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Presentatie Lijst 5
SAMEN1 is er klaar mee:  

de burger moet eindelijk weer serieus worden genomen.
SAMEN1 is er klaar voor: op twee dubbele pagina’s presenteren wij 

in deze Troebadoer onze 50 kandidaten: “De 50 van Lijst 5”
Bezoek ook onze facebookpagina en onze website.

Voor direct contact: robert.honings@samen1simpelveld.nl 
of wiel.weijers@samen1simpelveld.nl

Of bel ons via het partijbureau : 0625292663 of 0655954525
Tijd voor verandering: SAMEN1 is er klaar voor!

SIMPELVELD - Gezamenlijk zijn we 
in de gemeente Simpelveld aan 
de slag gegaan om te komen tot 
een lokaal sportakkoord. Het is 
enorm belangrijk dat mensen 
in Simpelveld (blijven) sporten. 
Sporten houdt mensen gezond, 
zorgt voor plezier en brengt men-
sen samen. Bovendien houdt het 
onze sportverenigingen vitaal. 
Om dat te realiseren, moeten 
verenigingen, maatschappelijke 
organisaties, gemeente en onder-
nemers meer met elkaar samen-
werken. Daarvoor is het Sport-
akkoord Simpelveld tot stand 
gekomen.

Kernteam 
Midden 2020 werd het sportak-
koord Simpelveld ondertekend. 
Om een vervolg te geven aan het 
sportakkoord is een kernteam sa-
mengesteld: een groep enthousi-
aste supporters van het sportak-
koord vanuit diverse organisaties 
en branches, waaronder onder-
wijs, kinderopvang, verenigingen 
en de gemeente. Het kernteam is 

in het leven geroepen om de ac-
tiepunten uit het sportakkoord 
aan te jagen en stelt jaarlijks de 
prioriteiten. Ook beheert het 
team het uitvoeringsbudget wat 
beschikbaar is om acties uit te 
voeren. 

Supportersbijeenkomst 
Om alle betrokkenen te infor-
meren over de voortgang van het 
Lokaal Sportakkoord Simpelveld 
nodigt het kernteam alle suppor-
ters uit voor een supportersbij-
eenkomst. Op woensdag 23 fe-
bruari informeert het kernteam 
alle supporters over het proces 
tot dusver en komt er meer in-
formatie over het indienen van 
aanvragen. De bijeenkomst vindt 
plaats van 19.00u tot 20.30u. 

De bijeenkomst vindt plaats in 
de Rode Beuk in Simpelveld 
(Kloosterstraat 131, Simpelveld). 
Inschrijven is mogelijk via deze 
link: info@samenbas.nl 
Vanwege de geldende corona-
maatregelen is een corona toe-

Infoavond Sportakkoord Simpelveld 
woensdag 23 februari

gangsbewijs nodig 
om deel te kunnen 
nemen aan de bij-
eenkomst. Graag 
vragen wij jullie 
begrip hiervoor en 
zorgen we samen 
voor een veilige 
bijeenkomst. 

Meer weten? Neem 
een kijkje op www.
samenbas.nl of 
check Facebook @
Samenbas. 
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VISHANDEL
FRANS ERKENS

Kibbelingen
met saus

450

Hollandse nieuwe
met uitjes

200
3 voor 550

Kabeljauwhaas
per kilo 2690

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)

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

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

PVC, LAMINAAT, 
PARKET, ECO-KURK

Topkwaliteit
Actie: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl

Nuth – 045 - 511 34 69

UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.

www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie! 

Nuth - 045 - 511 34 69
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Vleesatelier ‘biagio’
Kloosterplein 2 | 6369 AW Simpelveld | 045-5441225

geldig t/m zaterdag 12 februari

Hamlappen  4 voor € 700

Riblappen  100 gr. € 150

Tête de veau  500 gr. € 599

Rauwkostsalade  100 gr. € 125

Pasta Mediteriaan  100 gr. € 125

Duo boterhamvlees  100 gr. € 200 
Boterhamworst / Cranberry leverkaas 

Woensdag 9 februari: GEHAKTDAG

Gehakt    500 gr. € 425

Donderdag 10 februari:
Ouderwetse gehaktballen    

4 halen / 3 betalen !

Het handwerkclubje van de SWOBS op de dinsdag in de Rode Beuk heeft tijdens Corona niet stilgezeten en 
voor een project in Kerkrade van ‘omarm me tassen’ met diverse inhoud frutsels heel veel leuke knuffels ge-
maakt voor kinderen die het goed kunnen gebruiken.
Bedankt lieve dames.

SIMPELVELD - Vanaf 15 febru-
ari 2022 zal maatschappelijk 
werk iedere dinsdag in de Rode 
Beuk tussen 10:00 uur en 11:00 
uur spreekuur houden en op de 
donderdag tussen 14:00-15:00 
uur spreekuur aanbieden in het 
WMC te Bocholtz. 

Dit spreekuur is voor iedere in-
woner uit de gemeente Simpel-
veld toegankelijk die een vraag 

of probleem heeft. De maat-
schappelijk werker beoordeelt of 
hij/zij deze vraag samen met jou 
kan oplossen en meldt je bij Im-
puls aan of verwijst naar de juiste 
instantie.

Mocht je liever toch eerst te-
lefonisch contact met ons op-
nemen is dit mogelijk via het 
algemeen nummer van Impuls 
045-5456351.

Heropstarten spreekuur maatschappelijk 
werk Impuls Simpelveld

Nieuws van  
Noabere va Viele
Beste leden, Bitste noabere,
Hoewel het nieuwe jaar nog 
maar net begonnen is, zijn is de 
redactie van ons verenigings-
jaarboek d’r Noaber al weer be-
zig met de voorbereidingen van 
het jaarboek voor 2022. Ons 10e 
jaarboek alweer.
Vorig jaar was onze oproep voor 
nieuwe verhalen en schrijvers 
met maar liefst drie aanmel-
dingen een succes. Zo succesvol 
zelfs dat deze schrijvers ook voor 
het komende jaarboek weer een 
bijdrage gaan leveren. Maar we 
kunnen nog steeds nieuwe ver-
halen en schrijvers gebruiken.

Verhalen en  
schrijvers gezocht
Voor jubileum jaarboek num-
mer 10 van de Noabere va Viele 
zijn wij dan ook nu weer op zoek 
naar nieuwe schrijvers en boei-
ende verhalen. Heb je altijd al 
eens die bijzondere geschiedenis 
van een familielid, je vereniging 
of die bijzondere plek in Vijlen 
aan het papier willen toevertrou-
wen om het met anderen te delen 
dan is dit daarvoor de gelegen-
heid. Meld je bij ons. Ken je leuke 
verhalen of heb je op zolder nog 
een doos met oude foto’s gevon-

den, maar ben je zelf niet zo’n 
schrijver of lijkt het je juist leuk 
om iets te schrijven, maar weet je 
niet zo goed waarover? Ook dan 
horen we graag van je. Stuur een 
email naar 
voorzitter@noabereviele.nl

Inloopochtend in 
Bibliotheek Gulpen
GULPEN/WITTEM - Op maandag-
ochtend kunt u tussen 10.00-
13.00 uur in de bibliotheek te-
recht voor de volgende zaken:
-  Juridisch advies. Tussen 10.30 

en 11.30 uur is een jurist aan-
wezig om juridische vragen te 
beantwoorden.

-  Vragen en hulp m.b.t. mantel-
zorg. Elke twee weken is een 
medewerker aanwezig van Tri-
acura, de mantelzorgmakelaar 
van de gemeente Gulpen-Wit-

tem. De eerstvolgende keer is 
op 14 februari.

-  Hulp bij het invullen van for-
mulieren. Denk hierbij aan 
formulieren van de gemeente, 
UWV, aanvraag DigiD, coron-
apas e.d.

-  Vragen over digitale appara-
tuur, zoals mobiele telefoons, 
laptops, e-readers, tablets

-  Taalconsulent: hebt u proble-
men met de Nederlandse taal, 
hebt u een ingewikkelde Ne-
derlandse brief ontvangen die 
u niet goed begrijpt of moet 
u zelf een officiële brief in het 
Nederlands opstellen? 
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Vrijwilligers gezocht:
Volwassenen met overgewicht (20-65 jaar)

Voor onderzoek naar het gunstige effect van 
voedingsvezels na antibiotica gebruik

Voedingsvezels zijn onverteerbare koolhydraten 
die we dagelijks met onze voeding binnenkrijgen. In 
onze darmen stimuleren ze de groei van goedaardige 
darmbacteriën. Door middel van een medisch- 
wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit 
Maastricht willen we nagaan of inname van een 
voedingsvezel leidt tot versneld herstel van de 
darmbacteriën na antibiotica gebruik.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar volwassenen 
tussen de 20 en 65 jaar met overgewicht (Body Mass 
Index (BMI) 25 - 40 kg/m2). Indien u suikerziekte 
heeft of vegetariër bent, kunt u niet meedoen aan het 
onderzoek. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.

Blijkt uit een geschiktheidsonderzoek dat u mee 
kan doen aan het onderzoek, zult u in een periode 
van 11 weken zes keer naar de universiteit komen 
(17 uur in totaal). U dient gedurende de gehele 
onderzoeksperiode nuchter naar de universiteit te 
komen. Tijdens deze bezoeken zal onder andere 
uw suikerstofwisseling gemeten worden. Tijdens 
de eerste week van het onderzoek gebruikt u een 
antibioticakuur. Het onderzoeksproduct gebruikt u 
gedurende de volgende 8 weken. Na afronding van 
het onderzoek ontvangt u naast uw reiskosten € 300.

Heeft u interesse of verdere vragen, neem dan 
contact op met Lars Vliex, MSc; e-mail: 
l.vliex@maastrichtuniversity.nl of tel: 043-388 1638.

Seniorenwandeling
SIMPELVELD - In de maand febru-
ari starten we in het nieuwe jaar 
2022 met een nieuwe reeks van 
korte laagdrempelige wandelin-
gen. We starten weer op de 3de 
woensdag van de maand. Noteer 
16 februari!!
Verder de 1ste en de 3de woens-
dag van maart: 2 en 16 maart!!
09.30 uur: verzamelen in of bij 
de Rode Beuk; Kloosterstraat 57 
in Simpelveld.
09.45 uur: start van de wandeling.
Na een wandeling van 5 kwartier 
zijn we rond 11.00 uur weer te-
rug bij ons vertrekpunt. Iedereen 
kan gratis aan de wandeling deel-
nemen, we houden rekening met 

elkaar en passen het wandeltem-
po aan. De eerste wandeling kan 
nog een winterwandeling wor-
den en wellicht zijn er sneeuw-
klokjes te bewonderen langs de 
Eyserbeek bij het Hellingbos. U 
gaat mee op eigen risico!
We hanteren de coronaregels die 
dan gelden! Denk aan mondkap-
je, 1,5 meter afstand en handen 
wassen. We bekijken dan ook 
of we met een gezellige nazit de 
wandeling kunnen afsluiten. We 
hopen dat we ook weer kunnen 
rekenen op de vrijwilligers die 
ons meehielpen om de wandel-
tochten te begeleiden.
Harrie en Henk hopen weer veel 
enthousiaste wandelaars te mo-
gen begroeten!!!

1e Midweektocht van 
2022 vanuit Gulpen 
GULPEN - Op woensdag 16 fe-
bruari wordt door WSV de 
Veldlopers uit Gulpen de eer-
ste Midweektocht van dit jaar 
georganiseerd.
Tot en met november kunt u elke 
3e woensdag van de maand te-
recht. In de maand maart geldt 
een uitzondering. De 3e woens-
dag van maart zijn verkiezingen, 
we schuiven dan een week door 
naar de 4e woensdag.
Er worden weer 2 routes uitge-
zet, een tocht van 5 km en een 
tocht van 10 km. U kunt ook 15 
km lopen, eerst 10 km en daar-
na 5 km. Beide routes gaan een 
andere richting uit, des te meer 
kunt u genieten van onze mooie 
parcoursen.
Het inschrijfbureau is geopend 
van 8.00 tot 14.00 uur. Om 15.00 

uur worden alle routeaanduidin-
gen weer opgeruimd en het af-
meldbureau sluit om 17.00 uur.
Er zijn stickers te koop en de wan-
delboekjes worden afgestempeld. 
Iedereen die ingeschreven en be-
taald heeft ontvangt een gratis 
versnapering voor onderweg. 
Bij de 10 km is er in Reijmerstok 
een pauzemogelijkheid.
Het inschrijfbureau is gevestigd 
in gemeenschapshuis ’t Gulper 
Hoes, Rosstraat 5, Gulpen.
Wilt u op de hoogte blijven van 
onze activiteiten, bezoek dan 
regelmatig onze website www.
veldlopersgulpen.nl voor actuele 
informatie.
Let op: het gemeenschapshuis 
en de pauzelocatie zijn horeca-
gelegenheden. Mondkapje en 
een geldige QR code zijn dus 
noodzakelijk om er binnen te 
mogen komen. Hierop wordt 
gecontroleerd.

SIMPELVELD - Vanaf het voorjaar 
van 2022 is Marc Gillissen de 
clubtrainer van TVS. Marc (43) 
is afkomstig van het Sittardse 
SLTC, waar hij in de afgelopen 

Tennisvereniging Simpelveld gaat 
samenwerking aan met nieuwe tennistrainer 

jaren succesvol les heeft gegeven. 
Door zijn ervaring voorziet hij 
jong en oud van een leerzame 
les, voor zowel beginners als 
gevorderden. 

Marc is 6 dagen per week op de 
tennisbanen van Simpelveld, 
naast de reguliere les van maan-
dag tot en met vrijdag, biedt hij 
voor jeugdleden ook een extra 
lesmoment aan op zaterdag. 
Tijdens deze extra les zet Marc 
elke keer een thema centraal, zo-
als conditie, wedstrijdtennis, of 
spelregels. 
Simpelveld is zeer verheugd met 

de komst van Marc. Gezamenlijk 
zetten ze in op ledengroei en le-
denbehoud. Voor de trainer en 
de club is het van belang dat de 
leden zich kwalitatief op de baan 
verbeteren, maar ook thuis voe-
len bij de club. Zodat de leden 
ook na het uurtje les genieten 
van de faciliteiten van de club 
en deelnemen aan bijvoorbeeld 
gezelligheidsactiviteiten en/of 
competitie.
Het nieuwe buitenseizoen start 
midden maart, de inschrijving 
voor de lessen is reeds begonnen.
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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

PARTIJ - Helaas zorgt het corona-
virus al bijna 2 jaar voor een bi-
zarre situatie in de wereld. Heel 
veel dingen zijn momenteel he-
laas nog niet mogelijk zoals we 
gewend waren. Dus ook het vie-
ren van carnaval. Er kunnen geen 
zittingen georganiseerd worden, 
er vinden geen uitwisselingen 
met andere verenigingen plaats 
en ook optochten gaan niet door.
Desondanks proberen de vereni-
gingen er de moed in te houden 
en zoeken naar mogelijkhe-
den die er wel zijn. Zo ook de 
jeugdafdeling van CV De Ülle, 
de Commissie LOL.
Zij hebben ervoor gekozen om 
toch in het seizoen 2021-2022 
de Jeugdhoogheden te procla-
meren. Dit kon zoals reeds aan-
gegeven niet via een jeugdzitting. 
Dus zijn de commissieleden gaan 
brainstormen. Het werd dus een 
film. Het draaiboek werd in el-
kaar gezet en toen alles uitge-
werkt was, konden de opnames 
gemaakt worden. Dit alles na-
tuurlijk in het diepste geheim. 
Op zaterdagmiddag 29 januari 
om 14.11 uur was dan het grote 
moment dat de film, via een link 
op de facebookpagina van CV 
De Ülle, vertoond werd.
Alvorens de nieuwe Jeugdhoog-

Prinses Bente en hofnar Jayden nieuwe 
jeugdheersers over het Ülle-riek

heden konden worden voor-
gesteld, moest er eerst afscheid 
genomen worden van de huidige 
Jeugdhoogheden: Jeugdprins 
Jesse en jeugdprinses Dilan. 
Voordat zij ontdaan werden van 
hun versierselen, werd nogmaals 
terug gekeken op hun regeerpe-
riode. Een periode die langer ge-
duurd heeft dan we hadden zien 
aankomen. Na het dankwoord 
van jeugdprins Jesse en jeugd-
prinses Dilan, kwam er een einde 
aan hun regeerperiode.
Hierna kon de zoektocht gestart 
worden naar de nieuwe Jeugd-
hoogheden. Twee dames van de 
Commissie LOL struinden heel 
Partij en Wittem af, zelfs in de 
kerk van Wittem werd de hulp 
van Heilige maagd Maria ge-
vraagd. Uiteindelijk kregen ze 
een verlossend telefoontje. Een 
andere lid van de commissie 
vroeg zich af waarom in haar tuin 
alles versierd was met ballonen 
en versierselen van CV De Ülle. 
Zouden de nieuwe jeugdhooghe-
den zich hier soms bevinden? En 
jawel hoor, toen ze de deur van 
het huisje openden, kwamen de 
nieuwe jeugdhoogheden tevoor-
schijn. En wel Jeugdprinses Ben-
te en jeugdhofnar Jayden!
De film is nog steeds terug te 

kijken op de faceboo-
kpagina van CV De 
Ülle

Prinses Bente is 11 
jaar oud en zit in 
groep 8 van basis-
school Witheim in 
Mechelen. Zij woont 
met haar ouders en 
2 broers in Wahlwil-
ler, waar zij in 2017 
jeugd Hofdame van 
de Boemelaire is ge-
weest samen met 
haar broer Senna die 
toen jeugdprins was. 
Oudere broer Levi is 
jeugdprins geweest 
in 2015 en de ouders van Bente 
waren in 2002 prins en prinses 
van de Boemelaire, dus carnaval 
vieren zit prinses Bente wel in 
het bloed.
In haar vrije tijd is prinses Bente 
vaak op het handbalveld te vin-
den. Zij handbalt in de D jeugd 
van HV. Juliana in Epen. 

Hofnar Jayden is 8 jaar oud en 
woont samen met zijn ouders 
en broer Kyano in Partij. Zijn 
hobby’s zijn voetballen en spel-
letjes spelen. Als zoon van oud 
gemeenteprins Ralf en prinses 

Birgit, weet hofnar Jayden wel 
wat carnaval vieren betekent!
Hofnar Jayden zit in groep 5 van 
basisschool Witheim in Meche-
len. En laat dat nu ook toevallig 
de school zijn waar de moeders 
van prinses Bente en hofnar Jay-
den allebei werken als leerkracht. 
Reken er maar op dat er flink ge-
feest gaat worden op school dit 
jaar!
Samen zullen prinses Bente en 
hofnar Jayden er een onverge-
telijk en fantastisch seizoen van 
maken!
Ülle allaaf!!

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. Muziek, een 
motto uit de bijbel, een kort er-
varingsverhaal en een minuutje 
stilte: dat zijn de ingrediënten 
van het Twaalvuurtje; alles bij el-
kaar duurt het ca. een kwartier. 
Vakantieganger of streekbewo-
ner, u bent van harte welkom! De 
kerk is groot genoeg om op rui-
me afstand van elkaar te zitten.
Pelgrimsoord Klooster Wittem
Wittemer Allee 34, Wittem, tel. 
043 4501741. 
www.kloosterwittem.nl
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Wachtdienst openbare werken  
(spoed buiten kantooruren) tel: 06‐53503129

2022
week 6

Informatie

gemeenteberichten Simpelveld  |  nr. 6  |  dinsdag 8 februari 2022

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.

Het einde van de lopende collegeperiode na‐
dert. Voor ons college het moment terug te 
kijken op de afgelopen 4 jaar en de stand van 
zaken op te maken aangaande de initiatieven 
en actiepunten uit onze Collegeagenda 2018-
2022. In de komende weken willen we een 
aantal onderwerpen uit onze agenda nader 
belichten. Vandaag schenken we daarbij aan‐
dacht aan het gezondheidsbeleid/onze jeugd.

Trendbreuk
Zuid‐Limburg kent hardnekkige gezondheids‐
achterstanden ten opzichte van de rest van 
Nederland. We streven naar een gezonder 
Zuid‐Limburg en werken naar kansrijke 
generaties. Dan kunnen we als Zuid-Limburg 
eruit springen en een nieuwe trend zetten in 
gezondheid! Om die trendbreuk te realiseren 
heeft gemeente Simpelveld een lokaal pre‐
ventieakkoord gesloten. Lokaal worden acties 
uitgezet, want de gezondheidswinst ontstaat 
allereerst in onze eigen gemeente, in onze 
wijken en op onze scholen. Voorbeelden van 
lokale maatregelen die hebben plaatsgevon‐

den zijn de peuter‐4‐daagse, fruitmanden op 
de basisscholen tijdens de nationale dag van 
groente en fruit, het plaatsen van watertaps 
op de basisscholen en de opstart van de 
Gezonde Basisschool van de Toekomst. 

Gezonde basisschool van de toekomst
Gemeente Simpelveld vindt het belangrijk 
dat ieder kind gelijke kansen krijgt. Dit begint 
met gezond eten en bewegen voor álle 
kinderen. De Coronaperiode heeft ons extra 
doen beseffen hoe belangrijk de gezonde 
leefstijl is. Op 7 oktober 2021 heeft de raad 
ingestemd met een structurele bijdrage aan 
de Gezonde Basisschool van de Toekomst 
voor Basisschool de Meridiaan en Basisschool 
Bocholtz. De scholen creëren een schoolom‐
geving die beweging en een gezonde leefstijl 
stimuleert. Als opstart van de Gezonde Basis‐
school voor de Toekomst zijn beide scholen 
in het schooljaar 2021‐2022 gestart met 
de beweegschool. De scholen bieden een 
actieve pauze aan tijdens de tussen-schoolse 
opvang. Het voordeel van de aanpak van de 

beweegschool is dat kinderen gestimuleerd 
worden om onder andere tijdens de (vrijblij‐
vende) tussen‐schoolse opvang (TSO) meer 
te bewegen door bijvoorbeeld pauzesport. 
Dit biedt kinderen zowel een extra beweeg‐
moment als een uitlaatklep. Bovendien zorgt 
dit ook voor structuur in de pauze. De kin‐
deren zijn erg enthousiast. De leerlingen van 
groep 7 en 8 denken mee over de invulling en 
begeleiden ook de jongere kinderen tijdens 
de pauzesport. Doordat ze zelf een actieve 
bijdrage kunnen leveren aan het programma, 
ontwikkelen kinderen hun creativiteit. Het 
begin is dus gemaakt!

Een oprecht dankjewel  
voor alle betrokkenen 
De transitie van een school naar een 
Gezonde Basisschool van de Toekomst is 
een flinke stap die veel energie en doorzet‐
tingsvermogen vraagt. Dit concept kan niet 
draaien zonder enthousiaste leerkrachten, 
coördinatoren, directeuren, pedagogisch 
medewerkers, sportconsulenten en vooral 

Terugblik collegeagenda 2018-2022
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vrijwilligers. Bij dezen willen wij hen alvast 
van harte bedanken voor alle moeite, tijd 
en energie die wordt geïnvesteerd en die ze 
ook elke dag weer leveren. Word je zelf ook 
enthousiast van dit concept en wil je graag de 
kinderen begeleiden bij spellen en/of sport‐
activiteiten?  Neem dan contact op met Carla 
Bessems (carla.bessems@movare.nl). 

Skatevoorziening
In navolging op het coalitieakkoord 2018-
2022 is het college aan de slag gegaan met 
de realisatie van een skatevoorziening voor 
de jeugd. In 2021 hebben verschillende 
gesprekken plaatsgevonden met de lokale 
jeugd om te inventariseren wat hun wensen 
en behoeften zijn en hoe we samen een 
skatevoorziening kunnen realiseren. Tevens is 
gekeken naar een geschikte locatie voor deze 
voorziening. Daarna hebben de jongeren een 
ontwerp aan de gemeente voorgelegd dat 
voldoet aan hun wensen en behoeften voor 
een dergelijke voorziening. Na de zomer is 

dit ontwerp door een bedrijf dat skatevoor‐
zieningen realiseert verder uitgewerkt in 
een definitief ontwerp. In november is de 
skatevoorziening op de locatie Sportlaan in 
Simpelveld (nabij de voetbalvelden) gereali‐
seerd. Er dient nog een aanpassing aan een 
van de toestellen plaats te vinden en dan kan 
de skatevoorziening officieel geopend wor‐
den. Uiteraard kan de jeugd reeds gebruik 
maken van de nieuwe skatevoorziening, 

Speelvoorzieningen
Buiten spelen is gezond voor de kinderen in 
onze gemeente. In de gemeente Simpelveld 
zijn, naast de bestaande speeltuin Hulsveld, 
een 12tal openbare speelvoorzieningen.
Naast brede school De Meridiaan is in 2019 
een nieuwe openbare speelvoorziening 
gerealiseerd (speelplek de Henneberg). In 
2018 heeft brede school De Meridiaan de 
gemeente verzocht de speelplaats van de 
school uit te breiden. Hierbij is tevens geke‐
ken of er naast BS de Meridiaan een nieuwe 

speelvoorziening gecreëerd kon worden. Dit 
braakliggend terrein was in eerste instantie 
bestemd voor woningbouw maar omdat dit 
niet tot ontwikkeling kwam heeft het col‐
lege voorgesteld aan de raad om dit terrein 
terug te kopen van de projectontwikkelaar. 
Voor de invulling van dit terrein, alsmede 
de uitbreiding van het schoolplein, heeft de 
raad vervolgens de middelen ter beschikking 
gesteld. In mei 2019 zijn het nieuwe school‐
plein en de nieuwe speelvoorziening officieel 
geopend.

In 2021 zijn alle openbare speeltoestellen 
(en ondergronden) in gemeente Simpelveld 
gekeurd door een extern bedrijf (Speeltop‐
veilig). De opmerkingen/ adviezen uit deze 
keuring zijn direct in 2021 opgepakt en 
uitgevoerd. Alle speeltoestellen in gemeente 
Simpelveld voldoen aan de normen uit de 
WAS (Warenwetbesluit attractie- en speel‐
toestellen). In januari 2022 is in Bocholtz op 
de locatie Elisabethstraat in samenspraak 

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.
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Helaas vinden de laatste tijd met regelmaat 
drugsdumpingen plaats, zo ook eind januari 
op de Akerweg in Bocholtz. Door de wijk‐
agente werd een buurtonderzoek gestart 
en werden camerabeelden in de omgeving 
gecontroleerd. Deze dumpingen en de aan‐
wezigheid van drugslabs hebben veel impact 
op uw buurt Daarom willen we u vragen om 
verdachte signalen te melden bij de politie of 
bij M. (Meld Misdaad Anoniem).

Impact van drugslabs
Drugslabs hebben meer impact op een buurt 
of bedrijf dan u denkt. Een laboratorium 
wordt slordig in elkaar gezet met een grote 
kans op ontploffing. Gevaarlijk afval wordt 
achtergelaten of elders gedumpt. Gebouwen 
of gebieden worden onherstelbaar aangetast.
Daarbij geeft de aanwezigheid van criminelen 
in de buurt een onveilig gevoel. In ruil voor 
grote geldbedragen raken kwetsbare mensen 
betrokken bij het criminele circuit met intimi‐
datie en geweld tot gevolg. Werkt u eenmaal 
mee aan een drugslab dan komt u er niet 
meer uit. Als verhuurder van een pand bent 
u zelfs medeplichtig aan het witwassen van 
crimineel geld. Houd uw buurt veilig en meld 
vermoedens anoniem.

Signalen van drugslabs
Vaak kan een klein signaal al duiden op 
criminaliteit:
E  activiteiten op ongebruikelijke tijdstip‐

pen
E  onbekende voertuigen (bestel‐ of vracht‐

wagens)
E  een chemische geur van anijs, amandel, 

aceton of ammoniak
E  jerrycans en blauwe vaten met chemica‐

liën of IBC 1.000 liter containers
E  afgeschermde deuren of ramen (met 

purschuim)
E  afzuiginstallaties via het dak
E  overmatige beveiliging met camera’s

Ook de volgende signalen  
kunt u melden:
E  afvoer van drugsafval via het riool of 

mestkelders
E  huurders die alleen contant geld betalen 

of helemaal niet betalen;
E  huurders die zich niet identificeren en 

afspraken niet vastleggen
E  onbekende tussenpersonen die zaken 

regelen (verhuurmakelaars, notarissen)
E  onlogische bedrijfsvoering (geen klandi‐

zie of website);
E  aanwezigheid van motorbendes

Melden bij de politie
Melden kan bij de politie online via www.
politie.nl of door te bellen met 0900-8844. 

Melden bij  
Meld Misdaad Anoniem (MMA)
Een melding kan ook anoniem gedaan wor‐
den, online via www.meldmisdaadanoniem.
nl of door kosteloos te bellen met 0800-7000. 
Dit is een onafhankelijk meldpunt waar u 
volledig anoniem informatie kunt geven. 
Terugmelding over wat er met uw melding is 
gedaan is vanwege de anonimiteit niet mo‐
gelijk. Houd daarom het nieuws goed in de 
gaten.Uw melding kan ervoor zorgen dat er 
een onderzoek start maar kan ook een laat‐
ste stukje informatie in een lopend onder‐
zoek zijn. Elk jaar volgen er meer dan 1500 
aanhoudingen naar aanleiding van anonieme 
meldingen. Naast aanhoudingen volgen er 
bijvoorbeeld ook pandsluitingen, controles 
bij malafide bedrijven, inbeslagnames van 
verboden goederen zoals drugs of grondstof‐
fen hiervoor. Wanneer een hennepkwekerij 
vlamvat, of een drugslab in een woonwijk 
ontploft, zeggen buurtbewoners soms dat ze 
al langer dachten dat daar iets niet klopte. 
Ben bewust van de risico’s door niets te doen 
met dit onderbuikgevoel.

Drugsdumping in Bocholtz

met de bewoners een nieuwe speelvoorzie‐
ning gerealiseerd.

Combinatiefunctionaris 
In de periode 2018 – 2022 heeft gemeente 
Simpelveld deelgenomen aan de regeling 
‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. Vanuit 
het project BAS, Samen Actief wordt invulling 
gegeven aan deze regeling. Op basis van het 
Projectplan ‘Simpel, iedereen in beweging’ is 
aandacht voor de programmalijnen Sportief, 
Gezond & Cultureel, Meedoen & Talent en 
Samen & Actief. Er is een sportconsulent 
actief (1 fte), een muziekconsulent (0,4 fte) 
en een beweegcoach (0,6 fte). Binnen dit 
project wordt samengewerkt met diverse 

instellingen en instanties. Het doel van de 
regeling "Brede Impuls Combinatiefuncties" 
is het creëren van voldoende sport-, beweeg- 
en cultuuraanbod, voor alle inwoners van alle 
leeftijden, ter bevordering van gezondheid, 
participatie, vitaliteit en leefbaarheid.

Burgemeester en Wethouders

NB. Wilt u een volledig beeld van de in 2018 
opgestelde collegeagenda en de lopende 
de collegeperiode 2018‐2022 toegevoegde 
(majeure) agendapunten kijk dan op onze 
gemeentelijke website waar u onder de 
rubriek ‘Laatste nieuws’ het bovenstaande 
artikel aantreft met een link naar de volledige 

collegeagenda of stuur een kort berichtje aan 
info@simpelveld.nl. Wij sturen u dan graag 
een exemplaar van de volledige college‐
agenda toe.

Hierbij willen we benadrukken, dat de resul‐
taten aangaande onze meer‐jaren‐agenda 
zijn voortgekomen uit een gezamenlijke 
inspanning van zowel college als gemeen‐
teraad (het overgrote deel ‐ca. 90%‐ van de 
raadsvoorstellen is unaniem door de raad 
aangenomen), daarbij dankbaar gebruik 
makend van de inzet en betrokkenheid van 
burgers, ondernemers, verenigingen en tal 
van (maatschappelijke) organisaties. 
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vrijwilligers. Bij dezen willen wij hen alvast 
van harte bedanken voor alle moeite, tijd 
en energie die wordt geïnvesteerd en die ze 
ook elke dag weer leveren. Word je zelf ook 
enthousiast van dit concept en wil je graag de 
kinderen begeleiden bij spellen en/of sport‐
activiteiten?  Neem dan contact op met Carla 
Bessems (carla.bessems@movare.nl). 

Skatevoorziening
In navolging op het coalitieakkoord 2018-
2022 is het college aan de slag gegaan met 
de realisatie van een skatevoorziening voor 
de jeugd. In 2021 hebben verschillende 
gesprekken plaatsgevonden met de lokale 
jeugd om te inventariseren wat hun wensen 
en behoeften zijn en hoe we samen een 
skatevoorziening kunnen realiseren. Tevens is 
gekeken naar een geschikte locatie voor deze 
voorziening. Daarna hebben de jongeren een 
ontwerp aan de gemeente voorgelegd dat 
voldoet aan hun wensen en behoeften voor 
een dergelijke voorziening. Na de zomer is 

dit ontwerp door een bedrijf dat skatevoor‐
zieningen realiseert verder uitgewerkt in 
een definitief ontwerp. In november is de 
skatevoorziening op de locatie Sportlaan in 
Simpelveld (nabij de voetbalvelden) gereali‐
seerd. Er dient nog een aanpassing aan een 
van de toestellen plaats te vinden en dan kan 
de skatevoorziening officieel geopend wor‐
den. Uiteraard kan de jeugd reeds gebruik 
maken van de nieuwe skatevoorziening, 

Speelvoorzieningen
Buiten spelen is gezond voor de kinderen in 
onze gemeente. In de gemeente Simpelveld 
zijn, naast de bestaande speeltuin Hulsveld, 
een 12tal openbare speelvoorzieningen.
Naast brede school De Meridiaan is in 2019 
een nieuwe openbare speelvoorziening 
gerealiseerd (speelplek de Henneberg). In 
2018 heeft brede school De Meridiaan de 
gemeente verzocht de speelplaats van de 
school uit te breiden. Hierbij is tevens geke‐
ken of er naast BS de Meridiaan een nieuwe 

speelvoorziening gecreëerd kon worden. Dit 
braakliggend terrein was in eerste instantie 
bestemd voor woningbouw maar omdat dit 
niet tot ontwikkeling kwam heeft het col‐
lege voorgesteld aan de raad om dit terrein 
terug te kopen van de projectontwikkelaar. 
Voor de invulling van dit terrein, alsmede 
de uitbreiding van het schoolplein, heeft de 
raad vervolgens de middelen ter beschikking 
gesteld. In mei 2019 zijn het nieuwe school‐
plein en de nieuwe speelvoorziening officieel 
geopend.

In 2021 zijn alle openbare speeltoestellen 
(en ondergronden) in gemeente Simpelveld 
gekeurd door een extern bedrijf (Speeltop‐
veilig). De opmerkingen/ adviezen uit deze 
keuring zijn direct in 2021 opgepakt en 
uitgevoerd. Alle speeltoestellen in gemeente 
Simpelveld voldoen aan de normen uit de 
WAS (Warenwetbesluit attractie- en speel‐
toestellen). In januari 2022 is in Bocholtz op 
de locatie Elisabethstraat in samenspraak 

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.
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E Belangrijke telefoonnummers
 Alarmnummers
  Alarmnummer Ambulance/ 

Brandweer/Politie 112
 In niet-levensbedreigende situaties
 Brandweer 0900 09 04
 Politie  0900 88 44
 Dierenambulance  088 811 3510
 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  043 3090909
 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
 De Luisterlijn 088 0767 000

Zoals u van ons gewend bent, geven we u 
hier regelmatig een update over de werk‐
zaamheden in het centrum van Bocholtz.

Beatrixstraat en Kerkstraat
De werkzaamheden aan de Beatrixstraat en 
Kerkstraat verlopen gestaag. De Beatrixstraat 
is afgelopen week opengesteld voor verkeer. 
De parkeerplaatsen aan de Kerkstraat zijn 
aan het einde van kalenderweek 6 weer 
beschikbaar vanuit de Julianastraat. Het res‐
terende gedeelte Kerkstraat tussen de kerk 
en de Wilhelminastraat is nog in uitvoering.  
 
Herver, Wijngracht en Vlengendaal
Aan de Herver wordt op dit moment hard 
gewerkt aan het vervangen van riolering 
onder de tunnel en aan de zijde van de 
Wijngracht en Vlengendaal. Vanaf 16 februari 
t/m 11 maart sluiten we ook het kruispunt 
Vlengendaal/Wijngracht voor autoverkeer 
af. Op dinsdag 8 maart wordt asfalt aange‐
bracht op het gedeelte Herver, Wijngracht 
en Vlengendaal. Direct opvolgend wordt ook 
het stoplicht bij het tunneltje geïnstalleerd. 
Op vrijdag 11 maart wordt de weg opnieuw 
opengesteld voor verkeer. 

Pastoor Neujeanstraat en  
Dr. Nolensstraat
Ook wordt deze week gestart aan de Pastoor 
Neujeanstraat. In deze straat wordt de ver‐
harding vervangen. Naar verwachting nemen 
de werkzaamheden ca. 5 weken in beslag. 

De werkzaamheden aan de Dr. Nolensstraat 
starten op maandag 14 maart. Vanaf dat mo‐
ment wordt de Dr. Nolensstraat afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Naar verwachting 
nemen de werkzaamheden ca. 7 á 8 weken 
in beslag. 

Arriva
De buslijn van Arriva kan gedurende de 
werkzaamheden in de Dr. Nolensstraat niet 
passeren. 
Arriva lijnen 43 – 643 – 650 rijden volgens 
een alternatieve route. De tijdelijke routes 
vindt u op de website van BLM Wegenbouw 
en op www.arriva.nl 

Inloop in de keet
BLM heeft een tijdelijk onderkomen aan de 
Wilhelminastraat 10. Wij bieden op deze 
locatie een inloopmogelijkheid voor persoon‐
lijke afstemming ter plaatse. Tijdens werk‐

Voortgang werkzaamheden Bocholtz
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Officiële bekendmakingen en mededelingen

Gevonden voorwerpen
In januari 2022 zijn de volgende voorwerpen 
bij de gemeente Simpelveld in bewaring 

gegeven of kenbaar gemaakt dat ze gevon‐
den zijn:

Zaaknummer Gevonden voorwerp Waar
7779 1 Sleutel aan keykoord Pater Damiaanstraat op het bankje
8182 1 (Huis)sleutel aan een knuffel Julianastraat thv. huisnummer 11
8445 E‐bike Leliestraat thv. huisnummer 16
9113 Fietsreparatieset Nyswillerweg carpoolplaats Simpelveld
9505 Sleutelbos met 5 sleutels Verzetstraat / St. Georgestraat 

Denkt u de rechtmatige eigenaar te zijn, dan 
kunt u tijdens werkdagen bellen om een 
afspraak te maken.

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:  Legaliseren aangebracht kozijn en 
detailhandel/bloemenwinkel

  Locatie:  Wijngracht 7 te  
6351 HJ Bocholtz

 Datum ontvangst: 5 januari 2022
 Dossiernummer: 2022‐000526

E Voor: Vervangen dak
 Locatie:  Groeneboord 15 te 6351 EC 

Bocholtz
 Datum ontvangst: 10 januari 2022
 Dossiernummer: 2022‐004805

E Voor: Vernieuwen voetpaden
 Locatie: Broek te 6351 AB Bocholtz
 Datum ontvangst: 19 januari 2022
 Dossiernummer: 2022‐004963

E Voor:  Verplaatsen kunstwerk Patersplein 
naar begin waterloop

 Locatie:  kruising Wilhelminastraat en Dr. 
Nolensstraat te Bocholtz

 Datum ontvangst: 20 januari 2022
 Dossiernummer: 2022‐003865

E Voor: Realiseren standbeeld ‘Der Kloon’
  Locatie:  oostelijke hellingbaan aanslui‐

ting op parkeerplein Wilhelmi‐
nastraat te Bocholtz

 Datum ontvangst: 20 januari 2022
 Dossiernummer: 2022‐003851

E Voor: Verbreden inrit
 Locatie: Sweijer 34 te 6369 SL Simpelveld
 Datum ontvangst: 25 januari 2022
 Dossiernummer: 2022‐003468

E Voor: Realiseren airco‐unit
 Locatie: Patersweg 3 te 6351 EX Bocholtz
 Datum ontvangst: 26 januari 2022
 Dossiernummer: 2022-003710

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.

tijden kunt u binnenlopen om bijvoorbeeld 
tekeningen in te zien of vragen te stellen. 
Voor ‘ingewikkeldere’ vragen of verzoeken 
kunt u een afspraak maken. 

Website en BLM Wegenbouw App
Op de website van BLM Wegenbouw vindt u 
altijd actuele projectinformatie:
www.blmwegenbouw.nl/projecten/bocholtz

Actualiteiten ontvangt u eenvoudig met de 
gratis BLM Wegenbouw App. Deze down‐
loadt u in de Appstore voor IPhone of  
Playstore voor Android.
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E Belangrijke telefoonnummers
 Alarmnummers
  Alarmnummer Ambulance/ 

Brandweer/Politie 112
 In niet-levensbedreigende situaties
 Brandweer 0900 09 04
 Politie  0900 88 44
 Dierenambulance  088 811 3510
 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  043 3090909
 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
 De Luisterlijn 088 0767 000

Zoals u van ons gewend bent, geven we u 
hier regelmatig een update over de werk‐
zaamheden in het centrum van Bocholtz.

Beatrixstraat en Kerkstraat
De werkzaamheden aan de Beatrixstraat en 
Kerkstraat verlopen gestaag. De Beatrixstraat 
is afgelopen week opengesteld voor verkeer. 
De parkeerplaatsen aan de Kerkstraat zijn 
aan het einde van kalenderweek 6 weer 
beschikbaar vanuit de Julianastraat. Het res‐
terende gedeelte Kerkstraat tussen de kerk 
en de Wilhelminastraat is nog in uitvoering.  
 
Herver, Wijngracht en Vlengendaal
Aan de Herver wordt op dit moment hard 
gewerkt aan het vervangen van riolering 
onder de tunnel en aan de zijde van de 
Wijngracht en Vlengendaal. Vanaf 16 februari 
t/m 11 maart sluiten we ook het kruispunt 
Vlengendaal/Wijngracht voor autoverkeer 
af. Op dinsdag 8 maart wordt asfalt aange‐
bracht op het gedeelte Herver, Wijngracht 
en Vlengendaal. Direct opvolgend wordt ook 
het stoplicht bij het tunneltje geïnstalleerd. 
Op vrijdag 11 maart wordt de weg opnieuw 
opengesteld voor verkeer. 

Pastoor Neujeanstraat en  
Dr. Nolensstraat
Ook wordt deze week gestart aan de Pastoor 
Neujeanstraat. In deze straat wordt de ver‐
harding vervangen. Naar verwachting nemen 
de werkzaamheden ca. 5 weken in beslag. 

De werkzaamheden aan de Dr. Nolensstraat 
starten op maandag 14 maart. Vanaf dat mo‐
ment wordt de Dr. Nolensstraat afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Naar verwachting 
nemen de werkzaamheden ca. 7 á 8 weken 
in beslag. 

Arriva
De buslijn van Arriva kan gedurende de 
werkzaamheden in de Dr. Nolensstraat niet 
passeren. 
Arriva lijnen 43 – 643 – 650 rijden volgens 
een alternatieve route. De tijdelijke routes 
vindt u op de website van BLM Wegenbouw 
en op www.arriva.nl 

Inloop in de keet
BLM heeft een tijdelijk onderkomen aan de 
Wilhelminastraat 10. Wij bieden op deze 
locatie een inloopmogelijkheid voor persoon‐
lijke afstemming ter plaatse. Tijdens werk‐

Voortgang werkzaamheden Bocholtz
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Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twitter, Facebook
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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:  Praktijk aan huis
  Locatie:  Irenehof 30 te 6351 AZ Bocholtz
 Verzenddatum:  28 januari 2022
 Dossiernummer:  2022‐002315

E Voor:  Airco‐unit
  Locatie:   Sint Nicolaasbergweg 11 te 

6369 XR Simpelveld
 Verzenddatum:  3 januari 2022
 Dossiernummer:  2021‐029203

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, uitgebreide voorberei-
dingsprocedure

Het college van Burgemeester en wethou‐
ders van de gemeente Simpelveld  maakt 
bekend dat zij voornemens zijn vergunning te 
verlenen: 

E Voor:  het herinrichten van een bestaand 
tankstation tot een onbemand 
tankstation.

  Locatie:  Markt 15a te  
6369 AH Simpelveld

 Dossiernummer: 2022-003572

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stuk‐
ken liggen met ingang van 8 februari 2022 
gedurende zes weken ter inzage bij de afde‐
ling Dienstverlening in het gemeentehuis te 
Simpelveld. De aanvraag, de ontwerp besluit 
en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag 
in te zien tijdens de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het besluit 
tegen dit ontwerpbesluit bezwaar maken. De 
zienswijze moet worden ondertekend en be‐
vat tenminste naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen de zienswijze zich richt en 
de gronden van de zienswijze. De zienswijze 

dient te worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 
21000, 6369 ZG 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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Nieuws van WDZ
Roet
Het klonk zo mooi, we mo-
gen weer wedstrijden spelen in 
competitieverband. Maar tussen 
mogen en kunnen lijkt toch een 
grote waterscheiding te liggen. 
Wekelijks regent het afmeldin-
gen van spelers, omdat ze thuis 
in quarantaine zitten. We ko-
men in de richting van wat een 
van de cartoonisten van de WDZ 
nieuwsbrief voorstelde: alleen 
positief getesten mogen mee-
voetballen, zij kunnen elkaar al-
vast niet aansteken. Op zaterdag 
gaat bij de jeugd bijna de helft uit 
het programma en op zondag bij 
de senioren meer dan de helft. 
Op deze manier gaat het wel erg 
moeilijk worden om het compe-
titie programma af te werken. 
Maar het is niet anders, we kun-
nen niet meer dan ons best doen 
om te blijven sporten.

Inhaal
Op zondag spelen het derde, 
vierde en vijfde elftal inhaal-
wedstrijden in Bocholtz en Sim-
pelveld en halen de vrouwen in 
tegen het tweede vrouwenteam 
van RKMVC. WDZ 3 en Scharn 
6 bivakkeren in de middenmoot 
van de rangschikking. Het vierde 
elftal wil aansluiting houden aan 
de top, het vijfde wil van de rode 
lantaarn af en de vrouwen verde-
digen hun koppositie.

Raadsfracties
De verkiezingen voor de ge-
meenteraad gaan er binnenkort 
aankomen. Tijd voor de raads-
fracties om eens terug te kijken 
op hun inzet en bereikte resul-
taten in de afgelopen jaren, maar 
ook vooruit te kijken op de za-
ken waarvoor ze zich willen gaan 
inzetten. In de afgelopen jaren 
hebben we geregeld te horen hoe 
trots het gemeentebestuur is op 
het bloeiende verenigingsleven 
en de gemeenschapszin die daar-
uit spreekt. 
In de afgelopen twee jaar heeft 
WDZ zich heel sterk gemaakt 
om in de barre tijden van corona 
te blijven sporten, om vermaak 
te bieden en om te blijven ver-
binden tussen leden onderling 
en met de gemeenschap. Er is 
voor de inspanningen landelijke 
erkenning gekomen middels een 
prachtige prijs: Club van het Jaar 
2021 in Nederland. Het heeft 
WDZ sterker gemaakt, ook in le-
dental, dat met zestig is gegroeid. 
Het bestuur en de leden zijn er 
van overtuigd, en daarin zijn we 
door anderen gesterkt, dat we 
waar gemaakt hebben waar een 
vereniging voor staat en wat een 
kleine gemeenschap van een ver-
eniging mag verwachten. Maar 
wat mag de vereniging van de 
politiek en het gemeentebestuur 
verwachten als hulp bij de pro-
blematieken waar de bloeiende 
vereniging mee wordt gecon-
fronteerd? We zijn een voetbal-
club en we willen boven alles 
graag voetballen, maar worden 
daar in beperkt door een tekort 
aan trainingsaccommodatie en 
ook nog eens met velden die in 
een zeer matige staat verkeren 
en in de winter nauwelijks te ge-

bruiken zijn. Trainen op velden 
van verenigingen in Kerkrade en 
Mechelen is helaas noodzakelijk.
Graag willen we dan ook met de 
raadsfracties het gesprek aan-
gaan en dat gaat op maandag 
14, dinsdag 15 en woensdag 15 
februari gebeuren in het WDZ 
clubgebouw.

Programma
Woensdag 9 februari
JO12-1JM: WDZ - FC Landgraaf  18.30
Zaterdag 12 februari
JO19-1: VV ALFA SPORT - WDZ 15.00
JO17-1: WDZ - BSV Limburgia/ 

Kamerl 2 14.30
JO15-1: WDZ - Scharn 2 12.30
JO13-1: EHC/Heuts 2 - WDZ 11.30
JO11-1JM: Laura/Hopel Comb 2 - 

WDZ  10.45
JO10-1JM: Hoensbroek - WDZ 09.30
JO9-1JM: ESB ‘19 - WDZ  10.00
JO9-2: WDZ - VV Hellas 10.00
JO8-1JM: WDZ - Krijtland 2 09.30
JO8-2: V.V. Schaesberg 3 - WDZ 09.30
JO7-1JM: WDZ -  

RKSVB/Voerendaal 2 09.30
JO7-1JM: SJO Krijtland - WDZ 09.40
JO7-1JM: WDZ -  

Rood Groen LVC’01 09.50
JO7-2JM: WDZ - RKHBS  09.00
JO7-2JM: Kerkrade-West - WDZ 09.10
JO7-2JM: WDZ - Bekkerveld 09.20
Zondag 13 februari
3e: WDZ - Scharn 6 10.00
4e: WDZ - FC Kerkrade-West 3 10.00
5e: Simpelveld/Zwart Wit ‘19 3 -  

WDZ  11.00
VR1: RKMVC 2 - WDZ 11.30

Uitslagen
Zaterdag 5 februari
JO17-1: FC Landgraaf 2 - WDZ 2-5
JO15-1: Keer - WDZ 4-1
JO12-1JM: Voerendaal/RKSB 2 -  

WDZ 1-12
JO11-1JM: Langeberg 2 - WDZ 3-10
Zondag 6 februari
2e: WDZ – RKHSV Afgelast
3e: Partij 2 - WDZ Afgelast

s p o r t n i e u w ss p o r t n i e u w s
Nieuws van sv Simpelveld
Uitslagen:
Zondag 6 februari:
1e: SV Simpelveld – KVC Oranje afg.
2e: ST SVS/ZW’19 – BMR afg.
3e: SV Geuldal – ST SVS/ZW‘19 afg.
VR1: ST SVS/Sc’25 –  Rood Groen afg.

Programma:
Zondag 13 februari:
2e: SV Meerssen – ST SVS/ZW’19 09.30
3e: ST SVS/ZW’19 – WDZ 11.00

Nieuws van SJO ESB’19
Uitslagen: 
Zaterdag 5 februari:
JO19-1: WDZ – ESB’19 afg.
JO19-2: ESB’19 – FC Landgraaf afg.
JO17-1: Bekkerveld – ESB’19 afg.
JO15-1: Kerkrade West – ESB’19 1-7
JO14-1: Minor/Wijnandia – ESB’19 3-0
JO13-1: ESB’19 – KVC Oranje 1-7
JO12-1: ESB’19 – Kerkrade West 4-4
JO11-1: Groene ster – ESB’19 1-2
MO17-1: ESB’19 – Schaesberg 3-2

Programma:
Zaterdag 12 februari:
JO19-1: ESB’19– UOW’02 14.00
JO17-1: ESB’19 – GSV Schimmert 14.30
JO15-1: ESB’19 – VV Schaesberg 14.30
JO14-1: ESB’19 – VV Schaesberg 12.15
JO13-1: RKHBS – ESB’19 10.45
JO12-2: Bekkerveld – ESB’19 10.30
JO11-1: ESB’19 – Kerkrade West 10.30
JO10-1: ESB’19 – VV Sittard 10.00
JO10-2: RKTSV – ESB’19 10.00
JO10-3: KVC Oranje – ESB’19 10.30
JO9-1: ESB’19 – WDZ 10.00
JO9-2: ESB’19 – LHC 11.15
JO8-1: Rood Groen – ESB’19 09.30
JO8-2: RKTSV – ESB’19 09.00
JO7-1: Voerendaal  – ESB’19 09.00
JO7-2: WDZ – ESB’19 09.00
JO7-3: LHC – ESB’19 09.00
MO17-1: Kloetinge – ESB’19 13.15

Jo Ortmans
CDA Lijst 2 Nr. 4
SIMPELVELD - Mijn naam is Jo 
Ortmans. Op de eerste plaats ben 
ik natuurlijk vader van 4 kinde-
ren en wel Sven, Rob, Martijn 
en Wouter. Met Martijn heeft u 
al kennis kunnen maken hier in 
de troebadoer, waar hij zich heeft 
voorgesteld als lid van het CDA 
en wel lijst 2 nr 7.

Na meer dan 10 jaar bij de carna-
valsvereniging te hebben gezeten 
was het tijd voor een nieuwe uit-
daging. Dat is het CDA gewor-
den, daarnaast ben ik al enige 
jaren lid van de verkeersregelaars 
Bocholtz. Bij de verkeersrege-

Jo Ortmans

laars ben ik sinds kort voorzitter 
geworden.

Als echte boocheser ben ik al 2,5 

jaar lid van het CDA, waarvan 1 
jaar commissielid. Wie mij kent 
weet dat ik het hart op de tong 
heb. Eerlijk en oprecht maar ook 
niet bang om de discussie aan te 
gaan als er zaken spelen die niet 
goed zijn voor Bocholtz. Wat mij 
trekt aan het CDA is dan ook de 
openheid, eerlijkheid en zeggen 
waar het op staat. De punten 

waar ik me sterk voor maak en 
blijf maken zijn ontwikkelin-
gen op het gebied van duurza-
me energie (wie wil er immers 
windmolens in zijn achtertuin 
zonder de bijbehorende lusten), 
woningbouw, cultuur en sport. 
Zou u vragen of suggesties heb-
ben dan kunt u mij altijd mailen 
op j.ortmans@simpelveld.nl 

Digicafé 10 februari
GULPEN/WITTEM - Hebt u vragen 
over de mobiele telefoon, tablet, 
laptop of e-reader? Hebt u hulp 
nodig bij het aanvragen van uw 
coronapas? Hebt u problemen 
met uw mobiele toestel en komt 
u er zelf niet uit? 

Kom gerust langs in Bibliotheek 
Gulpen-Wittem! 
Het eerstvolgende Digicafé is op 
10 februari van 15.00-16.00 uur.
Aanmelden is niet nodig, u kunt 
zo binnenlopen.
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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:  Praktijk aan huis
  Locatie:  Irenehof 30 te 6351 AZ Bocholtz
 Verzenddatum:  28 januari 2022
 Dossiernummer:  2022‐002315

E Voor:  Airco‐unit
  Locatie:   Sint Nicolaasbergweg 11 te 

6369 XR Simpelveld
 Verzenddatum:  3 januari 2022
 Dossiernummer:  2021‐029203

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, uitgebreide voorberei-
dingsprocedure

Het college van Burgemeester en wethou‐
ders van de gemeente Simpelveld  maakt 
bekend dat zij voornemens zijn vergunning te 
verlenen: 

E Voor:  het herinrichten van een bestaand 
tankstation tot een onbemand 
tankstation.

  Locatie:  Markt 15a te  
6369 AH Simpelveld

 Dossiernummer: 2022-003572

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stuk‐
ken liggen met ingang van 8 februari 2022 
gedurende zes weken ter inzage bij de afde‐
ling Dienstverlening in het gemeentehuis te 
Simpelveld. De aanvraag, de ontwerp besluit 
en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag 
in te zien tijdens de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het besluit 
tegen dit ontwerpbesluit bezwaar maken. De 
zienswijze moet worden ondertekend en be‐
vat tenminste naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen de zienswijze zich richt en 
de gronden van de zienswijze. De zienswijze 

dient te worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 
21000, 6369 ZG 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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SIMPELVELD - Dit verkiezingspro-
gramma gaat over heel Simpel-
veld als leefgemeenschap. Het 
gaat over u, over uw kinderen, 
uw ouders en over uw buren. Het 
gaat over ons allemaal. Een posi-
tieve bijdrage van iedere inwoner 
van gemeente Simpelveld is no-
dig om met plezier in een sociale, 
duurzame en gezellige gemeente 
te kunnen wonen. We moeten 
er voor elkaar zijn, en wij zijn er 
voor 
BurgerBelangen is van mening 
dat er in de gemeente Simpelveld 
de afgelopen jaren verstandige 
keuzes zijn gemaakt. Toch zijn de 
afgelopen 2 jaar niet eenvoudig 
geweest deels door zaken die het 
hele land aangaan: Corona en 
de gevolgen daarvan maar ook 
de gevolgen van de klimaatver-
andering hebben gezorgd voor 
extra financiële tegenvallers in 
de begroting. Desondanks laat 
de meerjarenbegroting voor de 
jaren 2022-2025 een (substanti-
eel) positief saldo zien. Daarmee 
is voor de gemeente Simpelveld 
een stabiele financiële situatie 
geborgd. BurgerBelangen is dan 
ook van mening dat de lasten-
druk van onze burgers behou-
dens indexering niet verhoogd 
mag worden.
Als we aanpassingen doen in de 
openbare ruimte, gaat dat om 
grote investeringen. Dat doen we 
dus niet alleen voor de inwoners 
nu, maar ook voor de komende 
generaties. Voldoende groen, 
goede (fiets)verbindingen en 
wandelmogelijkheden die uitno-
digen tot bewegen en bereikbare 

laagdrempelige voorzieningen 
zijn belangrijk voor de inwoners 
van nu en straks. 
Hierbij is van belang dat de ge-
meente duidelijk moet zijn over 
wat zij wil doen en altijd uitlegt 
waarom zij dat doet. De inwo-
ners van onze gemeente moeten 
serieus worden betrokken bij 
belangrijke beslissingen waarbij 
het doel en de effecten van de 
inspraak vanaf het begin duide-
lijk zijn. Wijkschouwen om in 
contact te komen met burgers 
blijven voor ons noodzakelijk en 
gewenst. 

De huidige strategische visie 
loopt tot 2023 en dit jaar dient er 
gestart te worden met opstellen 
van een nieuwe visie. Bij dit pro-
ces dienen diverse partijen tijdig 
pro-actief betrokken worden 
waarbij ook onze inwoners een 
belangrijke partner zijn die hun 
inbreng moeten kunnen leveren. 

Dorpontwikkelingsplan 
Bocholtz
De opwaardering van de kern 
Bocholtz die mede op initiatief 
van BurgerBelangen tot stand 
is gekomen nadert zijn voltooi-
ing. Wij zijn van mening dat het 
resultaat gezien mag worden en 
daarmee de basis is gelegd voor 
een leefbare en vitale kern in de 
toekomst. 
Daarmee zijn we er echter nog 
niet omdat het IDOP uitging van 
een viertal pijlers voor de langer 
termijn. De eerste twee, te weten 
economische structuurverster-
king en de herinrichting van de 

BurgerBelangen:
Samen werken aan verbinden 

fysieke ruimte zijn nu groten-
deels gerealiseerd. 
De twee andere pijlers zijnde 
dorps wonen en sociale netwer-
ken zullen in de komende peri-
ode de nodige aandacht moeten 
krijgen om het IDOP in zijn 

totaliteit af te ronden. Burger-
Belangen blijft dit een speerpunt 
vinden waar wij ons de komen-
de raadsperiode voor blijven 
inzetten. 
Volgende week deel 2: 
Wonen en Duurzaamheid
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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

Div. schnitzels 500 gr. € 6.75
Varkensfricandeau 500 gr. € 6.75
Runderpoulet 500 gr. € 6.75
Kipfilet 500 gr. € 5.50
VLEESWAREN

Paprikaworst 100 gr. € 1.39 
Geb. pastei 100 gr. € 1.60 
Preskop 100 gr. € 1.59
Knakworst 100 gr. € 1.40 
Kookworst 100 gr. € 1.35

di. wo. aanb.

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

kant & klaar 

Tete de veau 
500 gr. € 7.25

Hete kip 
500 gr. € 6.75

Macaroni 
500 gr. € 4.50

Gehakt en/of
braadworst 

per kg € 7.98

Varkenspoulet 
500 gr. € 5.50

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

Gun schoenen een 2e ronde, 
weggooien is zonde!

SCHOENMAKERIJ SINDS 1943

EYS - Voor het 7e jaar op rij biedt 
Zwart-Wit ’19 de inwoners van 
Eys, Eyserheide, Elkenrade en 
Trintelen ook dit jaar weer de 
welbekende Potgrond actie. Za-
terdag 12 maart gaan de Zwart-
Wit leden weer door het dorp. 
 
Uit voorzorg proberen wij nog 
rekening te houden met Corona 
maatregelen. Wij vragen de men-
sen daarom om vooraf te bestel-
len om contact aan de deur zo-
veel als mogelijk te voorkomen. 

7e Zwart-Wit Potgrond actie 
zaterdag 12 maart 2022

Op zaterdag 12 maart tussen 
09.30-13.30 uur bezorgen wij de 
potgrond bij u thuis. 
 
Alle inwoners ontvangen begin 
maart de bestelinformatie mid-
dels een flyer in de brievenbus en 
vanaf half februari is de bestelin-
formation te vinden op de socia-
le media kanalen van Zwart-Wit.

SIMPELVELD - Nederland vergrijst, 
Bocholtz en Simpelveld vergrij-
zen mee. Tegenwoordig is het 
beleid in Nederland erop gericht 
dat men zo lang mogelijk zelf-
standig thuis blijft wonen. Dat 
gaat niet vanzelf en is ook niet 
gemakkelijk. Het bejaardenhuis 
van weleer bestaat niet meer. 
Toch was er grote behoefte aan. 
De concentratie van bejaarden 
zorgde voor een gemeenschap-
pelijke leefwereld. Je kon er sa-
men zijn in b.v. de gemeenschap-
pelijke ruimte of er voor kiezen 
in je eigen kamer te blijven. Ieder 
naar eigen behoefte.
Regelmatig bezoek ik een oudere 
inwoonster. Zelfstandig wonen 
valt haar steeds moeilijker en zij 
voelt zich meer en meer eenzaam. 
Haar kinderen wonen nog in de 
buurt, maar zij komen niet zo 
vaak op bezoek. “Zij hebben hun 
werk en hun kinderen, waarvoor 
zij moeten zorgen”, zegt zij be-

Uit het leven van wethouder Gulpen, 
deel 11 - Bejaard

gripvol. Het vereenzamingspro-
ces zag ik ook bij mijn schoonva-
der. Nadat zijn vrouw gestorven 
was, woonde hij nog enkele jaren 
alleen. Een uitspraak uit die tijd 
is mij bijgebleven: “Als ik graag 
bezoek wil, komt er niemand. 
Op het moment dat ik het liever 
niet heb, komt er iemand. Maar 
je kunt niet zeggen dat het niet 
uitkomt, want dan komt wellicht 
helemaal geen bezoek meer”. 
Ik vraag me wel eens af of we niet 
te snel afscheid hebben genomen 
van de bejaardenhuizen. Wat mij 
betreft mag deze woonvorm best 
weer terugkomen, via particu-
lier initiatief of door overheids-
beleid. Eigen regie voeren over 
je eigen leven is een groot goed, 
maar je mag er ook mee gehol-
pen worden!

Tot de volgende keer, 
groet Thijs Gulpen

Zij-Actief Bocholtz
Mededeling
Afgelopen vrijdag hebben wij te 
horen gekreeg dat de cursus Po-
litieke Scholing en Sociale Vor-
ming dit jaar niet doorgaat. Deze 
zou plaatsvinden in de maand 
maart. Er bestaat echter een klei-
ne kans dat de excursie naar het 
Maankwartier te Heerlen alsnog 
door kan gaan. Dit zou dan later 
in het voorjaar zijn. Mocht dit 
het geval zijn, dan laten wij jul-
lie dit zo spoedig mogelijk weten.
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 OOGMETING OP AFSPRAAK!   045 5440537

KLOOSTERSTRAAT 2 • SIMPELVELD

PAUZE TUSSEN 12.30 EN 13.30 UUR
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Zij-Actief Ubachsberg
De lezing over “de Vroedvrou-
wenschool en zijn ontstaan”, die 
op 1 februari plaats vond, werd 
druk bezocht. Het was ook wel 
te verwachten dat onze leden 
blij waren elkaar weer te zien en 
vooral weer even bij te kletsen. 
In de hoop dat wij ons program-
ma ongehinderd kunnen vervol-
gen (geen strengere maatregelen 
dan die op dit moment gelden), 
zijn wij met de voorbereiding 
van de volgende activiteit bezig:

Dinsdag 15 februari:  
Tante Agaath.
Aanvang: 19.30 uur. 
Locatie: MFC “De Auw Sjoeël” 
Ubachsberg

Dit belooft een gezellige avond te 
worden die in de categorie Amu-
sement hoort.
Bij het samenstellen van ons 
halfjaarprogramma hadden wij 
er rekening mee gehouden dat 
iedereen rond deze tijd al een 
beetje in carnavalssfeer zou zijn.
Deze activiteit is alleen voor de 
leden van ZijActief Ubachsberg 
toegankelijk en slechts met aan-
melding (tot 10 februari moge-
lijk). Bij meer aanmeldingen dan 
plaatsen hanteren wij een wacht-
lijst. Wij hopen dan ook dat le-
den die zich hebben aangemeld 
en onverwacht toch niet kunnen 
komen dit ook doorgeven zodat 
iemand anders kan komen.
Denk aan mondkapje en 
coronatoegangsbewijs!
Kijk ook eens op onze website:
https://www.zijactieflimburg.nl/
ubachsberg

Wandeling
Op donderdag 10 februari is er 
een wandeling te Margraten. De 
wandeling begint om 12.00 uur 
bij de kerk. Voor deze wandeling 
moet men zich aanmelden en in 
het bezit zijn van de QR code.
Aanmelden bij Norbert telefoon 
06 43582754.

Wandeling
Zondag 20 februari is er een 
wandeling vanuit Wijnandsrade 
en zondag 27 februari vanuit 
Scheulder. De wandelingen be-
ginnen om 12 00 uur bij de kerk.
Aanmelden bij Norbert telefoon 
06-43582754 of 043 4504673. 
Denk aan QR code en gebruik 
mondkapje als u in een restau-
rant of café loopt

Went de Oma Sjprooch

-  Eemoal jejeëve, bliet jejeëve, 
Gedane zaken nemen geen 
keer.

-  Inne jere wèg is jinne wieë 
wèg, 
Een weg die men graag maakt, 
is geen verre weg en valt nooit 
tegen.

-  Noen basjt miech de baar, 
Nu breekt mijn klomp.

-  D’r aazats han iech jemaad, 
Het begin heb ik gemaakt, nu 
nog de rest afmaken.

-  Deë riest beum oes jen eëd, 
Dat is een oersterke kerel.

-  Deë is óp ’t letste laoch aan ’t 
klietsje, 
Zijn Tram of Buskaartje is op.

-  Deë is óp de vellinge aan ’t 
vare, 
Die heeft geen tand meer in 
de mond.

-  Zie of Heë zunt d’r janse daag 
óp lap, 
Zij of Hij zijn de hele dag de 
hort op.

Frans Stollman.
Fibberwaar 2022

Weersjpruch Fibberwaar

-  Lofe vier in Fibberwaar mit 
bloeëse erm, 
Dqan sjtocht me mit Oeëtere 
d’r kachel werm.

-  Went d’r sjnei in Fibberwaar 
ligke biet, 
Deë ziech dan noa nuie sjnei 
erum ziet.

-  Is dizze mond wus vrizze 
weer en kaod, 
Weët d’r winkter noi aod.

-  Krieje vier in Fibberwaar sjun 
en kloar weer, 
Maacht dat van d’r boer inne 
Beddeleer.

-  In d’r Fibberwaar 
(Sjprokkelmond) vöal reën, 
Bringt ös ’t Vrugjoar vöal 
jraas, en de boere inne zeën.

-  Bringt Fibberwaar vöal 
Sjtorm-Reën en Kómmer, 
Jieët dat ós waal inne sjunne 
werme zómmer.

-  D’r Matthies ( 24 Fibb.) brikt 
’t ies, 
Went ’t ies nit wilt brèche, 
dan is ’t nog kaod besjtimd e 
deel wèche.

-  Went ’t in d’r Fibberwaar nit 
sjneit, 
Dan lofe vier in d’r zommer 
zieër winnieg jekleid.

Frans Stollman.

10 Jubilarissen met 290 verenigingsjaren houden
bij harmonie St. Agatha Eys feestviering nog te goed !
-door Jef Bonten-
EYS - Voor de tweede keer in 
evenzovele successievelijke jaren 
wordt Harmonie St. Agatha Eys 
bij de viering van haar Patroon-
sfeest, begin februari 2021 en nu 
ook in 2022, geconfronteerd met 
corona-gerelateerde problemen. 
Waardoor een interne feestvie-
ring met dit jaar maar liefst 10 
(!) jubilarissen, die in totaal 290 
actieve verenigingsjaren op de 
historische balans brengen, op-
nieuw moet worden uitgesteld. 
Maar niet lang getreurd, het was 
niet verantwoord en in feite on-
mogelijk om thans groots uit te 
pakken. Op een ander tijdstip, 
komende zondag, zal hiervoor 
een geschikte gelegenheid wor-
den uitgekozen. Wél doorgang 
vond - al was het niet ‘au grand 
complet’ - op zaterdag 5 febru-
ari om 19.00 uur op de soberst 
mogelijke wijze sinds mensen-
heugenis vanwege Covid-19 de 
jaarlijkse St. Agatha Patroons-
mis in de parochiekerk. Pastor 
A. Franssen droeg de St. Agatha 
patroonsmis op en besteedde 
vanzelfsprekend ook aandacht 

aan de jubilarissen-reeks. Ook 
voorzitter Alice Frijns, zelf ro-
bijnen feesteling, nam - zoals 
gebruikelijk - de jaarlijkse hon-
neurs waar om een persoonlijke 
hommage tot het exclusieve mu-
zikantengezelschap te richten. 
Hieronder komen alle jubilaris-
sen in gegroepeerde volgorde 
met - indien mogelijk - vooral 
eigen teksten aan het woord. In 
dit eerste Troebadoer-artikel de 
eerste 2 spilfiguren, volgende 
keer dan gevolgd door Peter van 
Wersch (40 jaar) en drie zilve-
ren jubilarissen Andrea Senden-
Vanhommerig, Mirna van Kem-
pen en Axel Zinken, en tenslotte 
de 4 jongere leden, die ieder de 
Harmonie van Eys reeds 15 jaar 
trouw zijn gebleven: Eef Beckers, 
Carmen Huppertz, Julie Ma-
chiels en Relinde Roumen.

Pierre Loneus – 75 jaar lid !
Pierre Loneus speelt vanaf 1947 
klarinet. In de voetsporen van 
zijn vader Piet, is hij al in 1947 lid 
geworden. Hij werd door tweede 
dirigent Andries Laval op een 
oude klarinet ingewijd binnen de 
Harmonie. Na enkele maanden 
liep Pierre al mee in de proces-
sies. Vanaf zijn 20ste zat hij “aan 
de soloklarinet”, samen met Miel 
Tychon en Sjef van Wersch. In 

2000 switchte hij over op baskla-
rinet. Pierre speelde onder maar 
liefst 11 dirigenten en heeft vanaf 
1947 aan alle muziekconcoursen 
van St. Agatha meegespeeld. Tus-
sendoor was hij nog carnavals-
prins bij CV De Öss en werd hij 
voor vele verdiensten koninklijk 
onderscheiden en heeft hij de ge-
meentespeld ontvangen. 
Je mag hem met zijn 87 jaar de 
nestor van het korps noemen. 
Pierre is jaren 2e dirigent ge-
weest voor de straatoptredens, 
algemeen bestuurslid, opleider 
van vele klarinetleerlingen, in-
strumentenreparateur en niet 
te vergeten bijna zijn hele leven 
muziekarchivaris en beheerder 
van het instrumentarium van de 
vereniging, én medewerker van 
de Agathawandeling. Hij zette 
samen - met Sjeng Sevarts - de 
wandelingen uit. Ook verrichtte 
hij hand- en spandiensten als de 
gymzaal moest worden omgeto-
verd tot concertzaal bij de vele 
concerten die de Harmonie ver-
zorgde. In het verleden zorgde 
hij ook voor de bekende ‘Hof-
feesten’. Bij menigeen nog be-
kend. Nog een laatste punt: Pier-
re is sinds 1947 lid. Vandaar dat 
hij nú zijn 75-jarig lidmaatschap 
mag vieren. Waarlijk een uniek 
lid!” Aldus zijn klarinet spelende 
dochter Helga v.d. Wetering-Lo-
neus uit Landgraaf, die met Jo-
sien Roumen het muziekarchief 
op moderne, digitale leest heeft 
geschoeid. Met daarbij nog een 
alleszins terechte aanvulling: Bij 
dit alles kon hij rekenen op de 
enorme hulp en St. Agatha-sym-
pathie van zijn echtgenote Ans 
Loneus-Berger, die ook nog op 
andere terreinen voor het korps 
van grote waarde is gebleken.

Voorzitter ad interim  
Alice frijns – 40 jaar lid
De tekstbijdrage van ad interim 
voorzitter Alice Frijns-Stassen, 
die in de zomer van 2022 afscheid 
neemt, getuigt weer van veel em-
pathie en warme betrokkenheid: 
“Muziek maken in een kerkdorp 
is wezenlijk. Zonder Harmonie 
zou Eys niet meer Eys zijn.” Met 
woorden van deze strekking be-
gint het artikel van Jef Bonten in 
2000 over harmonie St. Agatha.
En dat zijn woorden waar ik nu, 
ruim 20 jaar verder nog vierkant 
achter sta. Het is de motivatie 
om voorzitter, ad interim, van de 
harmonie te zijn. Sinds 1982 ben 
ik lid van St. Agatha. Aanvanke-
lijk pril, nieuw en nog jong!
We zijn 40 jaar verder en in die 
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WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus 
De 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 13 februari 
H. Mis om 11.00 uur
Voor Leo van Loo en Hubertien 

van Loo-Geurts
Woensdag 16 februari
H. Mis om 9.00 uur
Voor de parochie

LET OP 
Zondag 20 februari
H. Mis vervalt
 
Mededelingen: uw kerkbijdrage 
kunt u overmaken op 
NL92 RABO 0132 204 452 
t.n.v. Cunibertus parochie. 

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
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 12 februari 
19:00 uur H. Mis. Jaardienst voor 
ouders Servé Vaessen en Leentje 
Vaessen-Schuurman. Viering zal 
worden begeleid door organist 

Ton Notermans. 

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
Zaterdag 12 februari
19.00 uur: Voor het welzijn van 

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,-

TAFELTENNIS IN SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Ook in Simpelveld/Bocholtz kunt u deze mooie sport beoefenen.
EEN IEDER IS WELKOM BIJ TRIM’81. Inlichtingen 045-5442909.

Wij spelen elke dinsdagavond van half negen tot tien uur 
de sporthal, Wijngracht 9 te Bocholtz. 

Het enige dat u mee dient te brengen is UZELF 
en een tafeltennis bat. 

GEWOON DOEN !!!!!!

Rondleiding  
Klooster Wittem
WITTEM - Met ingang van febru-
ari is er weer iedere woensdag ge-
legenheid om deel te nemen aan 
een rondleiding in Pelgrimsoord 
Klooster Wittem. De rondleiding 
gaat langs kerk en kapellen, de 
refter, de tuin, de grafkelder en 
de monumentale kloosterbi-
bliotheek. Ze begint in Scala, de 
ontmoetingsruimte naast kloos-
terboekwinkel en receptie. Na 
afloop is er een kop koffie of thee 

met een stuk vlaai. Data en tijd: 
iedere woensdag van 11:00 uur 
tot 13:00 uur, te beginnen op 2 
februari. Aanmelden (verplicht) 
kan tot 9.30 uur op de betref-
fende dag via tel. 043 450 1741 
(dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur) 
of via de website van het kloos-
ter: www.kloosterwittem.nl/
rondleidingen
Let op: bij binnenkomst is er een 
coronacheck! Prijs: 10 euro incl. 
koffie/thee en vlaai. 
Klooster Wittem, 
Wittemer Allee 34, Wittem, 
www.kloosterwittem.nl

Duurzaamheid in het 
dagelijks leven
WITTEM - Duurzaamheid. Ieder-
een heeft het erover tegenwoor-
dig. Duurzaam leven betekent: 
zo leven dat de aarde niet wordt 
uitgeput en dat ieder mens - nu 
en in de toekomst - op een mens-
waardige manier kan bestaan. 
Dat betekent bijvoorbeeld min-
der afval produceren en minder 
energie gebruiken. Voor een deel 
is dat een opdracht voor over-
heid en bedrijven, maar ook ie-
der mens kan zijn of haar steen-
tje bijdragen. Daarover gaat deze 
workshop. Hoe duurzaam leeft 
u? En hoe kan het duurzamer? 

Samen met biologe Marjolein 
Tiemens bekijken we onze ei-
gen invloed op natuur, milieu 
en klimaat. Klooster Wittem is 
lid van het netwerk van ‘Groene 
Kerken’. Daarom staat regelmatig 
een onderwerp op de agenda dat 
te maken heeft met zorg voor de 
schepping.
Datum: woensdag 16 febru-
ari, 19.30 tot 21.00 uur; Plaats: 
Scala, de ontmoetingsruimte van 
Klooster Wittem, Wittemer Allee 
34 in Wittem.
Deelname is gratis, maar wel 
graag aanmelden; er is een co-
ronacheck! Aanmelden via www.
kloosterwittem.nl/Agenda of tel. 
043 450 1741.

tijd heb ik veel ervaring opgedaan 
binnen de blaasmuziekwereld.
Maar het aller jammerst vind ik 
toch dat ik nooit begonnen ben 
op een instrument! Dat blijft een 
gemis. In die 40 jaar heb ik al-
lerlei taken binnen de Harmonie 
en de bijbehorende Muziekbond 
uitgevoerd. Enkele jaren geleden 
was er, toen de vorige voorzitter 
stopte, behoefte aan een nieuwe.
Na enkele gesprekken kwam 
ik met het toenmalige bestuur 
overeen dat ik die taak, ad inte-
rim wel voor 2 of 3 jaar op me 
wilde nemen. In de tussentijd 
zouden we een nieuwe voorzitter 
zoeken. Nu zijn we alweer enkele 

jaren verder en bij de laatste be-
stuursverkiezing heb ik aangege-
ven dat ik voor maximaal 2 jaar 
herkiesbaar ben. Die termijn is 
in de zomer van 2022 voorbij en 
zal de Harmonie aan een nieuwe 
fase beginnen. Voor mij is het 
dan ook het einde van een boei-
ende periode in mijn leven. Het 
is jammer dat we als korps nu 
zo’n lange inactieve corona peri-
ode mee maken. We zullen ons er 
door heen moeten slaan en doen 
wat we kunnen. Maar na 40 jaar 
kijk ik terug op een fijne periode 
binnen de St. Agatha gelederen 
en natuurlijk wens ik de Harmo-
nie nog een heel lang leven…”

Lezing over  
Kardinaal van Rossum
WITTEM - In april 2021 kwam een 
lijvige biografie uit van redemp-
torist Kardinaal Willem van Ros-
sum (1854-1932). Van hem is 
het grote praalgraf in de Kloos-
terkerk in Wittem. Hij was de 
bouwer van het huidige klooster 
met zijn indrukwekkende biblio-
theek. Na een aantal jaren rector 
geweest te zijn van Klooster Wit-
tem, kreeg hij een taak in Rome: 
eerst in het hoofdklooster van 
de redemptoristen en daarna in 
de curie van het Vaticaan. Daar 
werd hij een machtig man. Hij 
speelde met name een grote rol 
bij de organisatie van ‘de mis-
sie’, de opbouw van de Katho-
lieke Kerk in de missielanden, in 
Afrika en Azië. Van Rossum was 

de eerste Nederlander sinds de 
reformatie die kardinaal werd. 
Naar aanleiding van het ver-
schijnen van de biografie houdt 
Eric Corsius, medewerker van 
de redemptoristenprovincie St-
Clemens en kenner van de ge-
schiedenis van de redemptoris-
ten, in Scala een inleiding met 
nagesprek over de kardinaal. Bij 
het nagesprek is o.a. biografe Dr. 
Vefie Poels aanwezig.
Datum en tijd: zaterdag 19 fe-
bruari, 14.00 -15.30 uur
Plaats: ontmoetingsruimte Scala 
van Klooster Wittem, Wittemer 
Allee 34, Wittem
Toegang gratis, maar vooraf aan-
melden is gewenst, via de recep-
tie van het klooster, 043 4501741 
of via het aanmeldformulier op 
de website, zie www.kloosterwit 
tem.nl/Agenda
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Dankbetuiging

Je wereld werd kleiner
Beelden gingen vervagen

en gedachten vulden enkel nog je dagen 
Het is goed zo

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken  
voor het medeleven middels troostende woorden, 

opbeurende kaarten, telefoontjes en appjes
 na het overlijden van onze vader, schoonvader,  

opa en opa-opa

Jan van Loo
Kinderen, klein- en  
achterkleinkinderen

Simpelveld, 4 februari 2022

Een bijzonder en lief mens,
echtgenote, moeder, schoonmoeder, oma,  

schoonzus en (peet)tante is van ons heengegaan

Maria Vliegen-Drittij
* Vijlen, 8-2-1946        = Bocholtz, 1-2-2022

echtgenote van

Ger Vliegen

We zullen haar missen, maar niet vergeten.

Ger

Miriam en Hugo
   Jessica

Eric en Vianny
   Fenna en Niels
   Jisse

Familie Drittij
Familie Vliegen

Zevenbunderstraat 12
6351 LX Bocholtz

Graag hadden we samen met u afscheid genomen van 
Maria, maar vanwege de huidige omstandigheden vindt 
de uitvaart in besloten kring plaats.

Dankbetuiging

Graag wil ik mijn dank betuigen voor de  steun 
en het medeleven tijdens de ziekte

en na het overlijden van

Ad Leisten
De mooie kerkdienst, de bezoekjes, de vele brieven 

en bloemen hebben mij en mijn familie op 
hartverwarmende wijze getroost.

Joze Leisten-Braun

Hij leefde zijn leven, rustig, eenvoudig en tevreden. 
In de harten van velen heeft hij een plekje gekregen. 

Langzaam is hij van ons weggegleden.  
Elke dag een beetje meer. 

We zijn diepbedroefd over zijn overlijden  
en zullen hem missen... 

Charel van de Weijer
(Charel Budie)

* 28 mei 1939        = 2 februari 2022

echtgenoot van

Suzanna Prumpeler

 Heerlen: Suzanna van de Weijer-Prumpeler

 Kerkrade: Jack en Bianca
  Mitchel, Ritchy

 Kerkrade: Sandra en Roger
  Suzanne, Lennard

 Heerlen: Eugenie en John
  Juliska en Luc
  Lisanne en Yannick

 Kerkrade: Lisette en Frederic
  Rens 

✩, Rick, Paulien

Correspondentieadres:
Kaalheidersteenweg 272
6467 AH Kerkrade

De afscheidsdienst zal in besloten kring gehouden 
worden.

al onze parochianen
Zondag 13 februari
9.45 uur: Jaardienst Otto Janusch

Maandag 14 februari
19.00 uur: Andrees Voncken en 
Bertien Lauvenberg en overige 
familieleden

HEUVELLAND
Protestante Gemeente
Op zondag 13 februari is er om 
10:00 uur een viering in de Ned. 
Herv. Kerk te Vaals (Kerkstraat 
47). Voorganger is ds. Harrie de 
Reus, het orgel wordt bespeeld 
door Christine Moraal. 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 drs. Marije Bijleveld 
uit Maastricht. 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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