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SIMPELVELD - Eind maart start tra-
ditiegetrouw het nieuwe buiten-
seizoen bij de twee tennisclubs 
in de gemeente Simpelveld. De 
start van het nieuwe seizoen gaat 
gepaard met een toestroom van 
nieuwe leden die de sport (her)
ontdekken.

Nieuwe leden zijn voornamelijk 
mensen uit de regio Simpelveld 
en Bocholtz, soms hebben ze 
reeds in het verleden de sport be-
oefend en willen graag de sport 
herontdekken.

De trainers starten het nieuwe 
trainingsseizoen ook eind maart. 
De start van het buitenseizoen 
is het perfecte moment om ge-
lijkwaardige trainingsgroepen 
samen te stellen. Er wordt niet 
alleen gekeken naar de ervaring 
met tennis bij de indeling van de 
trainingsgroepen. Binnen beide 
clubs kijkt men ook naar de leef-
tijd, zodat de lesdeelnemers zo-
veel mogelijk aansluiting vinden 
bij elkaar.

Begin april start ook de tennis-
competitie, beide clubs hebben 
diverse teams die het regionaal 
tegen andere verenigingen opne-
men. Sinds enkele jaren is de 8&9 

TC Bocholtz en TVS maken zich op voor een nieuw tennisseizoen

competitie van de KNLTB een 
mooie eerste stap voor de nieuwe 
leden om wedstrijdervaring op 
te doen, waarbij het vooral ook 

om de gezelligheid op en naast 
de baan gaat.
Wil jij kennismaken met de sport 
tennis? Beide clubs bieden nu 

tijdelijk een gratis proefles aan 
voor nieuwe leden. Kijk op de 
achterpagina van de Troebadoer 
voor meer informatie!

Kleingraverstraat 63, 6466 EB Kerkrade | Parkeren voor de zaak
Tel. 045 - 541 30 30 | luthschoenmode.nl

Ook voor de moeilijke voet!Speciaalzaak sinds 1927

Bezoek ook onze vernieuwde site met webshop:
luthschoenmode.nl

ZOMERCOLLECTIE
2022 is binnen!

Lijsttrekker en wethouder Thijs Gulpen van Leefbaar Simpelveld 
wist bij de Gemeenteraadsverkiezing 2022 het grootste aantal kiezers 

achter zich te scharen. Maar liefst 425 kiezers. Proficiat Thijs.
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VISHANDEL
FRANS ERKENS

Kibbelingen
met saus

450

Hollandse nieuwe
met uitjes

200
3 voor 550

Makreel
per stuk  300

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)

Wandeling
Bent U alleen! En wilt U graag 
samen met een groep mensen 
wandelen! Sluit U dan aan bij 
VTC! Elke zondag en donderdag 
om de 14 dagen organiseert deze 
vereniging een mooie wandeling 
in Zuid-Limburg en de Voer-
streek. Ervaren gidsen brengen 
U naar de mooiste plekjes van 
Limburg!
Inlichtingen over de wandelin-
gen bij Norbert telefoonnummer 
0643582754.

De wandeling van VTC op zon-
dag 27 maart start niet in Welten 
maar vertrekt uit Margraten bij 
de kerk om 12.00 uur.
Wil je meedoen aan deze wande-
ling geef het dan aan,door je Aan 
te melden bij Norbert Maussen 
telefoonnummer 0643582754

 ATELIER BLANC & NEGRE
KUNST & TALEN

Weven - Glas - Zijde - Vilt
Spaans - Frans

Gediplomeerde en ervaren  
docente geeft les:

Júlia Bertomeu
E-mail: j5bm@hotmail.com

 tel: 06 - 40 79 79 79

Kleintjes

Stichting TIP!
Vaals e.o. zoekt voor haar 

taallessen Nederlands iemand 
die naast Oekaraiens ook goed 
het Nederlands, Duits of Engels 
beheerst. Dit voor het op gang 
helpen (1-2 dagdelen) van onze 
vrijwilligers voor lessen NL aan 

Oekraiens-taligen. Contact 
stichtingtip@yahoo.com 
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Vacature  
Automonteur

Functieomschrijving
Jij voert alle voorkomende onderhoud- en 
reparatiewerkzaamheden uit aan verschillende soorten 
personenwagens. Incidenteel werk je ook aan lichte 
bedrijfswagens.

Organisatie
Jij komt te werken bij een gezellig en familiair bedrijf. 
Auto Vaessen bestaat ruim 40 jaar en is officieel 
erkend reparateur van het merk Hyundai van het eerste 
uur. Koreaanse merken, met name Hyundai’s komen 
dagelijks voor in onze werkplaats. Echter ook auto’s van 
andere merken weten onze werkplaats te vinden. Ons 
werkplaats team, van in totaal 3 technische collega’s, 
zorgen er samen voor dat onze klanten mobiel blijven. 
Naast de werkplaats houden wij ons ook bezig met de 
in- en verkoop van jong gebruikte auto’s, verhuren en 
verleasen van personenauto’s en leveren van onderdelen 
aan schade- en collega-bedrijven.

Wat vragen wij?
•  Iemand met een diploma 1e monteur
•  Iemand die APK keurmeester is of bereid is deze 

erkenning binnenkort te halen
•  Iemand met een gemotiveerde en vrolijke instelling
•  Iemand die het motto heeft “gaat niet bestaat niet” en 

staat voor kwaliteit
•  Iemand die minimaal 32 uur beschikbaar is
•  Iemand die zichzelf wil blijven doorontwikkelen binnen 

de automotive techniek
•  Iemand die goed de Nederlandse taal beheerst

Wat bieden wij?
•  Aanvullende opleidingen, zodat je kennis altijd  

up-to-date is
•  Een fijne baan bij een solide bedrijf met 

toekomstperspectief
•  Een goed salaris en een goede pensioenregeling
•  Je werkt in dagdienst, weekenden heb je vrij; door 

een juiste planning is er geen sprake van noodzaak tot 
overwerk

•  24 vakantiedagen per jaar
•  Mogelijkheid om op zaterdag aan je eigen auto te 

sleutelen
•  Klein maar fijn team met een prettige en open 

werksfeer
•  Volledig ingerichte werkplaats met alle (merkspecifieke 

Hyundai) apparatuur

Interesse?
Stuur dan uw CV naar info@autovaessen.nl of 
bel naar 06 - 19874641, Wouter Vaessen

 OOGMETING OP AFSPRAAK!   045 5440537

KLOOSTERSTRAAT 2 • SIMPELVELD

PAUZE TUSSEN 12.30 EN 13.30 UUR

Alzheimer Café 
Afdeling Parkstad
Thema: omgaan met gedrags-
veranderingen bij mensen 
met dementie 
Elk uur komen er in Nederland 
5 mensen bij met dementie. Een 
op de drie vrouwen krijgt de-
mentie en een op de zeven man-
nen. In Parkstad gaat het om 
5500 mensen met dementie en 
deze aantallen zullen naar alle 
waarschijnlijkheid tot 2050 ver-
dubbelen. Op dit moment zijn in 
Parkstad meer dan 8.000 naas-
ten/mantelzorgers betrokken bij 
iemand met dementie. Tijdens 
het ziekte proces doen zich bij 
mensen met dementie gedrags-
veranderingen voor.
Mensen met dementie kunnen 
gedragsveranderingen laten zien, 
kunnen kwaad worden zonder 
duidelijk herkenbare oorzaak, 
kunnen verdrietig zijn en vaak 
zwaar moedig. Ook komt het 
voor dat ze aanstoot gevend ge-
drag vertonen, gaan dwalen of de 
kasten leegruimen. Maar meestal 
gaat het gelukkig goed. 
De uitdaging zit in het omgaan 
met de gedragsverandering en 
daarvoor is het herkennen be-
grijpen van het onbegrepen ge-
drag de sleutel. En wie kan hier-

bij helpen? Daar willen wij het 
met u over hebben.
Flora Vruggink (psycholoog) 
en Miriam Raets (verpleegkun-
dige en gedragsconsulent) beide 
werkzoom bij de Cercero zorg-
groep zullen ons informeren over 
opmerkelijke achtergronden van 
gedragsveranderingen bij de-
mentie en vragen beantwoorden.
De bijeenkomst wordt gehouden 
in de grote recreatiezaal van het 
Zorgcentrum Tobias, Piet Mal-
herbestraat 2 te Heerlen. 
Aanmelden is niet noodzakelijk 
maar er zijn misschien nog enke-
le regels i.v.m. veiligheid die we 
voor iedereen willen volgen zoals 
mondkapje bij binnenkomst en 
registratie. De zaal is open vanaf 
19.00 uur en om 19.30 uur star-
ten we met het programma. Er 
is natuurlijk voldoende gelegen-
heid tot vragen stellen en om-
streeks 21.30 uur sluiten we de 
avond af.
De entree, koffie en thee zijn gra-
tis en wordt aan tafel geserveerd. 

Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met:
Lyan Senden tel. 0455256777
Leon Pieters (secretaris) Quaed-
vlieglaan 13, 6371 HA Landgraaf, 
tel. +31(0)613365008, email: 
alzheimerparkstadlimburg@
gmail.com
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Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz   Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

Onze 
aanbiedingen: 

t/m
zaterdag a.s.

do. vr. za. aanbiedingen 

VERS VLEES

Div. schnitzels 500 gr. € 6.75
Geschnetzeldes 500 gr. € 6.50
Runderpoulet 500 gr. € 6.75
Runder braadstuk 500 gr. € 8.45
VLEESWAREN

Kalfsrollade 100 gr. € 1.99 
Geb. gehakt 100 gr. € 1.39
Hamspek 100 gr. € 1.59

di. wo. aanb.

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

kant & klaar 

Herfststoofpot 
500 gr. € 7.45

Kipsaté 
500 gr. € 7.25

Lasagne 
500 gr. € 5.95

hele week

Boomstammetje 
500 gr. € 4.50

Halskarbonade 
500 gr. € 4.95

EPEN - Zaterdag 26 maart zal in 
Epen de 4e Halfvastenoptocht 
georganiseerd worden, na 2 jaar 
van afwezigheid door de corona 
pandemie. Dit jaar zal het een 
speciale benefiet editie worden, 
alle opbrengsten worden door 
CV der Vooseschtoets gedo-
neerd aan de vluchtelingen uit 
Oekraïne.
De stoet zal starten vanaf 14.11 
uur vanuit de Terpoorterweg en 
volgt een mooie route door de 
straten van Epen. De Halfvas-
tenoptocht zal ontbonden wor-
den op het Patronaatsplein in 
het centrum van het dorp. Aan-
sluitend zal er ook dit jaar weer 

Benefiet Halfvastenoptocht Epen  
voor Oekraïne

een groot Halfvastenbal zijn in 
Gemeenschapshuis het Patro-
naat. DJ MAD Sound zal er voor 
zorgen dat de tent op zijn kop 
gezet wordt, zodat iedereen nog 
een keer het carnavalsgevoel zal 
beleven.
De vereniging doet hierbij dan 
ook een oproep aan alle ein-
zelgängers, zaate hermeniekes, 
groepen en (prinsen)wagens in 
de Euregio om nog een keer het 
carnavalspekske uit de kast te ha-
len en mee te doen. Daar bij geldt 
natuurlijk dat mee doen belang-
rijker is dan pracht en praal. In-
schrijven kan via vooseschtoets@
live.nl.

Landelijke webinar ‘Swipe, 
stap, sprong’ 
Op 25 maart 2022 starten de 
jaarlijkse Media Ukkie Dagen. 
Het thema van 2022 is ‘Swipe, 
stap, sprong’. Er wordt een lande-
lijk webinar georganiseerd voor 
ouders omtrent jonge kinderen 
(0 tot 6 jaar) en mediagebruik. 
Heb je als ouder ook vragen over 
mediagebruik en hoe ga je daar 
als ouder mee om gaat?  Meld je 
dan aan!
Deze gratis webinar wordt gege-
ven tijdens de jaarlijkse Media 
Ukkie Dagen, een initiatief van 
Netwerk Mediawijsheid. 
Wat: Een webinar met praktische 
tips om een gezond mediame-
nu samen te stellen voor jonge 
kinderen

Media Ukkie Dagen 25 maart tot en met  
1 april 2022

Voor wie: Ouders van kinderen 
tussen de 0 en 6 jaar
Wanneer: Maandagavond 28 
maart 2022 van 20 uur tot 21 uur
Hoe: Online webinar
Kijk op onze website voor meer 
informatie 
www.heuvellandbibliotheken.nl 
of meld je aan vóór 25 maart 
2022 via pollie.kaal@heuvel 
landbibliotheken.nl . Na aanmel-
ding ontvang je een link waar-
mee je kan deelnemen aan het 
webinar.
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Woensdag - 23 maart
GEHAKTDAG: Gehakt of braadworst 500 gr € 425

Donderdag - 24 maart 
Spare ribs 4 halen, 3 betalen!

WEEKAANBIEDINGEN:
Uienburgers 4 voor € 550

Gemarineerde varkenshaas 
in wokgroente 500 gr € 690

Bief in stroganoffsaus 500 gr € 990 
+ gratis rozeval aardappeltjes 300 gr

Salade van komkommer & 
cherrytomaatjes 100 gr € 150

Waldorfsalade 100 gr € 140

Duo Boterhammenvlees 200 gr € 450

Aspergeham / aspergekip
Kloosterplein 2, 6369 AW Simpelveld

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

Gun schoenen een 2e ronde, 
weggooien is zonde!

SCHOENMAKERIJ SINDS 1943

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

Binnen- en 
buitenschilderwerk 

Laminaat leggen.
Parket opschuren.
06 - 54 64 37 93 

www.parkstadklussen.nl

imPulse
Concert met klari-
net en gitaar in de 
Kopermolen.
Zaterdag 26.03.2022 
Aanvang 20.00 uur
De Kopermolen 
(Lutherse Kerk), von 
Clermontplein 11, Vaals

De prikkels van de ontmoeting 
tussen klarinet en gitaar - be-
grijpelijk of verborgen - zitten 
volledig in de polsslag van deze 
en voorbije tijden. Gevoelig, vir-
tuoos en expressief nemen Da-
vid Kindt en Vicente Bögeholz  
hun publiek mee in de ravissante 
klankwerelden van een bijzon-

der concertprogramma. Duo’s 
van Ferdinand Rebay, Konstantin 
Vassiliev, Dušan Bogdanovi en 
Nuccio D Angelo worden uitge-
voerd in kleurrijke afwisseling op 
solowerken van Ilse Fromm Mi-
chaels en Joaquin Rodrigo.  
David Kindt studeerde klari-
net aan de Muziekacademie van 
Stuttgart. Sinds 2012 is hij solo-
klarinettist van het Aachen Symp-
hony Orchestra. Als soloklarinet-
tist maakte hij ook gastoptredens 
met gerenommeerde orkesten 
zoals het WDR Symphony Or-
chestra Cologne, het Deutsches 
Sinfonieorchester Berlin en de 
Komische Oper Berlin. 
Vicente Bögeholz werd geboren 
in Santiago de Chile als zoon 
van muzikanten. Hij groeide op 
in een sfeer van Latijns-Ameri-
kaanse en westerse muziek die 
zijn brede stilistische spectrum 
kenmerkt. Zijn studies klassieke 
gitaar bij Tadashi Sasaki en Ro-
berto Aussel werden bekroond 
met het concertexamen (Keulen/
Parijs). In 1995 ontving Vicente 
Bögeholz  de Kulturförderpreis 
van de stad Aken. In 2006 ontving 
hij samen met Juanjo Mosalini de 
Duitse Wereldmuziekprijs (MDR  
Figaro). Sinds 2012 is hij artistiek 
directeur van speGTRa - Aachen 
Guitar Festival.  Na een lange 
tijd, waarin niet alleen de coro-
napandemie, maar ook ernstige 
waterschade alle activiteiten in de 
Kopermolen onmogelijk maakte, 
is dit het eerste concert in het on-
langs gerenoveerde “optische en 
akoestische pareltje in de Eure-
gio”. Toegang € 12,00: Vrienden 
van de Kopermolen € 10,00
Kaartverkoop via  www.tickli.nl 
www.dekopermolenvaals.nl 
Tel: +31 433604668

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

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

•  Vragen en hulp m.b.t. man-
telzorg. In de oneven we-
ken is een medewerker 
aanwezig van Triacura, de 
mantelzorgmakelaar van de ge-
meente Gulpen-Wittem.

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

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

•  Taalconsulent: hebt u proble-
men met de Nederlandse taal, 
hebt u een ingewikkelde Ne-
derlandse brief ontvangen die 
u niet goed begrijpt of moet u 
zelf een officiële brief in het Ne-
derlands opstellen? Wij helpen 
u graag!
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Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 045 544 83 83 | www.simpelveld.nl
 

Wachtdienst openbare werken  
(spoed buiten kantooruren) tel: 06‐53503129

2022
week 12

Informatie
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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.

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 
maart hebben 4958 inwoners van gemeente 
Simpelveld hun stem uitgebracht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat was goed 
voor een opkomst van 56,46% (landelijk ligt 
dat percentage op 50,3%). 
In Partycentrum “Oud‐Zumpelveld” werden 
de voorlopige verkiezingsuitslagen woens‐
dagavond met spanning gevolgd. Al rond 
22.00 uur kwam de uitslag binnen van het 

eerste stembureau. Daarna ging het snel. 
Rond 22.45 uur waren alle stemmen geteld 
en kon de voorlopige uitslag bekend worden 
gemaakt. 
Op maandag 21 maart 2022 maakt het 
centrale stembureau de definitieve lijst 
bekend met de namen van de gekozen 
nieuwe gemeenteraadsleden. Deze bekend‐
making gebeurt op 21 maart om 10.00 uur 
tijdens een openbare zitting van het centraal 

stembureau. Deze definitieve uitslag kunnen 
we hier nog niet delen, omdat deze gemeen‐
teberichten gedrukt zijn voordat de zitting 
plaats vond. Meer details over de uitslag met 
stemmenaantallen per kandidaat zijn te vin‐
den op onze website en op onze FB‐pagina. 
In de afbeelding ziet u het aantal uitgebrach‐
te stemmen (voorlopig) per partij.

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
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E Belangrijke telefoonnummers

 Alarmnummers

  Alarmnummer Ambulance/ 

Brandweer/Politie 112

 

In niet-levensbedreigende situaties

 Brandweer 0900 09 04

 Politie  0900 88 44

 Dierenambulance  088 811 3510

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

   Voor spoedgevallen na 17.00 uur  

en in weekend en op feestdagen

 Gemeentehuis (045) 544 83 83

 

Wachtdienst openbare werken 

 (spoed buiten kantooruren) 06 53 50 31 29

E Overige belangrijke telefoonnummers

 M. (Meld misdaad anoniem) 0800 70 00

 

Storingsnummers

 Nationaal storingsnummer 

  gas en stroom 0800 90 09

 Kabel (€ 0,10/min.)  0900 18 84

 Water  043 3090909

 

Telefonische hulpdiensten

 Kindertelefoon (gratis)  0800 04 32

 Korrelatie (€ 0,15/min.) 0900 14 50

 Sensoor (€ 0,05/min.) 0900 07 67

 Veilig Thuis 0800 20 00

 De Luisterlijn 088 0767 000

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

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

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

Wethouder J.W.H. Hodinius:
Economie, Jeugd‐ en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs,  
Cultuur en Toerisme

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

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

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

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

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

aan de orde is.
 
 Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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Dit voorjaar wil onze waarnemend 
burgemeester Dion Schneider zijn ken‐
nismaking met verenigingen, onder‐
nemers en organisaties in Simpelveld 
voortzetten. Door de Coronamaatrege‐
len kon hij nog niet op bezoek komen, 
maar gelukkig is daar nu weer gelegen‐
heid voor. 
Dion Schneider: “Ik wil graag de 
mensen van Simpelveld en Bocholtz ein-
delijk leren kennen. Hoe kan dat beter 
dan via verenigingen, organisaties en 
ondernemers die wonen en leven in alle 
kernen van onze gemeente. Ik verheug 
me op alle ontmoetingen.”

In gesprek
Wil jouw vereniging graag in gesprek 
met waarnemend burgemeester Dion 
Schneider, elkaar leren kennen, praten 
over toekomstplannen of andere 
zaken? Geef dit dan door via bestuur@
simpelveld.nl of telefonisch via 045 
5448301. Dan maken wij samen een 
afspraak.

Kennismaken met 
burgemeester Dion Schneider

Veel coronamaatregelen zijn verdwenen. Maar corona zelf is nog 
niet verdwenen, integendeel. Met de oplopende besmettingen is 
(zelf)testen nog steeds belangrijk. Gemeente Simpelveld helpt, met 
gratis zelftesten en mondmaskers voor inwoners met een minimum 
inkomen.
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, 
adviseert de Rijksoverheid om mensen in bepaalde situaties gebruik 
te maken van een zelftest. Zeker nu steeds meer kan. Mensen komen 
nu immers meer met elkaar in contact. Het regelmatig afnemen van 
een zelftest beperkt het aantal besmettingen. En dat bevordert het 
openhouden van de samenleving. Ook het dragen van mondkapjes 
blijft op sommige plekken (zoals in het openbaar vervoer) verplicht 
om verspreiding van het virus tegen te gaan. Inwoners met een laag 
inkomen kunnen financiële drempels ervaren voor het gebruik van 
zelftesten en mondkapjes. Daarom worden deze middelen beschik‐
baar gesteld.
Wethouder Thijs Gulpen vindt het belangrijk dat iedereen toegang 
heeft tot deze middelen: ‘We willen de financiële drempel voor het 
gebruik van een zelftest en mondkapje wegnemen. Het is immers 
belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van materialen die ons be-
schermen. Vooral nu de maatregelen versoepeld zijn. Maak er gebruik 
van indien het nodig is, voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid 
van anderen”.
U kunt per gezinslid 6 zelftesten en 6 mondmaskers bij ons gemeen‐
tehuis ophalen. We vragen geen registratie of bewijs, u kunt deze 
spullen zonder gegevensregistratie meenemen. De gratis zelftesten 
zijn bedoeld voor volwassenen. Kinderen krijgen gratis zelftesten al 

via hun school. Voor het ophalen van de testen en mondmaskers kunt 
u tijdens de openingstijden terecht in het gemeentehuis. 
Wij doen ons best om zo goed mogelijk in te schatten hoeveel testen 
en mondmaskers er nodig zullen zijn, maar er geldt op = op.

Gratis zelftesten voor minima in gemeente Simpelveld

Op 28 en 30 maart 2022 bent u van 
harte welkom bij twee bijzondere raads‐
vergaderingen, beide beginnen om 19.00 
uur in de raadszaal van het gemeente‐
huis. De aanleiding voor deze vergaderin‐
gen zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart jongstleden.

In de eerste vergadering van 28 maart 
2022 worden de geloofsbrieven van de 
nieuw te benoemen raadsleden onder‐
zocht en het verloop van de verkiezingen 
beoordeeld. In deze raadsvergadering zal 
waarnemend burgemeester Dion Schnei‐
der afscheid nemen van de vertrekkende 
raadsleden.

In de vergadering van 30 maart 2022 
wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstal‐
leerd. De installatie geschiedt door het 
afleggen van de eed of de verklaring en 
belofte door de nieuwgekozen raadsle‐
den.

Twee bijzondere 
raadsvergaderingen
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E Belangrijke telefoonnummers

 Alarmnummers

  Alarmnummer Ambulance/ 

Brandweer/Politie 112

 

In niet-levensbedreigende situaties

 Brandweer 0900 09 04

 Politie  0900 88 44

 Dierenambulance  088 811 3510

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

   Voor spoedgevallen na 17.00 uur  

en in weekend en op feestdagen

 Gemeentehuis (045) 544 83 83

 

Wachtdienst openbare werken 

 (spoed buiten kantooruren) 06 53 50 31 29

E Overige belangrijke telefoonnummers

 M. (Meld misdaad anoniem) 0800 70 00

 

Storingsnummers

 Nationaal storingsnummer 

  gas en stroom 0800 90 09

 Kabel (€ 0,10/min.)  0900 18 84

 Water  043 3090909

 

Telefonische hulpdiensten

 Kindertelefoon (gratis)  0800 04 32

 Korrelatie (€ 0,15/min.) 0900 14 50

 Sensoor (€ 0,05/min.) 0900 07 67

 Veilig Thuis 0800 20 00

 De Luisterlijn 088 0767 000

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

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

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

Wethouder J.W.H. Hodinius:
Economie, Jeugd‐ en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs,  
Cultuur en Toerisme

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

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

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

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

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

aan de orde is.
 
 Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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Vanaf donderdag 24 maart 2022 kunnen 
inwoners van de Rd4-gemeenten gratis 1m³ 
compost per huishouden afhalen bij de Rd4-
milieuparken. Rd4 verwacht compost te kun‐
nen verstrekken t/m zaterdag 2 april, maar 
hierbij geldt wel zolang de voorraad strekt.

Met het uitdelen van compost bedanken Rd4, 
gemeenten en Attero jaarlijks iedereen voor 
de inspanning om GFT‐afval en groenafval 
gescheiden aan te leveren. 

Compost wordt gemaakt van GFT-afval en is 
perfect geschikt als bodemverbeteraar voor 
de tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar 
voedt de bodem en stimuleert de groei van 
bloemen en planten op een milieuvriendelij‐
ke wijze. Gemengd met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten. 

Praktische informatie
De gratis compost kan vanaf donderdag 24 
maart worden afgehaald bij de Rd4‐milieu‐
parken in Brunssum, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Margraten, Rijckholt, Schinnen en 

Vaals. Neem een geldig legitimatiebewijs en 
uw milieupas mee. Dit mag ook de digitale 
milieupas uit de Milieu App zijn.
 
De compost dient ter plekke geschept te 
worden. Daarom is het handig om zelf een 
schep mee te nemen en iets waar de com‐

post in kan, zoals een emmer, kuip, stevige 
zak of aanhanger. Wanneer u de compost per 
aanhanger vervoert, vergeet dan niet om een 
afdekzeil mee te nemen. U riskeert anders 
onderweg een boete. 

Gratis compost bij Rd4-milieuparken

Bekendmaking 
Kompas
Het Algemeen Bestuur van Kompas, gemeen‐
telijk collectief voor werk, inkomen & zorg 
voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal 
en Beekdaelen, vergadert maandag 11 april 
2022 om 19.30 uur. Deze vergadering vindt 
digitaal plaats. Agenda en stukken liggen 6 
dagen voorafgaand aan de vergadering ter 
inzage bij bovengenoemde gemeenten. 
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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.

In het najaar van 2021 zijn binnen gemeente 
Simpelveld onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd op diverse locaties. Ter plaatse 
van de locaties Bocholtzerweg en Waalbroek 
dienen nog afrondende werkzaamheden uit‐
gevoerd te worden. Op de nieuwe asfaltver‐
harding wordt een rode coating aangebracht 
(ter plaatse van de fietspaden Bocholtzerweg 
en ter plaatse van het kruisingsvlak Waal‐
broek). De werkzaamheden zullen plaatsvin‐
den op: 
E  28 en 29 maart (fietspaden Bocholtzer‐

weg)
E  30 maart (kruisingsvlak Waalboek).

De werkzaamheden op de Bocholtzerweg 
worden in het verkeer uitgevoerd, met 
behulp van een verkeersregelaar. Zijstraten, 
aanliggende bedrijven en woningen blijven 
tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar 
houdt tijdens de uitvoering rekening met 
enige overlast (beperkte vertraging, aanwe‐
zigheid werkverkeer, losliggende steenslag). 
 
Voor de werkzaamheden ter plaatse van het 
kruisingsvlak Waalbroek wordt het betref‐
fende kruisingsvlak volledig afgesloten voor 
alle doorgaand verkeer gedurende boven‐
genoemde uitvoeringsperiode. Er wordt 

een omleidingsroute ingesteld. Tijdens de 
werktijden zijn de aanliggende inritten niet 
bereikbaar. Als u gebruik moet maken van 
uw voertuig, parkeer deze dan buiten het 
werkvak. Het werkvak blijft altijd bereikbaar 
voor voetgangers en fietsers met de fiets in 
de hand. Wij verzoeken u om tijdens werk‐
tijden niet op de rijbaan of in het werkvak te 
parkeren.

Aankondiging werkzaamheden Bocholtzerweg & Waalbroek
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Vanaf donderdag 24 maart 2022 kunnen 
inwoners van de Rd4-gemeenten gratis 1m³ 
compost per huishouden afhalen bij de Rd4-
milieuparken. Rd4 verwacht compost te kun‐
nen verstrekken t/m zaterdag 2 april, maar 
hierbij geldt wel zolang de voorraad strekt.

Met het uitdelen van compost bedanken Rd4, 
gemeenten en Attero jaarlijks iedereen voor 
de inspanning om GFT‐afval en groenafval 
gescheiden aan te leveren. 

Compost wordt gemaakt van GFT-afval en is 
perfect geschikt als bodemverbeteraar voor 
de tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar 
voedt de bodem en stimuleert de groei van 
bloemen en planten op een milieuvriendelij‐
ke wijze. Gemengd met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten. 

Praktische informatie
De gratis compost kan vanaf donderdag 24 
maart worden afgehaald bij de Rd4‐milieu‐
parken in Brunssum, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Margraten, Rijckholt, Schinnen en 

Vaals. Neem een geldig legitimatiebewijs en 
uw milieupas mee. Dit mag ook de digitale 
milieupas uit de Milieu App zijn.
 
De compost dient ter plekke geschept te 
worden. Daarom is het handig om zelf een 
schep mee te nemen en iets waar de com‐

post in kan, zoals een emmer, kuip, stevige 
zak of aanhanger. Wanneer u de compost per 
aanhanger vervoert, vergeet dan niet om een 
afdekzeil mee te nemen. U riskeert anders 
onderweg een boete. 

Gratis compost bij Rd4-milieuparken

Bekendmaking 
Kompas
Het Algemeen Bestuur van Kompas, gemeen‐
telijk collectief voor werk, inkomen & zorg 
voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal 
en Beekdaelen, vergadert maandag 11 april 
2022 om 19.30 uur. Deze vergadering vindt 
digitaal plaats. Agenda en stukken liggen 6 
dagen voorafgaand aan de vergadering ter 
inzage bij bovengenoemde gemeenten. 
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Officiële bekendmakingen en mededelingen
E  Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders 
van Simpelveld maakt bekend dat zij de vol‐
gende aanvragen voor een omgevingsvergun‐
ning, waarbij de reguliere voorbereidingspro‐
cedure van toepassing is, hebben ontvangen:

E Voor:  grondwerkzaamheden uitvoeren 
t.b.v. aanleg vakantiepark

 Locatie:  Kruinweg 2  
te 6369 TZ Simpelveld

 Datum ontvangst: 24 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐009663

E Voor: kappen Esdoorn
  Locatie:  Kruinweg 1b 58  

te 6369 TZ Simpelveld
 Datum ontvangst: 25 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐009987

E Voor:  aanbrengen verharding t.b.v. een 
terras en laad‐ en losplaats

  Locatie:  Kruinweg 1b 119  
te 6369 TZ Simpelveld

 Datum ontvangst: 27 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐009995

E Voor: realiseren balkon
  Locatie:  Jamarstraat 2  

te 6369 ED Simpelveld
 Datum ontvangst: 9 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐012014

E Voor:  constructieve wijziging  
bij de woning 

 Locatie:  Bombaard 7  
te 6351 MA Bocholtz

 Datum ontvangst: 2 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐010371

E Voor: inrit aanleggen 
 Locatie:  St. Nicolaasstraat 17 & 17a  

te 6369 XM Simpelveld
 Datum ontvangst: 3 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐013209

E Voor: koelcentrale plaatsen
 Locatie:  Kloosterplein 2  

te 6369 AW Simpelveld
 Datum ontvangst: 7 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐013273

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

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

Het college van burgemeester en wethouders 
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen om‐
gevingsrecht vergunning hebben verleend:

E Voor:  het gewijzigd gebruik voor opslag 
en diverse bouwwerken en de 
aanleg van waterbassins bij het 
agrarisch bedrijf

  Locatie: Wijnstraat 7, 6369 GJ Simpelveld
 Verzenddatum: 11 maart 2022
 Dossiernummer: 2021‐022104

E Voor:  het verleggen van een voetpad 
Broek ongenummerd te Bocholtz.

 Locatie:  Broek kadastraal bekend  
M nummer 572

 Verzenddatum: 16 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐004963

E Voor:  constructieve wijziging bij de  
woning 

 Locatie: Bombaard 7, 6351 MA Bocholtz
 Verzenddatum: 16 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐010371

E Voor:  het (ver) plaatsen van een stand‐
beeld hoek Wilhelminastraat ‐  
Dr. Nolensstraat te Bocholtz 

 Locatie: Wilhelminastraat te Bocholtz
 Verzenddatum: 16 maart 2022
 Dossiernummer: 2021‐003865

E Voor: kappen berk 
 Locatie:  Vinkedelstraat 1 te 6369 BT 

Simpelveld
 Verzenddatum: 16 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐005278

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

voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg 
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐
mond. Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden getroffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt 
door de griffie van de rechtbank geïnfor‐
meerd over de hoogte van het griffierecht en 
de wijze van betaling.
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Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twitter, Facebook
en Instagram

E  Voornemen ambtshalve uitschrij-
ving uit de basisregistratie perso-
nen van de gemeente Simpelveld 
(BRP)

Ten aanzien van de onderstaande persoon 
zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 
onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshal‐
ve uitschrijving uit de BRP van de gemeente 
Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling 
Dienstverlening is gebleken dat genoemde 
persoon niet heeft voldaan aan de verplich‐
ting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In 
dit artikel staat dat de burger verplicht is om 

binnen vijf dagen voor vertrek naar het bui‐
tenland hiervan schriftelijk aangifte te doen 
bij het college van burgemeester en wethou‐
ders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 
van de Algemene wet bestuursrecht geeft de 
gemeente de mogelijkheid om het voorne‐
men ambtshalve uitschrijving te publiceren 

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

Belanghebbende kan ten aanzien van dit 
voornemen tot 14-04-2022 schriftelijk een 

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

 Naam geboortedatum datum uitschrijving
* Szydłowski  07-03-1990 16-03-2022

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

Het college van burgemeester en wethou‐
ders van Simpelveld maakt bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlen‐
gen met een termijn van maximaal 6 weken:

E Voor: Kappen 4 bomen achtertuin
 Locatie:  Gillissenstraat 3  

te 6369 ER Simpelveld
 Dossiernummer: 2022‐002563
 
Door dit besluit is 26 april 2022 de nieuwe 
uiterste beslisdatum. 

E Voor: Kappen 1 beuk in voortuin
 Locatie:  Wijnstraat 4  

te 6369 GJ Simpelveld 
 Dossiernummer: 2022‐003197

Door dit besluit is 2 mei 2022 de nieuwe 
uiterste beslisdatum. 

Nieuws van Sportclub’25
Statuten Goedgekeurd
Zoals verwacht werd in de aan-
gekondigde ledenvergadering op 
zaterdag 12 maart jl. het vereiste 
aantal aanwezige leden van 2/3 
niet behaald. Na sluiting van de 
vergadering werd om 17 uur de 
eveneens tijdig aangekondigde 
Buitengewone Algemene Leden-
vergadering uitleg gegeven over 
de wijzigingen in de nieuwe sta-
tuten, bestond er gelegenheid tot 
vragen stellen en werden de sta-
tuten uiteindelijk met unanieme 
stem aangenomen. De nieuwe 
statuten zullen ingaan op het 
moment dat de Akte wordt verle-
den bij notariskantoor Hendriks, 
Fleuren Zuyd.

Succesvolle Ladies Night
Afgelopen vrijdag vond de eerste 

Ladies Night van Sportclub’25 
plaats. Maar liefst 18 teams stre-
den tijdens deze (pub)quiz om 
de hoogste eer te behalen.
In een bomvol clubhuis was het 
dan ook uitermate gezellig en op-
nieuw een super evenement op 
het palmares worden bijgeschre-
ven. Onze dank gaat uit naar Na-
talie Coerver van Natalie’s Salon 
die de hoofdprijzen belangeloos 
ter beschikking stelde.

35+ Heren in actie
Nadat vorige week de heren van 
het 35+ voetbal weer van start 
zijn gegaan met de eerste ronde 
bij Roodgroen LVC, is het ko-
mende vrijdag, 25 maart, de 
beurt aan Sportclub’25 om de 
speelronde te organiseren. Nog 
vers in het geheugen staat de 
sportieve ontmoeting van afge-
lopen najaar waarbij het buiten 
de sportieve prestatie ook nog 
gezellig bleef in clubhuis De 
Sjans. In deze ronde ontmoeten 
Sportclub’25 de mannen van SV 
Simpelveld, Zwart Wit Eys, VV 
Partij en Rood Groen LVC

Nieuw Sportclub Sjaal

De Supportersclub in nieuwe for-
matie is inmiddels voortvarend 
van start gegaan en heeft als eer-
ste gadget een nieuwe versie van 
de alom bekende Sportclub’25 
Sjaal uitgebracht. De Sjaal kent 
aan 1 zijde de tekst ‘Sportclub’25’ 
en aan de andere zijde de Sport-
club slogan: “Jeweun Sjport-
kloeb’. Ook ons logo en mascotte 
Toppie ontbreken natuurlijk 
niet. Inmiddels zijn al talrijke 
exemplaren van eigenaar gewis-
seld! Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij Dion Derwall en 
worden voor de prijs van € 10,00 
gelukkige eigenaar van deze 
prachtige Supporterstool.

Club van 50 groeit!
Inmiddels meer dan 85 leden 
hebben de weg gevonden naar de 
Club van 50 van onze vereniging. 
Doel van de commissie Club 
van 50 is dan ook de 100 te gaan 
aantikken.
Onlangs heeft de Club van 50 
haar leden geraadpleegd en kon 
er gekozen worden uit een drietal 
initiatieven. Met overduidelijke 
meerderheid kozen de leden van 
de Club van 50 er voor om een 
heus scorebord aan het hoofd-
veld te gaan plaatsen. De eerste 
contacten zijn inmiddels gelegd 
zodat op niet al te langer termijn 

s p o r t n i e u w ss p o r t n i e u w s
het wedstrijdverloop nog beter 
gevolgd kan worden.
De Club van 50 is een initiatief 
van een aantal betrokken leden 
die hiermee een extra financiële 
ruimte willen creëren en daar-
mee vooral als doel hebben za-
ken te financieren die voor de 
gehele vereniging van belang 
zijn en waar dus ook iedereen 
van meeprofiteert. Het is duide-
lijk niet de bedoeling dat deze 
gelden in de reguliere begroting 
verdwijnen. Zo zijn is in het ver-
leden onder meer geïnvesteerd in 
de kleedlokalenrenovatie, Over-
kapping van het terras, Beamer, 
Tv’s, aankleding clubhuis en 
terrasmeubilair.
Wilt u het 100e lid worden: aan-
melden kan altijd bij René Evers.

Uitslagen:
Sportclub’25 1 - Geusselt Sport  0-1
KVC Oranje 2 - Sportclub’25 2 0-5
SV Geuldal 3 -Sportclub’ 25 3 2-3
Sportclub’25 G1 - SV Meerssen G1 2-4
Sportclub’25 vet- Bekkerveld vet  0-4 

Programma:
25 maart
Heren 35+ - LVC, Partij, ZW EIJS,  

SV s Veld
26 maart
SV Heythuysen G3 -  Sportclub’25 G1
VV Keer Vet – Sportclub’25 Vet
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Officiële bekendmakingen en mededelingen
E  Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders 
van Simpelveld maakt bekend dat zij de vol‐
gende aanvragen voor een omgevingsvergun‐
ning, waarbij de reguliere voorbereidingspro‐
cedure van toepassing is, hebben ontvangen:

E Voor:  grondwerkzaamheden uitvoeren 
t.b.v. aanleg vakantiepark

 Locatie:  Kruinweg 2  
te 6369 TZ Simpelveld

 Datum ontvangst: 24 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐009663

E Voor: kappen Esdoorn
  Locatie:  Kruinweg 1b 58  

te 6369 TZ Simpelveld
 Datum ontvangst: 25 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐009987

E Voor:  aanbrengen verharding t.b.v. een 
terras en laad‐ en losplaats

  Locatie:  Kruinweg 1b 119  
te 6369 TZ Simpelveld

 Datum ontvangst: 27 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐009995

E Voor: realiseren balkon
  Locatie:  Jamarstraat 2  

te 6369 ED Simpelveld
 Datum ontvangst: 9 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐012014

E Voor:  constructieve wijziging  
bij de woning 

 Locatie:  Bombaard 7  
te 6351 MA Bocholtz

 Datum ontvangst: 2 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐010371

E Voor: inrit aanleggen 
 Locatie:  St. Nicolaasstraat 17 & 17a  

te 6369 XM Simpelveld
 Datum ontvangst: 3 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐013209

E Voor: koelcentrale plaatsen
 Locatie:  Kloosterplein 2  

te 6369 AW Simpelveld
 Datum ontvangst: 7 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐013273

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

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

Het college van burgemeester en wethouders 
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen om‐
gevingsrecht vergunning hebben verleend:

E Voor:  het gewijzigd gebruik voor opslag 
en diverse bouwwerken en de 
aanleg van waterbassins bij het 
agrarisch bedrijf

  Locatie: Wijnstraat 7, 6369 GJ Simpelveld
 Verzenddatum: 11 maart 2022
 Dossiernummer: 2021‐022104

E Voor:  het verleggen van een voetpad 
Broek ongenummerd te Bocholtz.

 Locatie:  Broek kadastraal bekend  
M nummer 572

 Verzenddatum: 16 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐004963

E Voor:  constructieve wijziging bij de  
woning 

 Locatie: Bombaard 7, 6351 MA Bocholtz
 Verzenddatum: 16 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐010371

E Voor:  het (ver) plaatsen van een stand‐
beeld hoek Wilhelminastraat ‐  
Dr. Nolensstraat te Bocholtz 

 Locatie: Wilhelminastraat te Bocholtz
 Verzenddatum: 16 maart 2022
 Dossiernummer: 2021‐003865

E Voor: kappen berk 
 Locatie:  Vinkedelstraat 1 te 6369 BT 

Simpelveld
 Verzenddatum: 16 maart 2022
 Dossiernummer: 2022‐005278

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

voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg 
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐
mond. Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden getroffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt 
door de griffie van de rechtbank geïnfor‐
meerd over de hoogte van het griffierecht en 
de wijze van betaling.
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27 maart
RKFC Lindeheuvel/ Heidebloem 1 

– Sportclub’25
Sportclub’25 2 – VV Hellas 2
Sportclub’25 3 – RKMVC 3
ST Sportclub’25/ SV S’veld VR 1 – 

RKHBS VR2

Nieuws van WDZ
Paasactiviteit
In het Paasweekend staat er op 
zaterdag 16 april van 11.00 uur 
tot 12.30 uur weer een leuke 
activiteit voor de WDZ jeugd 
gepland. 
Voor de bambini t/m de jeugd 
van de O8 staat het enige echte 
WDZ-Paasspellencircuit op het 
programma. Hierbij zal zeer ze-
ker het paaseieren rapen en een 
bezoekje van de Paashaas niet 
ontbreken. 
De jeugd van de O9 t/m de O13 
gaat zich vermaken met een 
leuke voetbalactiviteit. Het alom 
bekende spel ‘slagbal’ wordt aan-
gepast tot het enige echte, eigen 
WDZ-Paasbal! Wij zijn weleens 
benieuwd wie van the kids een 
échte homerun kan schieten! We 
spelen het spel in toernooivorm 
waaraan we met vier gemengde 
teams willen gaan deelnemen!
Natuurlijk is er aansluitend nog 
even een mogelijkheid tot eier-
tietsje. Het zal vooral een sportie-
ve en gezellige activiteit worden! 
Jij komt toch zéker ook? Overleg 
even met papa en mama en geef 
je maar snel op via de teamapp! 
Broertjes en zusjes zijn eveneens 
welkom. Deze coole activiteit wil 
je toch WDZéker niet missen!

Titelkandidaat
Op donderdagavond speelt het 
tweede team tegen de bijna on-
genaakbare koploper in de twee-
de reserveklasse, SV Meerssen 2. 
De mannen uit Meerssen hebben 
tot heden de volle buit uit negen 
wedstrijden.
Op zondagmiddag neemt WDZ 
1 het op tegen een kandidaat 
voor het kampioenschap in de 
derde klasse A. De fusieclub 
Maastricht-W komt op bezoek. 
Op het sportpark West in Maas-
tricht werd nipt verloren. De 
mannen van de Bocholtzerheide 
kwamen van een 2-0 achterstand 
nog terug op 2-1, maar voor de 
gelijkmaker bleek de tijd te kort.
WDZ 4 gaat naar de Heerlerbaan 
om tegen middenmoter RKHBS 
te spelen. Met slechts twee ver-
liespunten heeft WDZ zeker 
nog titelaspiraties. Dat kan ook 
gezegd worden van de vrouwen. 
Ook zij spelen tegen een mid-
denmoter, de reserves van de 
LHC-UOW ’02 combinatie.

Raadsverkiezingen
De verkiezingen voor de ge-
meenteraad zijn achter de rug 
en net zoals in de sport kennen 
ook de verkiezingen winnaars 
en verliezers. WDZ feliciteert in 
elk geval de winnaars. Nu is het 
zaak voor het vormen van een 
goede coalitie met op de eer-
ste plaats hart voor de gemeen-
schap in Simpelveld en Bocholtz. 
Zoals alle verenigingen vraagt 
WDZ aandacht voor behoud en 
versterking van het verenigings-
leven. De verenigingen niet zien 
als puur onkostenposten, maar 
als onmisbaar cement voor de 
gemeenschapszin en trefpunt 
voor jong en oud uit onze woon-
kernen. We hopen op sterke aan-
dacht voor gezondheidsbevorde-
ring door bewegen, op voor het 
ledental passende en volgens de 
norm van de sportbond onder-
houden sportaccommodaties 
en ondersteuning in het werven 
en behouden van onze vrijwil-
ligers. Hiervoor is een sterke 
daadkracht nodig en helpen ons 
alleen mooie woorden tijdens de 
Nieuwjaarstoespraak niet. 

Programma
Woensdag 23 maart
JO11-1: WDZ - Kerkrade-West 2 18.30
Donderdag 24 maart
2e: WDZ - SV Meerssen 20.00
Zaterdag 26 maart
JO17-1: Bekkerveld 3 - WDZ 15.15
JO15-1: WDZ - SV Meerssen 13.00
JO13-1: WDZ - KVC Oranje  13.15
JO12-1JM: WDZ - Krijtland 2 11.30
JO11-1: WDZ - ESB ‘19  11.30
JO10-1JM: WDZ - Langeberg 3 11.00
JO9-1JM: KVC Oranje - WDZ  09.00
JO9-2: WDZ - VV Hellas 1 10.30
JO8-1JM: WDZ - Hoensbroek 09.30
JO8-2: FC Landgraaf 1 - WDZ  09.30
JO7-1JM: Krijtland - WDZ  09.30
JO7-1JM: WDZ - ESB ‘19 2 09.40
JO7-1JM: Heer 3 - WDZ  09.50
JO7-2JM: WDZ 2 - Voerendaal 4 09.30
JO7-2JM: Schaesberg - WDZ 09.40
JO7-2JM: WDZ - R.Gr. LVC’01 1 09.50
Vet: WDZ - Zwart Wit ‘19 17.00
Zondag 27 maart
1e: WDZ - vv Maastricht West  14.30
3e: SV Hulsberg - WDZ  11.45
4e: RKHBS - WDZ  10.00
5e: WDZ - RKSVB 3 10.30
VR1: WDZ - LHC/UOW’02 2 10.30

Uitslagen
1e: WDZ - Walram 3-1
JO17-1: FC Hoensbroek - WDZ 3-0
JO15-1: Sportclub Jekerdal 2 - WDZ 5-1
JO13-1: WDZ - UOW ‘02 2 0-2
JO12-1JM: UOW ‘02 - WDZ  3-5
Ve: WDZ - vv Hellas 1-2
1e: Wijnandia - WDZ  0-3
2e: WDZ - Weltania  1-0
3e: Heer 4 - WDZ 3 5-0
4e: V.V. Schaesberg 3 - WDZ  1-5
5e: WDZ - V.V. Schaesberg 4 3-4
VR1: WDZ - V.V. Schaesberg 2  0-0

Nieuws van sv Simpelveld
Uitslagen:
1e: FC Landgraaf – SV Simpelveld 1-4
3e: RKSVB – ST SVS/ZW’19 afg.
VR1: SVME – ST SVS/Sc’25 afg.

Programma:
Dinsdag 22 maart: 
2e: Keer – SV Simpelveld 20.00
Zondag 27 maart:
1e: SV Simpelveld – Sp. Jekerdal 14.30
2e: ST SVS/ZW’19 – RKUVC 11.00
3e: ST SVS/ZW’19 – Chevremont 11.00
VR1: ST SVS/Sc’25 – RKHBS 10.00

Nieuws van SJO ESB’19
Uitslagen:
JO19-1: ESB’19 – VV Alfa Sport 1-0
JO17-1: ESB’19 – Schinveld afg.
JO14-1: ESB’19 – Sportclub Jekerdal 0-5
JO13-1: ESB’19 – FC Hoensbroek 3-6
JO12-1: Schimmert – ESB’19 0-1
JO12-2: FC Landgraaf – ESB’19 7-0
JO11-1: ESB’19 – UOW’02 2-7
MO17-1: Boeimeer – ESB’19 3-2

Programma:
Donderdag 24 maart: 
JO17-1: FC Hoensbroek - ESB’19 19.00
Zaterdag 26 maart:
JO19-2: ESB’19 – FC Landgraaf 11.30
JO15-1: ESB’19 – RKHBS 12.30
JO13-1: UOW’02 – ESB’19 12.30

JO12-1: ESB’19 – Groene Ster 12.00
JO12-2: Bekkerveld – ESB’19 10.45
JO11-1: WDZ – ESB’19 11.30
JO10-1: ESB’19 – DVO 10.00
JO10-2: De Ster – ESB’19 10.15
JO10-3: UOW’02 – ESB’19 09.45
JO9-1: Sporting Heerlen – ESB’19 10.00
JO9-2: ESB’19 – Rood Groen 10.00
JO8-1: ESB’19 – UOW’02 09.30
JO8-2: RKSVB – ESB’19 10.00
JO7-1: Weltania – ESB’19 09.00
JO7-2: WDZ – ESB’19 09.30
JO7-3: ESB’19 – De Leeuw 10.00
MO17-1: ESB’19 – SC ‘t Zand 13.30

Nieuws van BBC’77
Kampioenen
Bloed, zweet en tranen, een ge-
scheurde achillespees, kapotte 
schouders, een bolle buik en co-
rona. Ondanks alles hebben BBC 
1 en BBC2 het toch geflikt om 
kampioen te worden! Gelukkig 
hebben we nog een paar maan-
den om weer fit te worden en 
te promoveren naar de 2e en 3e 
divisie. Maar eerst tijd voor een 
feestje! En bij promotie hoort 
natuurlijk een officiële receptie 
de datum en tijd hiervoor volgen.

BBC 1 kampioen in 3e divisie
BBC 2 kampioen in 4e divisie 
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Openingstijden:
Ma. t/m do. 12.00 - 23.00

vr.+za. 12.00 - 02.30
zo. 12.00 - 23.00

Oranjeplein 1a, Simpelveld
Friture Oranje PleinFriture Oranje Plein

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

045 - 5446624

KoppelKoppel
menu:menu: 6,-

Malu en Carlo uit 
Brazilië (deel 4) 
Está bem, alles goed, daar in 
Nederland?
Net zoals jullie in Nederland spe-
len wij heel graag, hier in Brazi-
lië. Alleen jammer dat we niet zo 
veel speelgoed in de winkel kun-
nen kopen. Want dat is best duur. 
En we hebben het geld hard no-
dig, zegt onze mamma, om eten 
te kopen. Maar daarom niet ge-
treurd, je kunt ook leuk spelen 
zonder duur speelgoed.
Een voetbal kun je maken uit een 
steen, een paar oude lappen stof 
en bananenbladeren. Gemakke-
lijk genoeg. Soms stuitert die bal 
een beetje raar, maar goede voet-
ballers zoals wij Brazilianen kun-
nen dat hebben. En in je eentje 
kun je spelen met een piao, een 
tol. Soms doen we wedstrijdjes 
wie de tol het langst kan laten 
draaien. 

Een heel leuk spelletje is ‘vivo ou 
morto’, levend of dood. Klinkt 
een beetje eng, maar is heel gaaf. 
Eén kind is de leider en die roept 
‘vivo’ of ‘morto’. Bij ‘vivo’ moet 
je je zo veel als mogelijk strek-
ken, bij ‘morto’ moet je snel op je 
hurken gaan zitten. Wie het fout 
doet of wie de laatste is, is af. En 
als leider mag je de anderen fop-
pen, door ‘vivo’ te roepen, maar 
dan zelf op de hurken te gaan zit-
ten. Of andersom, natuurlijk.
Je kunt in Simpelveld en Bo-
choltz nog steeds op zoek gaan 
naar voorwerpen uit Brazilië, kijk 
maar eens op www.de-pelgrim.
nl/speurtocht-voor-kinderen/. 
En hopelijk vind je mensen die 
je per gevonden voorwerp wil-
len sponsoren. Dan help je Vas-
tenactie om ervoor te zorgen dat 
we mogen blijven wonen waar 
we nu wonen en dat onze ouders 
daar kunnen blijven boeren. 
Até a próxima vez, tot de vol-
gende keer!

Wandel voor  
een ander
WITTEM - Pelgrimsoord Klooster 
Wittem organiseert samen met 
de landelijke Vastenactie elke 
week van Aswoensdag tot Pasen 
een sponsorwandeling van ca.14 
kilometer rond Wittem ten bate 
van de landrechten van de arme 
bevolking in Guatemala en Bra-
zilië. ‘Wandelpater’ Henk Erink-
veld gaat op pad en iedereen die 
met hem meeloopt, is welkom.

Het wandelprogramma dat van-
af nu nog rest, is als volgt:
4.  Donderdagmiddag 24 maart: 

naar een wegkruis bij Epen. 
5.  Woensdagmorgen 30 maart: 

naar het kruiswegpark bij het 
voormalige Missiehuis te Ca-
dier en Keer. 

6.  Donderdagmiddag 7 april: via 
de Lourdesgrot van Eys naar 
het Mariaparkje te Eyserheide

7.  Woensdagmorgen 13 april: 
naar het kruiswegpark en 
Lourdesgrot bij Vijlen.

Vertrek op woensdagmorgen: 

8.00 uur, na het morgengebed. 
Vertrek op donderdagmiddag: 
14.00 uur vanuit Scala, de ont-
moetingsruimte van Klooster 
Wittem. Het is niet altijd nodig 
de hele afstand te lopen als u dat 
wat veel is. Vaak kunt u terug met 
de bus (denk dan aan buskaart 
en mondkapje!).

De gelopen kilometers kunt u 
laten registreren op een speciale 
actiewebsite van de Vastenactie 
en zo dragen de deelnemers bij 
aan een 30.000 km lange tocht 
door Latijns-Amerika, samen 
met wandelaars uit het hele land 
die deelnemen aan deze sponsor-
tocht. Van de wandelaars wordt 
gevraagd € 25,- te doneren voor 
de projecten van de Vastenactie 
(maar dit is niet verplicht); even-
tueel kunt u hiervoor een spon-
sor zoeken.

Voor meer informatie en opgave 
kunt u terecht op de websites 
www.kloosterwittem.nl/wandel-
vooreenander  en www.vasten-
actie.nl/wandel-voor-een-ander.
U kunt ook bellen naar de recep-
tie van het klooster: 043 4501741

Inloopconcert 
Klooster Wittem
WITTEM - Op zondagmiddag 
3 april geven Frans Jespers en 
Erika Tieleman een concert in 
de Kloosterkerk in Wittem. Ze 
spelen respectievelijk op orgel/
piano en cello/piano.  Hun mu-
ziek wordt afgewisseld met be-
zinnende teksten over en rond 

de Veertigdagentijd. Het is een 
inloopconcert: u kunt  binnen-
lopen wanneer u wilt en blijven 
luisteren zolang u wilt. Hartelijk 
welkom.
Tijd: zondag 3 april, 14.00 tot 
16.00 uur
Plaats: Kloosterkerk Wittem
Toegang: vrije gave
Klooster Wittem, Wittemer Allee 
34, 6286 AB Wittem, 
www.kloosterwittem.nl
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Zij-Actief Bocholtz
Mededelingen
• Donderdag 10 maart was de 
Jaarvergadering over 2021. Tij-
dens deze druk bezochte jaarver-
gadering zijn de afdelingsstatu-
ten goed gekeurd. Het bestuur 
moest afscheid nemen van Netty 
Ernes als penningmeester omdat 
de 9 jaar (maximaal) bereikt zijn.  
Christine Soons gaat de functie 
van penningmeester vervullen. 
Ook hebben wij een nieuwe as-
pirant bestuurslid, Jose Bessens- 
Noppers binnen het bestuur mo-
gen verwelkomen. Wij vinden 
het fijn dat beide dames deze 
functies gaan vervullen.
In de pauze werd iedereen getrac-
teerd op koffie/thee met “non-
nevot” en om in de stemming te 
blijven sloten we de avond af met 
een optreden van buuttereedner 
Hub Schwanen met d’r ‘Petrus 
aan de himmelpoatz’. Wij kun-
nen terugkijken op een mooie en 
gezellige avond
• Bloemschikken bij ‘Uniek van 
Bente’. Op dinsdag 12 en donder-
dag 14 april. Voor donderdag 14 
april zijn nog 2 vrije plekken. 
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 gaan wij met 
28 vrouwen naar de bioscoop in 
Kerkrade. Dit jaar heeft ZijAc-
tief Limburg gekozen voor een 
Spaanse film Madres Paralelas 
(Parallel Mothers) 

• Maandag 11 april is de Paas-
viering in café Oud Bocholtz. 
Dit jaar ‘tietsjen’ wij een eitje en 
gaan we genieten van paasbrood. 
Aansluitend een gezellige nazit. 
Let op!! Wij geven iedereen eerst 
de gelegenheid om maandag om 
19.00 uur de H.Mis bij te wonen 
in onze parochiekerk en daarna 
starten wij de bijeenkomst om 
20.00 uur in café Oud Bocholtz. 

Leden die zich opgegeven heb-
ben tijdens de jaarvergadering 
hoeven zich nu niet nogmaals 
aan te melden. Leden die niet 
op de jaarvergadering waren en 
naar de Paasviering willen ko-
men, dienen zich vóór maandag 
4 april op te geven bij Gerda Bas-
tin, Oude smedestaat 4 te Bo-
choltz. Tel 045-5443347. 
fransgerda@kpnplanet.nl
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Internet: www.carxpert-joostvancan.nl
E-mail: info@joostvancan.nl

Joost van Can

Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld

v a n  p e r s o n e n a u t o ’ s ,  b e d r i j f s w a g e n  &  c a m p e r s
V e r v a n g e n d  v e r v o e r.

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

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

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

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

SIMPELVELD - Heeft uw hart voor 
de ouder wordende mens en ziet 
u zichzelf wel samen met onze 
klanten en bewoners wandelen, 
een spelletje doen, koffie serve-
ren of een maaltijd voorberei-
den? Lees dan snel verder.

Dagbesteding de Rode Beuk
De meeste mensen willen zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis 
wonen. Maar wellicht heeft men 
moeite met de dagen te vullen, 
voelt men zich eenzaam en is een 
steuntje in de rug nodig omdat 
er soms ook geheugenproble-
men zijn of lichte persoonlijke 
zorg nodig is. Een dagbesteding 
buitenshuis kan dan uitkomst 
bieden. Dagbesteding biedt 
een afwisselend programma 
met aangepaste activiteiten in 
groepsverband. De dag krijgt op 
een prettige manier invulling. 
Daarnaast kan het helpen een 
sociaal isolement te doorbreken.

Welzijn
In dagbesteding de Rode Beuk 
worden activiteiten georgani-
seerd voor zowel klanten van de 
dagbesteding als ook voor bewo-

Dagbesteding De Rode Beuk in Simpelveld 
zoekt vrijwilligers

ners die kleinschalig wonen bin-
nen de Rode Beuk. Hierbij is al-
tijd een beroepskracht aanwezig.

Om hierbij te ondersteunen zijn 
wij op zoek naar mensen, jong en 
oud, die het leuk vinden om op 
een creatieve manier bezig te zijn 
met ouderen. Dat kan op allerlei 
manieren; ondersteunen bij de 
maaltijden, activiteiten organise-
ren en nog veel meer. Wij zoeken 
vrijwilligers die graag met men-
sen omgaan en begrip hebben 
voor de speciale zorg die gebo-
den moet worden.  Wij zorgen 
daarbij voor een inwerkperiode 
en goede begeleiding.

De dagbesteding de Rode Beuk 
is het ontmoetingscentrum van 
Simpelveld, waar ook de hele 
buurt en het verenigingsleven 
samen kan komen om elkaar te 
ontmoeten. Lijkt het u leuk om 
uw steentje bij te dragen als vrij-
williger bij de dagbesteding in de 
Rode Beuk? Neem dan contact 
op met: vrijwilligerscoördinator 
Tiny Smeijsters, 06-22786696 of 
stuur een mail naar: 
vrijwilligerswerk@mgzl.nl

EYS - De dag begint met een H. 
Mis in de H. Agatha kerk met 
aansluitend een receptie.
Willen andere verenigingen reke-
ning houden met deze datum bij 
het plannen van hun activiteiten.
Details worden later bekend ge-
maakt. We nodigen dames die 
houden van zingen uit om ge-
woon eens naar een repetitie te 
komen op dinsdagavond om 
20.00 u in het patronaat, Wezel-
derweg 14 te Eys. Samen zingen 
en daarvan genieten is niet aan 
dorpsgrenzen gebonden, dus 

schroom niet en gun jezelf dit 
plezier. Misschien is het ook een 
goed idee om eens te komen luis-
teren in de kerk te Eys.
Op zondag 3 april zingt het da-
meskoor tijdens de H.Mis van 
9.45 u.
Met Pasen, 17 april zingen we sa-
men met het kerkelijk zangkoor 
meerstemmig tijdens de H. Mis 
van 11 uur.
Voor meer informatie kunt u 
ook mailen naar 
dameskooroctavia.eys@gmail.com

Dameskoor Octavia te Eys viert op zondag  
10 juli 2022 haar 70 jarig jubileum

Alzheimercafe 
Gulpen-Wittem 
opent haar deuren
GULPEN-WITTEM - Na maanden 
van de onvermijdelijke Corona-
sluiting is het nu de hoogste tijd 
om vol enthousiasme te openen 
en ons programma 2022 te star-
ten. Een aparte flyer met het jaar-
programma is in de gemeente 

Gulpen-Wittem huis-aan-huis 
rondgebracht.
 
De eerste bijeenkomst van dit 
jaar zal zijn op 30 maart 2022. 
Die middag zal de zorgmakelaar 
van TriaCura spreken over het 
thema ‘De rol van zorgmakelaars 
bij Alzheimer/Dementie’. De 
zorgmakelaar zal ook ingaan en 
uitleg geven over de vele afkor-
tingen die gehanteerd worden 
binnen de gezondheidszorg en 
de zorgwetten waarmee men te 
maken krijgt. Na de pauze is er 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het maken van een 
persoonlijke afspraak aan de 
deskundige.
 
Het Alzheimercafé Gulpen-Wi-
tem is een initiatief van stichting 
‘Leven naast de brouwerij  in 
samenwerking met ‘Alzheimer 
Nederland’. De entree is gratis 
incl. koffie/thee. Vanaf 13.15 uur 
zijn de deuren open. Om 13.30 
uur start het programma dat 
rond 15.30 uur wordt afgesloten. 
Plaats: gemeenschapshuis ’t Gul-
per Hoes, Rosstraat 5 te Gulpen.
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Presentatie fotoboek
WITTEM - Op donderdagavond 31 
maart presenteren Guus en Ma-
rina Reinartz in Klooster Wit-
tem hun nieuwste fotoboek: de 
Geul – een grensoverschrijdende 
schoonheid. In het boek nemen 
ze u mee, wandelend langs de 
Geul vanaf de bron op de grens 
van Duitsland en België, tot aan 
de monding in de Maas bij het 
gehucht Voulwammes. Guus en 
Marina volgden ook de zijrivie-
ren van de Geul, zoals de Eyser-
beek en natuurlijk de Gulp. Ze 
legden niet alleen indrukwek-
kende natuurlandschappen vast, 
maar ook verrassende dorpsge-
zichten en de rijke flora en fauna 
langs en in de rivier. Guus en 
Marina Reinartz zijn twee be-
vlogen fotografen. Ze voelen zich 
impressionisten, die met grote 
zintuigelijke ontvankelijkheid de 
sfeer van een moment proberen 
te vast te leggen. Natuur én mens 
of cultuur zijn hun inspiratie-
bronnen. Ze maakten al verschil-
lende prachtige fotoboeken. Met 
‘de Geul’ hebben ze hun voor-
gaande werk zo mogelijk over-
troffen. Iedereen die houdt van 
het Limburgse landschap – of die 
de schoonheid ervan misschien 
wat beter wil leren kennen – is 
hartelijk welkom op 31 maart in 
Klooster Wittem. Natuurlijk is 
op deze avond het boek ook te 
koop. Het kost € 29,95.
Tijd: 19.30 – 21.00 uur.
Plaats: Scala – de ontmoetings-
ruimte van Klooster Wittem
Wittemer Allee 34, Wittem
Graag vooraf aanmelden, via 
www.kloosterwittem.nl/Agenda 
of telefonisch: 043 450 1741 (da-
gelijks van 9.00 tot 17.00 uur).

Uitvoeringsdatum 
‘Krönungsmesse 
Vaals’ wijzigt!
VAALS - Door de onzekerheden 
en gevolgen van de voorliggende 
Corona-pandemie ziet bestuur 
en organisatiecomité “Krö-
nungsmesse Vaals” zich genood-
zaakt de geplande uitvoering van 
19 juni a.s. te verplaatsen naar 
zondag 25 juni 2023.

Dit besluit werd genomen door 
de almaar krapper wordende 
muzikale- en opbouwtechnische 
voorbereidingstijd, als gevolg 
van de ook nu nog gedeeltelijk 
geldende beperkende Corona-
maatregelen. Maatregelen die 

niet alleen voor het koor gelden 
maar ook voor meerdere bij deze 
uitvoering medewerkende mu-
sici en verenigingen die hierdoor 
ook noodgedwongen afzegden.
Uitstel is geen afstel. Er van over-
tuigd dat dit nieuwe uitvoerings-

Stichting TIP!
Vaals e.o. zoekt voor haar 

taallessen Nederlands iemand 
die naast Oekaraiens ook goed 
het Nederlands, Duits of Engels 
beheerst. Dit voor het op gang 
helpen (1-2 dagdelen) van onze 
vrijwilligers voor lessen NL aan 

Oekraiens-taligen. Contact 
stichtingtip@yahoo.com 

tijdstip weer een gedegen voor-
bereiding mogelijk maakt hopen 
wij u op zondag 25 juni 2023 bij 
de eerste feestelijke ‘Krönungs-
messe Vaals’ te mogen begroeten.
Kaartvoorverkoop wordt vooraf 
tijdig bekend gemaakt.
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Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor 
de steun en het medeleven die we 

hebben mogen ervaren bij het 
overlijden van mijn echtgenote, 
moeder, schoonmoeder en oma

Maria Vliegen-Drittij

De bloemen, kaarten en de vele troostende woorden 
zijn voor ons een grote steun geweest.

Een speciaal woord van dank aan kaplaan Shaiju  
voor de mooie uitvaartdienst.

Ger Vliegen
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden  
op zaterdag 26 maart 2022 om 19.00 uur in de  
parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere  

te Bocholtz.

SIMPELVELD - Na ruim twee jaar 
van onderbreking kunt u zon-
dag 27 maart weer luisteren naar 
mooie koormuziek van zang-
koor Harmonia. Daar waar het 
enigszins mogelijk en veilig was, 
hebben we gerepeteerd. De stem-
men moeten immers geoefend 
blijven. In diezelfde twee jaar 
is het koor      een 7-tal zangers 
ontvallen. We noemen de dames 
Mia Boltong, Wies Smeets en de 
heren Giel Steinschuld, Emile 
van Zandvoort, Hub Huits, Sjef 
Vrusch en Ad Leisten. Hiertoe 
wordt in de H. Mis van 27 maart 
de intentie opgedragen. Nog 
steeds staan er die lege stoelen in 
het repetitielokaal en denken we 
terug aan onze collega-zangers, 
die stuk voor stuk heel lang lid 
waren. En dat is natuurlijk een 
goed teken. Blijkbaar voelt men 
zich thuis bij Harmonia. Zingen 
is gezond voor lichaam en geest. 

Samen oefenen om iets moois te 
presteren. En dat samen wordt 
niet alleen tot stand gebracht in 
het musiceren. Je verheugt je om 
je collega-zangers te ontmoeten 
en drinkt samen een glaasje of 
legt een kaartje na de repetitie. 
Elkaar ontmoeten dat heeft ie-
dereen gemist. Of je nu bij de 
harmonie bent, de sportclub of 
het koor. We genieten ervan om 
mekaar weer te ontmoeten. 
Het is de moeite waard om, als 
u bijvoorbeeld tegen het einde 
van uw werkzame leven loopt, 
eens na te denken over een leuke 
invulling van de donderdag-
avond (onze repetitieavond). 
Er zijn ook diverse echtparen 
lid van Harmonia. Als u zingen 
kunt en noten kunt lezen is dat 
meegenomen, maar er is geen 
toelatingsexamen.
We genieten er zeker van, om u 
als sympathisant en kerkganger 

Kerkelijk Zangkoor Harmonia Simpelveld

weer te ontmoeten bij een mooie 
uitvoering. We gaan beginnen op 
zondag 27 maart met Die Kleine 
Orgelsolomesse van Joseph Hay-
dn, het gregoriaanse “Laetare 
Jerusalem”, Santo, In te Domini 
speravi en Signore delle cime.

Vervolgens doen we ons uiter-
ste best met oefenen, zodat u 
op paaszaterdag en 1e Paasdag 
wederom, zoals u gewend bent, 
van mooie gezang kunt gaan 
genieten.

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus 
Zondag 27 maart
H. Mis om 11.00 uur
Voor de Parochie

Woensdag 30 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 

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 pastorale zaken kunt u tot 
nadere berichtgeving terecht op 
telefoonnummer 043-4511243.

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius
Zaterdag 26 maart
19:00 uur H. Mis. Voor hen 
die offerden. Viering wordt 
opgeluisterd door organist Ton 
Notermans. 
st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl 
Misintenties drie weken van te 
voren opgeven i.v.m. vermelding 
in weekbladen. Voor pastorale 
zaken kunt u terecht bij het 
parochiesecretariaat telefoon 
043-4511243. Uw kerkbijdrage 
kunt u overmaken op: 
NL18Rabo0132292599.

EYS
Parochie H. Agatha
Zaterdag 26 maart
19.00 uur: Gezinsmis. Jaardienst 
Jos Huppertz-Vaessen. Jaardienst 
ouders Crutzen-Heuts. Jaardienst 
Sjra Horbach. Gest. Jrd. Fieny 
van Wersch

Zondag 27 maart
9.45 uur: Jaardienst Clara 
Wenders-Limpens. Jaardienst 
Fer Gulpen. Jaardienst Hub en 
Bertha Urlings-Jongen. Gest. H. 
mis ouders Vanwersch-Souren

Maandag 28 maart
19.00 uur: Gest. Jrd. Sjeng 
Senden en overl. fam. 
Senden-Lenaerts

WITTEM
Klooster Wittem
Zaterdag 26 maart

19.00 uur, Kringviering: geen 
intenties

Zondag 27 maart
9.00 uur: geen intenties. 
11.00 uur: overl. Piet van 
Welsem. 
18.00 uur: overl. Fam. Spierings-
van Agt.

Dinsdag 29 maart:
8.00 uur: overl. Fam. Spierings-
van Agt.

Donderdag 31 maart:
8.00 uur: geen intenties

Zaterdag 2 april,
19.00 uur, Kringviering: geen 
intenties

HEUVELLAND
Protestante Gemeente
Op zondag 27 maart is er om 
10:00 uur een viering in de Ned. 
Herv. Kerk te Vaals (Kerkstraat 
47). Voorganger is ds. Harrie de 
Reus, het orgel wordt bespeeld 
door Christine Moraal. Er is 
kindernevendienst voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd. De 
dienst wordt tevens uitgezonden 
via https://www.kerkomroep.
nl/#/kerken/20223
Tevens is er een dienst in de 
Kloosterkerk te Valkenburg 
(Oosterweg 1). In deze dienst 
gaat voor ds. Agnes Hana uit 
Landgraaf. De dienst wordt 
tevens uitgezonden via https://
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/20222

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