaat, verandert 
vaak je financiële situatie. Denk 
aan een wijziging in je inkomen, 
het betalen of ontvangen van 
partneralimentatie, een nieuwe 
woonsituatie of het aanpassen 
van het aantal kinderopvan-
guren. Is dit bij jou ook het ge-
val? Dan is het verstandig om 
je nieuwe financiële situatie zo 
snel mogelijk door te geven in je 
voorlopige aanslag en toeslagen. 
Dat voorkomt dat je maandelijks 
te veel betaalt of te veel terug-
krijgt. In vier stappen pas je zelf 
je voorlopige aanslag online aan 
in Mijn Belastingdienst. Voor 
je toeslagen doe je dat via Mijn 
toeslagen.
 
#2 Waar let ik op bij mijn aan-
gifte als ik een koopwoning heb 
samen met mijn ex-partner?
Als je een koopwoning hebt, is de 
hypotheekrente een belangrijke 
aftrekpost bij de belastingaan-
gifte. Stellen die zijn gescheiden, 
maken met de hypotheekrente-
aftrek vaak fouten in hun aangif-
te. Want wie de hypotheekrente 
mag aftrekken én welk bedrag 

Vijf veelgestelde vragen  
over scheiden en je belastingzaken

precies, is afhankelijk van meer-
dere factoren. Zoals van wie de 
woning is, op wiens naam de hy-
potheek staat, wie in de woning 
blijft wonen en welke afspraken 
daarover zijn gemaakt. Daarom 
is het verstandig om in overleg 
met je ex-partner aangifte te 
doen.
 
Ben jij degene die in de woning 
blijft wonen, maar is het huis van 
jullie beiden? Dan gelden er an-
dere regels dan wanneer je in het 
huis blijft wonen en de woning 
volledig op naam van je ex-part-
ner staat. Het komt ook voor dat 
de ene ex-partner de ander uit-
koopt of dat je de woning samen 
verkoopt. Het is verstandig om 
goed na te gaan welke situatie op 
jou van toepassing is.
 
#3 Moet ik samen of apart 
belastingaangifte doen over het 
jaar van de scheiding?
Je mag zowel samen als apart be-
lastingaangifte doen over het jaar 
van de scheiding. Een belangrij-
ke tip is om nog zoveel mogelijk 
in overleg aangifte te doen, als 
de situatie dat toelaat. Zeker als 
je fiscaal partners blijft over het 
jaar van de scheiding, maar ook 
als je dat niet blijft. Zo kun je 
veel fouten voorkomen. Je hebt 
namelijk gegevens van elkaar 
nodig. Zoals inkomensgegevens 
of gegevens over de koopwoning, 
de hypotheek en spaartegoeden.
 
Kies je ervoor om het gehele 
jaar van de scheiding als fiscaal 
partners aangifte te doen? Dan 
kun je nog een laatste keer de 
gemeenschappelijke inkomsten 
en aftrekposten gunstig verdelen. 
Iedere verdeling mag, zolang het 
totaal uitkomt op 100%. Houd 
bij de keuze wel rekening met de 

mogelijke gevolgen voor toesla-
gen, heffingskortingen en even-
tuele drempelbedragen zoals bij 
zorgkosten.
 
Als je het hele jaar van de schei-
ding fiscaal partners blijft, is het 
slim om samen digitaal belas-
tingaangifte te doen. Zo voor-
kom je dat je iets vergeet in te 
vullen of de gegevens van je ex-
partner onjuist invult.
 
#4 Vanaf wanneer kan ik toesla-
gen aanvragen of wijzigen?
Als je financiële situatie veran-
dert, is het slim om na te gaan 
of je (nog) recht hebt op toesla-
gen. Zoals kinderopvangtoeslag, 
huurtoeslag of zorgtoeslag. Op 
welke toeslagen je recht hebt is 
afhankelijk van onder meer je 
inkomen, of je co-ouder bent 
en of je partneralimentatie be-
taalt of ontvangt. Check goed 
op welke toeslagen je wel of geen 
recht hebt. Je kunt nieuwe toe-
slagen aanvragen zodra je geen 
toeslagpartner meer bent met je 
ex-partner.
 
#5 Hoe zorg ik ervoor dat mijn 
ex-partner niet meer meetelt 
als toeslagpartner?
Hoe je regelt dat je ex-partner 
niet langer meetelt voor jouw 
toeslag, hangt af van je situatie. 
Bijvoorbeeld of je getrouwd was, 
een geregistreerd partnerschap 
had of samenwoonde. Belangrijk 
in alle gevallen is dat je aan de 

gemeente je adres-
wijziging doorgeeft. 
Of je ex-partner als 
hij of zij verhuist. 
Welke stappen je 
vervolgens nog meer 
moet doen, lees je 
op de website van de 
Belastingdienst.   
 
Meer weten?
Kijk voor meer in-
formatie over be-
lastingzaken en 
scheiden op be-
la s t ingdiens t .n l /
scheiden en vul de 
persoonlijke schei-
den-checklist in.

Gezocht: Interieurverzorgster 
voor 3 à 4 uur per week in Bocholtz

• Uren zijn zelf in te delen;
• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden;
• goede verdiensten.

Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met 
Audrey Regterschot via 06 - 10 92 03 71.

Coronamaatregelen 
en kerkbezoek in 
onze parochies 
SIMPELVELD - Vanaf 2 januari 2022 
vinden in de parochies Simpel-
veld, Bocholtz en Ubachsberg 
tot een volgende berichtgeving 
de H. Missen alleen plaats op de 
zondagochtend.
In verband met de verscherpte 
coronamaatregelen is er per vie-
ring maar maximaal plaats voor 
50 personen. Reservering voor 
een kerkdienst is verplicht. Re-
serveren voor een viering kan te-
lefonisch tijdens kantooruren bij 
uw eigen parochiekantoor. Zon-
der reservering kan de toegang 
geweigerd worden. Vol=Vol

De volgende maatregelen blijven 
van kracht: 
-  Kom alleen indien u niet ver-

kouden bent en geen koorts 
hebt. 

-  We vragen uw handen te desin-
fecteren bij de ingang. 

-  Neem plaats op de gemarkeer-
de zitplaatsen. 

-  Koppels mogen bij elkaar zitten. 
-  Mindervaliden dienen vooraan 

plaats te nemen
-  Houd 1,5 meter afstand van 

elkaar.
-  Volg de instructies van de 

gastheren/gastvrouwen

De mistijden zijn:
Bocholtz: 
H. Mis op zondag om 9.30 uur
Ubachsberg: 
H. Mis op zondag om 9.30 uur
Simpelveld: 
H. Mis op zondag om 11.00 uur
Klimmen: 
H. Mis op zondag om 11.00 uur

Dank voor uw medewerking 
Het kerkbestuur



weekblad d’r Troebadoer nr. 2 | dinsdag 11 januari 202214

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog onverwachts van ons 

is heengegaan mijn lieve man, pap en trotse opa

Jan Jacobs
* 21 april 1930        = 4 januari 2022

echtgenoot van

Jeanny Luja

Jeanny Jacobs-Luja

Mirjam en Joep
   Twan en Joëlle
   Mayke

Jacqueline en John

Scheelenstraat 154
6369 VW Simpelveld

De uitvaartdienst heeft reeds in besloten kring 
plaats gevonden.

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus 
De verscherpte corona 
maatregelen zullen ook door ons 
in acht genomen worden.
Afstand houden van 1.5 meter 
in de kerk geldt ook voor 
zitplaatsen en mondkapje bij 

binnenkomst.
Zondag 16 januari
H. Mis om 11.00 uur
1ste jaardienst voor Henk 
Wassenberg. Jaardienst voor 
Mariet Hensgens-Severijns

Woensdag 19 januari
H. Mis om 9.00 uur

k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e nk e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n
In verband met corona ontwikkelingen volgen we met gepaste 
instructies maatregelen in kerk op. Bij binnenkomst desinfecteren 
van handen, mondmasker dragen bij binnenkomst en naar buiten 
gaan, anderhalve meter afstand, ter communie gaan. 

Stilte is een stukje hemel
dat af daalt naar de aarde

HULS - Stil en verbijsterd van on-
geloof waren we allemaal op 7 
juni 2021, stil van onwerkelijk-
heid waren we op 4 december 
2021, stil van verbijstering en 
droevenis waren we op 14 de-
cember 2021 en nu… nu kunnen 
we alleen nog maar stil zijn want 
wederom moeten we afscheid 
nemen van een lid. Niet zomaar 
een lid, maar onze ere-voorzitter 
dhr. Jan Jacobs. 
Weliswaar op een respectabele 
leeftijd van 91 jaar maar met 
hem gaat een groot verhalen-
verteller verloren. Met Jan kon 
men urenlang om een tafel zit-
ten, luisterend naar verhalen van 
vroeger over de fanfare en dat 
waren er veel want hij was maar 
liefst 81 jaar lid van onze vereni-
ging. Ook heeft hij in zijn actieve 
periode bij de Fanfare Eendracht 
vele saxofonisten opgeleid en 
hield hij het muziekarchief op 
orde. In 1970 kreeg hij een gou-
den Koninklijke onderscheiding 
voor zijn verdiensten binnen de 
vereniging, een onderscheiding 

die hij altijd met veel trots heeft 
gedragen.
Doordat zijn 80-jarig jubileum 
op de verenigingsdag in 2020 
geen doorgang kon vinden i.v.m. 
de coronamaatregelen en het 
zelfs in 2021 nog niet moge-
lijk was hem te eren heeft men 
op zaterdag 18 september 2021 
hem alsnog een serenade bij zijn 
woning aan de sterflat gebracht 
en kreeg hij het bonds-insigne 
aangereikt door onze bescherm-
heer en wethouder dhr. Hub 
Hodinius. 
Dhr. Jacobs werd in 2007 tot ere-
voorzitter benoemd, een titel die 
slechts weinigen is toegekend 
in de lange geschiedenis van de 
fanfare. 
Net als bij de 3 andere overlede-
nen van onze vereniging willen 
we Jan het afscheid geven wat 
hij verdiende maar helaas wordt 
dit wederom door de corona-
maatregelen beperkt maar doen 
we wat mogelijk is. Op een later 
tijdstip zullen we een mis aan 
hen opdragen. 
We wensen zijn vrouw Jeanny, 
zijn kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte.

D
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ENK THEVISSEN
Indien we weer open mogen

kunt u bellen voor een afspraak 
op donderdag en vrijdag  

van 9.00-12.00 en  
13.00 tot 17.00 uur

Bij klachten of andere symtonen
GEEN afspraak maken! 

0 4 5 - 5 4 4 4 0 3 0
Kloosterstraat 19 - Simpelveld
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Geen dag vergeten...
                         alle dagen gemist...

Het lijkt zo lang geleden en tegelijkertijd ook nog zo kort.

Een jaar geleden moesten we afscheid nemen van onze lieve man, vader, opa en overgrootvader,

Henk Wassenberg

Als eerste jaardienst willen we hem herdenken met een heilige mis op zondag 16 januari om 11.00 uur 

in de H. Cunibertuskerk te Wahlwiller.

 Wahlwiller, januari 2022    Gerda Wassenberg-Schleepen,          
  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles 
wat hij betekend heeft, moeten wij u tot ons grote 
verdriet mede delen, dat van ons is heengegaan  

mijn lieve man en vader, onze broer,  
schoonbroer en oom

Eugène Vliex
* 7 november 1937        = 29 december 2021

echtgenoot van

Maria Hensgens

 Simpelveld: Maria Vliex-Hensgens
  René

  Familie Vliex
  Familie Hensgens

Stationstraat 3d
6369 VG Simpelveld

De uitvaartdienst heeft inmiddels plaats gevonden.  

Dankbetuiging

Bij deze willen wij u hartelijk danken 
voor de manier waarop u ons heeft 
gesteund in de vorm van vele mooie 

kaarten en de prachtige bloemen 
van vrienden en van familie,  

die wij mochten ontvangen bij het 
overlijden van mijn lieve echtgenoot, 

(schoon)vader en opa

Hans Godschalk
Je was altijd opgewekt, bescheiden, sociaal, 

behulpzaam en kon met iedereen goed overweg.
Lieve Hans, pap, opa het is moeilijk te beseffen dat 

je er nooit meer zal zijn en de pijn die er is om je 
voor altijd te moeten missen, maar in veel mooie 

herinneringen dragen we je voor altijd met ons mee.

Jeanny Godschalk-Plum
Peggy en Daan, Klaas, Jet
Mickel en Mike

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 15 januari 

(onder voorbehoud 
coronamaatregelen) 
19:00 uur: H. Mis en zal worden 
begeleid  door organist Ton 
Notermans. Jaardienst voor 
ouders Hans Pelzer en Bertie 
Pelzer-Schmeets. (Stg). Voor 
Maria Franssen-Vaessen. (Off). 

st.dionysius-nijswiller@ziggo.
nl Misintenties drie weken 
van te voren opgeven i.v.m. 
vermelding in weekbladen. Voor 
pastorale zaken kunt u terecht 
bij het parochiesecretariaat 
telefoon 043-4511243. Uw 
kerkbijdrage kunt u overmaken 
op: NL18Rabo0132292599.

EYS
Parochie H. Agatha
Zo. 16 jan.
9.45 uur: Gest. H. mis Guillaume 
en Bertha Xhonneux

HEUVELLAND
Protestante Gemeente
Op zondag 16 januari is er om 
10:00 uur een viering in de Ned. 
Herv. Kerk te Vaals (Kerkstraat 
47). Voorganger is drs. Marije 
Bijlveld uit Maastricht, het orgel 
wordt bespeeld door Christine 
Moraal. Bij voldoende interesse 

is er ook een aparte kinderdienst 
in de Oude Pastorie tegenover 
de kerk. De dienst wordt tevens 
uitgezonden via https://www.
kerkomroep.nl/#/kerken/20223
Tevens is er een dienst in de 
Kloosterkerk te Valkenburg 
(Oosterweg 1). In deze dienst 
gaat voor ds. Harrie de Reus. De 
dienst wordt tevens uitgezonden 
via https://www.kerkomroep.
nl/#/kerken/20222

Meer informatie: www.
maasheuvelland.nl of ds. Harrie 
de Reus, tel. 043-8525225, 
dsdereus@ziggo.nl, www.
facebook.com/DsHarrieDeReus
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