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SIMPELVELD - Komt er glasvezel 
in de gemeente Simpelveld? Dat 
blijft nog even spannend. Het 
benodigde percentage is nog niet 
helemaal behaald. De glasvezel-
campagne gaat daarom wat lan-
ger door. Inwoners krijgen nog 
t/m 16 maart 2022 de tijd om 
zich aan te melden voor glasve-
zel, zonder aansluitkosten.

Wethouder Wiel Schleijpen 
van de gemeente Simpelveld:
“Als wethouder van gemeente 
Simpelveld ben ik ervan over-

tuigd dat glasvezel de toekomst 
is. Met glasvezel ben je immers 
beter digitaal bereikbaar. Op die 
manier versterken we de leef-
baarheid in de kernen en het 
buitengebied. Heb je je nog niet 
aangemeld? Doe dat dan voor 
16 maart 2022, zodat we als ge-
meente Simpelveld klaar zijn 
voor de toekomst!”

Inwoners worden persoonlijk 
geïnformeerd
Alle inwoners van de gemeente 
Simpelveld worden binnenkort 

persoonlijk geïnformeerd over 
de verlenging. Na 16 maart 2022 
worden de inwoners geïnfor-
meerd over de uitslag. De laatste 
informatie is ook te vinden op 
gavoorglasvezel.nl.

Aanmelden zonder aansluit-
kosten kan nog tot en met  
16 maart 2022
Inwoners van Bocholtz en Sim-
pelveld en het buitengebied die 
zich nog niet hebben aangemeld, 
krijgen nog extra tijd om zich 
alsnog aan te melden voor glas-

vezel bij één van de telecomaan-
bieders Caiway, DELTA, Helden 
Van Nu of Online.nl. Doen zij dit 
uiterlijk op 16 maart 2022, dan 
besparen zij de aansluitkosten en 
profiteren zij nog van een scherp 
welkomstaanbod.

Kijk voor meer informatie op 
gavoorglasvezel.nl

Gratis aanmelden kan nog steeds

Glasvezelcampagne in gemeente Simpelveld wordt verlengd

WITTEM - Op zondag 6 maart 
aanstaande verzorgt het Parkstad 
Saxofoon Kwartet een inloop-
concert in de Scala, de nieuwe 
ontmoetingsruimte van het Pel-
grimsoord klooster Wittem. Het 
concert is voor iedereen vrij en 
gratis toegankelijk en men kan 
blijven genieten van de warme 
muzikale saxofoonklanken zo-
lang men zelf wil.
Het Parkstad saxofoonkwartet 

zal deze middag tussen 14:00 en 
16:00 uur een gevarieerd mu-
zikaal programma ten gehore 
brengen. Het repertoire varieert 
van klassieke werken, andantes 
tot bekende popsongs en musi-
cal- en filmmuziek.
Het Parkstad saxofoonkwartet 
werd opgericht in 2005. Vier ge-
passioneerde amateur saxofonis-
ten besloten dat ze meer wilden 
dan alleen spelen in een orkest 

en zo ontstond al snel het Park-
stad Saxofoon Kwartet. 
Het kwartet heeft in de afgelo-
pen jaren reeds vele concerten 
verzorgd en werkte hierbij te-
vens samen met verschillende 

harmonie-en fanfareorkesten en 
solisten in Limburg. 
Door het veelzijdige en uitge-
breide repertoire is het kwartet 
een muzikale lekkernij voor vele 

Parkstad Saxofoon Kwartet verzorgt inloopconcert in Scala Pelgrimsoord Klooster Wittem
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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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 OOGMETING OP AFSPRAAK!   045 5440537

KLOOSTERSTRAAT 2 • SIMPELVELD

PAUZE TUSSEN 12.30 EN 13.30 UUR

gelegenheden zoals onder andere 
concerten, recepties, begeleidin-
gen van solisten, feestelijkheden, 
huwelijk, kerkdienst, begrafenis 
enz
Het muziekensemble bestaat uit 
navolgende musici: John Tacken-
berg, Sopraan- & Altsaxofoon / 
Toon Deckers, Altsaxofoon / Axel 

Zinken, Tenorsaxofoon / Hans 
Hambuckers, Baritonsaxofoon
Redactie:
Correspondentie via: John Tac-
kenberg telefoon +31 45 5421934 
/ +31 6 80117457 
email: john.tackenberg@home.
nl of parkstadsaxofoonkwartet@
gmail.com

Vervolg van pagina 1:: Saxofoonkwartet

UBACHSBERG - Op 17 september 
2019 hebben we “Gen Berg 75 
joar vrie” op gepaste wijze ge-
vierd in een goed bezet MFC De 
Auw Sjoeël.
Bij die gelegenheid hebben wij 
de inwoners van Ubachsberg 
opgeroepen om verhalen over 
de bezetting en bevrijding aan 
te leveren. Dit heeft een gewel-
dig resultaat opgeleverd. Een 
aantal van deze verhalen heb-
ben we inmiddels gepubliceerd 
in het maandblad OnderOns. 
De lezers reageren erg enthou-
siast en steeds vaker bereikt ons 
het verzoek om de verhalen in 
boekvorm uit te geven. Wij heb-
ben besloten om hier gevolg aan 
te geven.
De kosten die hiermee gemoeid 

zijn, kunnen echter onmogelijk 
door onze jonge werkgroep al-
leen worden gedragen. Vandaar 
dat wij een beroep op u doen om 
een financiële bijdrage te leveren 
aan dit unieke project. Het stre-
ven is om het boek in september 
2022 te presenteren. Met een bij-
drage vanaf € 25,- wordt u ver-
meld in de lijst van begunstigers 
en ontvangt u bij de presentatie 
een exemplaar van het boek. De 
bijdrage kan voor 1 april 2022 
worden overgemaakt op: 
Regiobank rekening nummer 
NL90 RBRB 0943 4221 59 t.n.v. 
Heemkunde Voerendaal o.v.v. 
donatie boek WO2.
Bij voorbaat dank voor uw on-
dersteuning. Werkgroep Ubachs-
berg, Heemkunde Voerendaal

Boekuitgave “Oorlog en bevrijding in 
Ubachsberg en omgeving”
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Woensdag - 2 maart
GEHAKTDAG 500 gr € 425

Donderdag - 3 maart 
Spaakhammetjes 4 halen, 3 betalen!

WEEKAANBIEDINGEN:
Gepaneerde Schnitzels + 

gratis zigeunersaus 4 voor € 7,-
Kipschnitzels 4 voor € 6,-

Kipsate 500 gr € 690 + gratis bami!!
Goulash 500 gr € 590

Kip Champion Ananas Eisalade 100 gr € 150

Griekse Koolsalade 100 gr € 120

Duo Boterhammenvlees 200 gr € 5,-
Rookvlees / Gebraden fricandeau

Kloosterplein 2, 6369 AW Simpelveld   (naast Hendriks Bloemen)

Zij-Actief Ubachsberg
Dinsdag 8 maart: Jaarvergade-
ring met aansluitend kienen.
Aanvang: 19.30 uur. Loca-
tie MFC “De Auw Sjoeël” 
Ubachsberg.

Tijdens deze jaarvergadering zal 
teruggekeken worden op de ac-
tiviteiten van het voorbije ver-
enigingsjaar. Ook komt het fi-
nanciële jaarverslag aan de orde. 
Tevens wordt vooruitgekeken op 
de komende activiteiten.
In deze jaarvergadering zal over 
enkele zaken gestemd moeten 
worden o.a. over de nieuwe af-
delingsstatuten die in het kader 
van de WBTR opgesteld zijn. 
De leden zullen ruim van te vo-
ren deze statuten in hun bezit 
krijgen om ze rustig te kunnen 
bestuderen. Verder is een van de 
bestuursleden aftredend en stelt 

zich herkiesbaar voor een nieuwe 
bestuursperiode. Tevens zal ge-
stemd worden over de herverkie-
zing van de zittende voorzitter.
Maar er is ook wat te vieren in 
deze jaarvergadering. Dit jaar 
hebben we 2 jubilarissen. Deze 
leden zijn respectievelijk 50 jaar 
en 60 jaar lid van ZijActief Ub-
achsberg. Dat verdient zeker onze 
aandacht! Trouw lidmaatschap is 
de basis voor het kunnen blijven 
bestaan van een vereniging.

Geheel volgens traditie wordt 
na het beëindigen van de verga-
dering de avond voortgezet met 
een uurtje kienen voor onze le-
den. Ook dit jaar zijn weer mooie 
prijzen te winnen!

Kijk ook eens op onze website:
https://www.zijactieflimburg.nl/
ubachsberg

Ben Bizzie lanceert nieuwe inspiratiepagina
 
SIMPELVELD - Ons lichaam heeft 
beweging nodig om gezond te 
blijven. Dit is iets dat we allemaal 
weten. Toch beweegt ruim 39% 
van de kinderen tussen de vier en 
elf jaar te weinig om de Neder-
landse Norm Gezond Bewegen te 
behalen. Dit komt onder andere 
doordat de gemiddelde scherm-
tijd van kinderen afgelopen jaren 
flink is gestegen en we tijdens de 
coronacrisis minder zijn gaan 
bewegen. Herken je dit als ouder 
en wil je jouw kind(eren) op een 
leuke en goede manier in bewe-
ging brengen, maar weet je niet 
goed hoe? Ben Bizzie heeft de 
oplossing!

Nieuwe inspiratiepagina
Ouders zijn rolmodellen voor 
kinderen. Als je zelf het goede 
voorbeeld geeft door te spor-
ten en bewegen, is de kans dat 
kinderen dit gedrag overnemen 
groter. De nieuwe inspiratie-
pagina van beweegmaatje Ben 
Bizzie is een geweldige uitkomst 
voor ouders die het lastig vin-
den om kinderen in beweging 
te brengen. Deze pagina staat 
vol met beweegspellen- en tips, 
zodat kinderen thuis meer in 
beweging komen. Er staan ook 
veel uitdagende challenges op 
die je samen met je kind(eren) 
kan spelen. Ga jij die uitdaging 
aan?! Bekijk de pagina hier: htt-
ps://www.benbizziebeweegt.nl/
voor-ouders-en-kinderen
 

De beweegweek van Ben
De vakantie staat voor de deur en 
dat betekent dat de verleiding om 

achter de spelcomputer te krui-
pen groter is voor kinderen. Ook 
in de vakantie zorgen we er voor 
dat kinderen blijven bewegen. 
Dat doen we met behulp van ‘De 
Beweegweek van Ben Bizzie’. Elke 
dag bevat een nieuwe opdracht 
die de kinderen thuis, samen met 
hun broertje(s), zusje(s), vrien-
den of ouders kunnen spelen. Zo 
bieden we de kinderen leuke al-
ternatieven om de vakantie spor-
tief door te komen.

Ben Bizzie Beweegt
Ben Bizzie beweegt kinderen in 
bijna 20 gemeenten Hij is actief 
op meer dan 150 scholen en kin-
deropvangorganisaties en bereikt 
meer dan 25.000 kinderen. Ben 
Bizzie is hét beweegmaatje van 
kinderen en stimuleert hen om 
zelf een actieve rol te nemen en 
mee te denken over de toekomst 
van een gezonde leefstijl.

Vragen?
Ben Bizzie is een programma dat 
door Negen is ontwikkeld en tot 
uitvoering wordt gebracht. Heb 
je vragen of wil je meer informa-
tie? Bekijk onze website www.ne 
gen.nl of neem contact met ons 
op via info@negen.nl

Uit het leven van wethouder Gulpen,  
deel 14 - Besturen
SIMPELVELD - Verenigingen bin-
nen een gemeenschap zijn een 
belangrijke én bindende factor. 
Een vereniging zorgt voor ont-
moeting, beweging, een luiste-
rend oor, sociale controle, steun 
en hulp. Echter, een vereniging 
kan niet zonder een bestuur. 
Tegenwoordig is het best las-
tig om mensen te vinden die 
bestuursverantwoordelijkheid 
willen dragen. Bestuursleden 
zijn vrijwilligers die zich extra 
en meestal belangeloos inzetten 
voor de vereniging. Zonder deze 
vrijwilligers wordt het lastig om 
een vereniging te laten voortbe-
staan. Leden willen vaak wel lid 
zijn en blijven, maar voelen zich 
niet geroepen om een bestuur-
lijke bijdrage te leveren. Als het 
voortbestaan van een vereniging 
moeilijker wordt, is het goed tij-
dig aan de bel te trekken. Wellicht 
kunnen verenigingen samen op-
trekken, samen activiteiten ont-
plooien, samen besturen, samen 
een locatie delen. In de nieuwe 
subsidieregeling wordt voor het 
eerst een vergoeding gegeven 
voor de huur. De financiële steun 
aan verenigingen is groter dan 
voorheen. In het uiterste geval 

kunnen verenigingen fuseren. 
Soms zal men over de eigen scha-
duw heen moeten springen om 
te blijven voortbestaan…..

Leefbaar Simpelveld onderkent 
dat verenigingen het cement 
zijn van onze samenleving en 
wil dit rijke verenigingsleven in 
Bocholtz en Simpelveld in stand 
houden.

Tot de volgende keer, 
groet Thijs Gulpen

Thijs Gulpen
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IVN natuur- en 
landschapsexcursie
EYS - Laat je verrassen en doe mee 
aan een actieve IVN natuur- en 
landschapsexcursie voor jong en 
oud op zondagmiddag 6 maart 
2022 vanaf het IVN gebouw aan 
de Boerenberg te Eys. Deelname 
is gratis. 
Op diverse plekken in de route 
bemensen samenwerkende IVN-
gidsen van de afdelingen Eys, 
Heuvelland, Voerendaal, Hoens-
broek en Vijlen-Vaals workshops 
met leerzame en leuke doe-ac-
tiviteiten en uitleg. Je komt er 
heel wat aan de weet over het 
ontstaan van ons landschap, het 
gebruik van het landschap door 
de mens, de biodiversiteit, het 
bodemleven en het klimaat. 
Ons Limburgs landschap is een 
waardevol erfstuk dat we moe-
ten behouden voor alle leven 
na ons. Hoe kunnen en gaan 
we daarvoor samen zorgen? De 
IVN-gidsen verwelkomen u van 
harte en hopen tips, adviezen en 
ervaringen met u uit te wisselen. 
De excursieroute is 4,5 km lang 
en duurt in totaal ± 2 uren. Stevig 
schoeisel vereist, het kan modde-
rig zijn. De route is niet geschikt 
voor kinderwagens. Deelname is 
op eigen risico. Aan het eind van 
de excursie staat de koffie en thee 
klaar in het IVN Eys gebouw. 

We starten in groepjes vanaf 
13.00 uur. Elk kwartier start 
een groepje. Vooraf inschrijven 
is noodzakelijk en kan via de 
link https://www.ivn.nl/afde-
ling/eys/activiteiten/natuur-en-
landschapsexcursie-voor-jong-
en-oud óf via het emailadres 
andreasenden@ivneys.nl óf via 
de QR code. Uiterlijke inschrijf-
datum is 3 maart 2022. Na deze 
datum ontvangt u van ons het 
starttijdstip. Dit voorkomt on-
nodig wachten bij de start. 
Locatie: De Boerenberg is bereik-
baar vanaf de parkeerplaats aan 
de Mesweg te Eys tegenover de 
huisnummers 30 t/m 54, nabij de 
kerk. Naast de terplekke staande 
informatieborden begint tussen 
de struikbegroeiing een voet-
pad dat bergop loopt richting de 
Boerenberg. Halverwege het hel-
lingpad is het witte IVN gebouw 
al te zien. 
Telefoonnummer voor informa-
tie: 06 16958690.

Leefbaar Simpelveld 
on Tour 16
SIMPELVELD - Zaterdag 5 februari 
is het weer de eerste zaterdag van 
de maand. Dan trekt Leefbaar 
Simpelveld er op uit om zwerf-
vuil te verzamelen. We starten 
om 10.00 uur bij het station van 
de Miljoenenlijn in Simpelveld. 
We bezoeken het aangrenzende 

gebied tot Bulkemsbroek en 
Stampstraat. De tussenliggende 
straten bezoeken we ook. 
Beperkende maatregelen rond-
om COVID-19 zijn er niet 
meer. Dus wij kunnen u vrij 
ontmoeten.

Met hartelijke groet van  
Thijs Gulpen, wethouder namens 
Leefbaar Simpelveld.

Zij-Actief Bocholtz
Mededelingen
• Vrijdag 4 maart om 15.00 uur 
Wereldgebedsdag te Wittem. 
Thema: Omzien Naar Elkaar. 
Bij interesse aanmelden bij 
Gerda Bastin vóór donderdag 3 
maart. Tel 045-5443347 (dit ivm 
vervoer)
• Jaarvergadering 2021 is op 
donderdag 10 maart om 19.00 
uur.
• Bloemschikken bij ‘Uniek van 
Bente’. Daar het aantal deelne-
mers voor de groep op dinsdag 
12 april bereikt is gaan wij een 
2e groep starten op donder-
dag 14 april om 19.00 uur. Er 
zijn nog 5 plekken beschikbaar. 
Locatie Waalbroek 5 te Simpel-
veld, aanvang 19.00 uur. Meer 
info over deze Paasworkshop 
bij Yvonne Huppertz. Telefoon 
06-12549188. Mocht je achteraf 
toch verhindert zijn dan dien je 
zelf te zorgen voor een vervanger. 
Dit daar alle materiaal ingekocht 
is en dus kosten gemaakt zijn 
door Bente.
• Dinsdag 22 maart Filmmiddag 
of avond door ZijActief Lim-
burg. Dit jaar is gekozen voor 
een Spaanse film Madres Pa-

ralelas (Parallel Mothers). Hier 
volgt een korte toelichting. Twee 
vrouwen bevallen tegelijkertijd 
in hetzelfde ziekenhuis. Beide 
zijn alleenstaand en ongepland 
zwanger. Janis is van middelbare 
leeftijd, is blij, maar de jonge Ana 
is bang en onzeker. De weinige 
woorden die de vrouwen uitwis-
selen, vormen de basis voor een 
band die hun levens later een be-
slissende wending geven. Terwijl 
Janis het verleden van haar fami-
lie een gezicht probeert te geven, 
vecht Ana juist om los te komen 
van haar familie.
Dit jaar kunnen jullie kiezen 
tussen een middagvoorstelling 
of een avondvoorstelling in de 
Vue bioscoop Parkstad, Roda JC 
Ring. Middagvoorstelling inloop 
13.30 uur en einde film 17.00 uur. 
Avondvoorstelling inloop 18.30 
uur en einde 22.00 uur. Heb je 
interesse en wil je deelnemen 
dan aanmelden vóór maandag 
7 maart bij Gerda Bastin, Oude 
Smedestraat 4. Tel 045-5443347 
of fransgerda@kpnplanet.nl
Geef duidelijk aan of je ‘s-mid-
dag of ‘s-avonds wilt gaan én of 
je wel of niet kunt rijden. Ook 
niet leden zijn van harte welkom. 
Leden betalen € 12,50 en niet le-

den € 15,50, dit is inclusief hapje 
en drankje. Dit bedrag overma-
ken op rekeningnr ZijActief Bo-
choltz NL58 RABO 0107912384.
De oude bioscoop kaartjes van 
2020 kunnen niet gebruikt wor-
den. Kun je er op het laatste 
moment niet bij zijn? Helaas 

Interesse in 
honingbijen en wil je 
imker worden?
HEYENRATH - In 12 lessen van ge-
middeld 3 uur leer je alle nood-
zakelijke kennis om zelfstandig 
te gaan imkeren. 
De cursus is praktijkgericht en 
bevat maar twee theorielessen. 
De overige lessen lopen parallel 
met de start van het bijseizoen, 

de zwermtijd, de honingoogst en 
het inwinteren. 
Je leert dus het omgaan met bijen 
op een natuurlijke manier in één 
compleet seizoen waarbij je niet 
bang hoeft te zijn er als imker al-
leen voor te staan.
Duur: 10 lessen op zaterdag- of 
zondagochtend.
Aanvang: 13 en 19 maart 2022
Inschrijven of meer informatie 
inwinnen kan via: 06-38061170 
of www.beelicious.buzz

kunnen we de kosten niet terug-
betalen, wel kun je het kaartje 
aan iemand anders geven. 
Leden die zich opgegeven heb-
ben kunnen de kaartjes ophalen 
op vrijdag 18 maart of zaterdag 
19 maart bij Gerda Bastin, Oude 
Smedestraat 4.
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Ans Westdorp-Klinkers
Expositie
VAALS - Van jongs af van is Ans 
verzot op tekenen, alles wat los 
en vast zit wil ze het liefst om-
zetten in een fraaie tekening en 
schuwt ze ook niet om te expe-
rimenteren. Gezichten zijn voor 
haar het meest fascinerend, tel-
kens weer een nieuwe uitdaging 
om deze op verschillende manie-
ren vast te leggen.
Ans voelt zich niet gebonden 
aan een bepaald materiaal. Haar 
werk bestaat uit gevarieerde  
technieken die zij door zelf te 
experimenteren verfijnt en uit-
bouwt.  Hierdoor ontstaan steeds 
weer verfrissende schilderijen 
en tekeningen. De thema’s van 

haar werken zijn zeer divers en 
lopen uiteen van landschappen 
tot stillevens tot portretten. Zij 
werkt haar onderwerpen zowel 
realistisch als abstract uit. Zij 
legt zich graag toe op portret-
ten in potlood, houtskool, pastel, 
aquarel en acryl waarbij zij alle 
facetten van het portret in beeld 
probeert te brengen. Op dit mo-
ment werkt zij aan schilderijen 
die verschillende facetten van de 
Griekse en Romeinse mythologie 
uitbeelden.
De expositie van Ans loopt van 
zondag 6 maart t/m zondag 17 
april 2022. De vernissage is op 
zondag 6 maart om 15.00 uur.
Op zondag 20 maart en 3 april, 
tussen 14.00 en 17.00 uur is Ans 
zelf ook aanwezig.

Ans Westdorp-Klinkers

Zij-Actief Heuvelland
Energietoeslag voor mensen 
met een laag inkomen
Zoals jullie wellicht gelezen heb-
ben, zal er vanuit het Rijk een 
extra energietoeslag van € 200 
uitgekeerd worden aan minima 
(mensen met een bijstandsuit-
kering of een andere uitkering 
of inkomen op bijstandsniveau 
en mensen met alleen een AOW-
uitkering). De mensen met een 
bijstandsuitkering en de men-
sen met een ander inkomen die 
bijzondere bijstand ontvangen 
van Sociale Zaken Maastricht 
Heuvelland zijn bij je gemeente 
bekend.

Dit artikel vindt u op de website 
van Sociale Zaken Maastricht 
Heuvelland:
De energiekosten zijn in korte 
tijd een stuk hoger geworden. 
Als u een laag inkomen hebt, 

heeft u misschien recht op een 
extra energietoeslag vanuit de 
gemeente. Er komen 2 regelin-
gen aan om te voorkomen dat u 
financiële problemen krijgt.
Regeling 1
Voor iedereen in Nederland 
wordt de energiebelasting lager. 
Dit gebeurt automatisch, u hoeft 
hier dus niets voor te doen. Dit 
kan € 400,- per jaar besparen.
Regeling 2
Als u een laag inkomen hebt, 
heeft u misschien recht op een 
extra energietoeslag vanuit uw 
gemeente. Op dit moment is de 
gemeente aan het regelen dat 
deze toeslag vóór april 2022 kan 
worden uitbetaald.
Denkt u dat u recht heeft op de 
extra energietoeslag? Houd dan 
website van Sociale Zaken Maas-
tricht Heuvelland. Over een tijd-
je vindt u daar meer informatie.
Heeft u nog vragen? Bel uw 
gemeente!

HEUVELLAND - De drie muziek-
verenigingen uit Nijswiller, Slen-
aken en Mechelen slaan de mu-
zikale handen ineen. Muzikaal 
gaan deze drie verenigingen op 
zondag 3 april 2022 weer uit de 
startblokken. Die dag zullen de 
verenigingen gezamenlijk het 
Muziektreffen 2022 gaan verzor-
gen in de Fanfarezaal te Slenaken.

U bent van harte welkom om te 
komen genieten van de muzikale 
kwaliteiten van deze drie korp-
sen. Het Muziektreffen begint 
om 18:00 uur; de zaal is uiter-
aard ruimschoots van tevoren 
geopend. 

Muziektreffen met  
Nijswiller-Slenaken-Mechelen

Naast het brengen van een mu-
zikaal gevarieerd programma dat 
goed in het gehoor zal liggen bij 
het publiek, zullen enkele muzi-
kale werken worden beoordeeld 
door juryleden.

Na alle corona-perikelen van de 
afgelopen twee jaar wordt het 
hoog tijd dat muziek en publiek 
weer bij elkaar komen. Harmo-
nie Excelsior uit Nijswiller, har-
monie St. Cecilia uit Mechelen 
en fanfare Berg en Dal uit Slen-
aken hopen op uw aanwezigheid; 
het wordt een mooie en uitda-
gende muzikale avond.

Tentoonstelling Glass 
Room Experience
VAALS - Van 22 februari tot en met 
15 maart staat de Glass Room 
Experience in de bibliotheek van 
Vaals. De Glass Room Experi-
ence is een unieke expositie over 
data en privacy. Hier onderzoe-
ken we de reis van persoonlijke 
gegevens op het internet: hoeveel 
(persoonlijke) data worden er 
verzameld en wat gebeurt daar-
mee? Wie verzamelt dit eigenlijk? 
En hoe beoordeel je nepnieuws? 

Een kijkje in je online leven 
Wat is er nog persoonlijk aan 
data wanneer deze allesbehalve 
van onszelf is? Onze websites, 
apps, sociale media en ‘slimme’ 
apparaten werken op datgene 
waarmee technologiebedrijven 
miljarden euro’s verdienen - 
data. En niet zomaar data, maar 
onze data. Naar schatting zul-
len er in 2030 zo’n 125 miljard 
verbonden apparaten zijn - 14 
per persoon. Dat zijn heel wat 
‘slimme’ tandenborstels. Zal al 
deze technologie ons leven echt 
eenvoudiger, gezonder en veili-
ger maken?

In deze tentoonstelling ontdek-
ken we de bedrijven en mecha-

nismes die deze technologie en 
het Internet of Things (IoT) mo-
gelijk maken. Speel Nep of Echt 
om te zien hoe slim jij bent in de 
wereld van slimme toepassingen. 
Ontdek wat er achter de scher-
men gebeurt in Het Internet Dat 
Je Niet Ziet. 

Data Detox Kit 
En vergeet niet een Data Detox 
Kit mee te nemen, een acht-
daagse kuur die je weer eigenaar 
laat zijn van jouw persoonlijke 
digitale privacy. Het gaat hierbij 
niet om het minder gebruik van 
bijvoorbeeld smartphone of so-
ciale media, maar juist over het 
bewuster gebruik maken ervan. 
De papieren versie van de Kit is 
gratis op te halen bij de expositie 
maar ook online beschikbaar op 
data-detox.nl.

De Glass Room Experience is 
een reizende, levendige expositie 
voor bibliotheken. Bezoek de ex-
perience tot en met 15 maart in 
de bibliotheek van Vaals.

Heeft u iets te koop  
of zoekt u iets?
Vanaf 8 euro bereikt u 

11.000 adressen.
Voor meer info zie pagina 2.



7weekblad d’r Troebadoer nr. 9 | dinsdag 1 maart 2022

Wij zijn er voor alle kernen!
Gemeenteraads-

verkiezingen
14, 15 of 16 maart
Stem lijst 4
Lokaal ActiefStephan

Mens
André
Bost

Marjo
Schoonbrood

Claudia
Frijns-Boltong

Erwin
Rasing

6 7 8 9 10

Huiskamer  
van Partij weer open
PARTIJ - De Huiskamer is een 
plek om dorpsgenoten en bu-
ren te ontmoeten. Vanaf 2022 
zal er gebruik gemaakt worden 
van het gemeenschapshuis A ge 
Wienhoes. Er wordt gestart met 
een proefperiode die samen met 
het bestuur van A ge Wienhoes 
en de bezoekers geëvalueerd zal 
worden.
De agenda voor maart is als volgt:
-  3 maart: 13.30 uur, samen-

zijn in A ge Wienhoes, spel-
len, kaarten enz. Tevens tussen 
13.30-14.00 uur, lenen en in-
leveren van bij de bibliotheek 
geleende boeken.

-  10 maart: 13.30 uur, vertrek 
vanaf de Remise voor een korte 
wandeling van 5/6 km.

-  17 maart: 13.30 uur, samen-
zijn in A ge Wienhoes, spellen 
, kaarten enz.

-  24 maart: 10.30 uur , vertrek 
vanaf de Remise voor de lan-
gere wandeling.

-  31 maart: 13.30 uur, presenta-
tie door Henk de Vreede van 
TriaCura uit Lemiers, in A ge 
Wienhoes. Deze presentatie 
gaat over de wijze waarop hij de 
mantelzorgers kan ontzorgen 
door hulp bij allerlei regeltaken 
op het gebied van zorg, welzijn, 
wonen en financiën. Denk hier-
bij aan al dan niet thuis wonen, 
zorgadministratie, persoonsge-
bonden budget, WMO, Parti-
cipatiewet, selecteren zorgaan-
bieder enz.

Voor de keren dat er geen spre-
kers of excursies zijn kan er na-
tuurlijk gekaart worden of een 
spel gedaan. Aangezien deze niet 
aanwezig zijn in A ge Wienhoes 
dienen deze zelf meegenomen 
worden. Als er een andere acti-
viteit zoals wandelen of een ex-
cursie dan is er geen bijeenkom-
sten in A ge Wienhoes. Mocht 
dit veranderen, dan wordt dit 
tijdig doorgegeven via de app of 

website.
De leesclub start weer eind maart 
in de bibliotheek in Gulpen. Na-
dere informatie volgt.
Tevens start het Walking football 
weer op 3 maart om 19.30 uur. 
Zoals voorheen vindt dit plaats 
bij de voetbal vereniging Partij.
Op de planning voor na maart 
staat in ieder geval op 21 april 
een presentatie van Kay Beckers 
over landschapsbeheer en de in-
zet van zijn schaapskudde hier-
bij. Eind maart volgt hier meer 
info over.
Omdat het Sophianum een deel 
van de eindexamens in het A ge 
Wienhoes organiseert, kan er 12 
en 19 mei geen gebruik gemaakt 
worden van A ge Wienhoes. Er 
wordt dan voor een aangepast 
programma gezorgd. Ook hier-
voor geldt houdt de app en web-
site www.partijwittem.nl in de 
gaten.

Gezinsmaatje 
gezocht!!
SIMPELVELD - Support@home 
biedt ondersteuning, praktische 
hulp en vriendschap aan (eenou-
der)gezinnen met thuiswonende 
kinderen die dit tijdelijk nodig 
hebben

Vind u ook dat het runnen van 
een gezin niet altijd makkelijk 
is? Vaak zijn er gezinnen die een 
extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken bij het opvoeden en 
het vinden van een (dag)struc-
tuur. Daarnaast kan het gevoel er 
alleen voor staan een rol spelen. 
Een maatje van Support@home 
kan dan uitkomst bieden. Hoe? 
Door het bieden van een luiste-
rend oor, door mee te denken, 
mee te helpen met praktische 
zaken of activiteiten samen te 

ondernemen. In overeenstem-
ming met het gezin wordt be-
paald hoe vaak en op wat voor 
manier een maatje kan helpen. 
Samen met het gezin helpt een 
maatje te voorkomen dat kleine 
problemen uitgroeien tot grote 
problemen. Dit gebeurt onder 
begeleiding van Impuls. 

Wij zijn dringend op zoek naar 
mensen die onze vrijwilligers-
groep komen versterken in Sim-
pelveld en/of Kerkrade

Wie zoeken we dan?
•  Wilt u iets van uw tijd besteden 

aan het helpen en ondersteu-
nen van anderen?

•  Vind u zaken rondom opvoe-
ding interessant of heeft u erva-
ring met de opvoeding van uw 
eigen kind of andere kinderen?

•  Beschikt u over de volgende 
vaardigheden? Luisteren, advi-

seren, perspectief 
van de ander kun-
nen aannemen, 
inlevingsvermo-
gen.
•  Bent u bereid 

om te leren over 
bepaalde onder-
werpen rondom 
opvoeding?

Dan zijn we op 
zoek naar u!!
Bel of mail vrij-
blijvend voor ver-
dere informatie 
naar: 

Natascha Strolen-
berg (coördinator 
Simpelveld) 
nstrolenberg@
impulskerkrade.nl 
of 06-18580060

Zoë Bormans 
(coördinator 
Kerkrade)
zbormans@
impulskerkrade.nl 
of 06-38757543
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STICHTING PROMOTIE SIMPELVELD 
organiseert de traditionele 

STOOMVRIJMARKT
op

ZONDAG 12 JUNI 2022
van 11.00 - 18.00 uur

MARKTLOKATIE:  STATIONSTRAAT, NIEUWE GAASSTRAAT, 
IRMSTRAAT,  VROENHOFSTRAAT en PASTORIESTRAAT

INSCHRIJVEN kan tot 1 april 2022 !
Informatie en inschrijving: 
www.stoomvrijmarkt.nl

Mag ik me  
aan u voorstellen?
Wiel Weijers  
nr. 2 van Lijst 5 SAMEN1
Woonachtig in de Haembuckers-
straat 18 te Simpelveld. Bereik-
baar via 06-55954525 en via wiel.
weijers@samen1simpelveld.nl
Gehuwd met Dieuwke Weijers, 
vader van Tim, Amy en Laury.
Grootvader van 5, binnenkort 6 
lieve kleinkinderen.
Zijn hobby’s zijn wandelen, fiet-
sen, lezen, muziek en politiek.
In het verleden heeft hij 25 jaar 
ervaring opgedaan als raadslid 
en als wethouder. Was jarenlang 
zeer actief bij diverse verenigin-
gen, comité’s en instellingen.
Als dank daarvoor werd hij in de 
loop van de tijd Gala-ordedrager, 
Keiridder en Ereburger van de 
gemeente Simpelveld
Na ruim 10 jaar de plaatselijke 
politiek vanaf de zijlijn gevolgd te 
hebben, vindt hij het belangrijk 
om de handschoen nog een keer 
op te pakken. Naar zijn mening 
zijn de afgelopen 10 jaar diverse 
verkeerde en soms zelfs vreemd-
soortige beslissingen genomen 
door het gemeentebestuur. Ook 
hebben de oppositiepartijen veel 
te weinig kans gekregen om het 
beleid mee te bepalen.
“Dat moet anders, en dat kan 
anders” zegt Wiel. Hij vindt dat 
ook ambtelijk veel meer gedacht 

Wiel Weijers

moet worden in oplossingen, in 
plaats van in problemen. “De ge-
meente is er voor de burgers en 
niet omgekeerd. Overleg met de 
burgers aan de voorkant en niet 
achteraf en doe er dan iets mee”, 
aldus Wiel.
Hij is breed georiënteerd op 
veel gemeentelijke beleidster-
reinen. Speciale aandacht heeft 
hij voor cultuur, mobiliteit, toe-
risme, mantelzorg, eenzaamheid, 
jeugdwerk, armoedebeleid en 
ouderenbeleid.
Het motto van Wiel: “De mens 
en de stem van de burger moet 
weer centraal komen te staan, 
stem daarom voor een verant-
woorde verandering en vernieu-
wing op Samen1Simpelveld.”
Voor meer info: website en face-
bookpagina van Samen1.

De Hoeskamer  
va Gullepe
GULPEN - Elke maandag- en don-
derdagmiddag van 14.00 tot 
16.30 uur is de Hoeskamer va 
Gullepe geopend in ’t Gulper 
Hoes (Rosstraat 5 Gulpen). Dit 
is een van de activiteiten van 
‘Leven naast de brouwerij’. De 
Hoeskamer is een gezellige plek 
waar het fijn is om elkaar te ont-
moeten, een praatje te maken of 
een spelletje te doen.
Op donderdag is er de moge-
lijkheid om te bridgen. Verder 
wordt er gekaart en Rummikub 
gespeeld. De creatieve midda-
gen met Marie José gaan door 
persoonlijke omstandigheden 
voorlopig niet door. Wel is er de 
mogelijkheid om zelf een hand-
werkje mee te nemen, of op de 
donderdag te boetseren of te 
schilderen met zelf meegebracht 

materiaal of met wat vanuit de 
Hoeskamer voorhanden is. Sa-
men creatief bezig zijn is erg 
gezellig!
Elke derde donderdag van de 
maand is Hilda vanuit de biblio-
theek aanwezig. Zij kan onder-
steunen bij de uitleen van boeken 
of tijdschriften en is behulpzaam 
bij vragen over het gebruik van 
digitale middelen zoals telefoon, 
iPad of tablet. Schroom niet om 
bij vragen even langs te komen, 
een helpende hand is wel zo fijn 
in deze tijd waarin steeds meer 
via de digitale weg gaat.
De Hoeskamer is een fijne plek 
om elkaar op een laagdrempe-
lige manier te ontmoeten. Ieder 
is van harte welkom. ’t Gulper 
Hoes is goed bereikbaar voor 
wie minder goed ter been is of 
aangewezen is op scootmobiel 
of rollator, en ook binnen is het 
gebouw van de nodige gemakken 
voorzien.

Let op: kiezerspas in 
de brievenbus
SIMPELVELD - Beste kiezers bij veel 
stemgerechtigde kiezers is de kie-
zerspas reeds bezorgd, bij ande-
ren valt hij binnenkort in de bus.
Het is natuurlijk heel belangrijk 
om de pas goed op te bergen en 
te bewaren tot 14, 15 of 16 maart. 
Dat zijn de dagen waarop u een 
nieuwe gemeenteraad kunt gaan 
kiezen. 
Maak gebruik van uw stemrecht.
Als u kiest voor verandering in 
onze gemeente stem dan op lijst 
5 Samen1.
Uw stem is heel belangrijk want 
u en niemand anders bepaalt wie 
raadslid wordt en wie de komen-
de 4 jaren het beleid gaat vast-

stellen in onze gemeente.
Het zou fijn zijn als u gaat stem-
men, want dat is uw goed recht.
Kijk voor ons uitgebreide pro-
gramma op 
www.samen1simpelveld.nl 
of op onze facebookpagina.

ALV Noabere va Viele 
VIJLEN - Hierbij willen wij alle 
leden uitnodigen voor de alge-
mene ledenvergadering van de 
Noabere va Viele geschied- en 
heemkundekring van Vijlen, 
die gehouden wordt op zondag 
13 maart om 13:30 uur in café-
restaurant Bergzicht, Vijlenberg 
5557 in Vijlen.  

Verkiezingen 
Tijdens deze algemene ledenver-
gadering zal Wiel Felder aftreden 
als voorzitter, hij blijft wel be-
stuurslid. Natascha Sijstermans-
Baggen is herkiesbaar als be-
stuurslid en heeft zich kandidaat 
gesteld voor het voorzitterschap. 
En we hebben een nieuw kan-

didaat bestuurslid zijnde Dion 
Drittij. Tevens zal er gestend wor-
den m.b.t. een statutenwijziging.

Aansluitend aan deze vergade-
ring volgt vanaf 15:30 uur een 
lezing door Harry Weinberg over 
“Heerlijkheden, met in het bij-
zonder de heerlijkheid Vijlen”.  
Harry Weinberg heeft sinds 2007 
een aantal publicaties op zijn 
naam staan over verschillende 
aspecten van de Zuid-Limburgse 
geschiedenis. In november 2019 
promoveerde hij in Maastricht 
op zijn proefschrift Vrije Rijks-
heerlijkheden in Limburg (1500-
1800) Limburg. 
Vijlen heeft 1000 jaar geschie-
denis. Gedurende meer dan de 
helft daarvan was het een “heer-

lijkheid”, een oude 
vorm van lokaal be-
stuur. Een heerlijk-
heid had schepenen, 
die zowel rechters 
als bestuurders wa-
ren. Hoe zelfstandig 
was deze heerlijk-
heid? Wie oefende 
er gezag uit? Wat 
waren de grenzen? 
De lezing behandelt 
deze periode van 
de geschiedenis van 
Vijlen. 
 
De lezing van Harry 
Weinberg is ook 
gratis voor niet-le-
den toegankelijk. 
 
Wij hopen u allen 
op 13 maart 2022 
aanstaande te mo-
gen begroeten.” 

I
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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.

Het einde van de lopende collegeperiode 
nadert. Voor ons college het moment terug 
te kijken op de afgelopen 4 jaar en de stand 
van zaken op te maken aangaande de initia‐
tieven en actiepunten uit onze Collegeagenda 
2018‐2022. 

In de afgelopen weken hebben we een aantal 
onderwerpen uit onze agenda al nader 
belicht. Vandaag schenken we aandacht aan 
het opwaarderen van de kern Bocholtz door 
middel van het in uitvoering zijnde ‘Integraal 
Dorpsontwikkelingsplan 2017 ‐ 2028’ (I‐DOP).

Wat willen we bereiken?
Na de succesvolle realisatie van het Cen‐
trumplan in Simpelveld heeft het college zich 
de opgave gesteld om ook de leefbaarheid, 
aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit van de 
kern Bocholtz te vergroten zodat deze ook 
weer voor een lange periode toekomstbe‐
stendig zal zijn.

Bocholtz maken we samen!
Hiervoor is het ‘Integraal Dorpsontwikkelings‐
plan 2017 ‐ 2028’ (I‐DOP) als kaderdocument 

opgesteld. De gemeente heeft dit gedaan 
vanuit haar publieke verantwoordelijkheid en 
in de rol van aanjager en procesbegeleider in 
nauwe samenwerking met externe adviseurs, 
semipublieke partners, private partners én 
natuurlijk u als bewoner.

De drie pijlers en de programmalijnen 
van I-DOP
We leggen graag nog even het I‐DOP kort 
aan u uit. Het I‐DOP kent een drietal pijlers 
namelijk ‘Ruimtelijk’, ’Economisch’ en ‘Maat‐
schappelijk’. De verdere doorontwikkeling in 
de komende jaren vindt plaats op basis van 
vier programmalijnen: ‘Dorps Wonen’, ‘Ba‐
sisvoorzieningen’, ‘Toerisme’ en ‘Levendige 
Netwerken’. De pijler ‘Ruimtelijk’ hebben wij 
als eerste opgepakt waarbij momenteel de 
werkzaamheden in de openbare ruimte zoals 
u ongetwijfeld heeft gezien, in volle gang zijn.

Welke stappen hebben we al gezet?
Op 13 december 2018 heeft de gemeente‐
raad over het Definitieve ontwerp van de 
openbare ruimte met bijbehorende kos‐
tenraming positief besloten. In 2019 is dit 

technisch uitgewerkt en aansluitend heeft 
de aanbestedingsprocedure en de opdracht‐
verlening plaatsgevonden. Het betreft een 
investering in de openbare ruimte van ca. € 
5.8 miljoen inclusief de werkzaamheden aan 
de Groeneboord, de Bongaarderweg en de 
Herver die wij gezien de situatie samen met 
het plan meegenomen hebben.

Op 17 maart 2021 is het bouwbord onthuld 
waarop de bij dit project betrokken partijen 
zoals onder andere de Provincie Limburg en 
Parkstad Limburg als belangrijke partners 
vermeld staan. 
Met de uitvoering van de werkzaamheden 
is in april 2021 gestart. De realisatie van het 
werk vordert gestaag, de werkzaamheden 
verlopen volgens planning en de resultaten 
zijn inmiddels al goed zichtbaar.  Bij een on‐
onderbroken uitvoering zal het project in het 
najaar van 2022 worden opgeleverd.
De gemeente heeft voor het project ook 
externe financiële steun ontvangen. In het 
kader van de Regiodeal Parkstad Limburg is 
het I‐DOP als integraal project dan ook suc‐
cesvol ingebracht.

Terugblik collegeagenda 2018-2022
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Na de succesvolle realisatie van het Cen‐
trumplan in Simpelveld heeft het college zich 
de opgave gesteld om ook de leefbaarheid, 
aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit van de 
kern Bocholtz te vergroten zodat deze ook 
weer voor een lange periode toekomstbe‐
stendig zal zijn.

Bocholtz maken we samen!
Hiervoor is het ‘Integraal Dorpsontwikkelings‐
plan 2017 ‐ 2028’ (I‐DOP) als kaderdocument 

opgesteld. De gemeente heeft dit gedaan 
vanuit haar publieke verantwoordelijkheid en 
in de rol van aanjager en procesbegeleider in 
nauwe samenwerking met externe adviseurs, 
semipublieke partners, private partners én 
natuurlijk u als bewoner.

De drie pijlers en de programmalijnen 
van I-DOP
We leggen graag nog even het I‐DOP kort 
aan u uit. Het I‐DOP kent een drietal pijlers 
namelijk ‘Ruimtelijk’, ’Economisch’ en ‘Maat‐
schappelijk’. De verdere doorontwikkeling in 
de komende jaren vindt plaats op basis van 
vier programmalijnen: ‘Dorps Wonen’, ‘Ba‐
sisvoorzieningen’, ‘Toerisme’ en ‘Levendige 
Netwerken’. De pijler ‘Ruimtelijk’ hebben wij 
als eerste opgepakt waarbij momenteel de 
werkzaamheden in de openbare ruimte zoals 
u ongetwijfeld heeft gezien, in volle gang zijn.

Welke stappen hebben we al gezet?
Op 13 december 2018 heeft de gemeente‐
raad over het Definitieve ontwerp van de 
openbare ruimte met bijbehorende kos‐
tenraming positief besloten. In 2019 is dit 

technisch uitgewerkt en aansluitend heeft 
de aanbestedingsprocedure en de opdracht‐
verlening plaatsgevonden. Het betreft een 
investering in de openbare ruimte van ca. € 
5.8 miljoen inclusief de werkzaamheden aan 
de Groeneboord, de Bongaarderweg en de 
Herver die wij gezien de situatie samen met 
het plan meegenomen hebben.

Op 17 maart 2021 is het bouwbord onthuld 
waarop de bij dit project betrokken partijen 
zoals onder andere de Provincie Limburg en 
Parkstad Limburg als belangrijke partners 
vermeld staan. 
Met de uitvoering van de werkzaamheden 
is in april 2021 gestart. De realisatie van het 
werk vordert gestaag, de werkzaamheden 
verlopen volgens planning en de resultaten 
zijn inmiddels al goed zichtbaar.  Bij een on‐
onderbroken uitvoering zal het project in het 
najaar van 2022 worden opgeleverd.
De gemeente heeft voor het project ook 
externe financiële steun ontvangen. In het 
kader van de Regiodeal Parkstad Limburg is 
het I‐DOP als integraal project dan ook suc‐
cesvol ingebracht.

Terugblik collegeagenda 2018-2022
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Welk resultaat hebben we straks  
bereikt?
De kern Bocholtz is straks fysiek opgewaar‐
deerd. We krijgen een geheel nieuwe open‐
bare ruimte met civieltechnische inrichting 
met een mooi en herkenbaar dorpshart, waar 
(dorps)wonen, werken én recreëren naast 
elkaar kunnen plaatsvinden.

De oude en nieuwe structuren zoals het 
spoor met een mogelijke halte, de Leisure‐
Lane en de Kalkbaan als verbinding naar de 
Vennbahn in Aken zullen worden benut om 
de geïsoleerde ligging van Bocholtz zoveel 
mogelijk op te heffen. Hierdoor ontstaan er 
tevens kansen voor het verder ontwikkelen 
van het ‘toeristisch - recreatief profiel’ in de 
nabije toekomst.

Het realiseren van een compact en her‐
kenbaar winkelgebied door middel van het 
afbakenen van de entrees, de aanleg van een 
nieuw plein met pergola, fonteinen waarin 
kinderen kunnen spelen en een nieuw terras 
waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten 
en dit alles in combinatie met de aanplant 
van nieuwe bomen en groen, zijn belangrijke 
onderdelen van het plan. 
Het zichtbaar maken van ‘water in het 
straatbeeld’ door middel van een doorlo‐
pende gootconstructie alsmede oog voor 
duurzaam watergebruik (buffering, scheiden, 
waarnemen en beleven) vanuit de gedachte 
van de destijds aanwezige bronnen draagt 
ook bij aan het nieuwe wensbeeld evenals 
de nieuwe openbare inrichting waarbij het 
gemotoriseerd verkeer hierbij “te gast” is.

Daarnaast is er extra aandacht aan ‘de 
(dwars)verbindingen’ voor voetgangers en 

fietsers besteed. Hierbij kunt u onder andere 
denken aan het maken van een ‘rondje om 
de kerk’ met verbinding naar de Wilhelmi‐
nastraat en dr. Nolensstraat als attractieve 
wandelroute langs onder andere winkels, 
horeca, terrassen, water, groen en onder‐
steund door nieuwe sfeervolle verlichting, 
het benadrukken van de cultuurhistorische 
elementen, kunst en de verwijzingen naar 
het rijke Romeinse verleden. 

Opwaarderen ‘MFC op de boor’
Maar dat is niet alles. Er gebeurt meer dan al‐
leen aandacht voor de openbare ruimte. Het 
oude gedeelte van het MFC “Op de Boor” 
wordt in haar oude luister hersteld zodat dit 
beeldbepalende gebouw sterker tot zijn recht 
komt. Daarvoor zal onder andere het dak 
van de oudbouw worden vernieuwd en het 
oorspronkelijke torentje op het dak worden 
teruggebracht, de oorspronkelijke entree 
met de trappen en het open bordes aan de 
Wilhelminastraat weer worden hersteld en 
zullen de betonnen muren van de huidige 
hellingbaan in de Beatrixstraat bekleed wor‐
den met Kunradersteen. 

Wij kunnen ten aanzien van de functies 
nog een tip van de sluier voor u oplichten; 
momenteel wordt bekeken of deze locatie 
straks ook weer als trouwlocatie gebruikt kan 
worden!

Daarnaast zal de voormalige bibliotheek 
worden verbouwd tot restaurant met terras. 
De gesprekken met de exploitant bevinden 
zich in een afrondende fase. 

Alhoewel het project I‐DOP uiteraard nog 
niet volledig en in al haar facetten is uitge‐

voerd kunnen wij nu al stellen dat er een 
tastbaar resultaat bereikt is dat de gemeente 
samen met haar burgers heeft gerealiseerd 
en waar wij met z’n allen trots op mogen zijn. 
Allen die hieraan hun bijdrage hebben gele‐
verd en wellicht nog steeds leveren, danken 
wij van harte. 

Er ligt nu een gezonde basis waarop vanuit de 
genoemde programmalijnen verder gebouwd 
kan worden. In dat opzicht is het een dyna‐
misch proces waarbij wij de verbinding met 
u als burger blijven zoeken, op basis van de 
benadering “Bocholtz maken wij samen!” en 
met vertrouwen in een mooie toekomst!

Burgemeester en Wethouders van Simpelveld

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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In navolging op het coalitieakkoord 2018-
2022 is het college aan de slag gegaan met 
de realisatie van een recreatieve skatevoor‐
ziening voor de jeugd. In 2021 hebben ver‐
schillende gesprekken plaatsgevonden met 
de lokale jeugd om te informeren wat hun 
wensen en behoeften zijn en hoe we samen 
een skatevoorziening kunnen realiseren. Ook 
is, in overleg, gekeken naar een geschikte 
locatie voor deze voorziening. 
De jongeren zijn enthousiast aan de slag 
gegaan met het ontwerpen van een schets. 
Dit ontwerp, dat voldoet aan hun wensen, 
hebben ze voorgelegd aan de gemeente. Na 
de zomer van 2021 is dit ontwerp door een 
bedrijf dat skatevoorzieningen bouwt verder 
uitgewerkt in een definitief ontwerp. In no‐
vember is de recreatieve skatevoorziening op 

de 
locatie 

Sportlaan in 
Simpelveld (bij 

de voetbalvelden) 
aangelegd. Het heeft 

een mooie flow met diverse 
toestellen voor veel verschillend 

tricks. Er dient nog een aanpassing 
aan een van de toestellen plaats te vinden 

en dan kan de skatevoorziening officieel 
geopend worden. 
Uiteraard kan de jeugd reeds gebruik maken 
van de nieuwe, recreatieve skatevoorziening, 
dit wordt al met veel enthousiasme gedaan!
Wethouder Hub Hodinius: “Skaten is een zeer 
populaire sport voor vooral de jongeren. Met 
het realiseren van deze recreatieve skate-
voorziening aan de Sportlaan voorzien wij in 
een behoefte die reeds langere tijd bestond. 
We zijn niet over een nacht ijs gegaan, we 
vinden het namelijk belangrijk dat juist de 
jeugd die er gebruik van maakt, betrokken 
is bij het voorbereidende proces. Zij zijn im-
mers de ‘ervaringsdeskundigen’, zij kunnen 
vertellen welke elementen een skatevoor-
ziening nodig heeft. We zijn dan ook trots 
op het resultaat, dat een samenspel is van 
ingebrachte ideeën en wensen van met name 
deze jeugdigen!”

Een nieuwe recreatieve skatevoorziening in Simpelveld! 

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen is 
het gemeentehuis gesloten op maandag 14, 
dinsdag 15 en woensdag 16 maart. 
Donderdag 17 maart staan wij weer voor u 
klaar. Als u een bezoek wilt brengen aan het 
gemeentehuis kan dat alleen op afspraak. U 
kunt ons daarvoor bellen op 045 - 544 83 83.

E  Voor aangifte van geboorte of overlijden 
is de gemeente telefonisch bereikbaar 
voor het maken van een afspraak:  
045 - 544 83 83.

E  Bij ernstige calamiteiten die gevaar  
opleveren en betrekking hebben op 

openbare werken kunt u ons bellen:  
06 - 53 50 31 29. 

E  Hebt u ondersteuning nodig voor  
kinderen tot 18 jaar? Dan kunt u tijdens 
kantooruren bellen: 06 - 38 75 75 41.   
Buiten kantoortijden kunt u in zeer 
dringende situaties bellen met Crisishulp 
Jeugd Zuid‐Limburg: 043 - 604 57 77.

E  Voor dringende situaties rondom  
volwassenen kunt u tijdens kantoortijden 
bellen met Impuls: 045 545 63 51.  
Buiten kantoortijden belt u met  
De Luisterlijn: 088 - 076 70 00.

Gemeentehuis gesloten op maandag 14,  
dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022
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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.

Het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft 
een extra budget beschikbaar gesteld voor 
schrijnende gevallen. Daarmee wil het fonds 
aanvullende ondersteuning bieden aan parti‐
culieren, die zich in een sociaal en financieel 
kwetsbare situatie bevinden en voor wie de 
wateroverlast een extra last is die ze niet 
kunnen dragen. Daarbij heeft het NRF aange‐
geven dat ondernemers niet in aanmerking 
komen voor deze tegemoetkomingsregeling.
Ook projecten en burgerinitiatieven kun‐
nen in aanmerking komen wanneer gewerkt 
wordt aan het herstel van maatschappelijke 
activiteiten (denk aan vorming, cultuur, zorg, 
vrije tijd, sport, natuur).
In alle gevallen moet er een directe relatie 
zijn met de wateroverlast van juli 2021. De 
aanvraag dient via de gemeente ingediend te 
worden bij het NRF.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer W. Huppertz via 
w.huppertz@simpelveld.nl of telefonisch via 
045-5448383.

Het Nationaal Rampenfonds hanteert het 
volgende toetsingskader:

E   Ondersteuning van individuen in de 
gemeente die zich in een sociaal en fi‐
nancieel kwetsbare situatie bevinden en 
voor wie de wateroverlast een extra last 
is die ze niet kunnen dragen.

E   Voorts (voor zover nog ruimte binnen 
het budget): projecten en initiatieven 
van maatschappelijke organisaties en 
burgerinitiatieven om zorg te dragen 
voor het herstel van maatschappelijke 
activiteiten.

  Hierbij gaat het om een breed denkbaar 
spectrum van maatschappelijke activi‐
teiten (als vorming, cultuur, zorg, vrije 
tijd, sport, natuur) en niet alleen om 
materiële schade, maar ook sociaalpsy‐
chologische impact.

E   In alle gevallen moet er een relatie zijn 
met de wateroverlast die veroorzaakt 
is door de overvloedige regenval en het 
vervolgens buiten hun oevers treden van 
rivieren en beken in Limburg in juni en 
juli 2021.

E   Het gaat niet om infrastructurele werken 
voor zover die tot de verantwoordelijk‐
heden van overheden (Rijk, Provincie, 
gemeente en Waterschap) behoren.

E   Het gaat niet om steun aan individuele 
ondernemers. Initiatieven van onderne‐
mersverenigingen kunnen wel voor steun 
in aanmerking komen.

E   Het budget is beperkt tot een bepaald 
bedrag per gemeente.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar 
de website van het Nationaal Rampenfonds: 
www.nationaalrampenfonds.nl

NRF-steun bij herstel na wateroverlast juli 2021

Bij de oplevering van het viaduct Bocholtzer‐
weg‐Kievit is een aantal restpunten vastge‐
steld die de aannemer nog gaat oplossen of 
afwerken. Gezien de weersomstandigheden 
was het werk niet eerder uitvoerbaar. 

De aannemer start op 14 maart met de 
uitvoering van deze werkzaamheden. Deze 
duren tot en met 25 maart, mogelijk korter.  

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren 
wordt in deze periode Kievit voor alle weg‐

gebruikers afgesloten. Aanliggende wonin‐
gen blijven bereikbaar via Prickart of Broek. 
Ondanks dat wij ieder onderhoudsproject 
zorgvuldig plannen, kunnen wij helaas niet 
altijd voorkomen dat u hinder ondervindt van 
de werkzaamheden en/of omleidingsroutes. 

Kievit afgesloten 14 tot en met 25 maart
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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.

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

Officiële bekendmakingen en mededelingen
E  Instellen van parkeerplaatsen 

voor elektrisch laden op 
9 locaties in de gemeente 
Simpelveld

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft onderstaand verkeersbesluit genomen:
Het instellen van parkeerplaatsen voor elek‐
trische voertuigen op 9 locaties te Simpel‐
veld. 

In verband met de mobiliteitstransitie zullen 
er de komende jaren op diverse locaties ge‐
faseerd laadpalen worden geplaatst voor het 
laden van elektrische voertuigen. De locaties 
van de 9 laadpalen voor 2022 zijn als volgt:

E  Laadpaal ID 0965‐11: Twee parkeerplaat‐
sen ter hoogte van de Irenehof 20, 6351 
AZ Bocholtz

E  Laadpaal ID 0965‐14: Twee parkeerplaat‐
sen ter hoogte van de Patersplein 40, 
6351 EW Bocholtz

E  Laadpaal ID 0965‐24: Twee parkeerplaat‐
sen ter hoogte van de Panneslagerstraat 
2, 6369 AS Simpelveld

E  Laadpaal ID 0965‐26: Twee parkeerplaat‐
sen ter hoogte van de Markt 28, 6369 AH 
Simpelveld

E  Laadpaal ID 0965‐27: Twee parkeerplaat‐
sen ter hoogte van de Doctor Poelsplein 
18, 6369 AV Simpelveld

E  Laadpaal ID 0965‐36: Twee parkeerplaat‐
sen ter hoogte van de Margrietstraat 3, 
6351 CA Bocholtz

E  Laadpaal ID 0965‐38: Twee parkeerplaat‐
sen ter hoogte van de Aretsbosweg 11, 
6351 JN Bocholtz

E  Laadpaal ID 0965‐39: Twee parkeerplaat‐
sen ter hoogte van de Sportlaan 1, 6369 
VC Simpelveld

E  Laadpaal ID 0965‐41: Twee parkeerplaat‐
sen ter hoogte van de Wijngracht 10, 
6351 HJ Bocholtz

De verwachting is dat deze laadvoorzieningen 
geplaatst worden in 2022.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd 
middels het plaatsen van een laadpaal met 
dubbele aansluiting per locatie met de bor‐
den E04 met onderbord “alleen voor opladen 
elektrische voertuigen”.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vin‐
den op de website van de Staatscourant via 
www.officielebekendmakingen.nl. Het ver‐
keersbesluit is op 2 maart 2022 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken, binnen zes weken na de dag 
van publicatie in de Staatscourant daarvan, 
door het indienen van een bezwaarschrift bij 
het college van Burgemeester en Wethou‐
ders, 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 
voorzieningenrechter van de rechtbank te 
Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maas‐
tricht. 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.
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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.

Het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft 
een extra budget beschikbaar gesteld voor 
schrijnende gevallen. Daarmee wil het fonds 
aanvullende ondersteuning bieden aan parti‐
culieren, die zich in een sociaal en financieel 
kwetsbare situatie bevinden en voor wie de 
wateroverlast een extra last is die ze niet 
kunnen dragen. Daarbij heeft het NRF aange‐
geven dat ondernemers niet in aanmerking 
komen voor deze tegemoetkomingsregeling.
Ook projecten en burgerinitiatieven kun‐
nen in aanmerking komen wanneer gewerkt 
wordt aan het herstel van maatschappelijke 
activiteiten (denk aan vorming, cultuur, zorg, 
vrije tijd, sport, natuur).
In alle gevallen moet er een directe relatie 
zijn met de wateroverlast van juli 2021. De 
aanvraag dient via de gemeente ingediend te 
worden bij het NRF.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer W. Huppertz via 
w.huppertz@simpelveld.nl of telefonisch via 
045-5448383.

Het Nationaal Rampenfonds hanteert het 
volgende toetsingskader:

E   Ondersteuning van individuen in de 
gemeente die zich in een sociaal en fi‐
nancieel kwetsbare situatie bevinden en 
voor wie de wateroverlast een extra last 
is die ze niet kunnen dragen.

E   Voorts (voor zover nog ruimte binnen 
het budget): projecten en initiatieven 
van maatschappelijke organisaties en 
burgerinitiatieven om zorg te dragen 
voor het herstel van maatschappelijke 
activiteiten.

  Hierbij gaat het om een breed denkbaar 
spectrum van maatschappelijke activi‐
teiten (als vorming, cultuur, zorg, vrije 
tijd, sport, natuur) en niet alleen om 
materiële schade, maar ook sociaalpsy‐
chologische impact.

E   In alle gevallen moet er een relatie zijn 
met de wateroverlast die veroorzaakt 
is door de overvloedige regenval en het 
vervolgens buiten hun oevers treden van 
rivieren en beken in Limburg in juni en 
juli 2021.

E   Het gaat niet om infrastructurele werken 
voor zover die tot de verantwoordelijk‐
heden van overheden (Rijk, Provincie, 
gemeente en Waterschap) behoren.

E   Het gaat niet om steun aan individuele 
ondernemers. Initiatieven van onderne‐
mersverenigingen kunnen wel voor steun 
in aanmerking komen.

E   Het budget is beperkt tot een bepaald 
bedrag per gemeente.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar 
de website van het Nationaal Rampenfonds: 
www.nationaalrampenfonds.nl

NRF-steun bij herstel na wateroverlast juli 2021

Bij de oplevering van het viaduct Bocholtzer‐
weg‐Kievit is een aantal restpunten vastge‐
steld die de aannemer nog gaat oplossen of 
afwerken. Gezien de weersomstandigheden 
was het werk niet eerder uitvoerbaar. 

De aannemer start op 14 maart met de 
uitvoering van deze werkzaamheden. Deze 
duren tot en met 25 maart, mogelijk korter.  

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren 
wordt in deze periode Kievit voor alle weg‐

gebruikers afgesloten. Aanliggende wonin‐
gen blijven bereikbaar via Prickart of Broek. 
Ondanks dat wij ieder onderhoudsproject 
zorgvuldig plannen, kunnen wij helaas niet 
altijd voorkomen dat u hinder ondervindt van 
de werkzaamheden en/of omleidingsroutes. 

Kievit afgesloten 14 tot en met 25 maart



weekblad d’r Troebadoer nr. 9 | dinsdag 1 maart 202214 gemeenteberichten Simpelveld  |  nr. 9  |  dinsdag 1 maart 2022VI

Gemeenteraadsverkiezingen
Vanaf maandag 14 t/m woensdag 16 maart 2022 vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Op onze website www.simpelveld.nl vindt u bij ‘Verkiezingen’ 
altijd de laatste updates. 

Stempassen zijn bezorgd
Inmiddels hebben alle stemgerechtigde personen de stempas per 
post ontvangen. Met de stempas kunt u zelf bij een stembureau 
stemmen of iemand machtigen om voor u te stemmen. De 
stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder 
de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. 

Stempas kwijt of niet ontvangen?  
Vraag een vervangende stempas aan!
Het is van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te 
nemen naar het stembureau. Raakt u uw stempas kwijt of heeft u 
deze nog niet ontvangen, vraag dan persoonlijk een vervangende 
stempas aan. Dit kan via onze website of bij het gemeentehuis 
van Simpelveld bij Team Burgerzaken tot uiterlijk vrijdag 11 maart 
2022 17.00 uur. Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug, dan 
kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe 
stempas. 

Stemmen met een stempas en identiteitsbewijs
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig 
identiteitsbewijs mee (Nederlands paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs). Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen 
zijn op de dag van de stemming, dat betekent dat deze minimaal 
geldig is tot en met 17 maart 2017. U bent verplicht deze te 
tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Stemmen bij volmacht
Wilt u stemmen maar kunt u niet naar het stembureau komen? 
Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op 
twee manieren:
A.  Machtiging door overdracht van de stempas  

(invullen achterzijde stempas)
 1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente 

als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar 
te stemmen.

 2.  De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en 
laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.

 3.  De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette 
stempas aan de gemachtigde over.

 4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze 
kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het 
stembureau laten zien.

 5.  Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette 
stempas kan tot en met de dag van de stemming.

 6.  Een verleende volmacht kan tot het moment van stem 
uitbrengen door de volmachtgever worden ingetrokken.

B.  Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtsbewijs
  1.  Bij Team Burgerzaken zijn formulieren verkrijgbaar voor 

de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 
Deze vindt u ook op onze website.

  2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van 
de gemeente, waar hij/zij op maandag 31 januari 2022 als 
kiezer is geregistreerd.

  3.  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op 
te treden, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn 
geregistreerd binnen de gemeente waarvoor de verkiezing 
geldt.

  4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde 
een volmachtbewijs.

  5.   Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 
trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden 
uitgebracht.

Bezorging kandidatenlijst 
Op dit moment worden de kandidatenlijsten thuisbezorgd 
met aanvullende informatie over de stemlocaties. De 
kandidatenlijsten vindt u ook op onze website. De informatie 
op de achterzijde over de stemlocaties is niet compleet. Na 
de opdracht tot het drukken van deze lijsten is er een nieuw 
stembureau aangewezen. Een actueel overzicht van alle 
stembureaus vindt u hier in deze gemeenteberichten en op onze 
website www.simpelveld.nl.



15weekblad d’r Troebadoer nr. 9 | dinsdag 1 maart 2022 VIIgemeenteberichten Simpelveld  |  nr. 9  |  dinsdag 1 maart 2022

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twitter, Facebook
en Instagram

Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart
Om drukte bij de stemlokalen zoveel mogelijk te voorkomen 
is het mogelijk om vervroegd te stemmen op maandag 14 en 
dinsdag 15 maart, tussen 07.30 en 21.00 uur. Deze stembureaus 
zijn voor alle kiezers toegankelijk, maar vooral bedoeld voor 
kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen 
behoren. Op 14 en 15 maart zijn de volgende stemlocaties open 
voor vervroegd stemmen:

E  Markt 1 Simpelveld (tijdelijke unit)
E   Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9 (kleine gymzaal, via 

nooduitgang achterzijde)

De openbare stemopneming van deze vervroegd stemmen 
stembureaus zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2022 om 
09.30 uur in het gemeentehuis, Markt 1, 6369 AH, Simpelveld.

Stemmen op woensdag 16 maart 
De volgende stembureaus zijn op woensdag 16 maart geopend 
van 07.30 tot 21.00 uur:

Afsluiting Markt 11-17 maart
Vanaf vrijdagmiddag 11 maart tot en met donderdagochtend 
17 maart kunt u niet parkeren op de Markt in Simpelveld. De 
parkeergelegenheid achter het gemeentehuis is wel bereikbaar.
In verband met een veilig verloop van de verkiezingen wordt op 
de Markt een tijdelijke unit geplaatst, ingericht als stembureau. 
Hierdoor is het niet mogelijk om op de Markt te parkeren. De 
doorgaande weg evenwijdig aan de Markt blijft gewoon open 
en het parkeerterrein achter het gemeentehuis is bereikbaar. 
Ook op het Kloosterplein kunt u parkeren. Om verkeersdrukte te 
voorkomen vragen wij u vriendelijk om te voet of op de fiets naar 
het stemlokaal te komen. Ondernemers in gemeente Simpelveld 
zijn persoonlijk geïnformeerd.

Meer informatie: www.simpelveld.nl/verkiezingen of informeer 
bij Team Verkiezingen via verkiezingen@simpelveld.nl

 Markt 16‐03‐2022 Markt 1 

 Café / Partycentrum Oud-Zumpelveld  16-03-2022 Irmstraat 23 

 Sporthal Bocholtz  16‐03‐2022 Wijngracht 9 
  
 Café Oud Bocholtz 16-03-2022 Pastoor Neujeanstraat 11 
 
 Kantine Sportclub 25 Bocholtz 16-03-2022 Aretsbosweg 13  

gemeenteberichten Simpelveld  |  nr. 9  |  dinsdag 1 maart 2022VI

Gemeenteraadsverkiezingen
Vanaf maandag 14 t/m woensdag 16 maart 2022 vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Op onze website www.simpelveld.nl vindt u bij ‘Verkiezingen’ 
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stempas kan tot en met de dag van de stemming.
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  1.  Bij Team Burgerzaken zijn formulieren verkrijgbaar voor 

de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 
Deze vindt u ook op onze website.

  2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 
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  5.   Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 
trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden 
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Nieuws van Sportclub’25
Sportclub’25 
periodekampioen 
Zonder zelf officieel te voetballen 
is Sportclub’25 1 nu officieel de 
winnaar van de eerste periodeti-
tel! Een gelijkspel van Schaesberg 
1- RVU 1 (0-0) was voldoende 
voor Sportclub’25 1. Zelf werd 
er wel ook gevoetbald door de 
heren van Remo. Een zeer puike 
overwinning 0-1 bij eersteklasser 
BSV Limburgia. De competitie 
wordt door Sportclub dus hervat 
met periodetitel op zak!

Supportersclub Sportclub’25 
verjongt! 
Jan Deguelle en Hubert Stein-
hauer gaan binnen het bestuur 
van de supportersclub samen-
werken met Dion Derwall en Rik 
Loozen. De vier heren hebben de 
afgelopen maand samen gezeten 
om enkele ideeën over de hui-
dige opzet te bespreken en vorm 
te geven voor de toekomst. Dion 
en Rik zal in beginsel dan ook 
vooral Jan en Hubert ondersteu-
nen bij het goede werk dat deze 
heren al jarenlang uitvoeren. 
Daarnaast zal er een nieuwe mer-
chandising lijn worden opgezet 
welke door de suppertsclub, en 
dan met name Rik en Dion, ver-
kocht gaat worden. De vormge-
ving wordt momenteel hiervoor 

in gang gezet. 
Een mooie verbinding tussen 
jong en oud om onze vereni-
ging nog meer te laten bloeien! 
Wilt u de supportersclub ook 
ondersteunen? Dit kan door een 
lidmaatschap met een eenmalige 
bijdrage per jaar. Voor meer in-
formatie kunt u bij alle vier de 
heren van het bestuur van de 
supportersclub aankloppen

Nieuws van WDZ
Politiek inkijkje 
De vijf Politieke Partijen bin-
nen onze gemeente Simpelveld, 
te weten Leefbaar Simpelveld, 
Lokaal Actief, CDA Simpelveld, 
Burgerbelangen en Samen1, 
hebben zich recentelijk door het 
WDZ-bestuur laten informeren 
over de speelveldenproblematiek 
bij WDZ. WDZ heeft in totaliteit 
maar liefst 23 spelende teams 
die allen dienen te trainen én 
hun wedstrijden moeten spelen 
op 3 speelvelden. Er is een groot 
structureel probleem zowel in 
kwalitatieve als in kwantitatieve 
zin. Dit wordt bevestigd door 
rapporten die de verantwoor-
delijke wethouders in 2017 en 
ook onlangs weer hebben laten 
opmaken door onafhankelijke 
bureaus. 
Het was verrassend te constate-
ren dat het politieke dualisme 
ook zijn keerzijde heeft. Het col-
lege is al jarenlang op de hoogte 
en in gesprek met het bestuur 
van WDZ maar de politieke par-
tijen waren en zijn maar matig 
tot niet aangesloten op dit dos-
sier. Voor het bestuur in elk geval 

een ‘eye-opener’ en 
een lesje en inkijk in 
het politieke metier. 
De vijf politieke par-
tijen hebben in elk 
geval unaniem hun 
steun, aandacht en 
medewerking uitge-
sproken om te komen 
tot een duurzame ge-
zamenlijke oplossing 
voor de vereniging 
WDZ.

Masterclass “Het 
nieuwe besturen”
Eén van de prijzen 
voor het behalen 
van de titel Club van 
het Jaar 2021 was 
een masterclass naar 
keuze voor het WDZ-
bestuur. Deze prijs 
werd ter beschikking 
gesteld door NOC-

NSF met als doel om de win-
nende vereniging nog krachti-
ger en duurzamer te maken. Na 
overleg in het WDZ-bestuur is 
besloten om de Masterclass “Het 
nieuwe Besturen” te volgen. Op 
woensdagavond 2 februari en za-
terdagochtend 19 februari werd 
o.l.v. Suze Thomma genoemde 
prijs cq masterclass verzilverd. 
Besturen begint bij hoe goed ken 
je eigenlijk jezelf maar vooral 
ook hoe goed ken je je medebe-
stuursleden? Kun je ze duiden? 
Wat drijft hen en waar zitten de 
afzonderlijke passies? Waar vul je 
elkaar aan? Wat voeg je toe aan 
persoonlijkheidskenmerken? 
Waar krijg je energie van? Hoe 
zit het bestuur als team in elkaar? 
Zomaar een greep uit de onder-
werpen die aan de orde kwamen. 
Het geheel werd ondersteund 
met een wetenschappelijk ge-
valideerde leiderschapsanalyse 
per bestuurslid. Besturen en lei-
dinggeven betekent ook groeien 
als persoon, maar ook groeien 
als collectief en team! De afzon-
derlijke reflecties werden per 
bestuurslid gedeeld waardoor er 
nog een betere basis is komen 
te liggen voor het succesvol be-
sturen van de vereniging WDZ. 
Suze Thomma heeft daarnaast 
ook zelf een inkijk gekregen in 
de bestuurlijke “WDZ-keuken”. 
Ze constateerde dat er reeds een 
hele goede en professionele basis 
ligt met onderlinge toegevoegde 
waarde. Over een paar maanden 
is Suze als gast-bestuurslid we-

s p o r t n i e u w ss p o r t n i e u w s
derom aanwezig bij een van de 
bestuursvergaderingen en dan 
kan ze de spreekwoordelijke vin-
ger aan de pols houden. Hopelijk 
kan Suze dan constateren dat de 
masterclass waarde heeft toege-
voegd aan bestuur én vereniging 
WDZ en op die manier heeft bij-
gedragen aan de verdere ontwik-
keling van onze vereniging.

Volle bak op zondag
Komend weekend staan twee in-
haalwedstrijden op het program-
ma bij de jeugd. De JO10 neemt 
het in Noorbeek op tegen BMR/
SNC en de JO19 speelt in Sittard 
tegen OVCS. Op zondag daaren-
tegen werken, met uitzondering 
van ons vijfde, alle senioren-
teams een competitiewedstrijd 
af. In het oog springt de thuis-
wedstrijd van het tweede elftal 
tegen de koploper in de tweede 
klasse, SV Meerssen. De klapper 
van de week wordt al om 10.00u 
gespeeld als onze WDZ Vrouw-
luuj op bezoek gaan in Simpel-
veld om daar aan te treden tegen 
de concurrent in de titelstrijd.

Programma
Zaterdag 5 maart
JO10-1JM: BMR/SNC – WDZ 9.30
JO19-1: OVCS - WDZ  15.00
Zondag 6 maart
Simpelveld/Sportclub VR –  

WDZ VR 10.00
WDZ 4 – RKHBS 4   10.00
BMR 3 – WDZ 3 10.00
WDZ 2 – SV Meerssen 2 11.00
BMR 1 – WDZ 1 14.30

Nieuwe apparatuur 
jeugd KSV Helios
SIMPELVELD - Enkele weken voor 
Kerstmis ontving KSV Helios 
een bericht van de Gewichthef-
bond uit Nordrhein-Westfalen 
(noot: KSV Helios is zowel lid 
van de Nederlandse Gewicht-
hefbond als ook van de bond uit 
NRW). Alle verenigingen, aange-
sloten bij deze bond en waarvan 
bekend is dat zij met jeugd wer-
ken, konden op kosten van de 
bond materiaal uitkiezen tot een 
max bedrag van € 1.000,--
We hebben eerst met onze ogen 

staan knipperen maar bij na-
vraag bleek het om een initia-
tief van deze bond te gaan om 
verenigingen die energie stop-
pen om jeugd op te leiden, te 
ondersteunen.
Natuurlijk hebben we daar ge-
bruik van gemaakt en onze wen-
sen kenbaar gemaakt.
Onlangs zijn de halters, schijven 
en klemmen in Simpelveld aan-
gekomen en hebben onze jongste 
leden inmiddels dit nieuwe ma-
teriaal in gebruik genomen.
Een geweldig initiatief van deze 
bond waarmee KSV Helios en 
zeker de jeugd heel blij is!!!
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LAMINAAT en 
PVC Vloeren

Wij komen graag vrijblijvend met stalen  
bij u thuis. Aarzel niet en bel ons.  

D&N Allround tevens uw adres voor  
TRAPPENRENOVATIE.

www.dnallround.nl 
043-4574916 / 06-46121949

i n g e z o n d e n i n g e z o n d e n 

Wat doen de politieke partijen 
in de gemeente Simpelveld vol-
gens hun verkiezingsprogram-
ma’s voor de JONGEREN?

Als nieuwe bewoner van de 
gemeente Simpelveld ben ik 
nieuwsgierig naar de verkie-
zingsprogramma’s van de lokale 
partijen in Simpelveld. 
Simpel tegenwoordig toch, even 
de websites bekijken van de des-
betreffende partijen en klaar.

Burgerbelangen: heeft zelfs 
in 2022 nog geen website 
en alleen een vermelding 
op Facebook, maar geen 
verkiezingsprogramma;

Lokaal Actief: Het doorontwik-
kelen van een gezonde basis-
school van de toekomst. Creeëren 
van voldoende mogelijkheden 
voor beweging, ontwikkeling en 
recreatie en bijzondere aandacht 
voor de jeugdzorg. Gezonde 
basisschool betekent voor ons 
één gezonde maaltijd per dag, 
afwisseling van leerstof en bewe-
gingsonderwijs met ruimte voor 
spel en spelen, uitbreiden mu-
ziekaanbod door ‘proeven’ aan 
poporkest, zangkoor,slagwerk, 
instrumenten bespelen enz. Het 
stimuleren van een samenwer-
king van de basisscholen met 
de (sport)verenigingen in de 
gemeente.

SAMEN1: Jeugdhulp en 
jeugdbeleid is van de overheid 
gedelegeerd naar de gemeen-
tes. Dit kost veel tijd en geld. 
Zodoende is de samenwerking 
in Zuid-Limburg en Parkstad 
onvermijdbaar. We zullen hier 
nog meer zorg aan moeten 
besteden. De jeugdzorg verdient 
echter veel meer aandacht en 
vergt een betere controle. De 

aanpak van overlast gevende 
jongeren is als onderdeel opgeno-
men in een aanpak wijkgericht 
werken. Deze innovatieve 
“Aanpak Wijkgericht Werken” 
is vooralsnog niet echt door-
gestart. Dit initiatief moet per 
direct opgepakt en uitgewerkt 
worden. Onze jongeren moeten 
geen hangplek krijgen, maar een 
structurele trefplaats waar zij 
zich kunnen ontmoeten op een 
veilige, controleerbare manier! 
Het aanstellen van een jonge-
renwerker is geen overbodige 
luxe. Dit mag gerust een stagiair 
zijn, maar wel iemand die het 
liefst uit onze gemeente komt, 
de taal van de jeugd spreekt en 
zich ook op hun terrein begeeft. 
Deze kan dan zorgen dat de 
gemaakte afspraken tussen de 
jongeren en de omgeving worden 
nageleefd. Duw onze jeugd niet 
in een afgelegen container maar 
betrek hun bij het sociale leven. 
Ook burgerinitiatieven in dezen 
moeten wij zeker in behandeling 
nemen en waar nodig faciliteren.

Leefbaar Simpelveld: de 
gezonde basisschool moet de 
basis leggen voor een gezondere 
levensstijl. Wij allen zullen daar 
baat bij hebben. Onderwijs op 
theoretisch en praktisch niveau 
doet recht aan ieders mogelijk-
heden. Na hun opleiding moeten 
jongeren desgewenst in onze 
gemeente kunnen blijven wonen. 
Werkgelegenheid en wonen 
maakt dit mogelijk.

CDA Simpelveld: heeft zelfs 
in 2022 nog geen website 
en alleen een vermelding 
op Facebook, maar geen 
verkiezingsprogramma!

Volgende week de verkie-
zingsprogramma’s voor de 
SENIOREN.

Matthijs Ingwersen

GULPEN - Op zondag 13 maart 
a.s. kunt u weer genieten van een 
pracht film in de sfeerrijke om-
geving van de gloednieuwe zaal 
in gemeenschapshuis “Gulper 
Hoes” in de Rosstraat te Gul-
pen. De cinema-crew van Rotary 
Club Gulpen-Vaals vertoont op 
13 maart aanstaande de Britse 
romantische komedie uit 2019 
“Fisherman’s Friends”. Een hart-
verwarmende film gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal van 
een groep vissers uit Port Isaac 
(Cornwall). Deze zingende Cor-
nish zeelui bestormen geheel 
onverwacht de Engelse hitlijsten 
met hun aanstekelijke zee-liede-
ren. Wanneer Danny - de handi-
ge en cynische Londense muziek-
manager hen op de kade hoort 
zingen, wil hij de zangers meteen 
een contract aanbieden. Máár 
deze zangers van traditionele 
zee shanties zijn zeer eigenwijs. 
Door hun oprechte en onbevan-
gen karakter leert muziekprodu-
cent Danny wat uiteindelijk echt 
belangrijk is in het leven: onder 
meer kameraadschap!

Er zijn veel bewoners van het 
Heuvelland die houden van films 
en graag naar de bioscoop gaan. 
In 2009 is Heuvelland Cinema 
op initiatief van Rotary Club 
Gulpen-Vaals gestart om daar 
iets aan te doen. Sindsdien is dui-
delijk gebleken dat Heuvelland 
Cinema in een behoefte voor-
ziet. In de afgelopen jaren werd 
gedurende het winterseizoen één 
keer per maand op zondagavond 
een kwaliteitsfilm vertoond. De 
gekozen formule is duidelijk suc-
cesvol gebleken. Iedere maand 
bezoeken zo’n honderd filmlief-
hebbers de voorstellingen. Velen 
van hen zijn trouwe bezoekers, 
maar er komen ook steeds nieu-
we filmkijkers, soms ook van 

buiten het Heuvelland. De door 
Heuvelland Cinema geselecteer-
de films zijn over het algemeen 
films uit het filmhuis circuit.

Goede Doelen
De toegangsprijs voor de films 
bedraagt € 12,50 en de opbrengst 
is in zijn geheel bestemd voor de 
lokale goede doelen welke door 
Rotary Club Gulpen-Vaals wor-
den ondersteund. Deze goede 
doelen zijn :
• Stichting Wensulance,
• Buddies NL project,
• Hart- & vaatonderzoek MUMC

Reservering
De entreekaartjes voor deze film 
zijn verkrijgbaar via de website. 
Het is ook mogelijk kaartjes te 
kopen aan de avondkassa, wel 
met het risico dat de filmzaal uit-
verkocht is.
Op de website kunt u een vrien-
denlidmaatschap sluiten. U kunt 
“Vriend van Heuvelland Cinema” 
worden voor 80 euro. Voor dat 
bedrag krijgt u 8 toegangskaar-
ten die gedurende één jaar gel-
dig blijven. Dat betekent dus een 
korting van 20 euro, oftewel 2,50 
euro korting per entreekaartje – 
vergeleken met de toegangsprijs 
in de losse verkoop. “De Vrien-
den”- entreekaarten zijn niet 
persoonsgebonden en zijn vrije-
lijk te gebruiken. De kaarten zijn 
eveneens overdraagbaar. U kunt 
zich ook per e-mail aanmelden 
als “Vriend van Heuvelland Ci-
nema” (info@heuvellandcinema.
nl). Zie voor verdere informatie 
www.heuvellandcinema.nl 

U bent van harte welkom bij 
Heuvelland Cinema op zon-
dagavond 21 november 2021 in 
de sfeerrijke omgeving van het 
gloednieuwe Gulper Hoes. 

Heuvelland Cinema gaat weer van start  
op zondag 13 maart
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Sport & Cultuur
Sport en cultuur verbinden de 
samenleving en vormen een 
belangrijke schakel in onze ge-
meente. De verenigingen en vrij-

willigers zijn hierbij het cement 
dat onze gemeenschap verbindt 
en die onze steun verdienen. 
Deze steun zien wij terug in de 
herziening van de subsidieveror-
dening, met name ook door de 
eigen inbreng van de verenigin-
gen en de verhoging van de sub-
sidies. Ook is er bij de herziening 

van het subsidiebeleid gerichte 
aandacht uitgegaan naar de doel-
groep jeugd en naar de accom-
modatie-problematiek waarvoor 
verenigingen zich in toenemende 
mate gesteld zien.
BurgerBelangen vindt samen-
werken tussen verenigingen van 
groot belang. Wij vinden het 

belangrijk dat samenwerking 
pro-actief wordt gestimuleerd en 
gefaciliteerd door de gemeente. 
Om aan het jeugd en jongeren-
werk nieuwe impulsen te geven 
moet daar in de komende peri-
ode meer aandacht voor zijn. 
De voorzieningen voor onze 
jeugd zijn een speerpunt, zo-
als speeltoestellen in de wijk en 
een jongeren ontmoetingsplek, 
waarvoor wij ons de komende 
periode blijven inzetten. 
Wij zien dat er veel jonge kinde-
ren zijn die te weinig bewegen en 
te zwaar zijn gezien hun leeftijd. 
Het initiatief van de gezonde ba-
sisschool van de toekomst dat 
onlangs is ingezet door de ge-
meente juichen wij toe en heeft 
onze volledige steun. 
Wij vinden het een taak van de 
gemeente sport en bewegen te 
promoten en te bevorderen en 
wel voor iedereen. Onafhankelijk 
van leeftijd, beperking of finan-
ciële positie.

Welzijn & Zorg
De coronatijd laat ons zien hoe 
belangrijk intermenselijk con-
tact is.  
Corona heeft de nodige gevol-
gen voor het dagelijks leven van 
mensen. Het grillige virus, en de 
maatregelen om dit in te dam-
men, grijpen niet alleen in op 
de volksgezondheid en de eco-
nomie, maar vooral ook op de 
manier waarop we met elkaar le-
ven, contact met elkaar hebben, 
werken, onderwijs volgen, etc. 
Daarmee betreft de coronacrisis 
niet alleen een gezondheidscrisis, 
maar met name ook een sociaal-
maatschappelijke crisis.
In dat kader moge duidelijk 
zijn dat het behouden, onder-
steunen en faciliteren van ons 
verenigingsleven een belang-
rijke plek in ons programma in-
neemt. Maar het is bovenal de 
inzet, energie en bindingskracht 
(van vrijwilligers en leden) die 
onze  verenigingen zélf aan de 
dag leggen, dat maakt dat wij 
vertrouwen hebben in de veer-
kracht en vitaliteit van ons ver-
enigingsleven en op onze steun 
kan rekenen. >
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Op het gebied van welzijn en 
zorg is het zaak dat er voldoende 
adequate voorzieningen en hulp-
middelen beschikbaar zijn. Het 
feit dat Meander in hoeve Over-
huizen de zorg heeft voortgezet 
in Bocholtz is een goede zaak. 
Het levenslang kunnen blijven 
wonen en leven in Bocholtz is 
hiermee gewaarborgd. 

De mantelzorgers dienen vol-
doende ondersteund te worden 
zodat zij hun taken zo goed mo-
gelijk kunnen uitvoeren. Vrijwil-
ligers zijn een onmisbare schakel 
hierin. Professionele ondersteu-
ning moet hierbij in voldoende 
mate geborgd zijn. Wij blijven 
ons hiervoor inzetten en sterk 
maken. 

De jeugdzorg op Zuid-Limburg-
se schaal heeft zijn waarde bewe-
zen en dient voortgezet te wor-
den zodat de dienstverlening van 
voldoende kwaliteit is en blijft. 
Ook de komende jaren wil Bur-

Al meer dan 50 jaar zijn wij  
uw specialist in wand- en vloertegels.

Met daarin de juiste kwaliteit  
voor de beste prijs.

Eurotegel overtuig u zelf en  
bezoek onze showroom!

Heerlerbaan 233 ■ 6418 CE Heerlen ■ 045-5427272 
info@eurotegel.nl ■ www.eurotegel.nl

VAALS - Op woensdag 23 
februari jongstleden heb-
ben wethouder Jean-Paul 
Kompier van de gemeente 
Vaals en directeur Piet 
Grootenboer van DELTA 
Fiber Netwerk samen een 
eerste schop in de grond 
gezet. De aanleg van het 
glasvezelnetwerk in de ge-
meente Vaals gaat hiermee 
daadwerkelijk van start.

Aanleg glasvezel start
Wethouder Jean-Paul 
Kompier vindt het erg fijn 
dat de aanleg nu echt gaat 
beginnen. “Ik ben blij dat 
inwoners en ondernemers 
in Vaals binnenkort super-
snel en betrouwbaar inter-
net tot hun beschikking hebben. 
Het afgelopen jaar hebben we 
door het vele thuiswerken van-
wege de coronapandemie erva-
ren hoe belangrijk dat is, zowel 
zakelijk als privé. Hier hebben we 
met z’n allen de komende jaren 
veel profijt van.”

Klaar voor de toekomst
Directeur DELTA Fiber Net-
werk Piet Grootenboer spreekt 
zijn dank uit naar de gemeente 
waarin wederzijds vertrouwen 
in het verglazen van dit deel van 
Nederland van belang is geweest 
binnen het samenwerkingspro-
ces. “Het is nu investeren in het 
glasvezelnetwerk zodat ook de 

volgende generaties hiervan 
kunnen profiteren. Zowel zake-
lijk als privé wordt de snelheid 
en stabiliteit van internet steeds 
belangrijker. De ontwikkelingen 
in de maatschappij gaan snel, 
waarbij het hebben van een goe-
de internetverbinding inmiddels 
een essentiële behoefte is. Met 
glasvezel kunnen de inwoners 
van Vaals met z’n allen tegelijk 
gebruik maken van internet, bel-
len of tv kijken”.
Glasvezelaanleg in Vaals In op-
dracht van DELTA Fiber Netwerk 
legt aannemer SPIE het glasve-
zelnetwerk van de toekomst aan. 
“Voordat we kunnen beginnen 
vindt er uitgebreid onderzoek 

plaats. De instemmingen van 
de gemeente worden aange-
vraagd, alle grondonderzoeken 
en NGE’s, Niet Gesprongen Ex-
plosieven, worden onderzocht. 
Als alles goedgekeurd is kunnen 
we van start”, zegt Pieter de Kam 
Business Unit Manager FttH van 
Spie Nederland “Er zal circa 200 
kilometer gegraven worden door 
de woonkernen en het buiten-
gebied van Vaals”. Met de aan-
nemer SPIE zorgt DELTA Fiber 
Netwerk ervoor dat bewoners zo 
min mogelijk last van de werk-
zaamheden zullen ondervinden.

Meer informatie
Samen met DELTA Fiber Net-

werk communiceert de 
aannemer voor en tijdens 
de aanleg met de inwoners 
over de werkzaamheden 
en het plaatsen van de 
aansluiting in de wonin-
gen. Zodra zij gaan schou-
wen of graven ontvangen 
de klanten een brief met 
meer informatie. Via de 
postcodecheck op gavoor 
glasvezel.nl kunnen zij de 
status en binnenkort ook 
de verwachte oplever-
maand voor hun adres be-
kijken. Inwoners die nog 
geen glasvezel hebben, 
kunnen zich hier ook nog 
steeds voor aanmelden.

Over DELTA Fiber
DELTA Fiber is een van de snelst 
groeiende glasvezelbedrijven van 
Nederland. Door heel Nederland 
zijn nu bijna 1 miljoen adressen 
aangesloten op het netwerk van 
DELTA Fiber. De ambitie van 
DELTA Fiber is om zoveel mo-
gelijk huishoudens en bedrijven 
toegang te bieden tot een snelle 
internetverbinding en te groeien 
naar 2 miljoen aansluitingen in 
2025. Onder de merken DELTA 
en Caiway levert het bedrijf in-
ternet met gigabit+ snelheden, 
interactieve tv en vaste en mo-
biele telefonie aan zowel consu-
menten als bedrijven. Bij DELTA 
Fiber werken ruim duizend 
medewerkers.

AANLEG GLASVEZELNETWERK START IN VAALS.

Wethouder kompier zet eerste schop in de grond

gerBelangen zich blijven inzetten 
voor een gemeente waarin het 

prettig wonen, leven en werken 
is. Een gemeente waar leefbaar-

heid centraal staat en mensen 
oog hebben voor elkaar. 
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ACTIVE ANIMALS
Kooien
Voeders
Hondensportartikelen 

Industrieterrein Bocholtzerweg (naast gemeentewerf)
Bocholtzerweg 14b
6369 TG Simpelveld
045 -  544 11 44
www.activeanimals.nl

Geopend
Dinsdag t/m vrijdag  9-18 uur
Zaterdag 9-17 uur

Opti Life en dat zie je!
Evenwichtige voeding voor uw hond

Smakelijk en beter verteerbaar
73% dierlijke eiwitten

Geen gluten!

Bart van Kerkvoort, 
CDA Lijst 2 nr 1
SIMPELVELD - 51 jaar. Getrouwd. 
Verenigingsmens. Gepassio-
neerd (middel-)lange afstands-
wandelaar. Ooit gekozen voor 
een exacte vooropleiding, en la-
ter in mijn werkzame leven dat 
gaan doen waar mijn hart ligt: 
Musiceren en dirigeren. Het ver-
binden van mensen door ze sa-
men iets moois te laten creëren.
Door vier jaar geleden te kiezen 
voor CDA Simpelveld-Bocholtz 
koos ik ervoor om samen met 
een enthousiast team onze ge-
meente nog fijner te maken dan 
ze al is.

Samen, zorgen voor elkaar!
Zo ziet CDA Simpelveld-Bo-
choltz onze gemeente 
graag, onafhankelijk 
van landelijke beslis-
singen, onafhanke-
lijk van landelijke 
partijpolitiek.
Een gemeente waar-
in we met u als burger 
zorgen voor een even-
wichtige verdeling van ie-
ders belangen: inwoners, onder-
nemers en toeristen. Cultuur en 
sport worden gestimuleerd. Zij 
vervullen immers een belang-
rijke sociale functie binnen de 
gemeenschap.
Het buitengebied van zowel 
Simpelveld als Bocholtz bestaat 
voornamelijk uit akkerland. 
Daarom vinden wij het belang-
rijk dat de agrarische sector in 
een vroegtijdig stadium wordt 
betrokken bij het maken van 
plannen, en dat de ontwikke-
ling van innovatieve activiteiten 
wordt gestimuleerd.
Met het plaatsen van zonnepane-

Bart van Kerkvoort

len op daken en gevels van over-
heidsgebouwen, op restruimten 
binnen het stedelijk gebied zoals 
bijvoorbeeld onbenutte gronden 
bij bedrijventerreinen, kan een 
flinke bijdrage geleverd worden 

aan het halen van klimaat-
doelen, zodat ons groe-

ne buitengebied zijn 
karakter behoudt.
Een leefbare ge-
meente waarin we 
met u zorgen voor 

meer groen in de 
wijken, voor goed on-

derhouden wandel- en 
fietspaden. Een gemeente waar 
iedereen zich thuis voelt, waar 
het goed wonen is omdat er 
voldoende betaalbare woningen 
zijn voor alle doelgroepen.
Een gemeente waarin niemand 
uit- of buitengesloten wordt, met 
gelijke kansen voor iedereen.
CDA Simpelveld-Bocholtz: 
Dicht bij u, makkelijk te benade-
ren, helder en transparant.
Helpt u ons om met u deze 
plannen te verwezenlijken? 
Stem dan op 14, 15 of 16 
maart 100 procent lokaal, CDA 
Simpelveld-Bocholtz.

SIMPELVELD - Vorig jaar hebben 
wij jullie als burger gevraagd om 
onze enquête in te vullen. Het 
gaat er immers om wat de inwo-
ners van Simpelveld belangrijk 
vinden en niet wat de politiek 
belangrijk vindt. Hier hebben 
wij vele reacties en vooral tips op 
ontvangen, waarvoor onze dank! 
Nog steeds staat de enquête open 
om in te vullen! Maak er gebruik 
van via https://nl.surveymonkey.
com/r/SWJKP3H en laat je stem 
alvast horen. 
De thema’s betaalbare woningen 
voor jong en oud en beter onder-
houd voor groenvoorzieningen 
en speeltoestellen kwamen uit de 
bus als zeer belangrijk voor jul-

CDA Simpelveld-Bocholtz,  
wat vonden jullie belangrijk?!

lie. Buiten doen wat je belooft, 
heldere communicatie en terug-
dringen van overbodige regels en 
vergunningen zijn dit dan ook 
de belangrijkste speerpunten 
in ons verkiezingsprogramma. 
Verder vonden jullie betaalbare 
zorg dichtbij huis en goed on-
derhouden wegen en fietspaden 
belangrijk. Voor het steunen van 
lokale ondernemers en vereni-
gingen ontvingen we vele zeer 
goede tips! Die gaan we zeker 
meenemen! 
Onze thema’s en speerpunten 
lichten wij graag toe, jullie ko-
men ons dan ook de komende 
weken regelmatig tegen in Sim-
pelveld en Bocholtz. Om u een 

lekkere wafel aan te bieden, maar 
vooral om jullie mening te ho-
ren! En met jullie in gesprek te 
gaan over wat gaat er goed in de 
gemeente en wat er zeker voor 
verbetering vatbaar is. 
Wilt u meer weten over waar het 

CDA Simpelveld-Bocholtz voor 
staat? Neem dan contact met ons 
op via Facebook @cdssimpel-
veld, via mail info@cdasimpel-
veldbocholtz@gmail.com of op 
0610 455 302

UBACHSBERG - Op 17 september 
2019 hebben we “Gen Berg 75 
joar vrie” op gepaste wijze ge-
vierd in een goed bezet MFC De 
Auw Sjoeël.
Bij die gelegenheid hebben wij 
de inwoners van Ubachsberg 
opgeroepen om verhalen over 
de bezetting en bevrijding aan 
te leveren. Dit heeft een gewel-
dig resultaat opgeleverd. Een 
aantal van deze verhalen heb-
ben we inmiddels gepubliceerd 
in het maandblad OnderOns. 
De lezers reageren erg enthou-
siast en steeds vaker bereikt ons 
het verzoek om de verhalen in 
boekvorm uit te geven. Wij heb-
ben besloten om hier gevolg aan 
te geven.
De kosten die hiermee gemoeid 
zijn, kunnen echter onmogelijk 

door onze jonge werkgroep al-
leen worden gedragen. Vandaar 
dat wij een beroep op u doen om 
een financiële bijdrage te leveren 
aan dit unieke project. Het stre-
ven is om het boek in september 
2022 te presenteren. Met een bij-
drage vanaf € 25,- wordt u ver-
meld in de lijst van begunstigers 
en ontvangt u bij de presentatie 
een exemplaar van het boek. De 
bijdrage kan voor 1 april 2022 
worden overgemaakt op: 
Regiobank rekening nummer 
NL90 RBRB 0943 4221 59 t.n.v. 
Heemkunde Voerendaal o.v.v. 
donatie boek WO2.
Bij voorbaat dank voor uw 
ondersteuning.
Werkgroep Ubachsberg, Heem-
kunde Voerendaal

Boekuitgave “Oorlog en bevrijding in 
Ubachsberg en omgeving”
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Tienbaan 3 - 6351 AH Bocholtz
Telefoon: 06 29 44 88 32

 Openingstijden:
 donderdag: 11.00 - 17.00 uur 
 vrijdag: 09.00 - 17.00 uur 
 zaterdag: 09.00 - 15.00 uur

Boerder i jw inke l

-door Jef Bonten-

In dit tweede Troebadoer-artikel 
de 3e spilfiguur, volgende keer 
dan gevolgd door drie zilveren 
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.

Peter van Wersch – 40 jaar lid
De benadering in de ‘hij-vorm’ 
die fagottist en o.a. oud-secretaris 
en oud- St. Agatha voorzitter Pe-
ter van Wersch voor zijn brede 
muzikale terugblik hanteert, 
biedt hem de kans op de voor 
hem humoristische, maar ook bij 
vlagen kritisch analyserende wijze 
de vinger op de gevoelige plek te 
leggen. Zijn meesterstuk begint 
in de entourage van de niet van 
enige spot gespeende Covid-19 
tijdgeest als volgt: “Dit artikel is 
geschreven in overeenstemming 
met de huidige Coronaregels van 
het RIVM: de schrijver droeg een 
mondkapje, het raam stond open 
en er is gekozen voor een veilige 
regelafstand van 1,5.
Peter startte zijn muzikale carri-
ère in 1980 als klarinettist bij de 
roemruchte Harmonie St. Caeci-
lia Nieuwenhagen. In die tijd en 
nog steeds een broedplaats van 
muzikaal talent. Direct in datzelf-
de jaar nam hij met deze vereni-
ging als derde klarinettist deel aan 
het bondsconcours in de Stadsge-
hoorzaal te Leiden, waar de schit-
terende prestatie beloond werd 
met maar liefst 330,5 punten en 
lof der jury. Jurylid Jean Pierre 
Laro schreef in zijn juryrapport 
over de derde klarinetten: “onge-
hoord!”. Wanneer je een loopbaan 
start met zo’n hoogtepunt, kan 
alles wat volgt algauw een grau-

we afspiegeling worden van wat 
voorafging. Niets is echter min-
der waar. Vele muzikale hoogte-
punten volgden. Deze kregen nog 
meer glans door de dieptepunten 
die er ook waren. Om er twee te 
noemen: het optreden tijdens het 
tentfeest in de Groenstraat, waar 
de dirigent het optreden moest 
afbreken vanwege het rumoer aan 
de teek (de tappers konden de 
artistieke waarde van de suite uit 
het Zwanenmeer van Tsjaikovski 
niet op waarde schatten). Ook 
Peters optreden tijdens het solis-
tenconcours in 1982 in ’t Sjpaans 
Kentje te Nieuwenhagen werd 
vooral getypeerd door “ruimte 
tot verbetering”. Laten we het aan 
de plankenkoorts wijten, een aan-
doening die inmiddels nauwelijks 
nog voorkomt en ruimschoots 
verdrongen is door de vele CO-
VID-19 varianten. In zijn periode 
in Nieuwenhagen ontpopte zich 
al gauw zijn neiging zich overal 
tegenaan te bemoeien. Hij was 
actief lid van de jeugdcommissie 
en schreef onder diverse pseu-
doniemen in het verenigingsblad 
Kwatschtet. 
Na enkele jaren stapte Peter 
voortvarend over op een ander 
instrument: de Fagot. Dit in-
strument speelt hij nog steeds 
met veel enthousiasme. In 1993 
maakte Peter de transfer naar 
Harmonie St. Agatha te Eys. Een 
stap waar hij geen dag spijt van 
heeft gehad. Er volgde een peri-
ode van verdere muzikale groei, 
waarbij hij ook schreef voor de 
Agathissimo en zich inzette als 
lid van de muziekcommissie en 
in denktanks over de toekomst 
van de vereniging. Later nam hij 
als bestuurslid de rol van secre-
taris op zich als opvolger van il-
lustere voorgangers. In 2008 werd 
hij door de vereniging geroepen 
tot het ambt van voorzitter. Peter 
zag het als zijn taak om de verbin-

10 Jubilarissen met 290 verenigingsjaren houden
bij harmonie St. Agatha Eys feestviering nog te goed ! / deel 2

dingen tussen de harmonie en het 
dorp te verstevigen. Tegelijkertijd 
ook om zo goed mogelijk de inte-
resses van de leden te dienen en 
individuele verschillen in harmo-
nie te verenigen. Een voortduren-
de uitdaging, die nog groter werd 
toen de Harmonie als gevolg van 
het sluiten van het verenigings-
lokaal dakloos werd. Samen met 
andere partijen uit het dorp werd 
een zoektocht gestart naar alter-
natieven. Vele opties binnen en 
buiten Eys werden voor kortere of 
langere tijd overwogen. Uiteinde-
lijk werd er voldoende draagvlak 
gevonden voor samenwerking 
met VV Zwart-Wit. Een samen-
werking die in de loop der tijd 
alleen maar verbeterd is en erin 
geresulteerd heeft dat de kantine 
van Zwart-Wit nu een avond in 
de week ook de thuisbasis van St. 
Agatha is. Met het krimpen van 
het bestuur kwamen ook de se-
cretariaatstaken op Peter’s bordje 
en werd het steeds lastiger dit te 
combineren met het zelf musice-
ren. Het werven van nieuwe be-
stuursleden was lastig en er was 
een krachtige daad nodig om de 
trend te doorbreken. Na de bij-
belse 7 jaren legde Peter zijn ambt 

als voorzitter neer om zo nieuwe 
generaties te prikkelen ook hun 
rol in het bestuurlijk en organi-
satorisch reilen en zeilen van de 
vereniging op zich te nemen. Het 
gewenste effect werd bereikt en 
diverse leden pakten allerlei taken 
op. Er was sprake van de brood-
nodige verbreding. Peter blies het 
stof van zijn fagotkoffer en nam 
zijn plek in het korps weer in. 
De schets van Peter meer dan 
40 jaar in de muziek is een in-
drukwekkende opsomming van 
feiten, gebeurtenissen en inspan-
ningen. Op de vraag wat hem in 
zijn muzikale carrière het meest 
is bijgebleven, geeft hij resoluut 
antwoord. Hij heeft gemusiceerd 
met vele muzikanten en onder 
vele gerenommeerde dirigenten: 
Hub Crüts, Jan Kitzen, Harry 
Dieteren, Hardy Mertens, Jack 
Otten, Léon Simons, Rob Moers, 
Victor Vaessen, Jhon Willems, 
Sandro Moretti, Roel Meessen en 
natuurlijk de onvolprezen Paul 
Oligschläger. Het was de variëteit 
die het muzikale leven interessant 
maakte. En het mooie is dat on-
danks alle genoemde wapenfeiten 
(en dit overzicht heeft niet de pre-
tentie compleet te zijn) Peter toch 
steeds zo bescheiden en gewoon is 
gebleven. Peter is weliswaar geen 
geboren en getogen Eser os, maar 
toch “èch wel inge van os”. 

Fit en weerbaar worden bij Team Devils!
• Kickboksen vanaf 4 jaar
• Weerbaarheidstraining
• Bootcamp
• Wedstrijden kickboksen
• Teambuilding workshop
• Training op locatie
• Sportieve kinderfeestjes
• Beweging voor ouderen
• Revalideren na een operatie of ziekte
• Personal training
• Ladies only
• Kungfu / kuntao

Volg  ons op facebook: 
Team Devils kickboksen  

of stuur gerust een whatsappje  
naar 06 - 41 42 52 79
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Malu en Carlo uit 
Brazilië (deel 1) 
HEUVELLAND - Beste kinderen, 
mogen we ons even voorstellen? 
Wij zijn Malu en Carlo uit Pa-
raíba in Brazilië. 
Brazilië ligt in het werelddeel 
Latijns-Amerika. Het is een heel 
groot land. Zo groot dat heel veel 
Europese landen erin passen. 
Kijk maar eens naar het kaartje. 
Zwart is het grondgebied van 
Brazilië. De witte vlekken erin 
zijn de oppervlaktes van een he-
leboel Europese landen. Kun je 
Nederland vinden? Misschien 

kun je ook nog andere landen 
ontdekken.
De hoofdstad van onze provincie 
Paraíba is João Pessoa, genoemd 
naar een heilige. We gaan er bijna 
nooit heen, maar als we er heen 
zouden gaan, gaan we met de 
bus. En dat is best een lange reis. 
Maar er is geen andere mogelijk-
heid. Een auto hebben onze ou-
ders niet en treinen rijden er niet 
in Brazilië. De komende weken, 
tijdens de Vastenactie, willen we 
jullie nog veel meer vertellen 

over onszelf, over Brazilië en een 
heleboel andere dingen. Je kunt 
in Simpelveld en Bocholtz op 
zoek gaan naar voorwerpen uit 
Brazilië, kijk maar eens op www.
de-pelgrim.nl/speurtocht-voor-
kinderen/. En misschien vind je 
wel mensen die je per gevonden 
voorwerp willen sponsoren. Dan 
help je Vastenactie om ervoor 
te zorgen dat we mogen blijven 
wonen waar we nu wonen en dat 
onze ouders daar kunnen blijven 
werken. Tot de volgende keer!

Serviezen uit 
grootmoederstijd
SIMPELVELD - Graag zouden wij, 
dagbesteding de Rode Beuk in 
Simpelveld, willen delen dat we 
heel blij zijn met de serviezen uit 
grootmoeders tijd die we moch-
ten ontvangen.
Al een geruime tijd drinken we 
koffie en thee uit antieke kopjes. 
Het is iedere keer weer geweldig 
om te zien hoe fijn het is dat de 
deelnemers dit servies herken-
nen en ieder kopje zo zijn eigen 
verhaal heeft.
Enkele weken geleden hadden we 
opeens het plan dat het ook wel 
mooi zou zijn als we de warme 
maaltijd van zulk mooi servies 
zouden kunnen nuttigen.
We hebben op FB een oproep 
geplaatst en het was echt boven 
onze verwachting hoeveel reac-
ties we hebben ontvangen. Gui-
do Rutten van Servies van Oma 
uit Simpelveld heeft ons echt su-
per verwend met servies.
Het nuttigen van de warme 
maaltijd was bij ons al een feestje 
maar nu nog veel meer.

Met vriendelijke groet
Team Dagbesteding Rode Beuk
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Zonder Mama is alles anders.

Het doet ons goed zoveel brieven, warme troost, 
een bloemetje of een berichtje te hebben

ontvangen na het overlijden van onze lieve

Maria Knops – Arets
Wij danken u hiervoor hartelijk.

Sjef Knops =

Monique & Eric,  Stefan, Florian

Esmeralda & Roel,  Luca, Giada

Jo Meens =

Familie Arets  -  Familie Knops  -  Familie Meens

De plechtige zeswekendienst is op zondag 6 maart 
om 11.00 uur in de H. Remigiuskerk te Simpelveld.

♥

Voor altijd een speciale plek in ons hart.

We kijken terug op vele mooie en waardevolle jaren 
met onze lieve man Huub, vader en opa.  

Het grote gemis blijft…….

Huub Wierts

We willen graag iedereen bedanken  
voor alle lieve en hartverwarmende berichtjes, 

kaarten en bloemen. Hier hebben we heel veel steun 
en kracht uit kunnen putten. 

José Wierts-Bardoul
Manon, Patrick, Sterre, Joes, Froukje

Christianne, Lisa, Mitch, Lotte, Camiel, Meike

De zeswekendienst wordt gehouden op  
zondag 6 maart om 11.00 uur in de parochiekerk 

van de H. Remigius te Simpelveld.

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus 
Zondag 6 maart
H. Mis om 11.00 uur
Voor Jo en Bertha Ortmans-
Simons. Jaardienst voor Paul 
Bertrand en Tiny Bertrand-
Jansen. Mmv. Schola Cantorum

Woensdag 9 maart
H. Mis om 9.00 uur
Voor de Parochie

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

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius
As-Woensdag 2 maart
19:00 uur H. Mis. Zegening en 
uitreiking van askruisje.

Zaterdag 5 maart
19:00 uur H. Mis. Voor Leo 
Olischlager. (Vanw. (Klein) 
Kinderen. Viering zal worden 
opgeluisterd door koper 
ensemble van Harmonie 
Excelsior. 

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
Woensdag 2 maart
19.00 uur: Aswoensdag

Zaterdag 5 maart
19.00 uur: Ouders van de Weijer-
Bremen en familie

Zondag 6 maart
9.45 uur: Gest. H. mis Guillaume 
en Bertha Xhonneux

Maandag 7 maart
19.00 uur: Voor het welzijn van 
al onze parochianen

WITTEM
Klooster Wittem
Zaterdag 5 maart
Vooravond Eerste Zondag 
Veertigdagentijd: 19.00 uur, 
Kringviering: geen intenties

Zondag 6 maart
Eerste Zondag Veertigdagentijd:
9.00 uur: geen intenties. 11.00 
uur: jaardienst Mary van Roy-
Frijns; overl. Jef Lumeij; overl. 
Huub Lumeij. 18.00 uur: geen 
intenties.

Dinsdag 8 maart:
8.00 uur: overl. Fam. 
Veugelers-Aerts.

Donderdag 10 maart:
8.00 uur: overl. Har Ickenroth.

Zaterdag 12 maart
Vooravond Tweede Zondag 
Veertigdagentijd: 19.00 uur, 
Kringviering: geen intenties

HEUVELLAND
Protestante Gemeente
Meer informatie: www.
maasheuvelland.nl

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
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