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LEMIERS - Zaterdag a.s. vindt 
het Jubileumconcert plaats 
van harmonie St. Catharina 
Lemiers die voor deze bijzon-
dere gelegenheid samen met 
harmonie St. Caecilia één groot 
harmonieorkest zal vormen.
Het harmonieorkest staat af-
wisselend onder leiding van de 
dirigenten Loek Paulissen en 
Paul Oligschäger. Op het pro-
gramma staan o.a. de volgende 
muziekwerken: Festmusik der 
Stadt Wien,
Introduction, Theme and 
Variations for Clarinet and 
Orchestra (solist Joris Lumeij), 
Lux Aurumque, Variazione 
Sinfonisch, The incridibles, 
Sing Sing Sing en Ouverture 
Limburg. Daarnaast zal het 
harmonieorkest zangeres 
Laura Aussems begeleiden 
bij Skyfall, Back up, Narural 
Woman en A night like this. 
Laura is o.a. bekend geworden 
als deelnemer van de wedstrijd 
K3 zoekt K3 en als deelnemer 
aan het programma “Op zoek 

Jubileumconcert harmonie St. Catharina

naar Maria”. De entreekaarten 
voor het concert kosten € 10,75 
per stuk en kunnen via https://
shop.tickli.nl/event/125jaar- 
StCatharina worden besteld. 
Tevens zijn er kaarten verkrijg-
baar bij onze voorverkoop-
adressen: Café Oud Lemiers en 
de Obelisk in Vaals.
Het concert vindt plaats in de 
Grand café/zaal Obelisk, Prins 
Willem Alexanderplein 1 te 
Vaals en begint om 20.00 uur. 

SIMPELVELD - In het weekend 
van 26-30 mei aanstaande zul-
len de kermisexploitanten weer 
acte de présence geven op de 
Markt in Simpelveld. Zaterdag-
middag 27 mei om 14.30 uur 
zal de opening door wethouder 
Hub Hodinius en leden van 

de Stichting Promotie Simpel-
veld plaatsvinden. Om 13.30 
uur zullen de exploitanten 
ontvangen worden ‘Bij Maxi-
me’ tegenover de kerk. Vanaf 
vrijdagmiddag 26 mei tot en 
met dinsdagavond 30 mei zal 
het marktplein in Simpelveld 

omgetoverd worden tot één 
groot ‘vermaakcentrum’ voor 
groot en klein. De kermisex-
ploitanten hebben namelijk ook 
deze keer weer gezorgd voor 
een gevarieerd aanbod van at-
tracties, behendigheidsspelen, 
snoepgoed en ga zo maar door. 

Kermis: een aloude traditie die 
niet verloren mag gaan! Een 
stuk cultuur dat we reeds van 
onze grootouders meekregen 
en waarop je je als klein kind 
reeds enorm verheugde! Er is 
nog maar één keer per jaar 

Stichting Promotie Simpelveld organiseert i.s.m. gemeente Simpelveld: 

26 t/m 30 mei 2023: Pinksterkermis in hartje Simpelveld!

Op 1e pinksterdag, 28 mei 
2023 om 10.00 uur ontvangen 
8 communicantjes van basis-
school Witheim te Mechelen 
hun eerste heilige communie 

in de Johannes de Doper kerk 
te Mechelen. U bent van harte 
uitgenodigd om deze feestelijke 
mis samen met hen te vieren.

Communicantjes basisschool Witheim

Op de foto van links naar rechts: Luca Sporken (Nijswiller),  
Dieze Vanhommerig (Mechelen), Sjuul Pijls (Mechelen), Isa Wijnen 
(Nijswiller), Sebastiaan van Loo (Eys), Nayomi Pluijmaekers (Mechelen), 
Lizze van Houtem (Sippenaeken), Iris Drooghaag (Mechelen).

Lees verder op pagina 3 >
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Colofon
Weekblad d’r Troebadoer is 
een huis-aan-huis blad en 
wordt iedere dinsdag/woens-
dag gratis aangeboden in een 
oplage van 13.000 stuks door 
uitgever TMdesign aan alle 
inwoners van Bocholtz, Eys, 
Lemiers, Nijswiller, Partij, 
Simpelveld, Ubachsberg, 
Vaals, Vijlen, Wahlwiller en 
Wittem.

Redactie-adres
TMdesign 
Irmstraat 7  
6369 VL Simpelveld 
06 - 19 86 88 16 
 info@weekbladtroebadoer.nl 

Persberichten/advertenties
Aanlevertijd persberichten/
advertenties tot vrijdag 17.00 
uur. Overlijdensadvertenties 
tot zondag 18.00 uur. Zie ook:
www.weekbladtroebadoer.nl 

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

Gezocht bezorg(st)ers
Voor Eys 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 verantwoor-
delijkheid voor onvoorziene 
gevolgen, veroorzaakt door 
fouten in de gegevens die 
door derden zijn aangeleverd. 
Ingezonden stukken worden 
geweigerd. 

VISHANDEL
FRANS ERKENS

Kibbelingen
met saus

500

Hollandse nieuwe
met uitjes

225
3 voor 600

Victoriabaars
per kilo 1895

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30
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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 bankreke-

ning. 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 verschuldigde bedrag in een envelop in de brievenbus  
(Irmstraat 7, Simpelveld) of mail deze bon naar info@weekbladtroebadoer.nl

Agenda
Dinsdag 23 mei
▶ Workshop Djembé, Auw 
Sjoeël, Ubachsberg, 19.30u.

Woensdag 24 mei
▶ d’r Durpswinkel Bocholtz,  
Op de Boor, 10-12u.
▶ Workshop Veilig bankie-
ren, Rode Beuk, Kloosterstr. 
Simpelveld
▶ Zonnebloemmiddag, PC 
Oud Zumpelveld, Irmstr. 23, 
Simpelveld, 14-17u.

Donderdag 25 mei
▶ Financieel Ouder Worden,  
Op de Boor, Bocholtz, 14u.

Vrijdag 26 mei
▶ Stella & Band, De Zaal, 
Bloemendalstr. 7a, Vaals, 
20.00u.
▶ Trompetavond 
Hochschule für Musik, 
Kopermolen, Vaals, 20u.

Vr. 26 t/m di. 30 mei
▶ Kermis Simpelveld, Markt, 
Simpelveld

Weekend 26, 27 en 28 mei
▶ Wiel Dackus toernooi 
toernooi voor recreatieve 
teams, Sportlaan, Simpelveld

Zaterdag 27 mei
▶ Jubileum harmonie St. 
Catharina Lemiers, Obelisk, 
Vaals, 20u.

Pinksterzondag 28 mei
▶ Tentoonstelling Bonsai, 
Auw Sjoeël, Oude Schoolstr. 
33, Ubachsberg, 11-16u.
▶ Memorial Day Margraten, 
Hoogmis v.a. 10.00u.

Pinkstermaandag 29 mei
▶ Tentoonstelling Bonsai, 
Auw Sjoeël, Oude Schoolstr. 
33, Ubachsberg, 11-16u.
▶ Open kerken, Ubachsberg 
11-17u., Bocholtz 13-17u., 
Simpelveld 12-16u.
▶ Pinksterwandeling 
Mechelen, Start cafe 
Paardestal, Mechelen, v.a. 
7.00u.

Expositie
▶ Expositie Pacceka Studio 
& Mariëlle Wintgens’, 
Kopermolen, von Clermont-
plein 11, Vaals, di. t/m zo. 
12.00-17.00, entree gratis, t/m 
4 juni

Weekmarkt
Simpelveld

In verband met de 
Pinksterkermis wordt 

de weekmarkt
van vrijdag 26 mei 
verplaatst naar de 

Pastoriestraat.
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kermis. Laten wij die dan ook 
gezamenlijk vieren door een 
bezoek te brengen aan onze 
markt, het kermisterrein in de 
kern van ons Kloeëstersted-
che. Laten we de exploitanten, 
die alle moeite doen om er een 
mooie en gezellige kermis van 
te maken, vereren met ons be-
zoek en een ritje maken op een 
van de attracties, deelnemen 
aan een spel, of een lekker visje 
kopen en voor de kinderen na-
tuurlijk een andere lekkernij! 

Attracties
De attracties dit jaar zijn: . 
rupsbaan, safari trip, Dino 
show, draaimolen, buggy baan, 
trampolines, lucky cranes, 
pusher, skeeball, noten/suiker-
spin, visverkoop, lijntrek, dob-
belspel, voetbalspel. Bij de start 
op vrijdag 26 mei om 17.00 uur 
zijn de eerste 15 minuten alle 
attracties gratis (m.u.v. eetwa-

ren en snoepgoed). Op zaterdag 
27 mei vanaf ongeveer 14.30 
uur zullen er door de leden 
van de SPS vrijkaartjes worden 
uitgedeeld! 

Nevenactiviteiten
De horecazaken in de kern 
Simpelveld zorgen weer voor 
gezellige muziek, een goed ver-
zorgd pilsje of glaasje fris. Laat 
u verrassen door hun gastvrij-
heid en brengt u een bezoekje 
aan hun etablissementen! 

Kermisloterij op dinsdag 30 
mei 19.00 uur.
Uiteraard is er ook weer, de 
inmiddels traditionele en niet 
meer weg te denken, verloting 
op kermisdinsdag. De “Stich-
ting Promotie Simpelveld”, in 
samenwerking met de ker-
misexploitanten, de gemeente 

Simpelveld en de ‘Rabobank 
Centraal Zuid-Limburg’, staan 
ook dit jaar weer garant voor 
een prachtige verloting op 
kermisdinsdag. Kosten nog 
moeite zijn gespaard om u ook 
dit jaar weer te voorzien van 
prachtige prijzen. Het bedrag 
aan te winnen prijzen bedraagt 
ook dit jaar maar liefst € 1000,-. 
Let wel: u kunt maar één prijs 
winnen! De loten kunnen op 
dinsdagavond vanaf 18.30 
-19.00 uur worden ingeleverd 
in de grote bus bij een van de 
attracties. Er worden twee 
trekkingen verricht door de 
voorzitter van de SPS tevens 
wethouder kermiszaken, dhr. 
Hub Hodinius, en wel om 19.00 
uur en om 19.45 uur. In de tus-
sentijd kunt u zich natuurlijk 
nog enorm vermaken bij de 
diverse kermisattracties!

Wat moet u doen om een van 
deze prijzen in de wacht te 
slepen?
Eigenlijk niet erg veel. Onze 
plaatselijke winkeliers zullen u 
de loten, om mee te doen aan 
deze loterij, gratis ter beschik-
king stellen. Uiteraard dient u 
dan wel uw inkopen bij onze 
plaatselijke ondernemers te 
doen. De deelnemende onder-
nemers zijn te herkennen aan 
een vignet op de voorruit van 
hun zaak!

Namens de gemeente Simpel-
veld, de ‘Rabobank Centraal 
Zuid-Limburg’, de kermis-
exploitanten en ‘ last but not 
least’ de ‘Stichting Promo-
tie Simpelveld’ wensen wij u 
enorm fijne en gezellige ker-
misdagen toe!

Vervolg van pag.1: Kermis

Diverse activiteiten bij 
Swobs/Impuls

SIMPELVELD - Wist u dat wij 
bij de SWOBS/IMPULS elke 
week diverse leuke activiteiten 
aanbieden voor ouderen op 
diverse locaties in Bocholtz en 
Simpelveld.
Onze activiteiten richten zich 
voor een deel op beweging 
maar ook op creativiteit en ont-
spanning. Wat alle activiteiten 
gemeen hebben is dat ze ook 
een sociaal aspect hebben. Na 
de activiteit kan er samen iets 
gedronken worden en wordt 
aandacht besteed aan een 
stukje sociale weerbaarheid en 
controle. Onze activiteiten zijn 
toegankelijk voor alle inwoners 
van onze gemeente maar ook 
voor mensen buiten Simpelveld 
en Bocholtz. 
Heeft u vragen of interesse 
neem dan contact op met d’r 
Durpswinkel, Kloosterstraat 
57 in Simpelveld. Dit kan van 
maandag t/m vrijdag tussen 
10.00 en 12.00 uur of kom langs 
voor informatie. Ook ligt er een 
folder bij de Durpswinkel in de 
Rode Beuk Simpelveld of in Op 
de Boor Bocholtz . 
Enkele van onze activiteiten 
zijn: Yoga, Tekenen/Schilderen, 
Stijldansen, Chi Kung, Ismako-
gie, Bridge, Kaarten, Biljarten, 
Gym, Swingdance, Line Dance, 
Wereld dansen, Zitdance, 
Sport en Spel, Hout-bewerking, 
Hobby clubjes.
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Dinsdag - STARTERSPAKKET
Gepaneerde schnitzels 4 voor € 750  

& gratis zigeunersaus!

Woensdag - GEHAKTDAG
Gehakt 500 gr & 500 gr Braadworst € 790

WEEKAANBIEDINGEN 
Gemarineerde speklappen 2 voor € 375

Tartaar ‘speciaal’ 2 voor € 360

MAALTIJD VAN DE WEEK
Kipragout 500gr + 2 pastei bakjes € 890

SALADE(S) VAN DE WEEK
Koude Schotel 100 gr € 110

Griekse koolsalade 100 gr € 110

VLEESWARENKOOPJE
Gebraden fricandeau & gebakken pastei 200 gr € 425

Kloosterplein 2, 6369 AW Simpelveld Ze
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ACTIVE ANIMALS
Kooien
Voeders
Honden-

sportartikelen 
Industrieterrein ‘Bocholtzerweg’

Bocholtzerweg 14b
6369 TG Simpelveld
045 -  544 11 44
www.activeanimals.nl

Geopend:
di. t/m vr. 9-18u

za. 9-16u

Niet vergeten!  
Het is weer  
bijna zomer...

Behandel honden  
en katten tegen 

vlooien en teken

EYS-NIJSWILLER-WAHLWILLER -  
De Stichting Missie Comité 
Eys-Nijswiller-Wahlwiller 
houdt ook dit jaar weer een 
inzamelingsactie van gebruikte 
kleding, schoeisel en huis-
houdtextiel in de gemeente 
Gulpen-Wittem. De actie 
wordt gehouden in de plaat-
sen Gulpen, Ingber, De Hut, 
Reijmerstok, Wijlre, Stokhem, 
Etenaken, Elkenrade, Wahlwil-
ler, Nijswiller, Eys, Eyserheide, 
Trintelen en Wittem (Wittemer 
Allee en Van Plettenbergweg). 
De opbrengst is ook nu weer 
bestemd voor de Gorettistich-
ting. Zij ondersteunt daarmee 
de projecten van Zr. Maria 
Goretti in India. Deze staan in 
het teken van hulp aan de al-
lerarmsten. Een belangrijk doel 
is kinderen de mogelijkheid te 

Grote inzamelingsactie kleding  
op zaterdag 3 juni

geven onderwijs te volgen, zo-
dat ze op eigen benen kunnen 
staan. Tevens wordt het hele 
gezin, waar nodig, financieel 
ondersteund met huisves-
ting of medische hulp. Met de 
opbrengst van deze jaarlijkse 
actie kan de Gorettistichting 
steeds veel kinderen en hun 
families helpen. De stichting 
stelt het op prijs wanneer de 
actie uw aandacht krijgt en dat 
u uw gebruikte kleding, textiel 
en schoeisel zoveel mogelijk 
opspaart tot zaterdag 3 juni. 
Een grote opbrengst betekent 
vanzelf dat er meer mensen 
geholpen kunnen worden. 
De kledingactie wordt gehou-
den op zaterdag 3 juni a.s. U 
wordt verzocht de zak(ken) 
op die dag voor 9.00 uur op de 
stoep te zetten. Deze worden 

in de loop van de ochtend op-
gehaald.
Ook wanneer u niet in een van 
de bovengenoemde plaatsen 
woont en u heeft gebruikte kle-
ding die u wilt aanbieden, kunt 
u telefonisch contact opnemen 

met 06-50218760 of u kunt een 
e-mail sturen naar jfmurlings@
hotmail.com. Voor meer infor-
matie over de Gorettistichting 
kunt u de site www.goretti 
stichting.nl raadplegen. 
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Effe Bletsje

Wandelbakken
Eeuwenlang wandelt (of jaagt) 
de mens al in het bos…Maar in 
het grensstadje Vaals wandelt 
momenteel ’t bos met de Vaal-
senaar. Jawel. In de Troebadoer 
las ik op de frontzijde dat dit fe-
nomeen: ‘Wandelend Stadsbos 
Vaals’ - genoemd wordt. Tsja, 
vanaf de dag dat de mens op de 
maan is geland, is niets meer 
onmogelijk.
Het gaat hier om acht houten 
perkbakken op wielen, met 
aan twee zijkanten: zitbank-
jes waarop men vrijelijk mag 
plaatsnemen om even uit te puf-
fen van de dagelijkse beslomme-
ringen, om gewoon gezellig wat 
te kletsen (of te mopperen over 
de regenbuien die ons de kont 
uithangen). 
U kunt de wandelbakken vin-
den op het Willem Alexander-
plein. Niet altijd! Nee ’t rollend 
groen zal geregeld naar an-
dere gezellige plaatsen in Vaals 
‘wandelen’. De bewuste flora 
gaat in de toekomst ‘zwerven’ 
door de gehele gemeente Vaals. 
Wie weet treft u de bakken ook 
in de Wolfhaag aan, of in Oud 
Lemiers aan de ‘baach’. 
Het is een initiatief van de stich-
ting Vaals Verbind(t). Ja, ‘verbin-
den’ is wat ’t clubje voorstaat. 
De stichting Vaals Verbindt is in 
het leven geroepen om (bijvoor-
beeld) de mens, die achter de 
geraniums zitten te duimen-
draaien, op speelse wijze in 
contact te brengen met andere 
lui. U mag ook zelf mee denken 
en ideeën opperen. De big boss 
van De Beweging heet Susanne. 
Deze dame is onlangs verkozen 
tot de nieuwe burgermoeder van 
buurgemeente Simpelveld. Dit 
betekent dat zij binnenkort het 
grensstadje dient te verruilen 
voor een woning in het miljoe-
nenlijndomein Simpelveld-Bo-
choltz. Jawel!
Wie weet heeft zij – met voorbe-
dachte rade - ’t Wandelend Bos 
in Vaals gecreëerd, om het mee 
te kunnen nemen naar haar 
nieuwe woonplaats. Dus mocht 
u op de Maastrichterlaan/
Rijksweg een dezer dagen in een 
file met rijdende bloemperken 
terecht komen dan weet u wie 
hier (mogelijk) voor verantwoor-
delijk is.

Joos

Inschrijving voor 
dagtocht Koblenz
SIMPELVELD - Na de succes-
volle dagtocht naar Antwer-
pen organiseert de Werkgroep 
“Samen op Stap” op donderdag 
6 juli a.s. een dagtocht naar de 
prachtige oude stad Koblenz 
(D). Een stad die een en al his-
torie uitademt met haar vele 
historische gebouwen, steegjes 
en pleinen. De geschiedenis 
loopt als een rode draad door 
de stad, hetgeen niet onopge-
merkt blijft tijdens een wande-
ling met name door de Altstad. 
Ook kan men er gezellig winke-

len en even de benen strekken 
op een van de vele terrasjes. 
De kosten voor deze stedentrip 
bedragen € 22,- per persoon.
Inschrijven voor deze dagtocht 
kan op donderdag 1 juni 2023 
vanaf 14.00 – 15.00 uur in de 
beide MFC’s “De Rode Beuk” te 
Simpelveld en “Op de Boor” te 
Bocholtz. 
De organisatie wijst er uitdruk-
kelijk op, dat: 
- de deuren van de inschrijflo-
caties eerst om 14.00 uur 
opengaan en de volgorde van 
inschrijving bepaalt wordt aan 
de hand van de dan uit te rei-
ken volgnummers;
- persoonlijk inschrijven voor 

de tocht op een van beide lo-
caties verplicht is (daarbij kan 
iemand slechts maximaal 2 
personen inschrijven);
- ingeval het aantal inschrij-
vingen de beschikbaarheid van 
het aantal zitplaatsen in de 
touringcar overtreft de namen 
van de volgende inschrijvers 
in volgorde van inschrijving 
geplaatst worden op een reser-
velijst;
- de inschrijving in “De Rode 
Beuk” niet meer plaatsvindt 
in het Grand-Café doch in de 
yogaruimte (entree slechts 
bereikbaar vanaf de straatzijde 
Kloosterstraat - naast kapsalon 
Marjo -).
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HUPPERTZ
BOUWMARKT

De handigste buren van Vaals!

Huppertz Bouwmarkt | Prins Bernhardplein 113 | 6291 HA Vaals | 043 306 5848 | www.huppertzbouwmarkt.nl

 DHZ winkel
 Transport
 Containers
 Sierbestrating
 Grind, split & zand

De lente
is begonnen!

Ga aan de slag
met de tuin &
het terras!

6
m3

7
m3

10
m3

13
m3

35
m3

40
m3

2
m3

Onze 
aanbiedingen: 

t/m
zaterdag a.s.

Min. Ruijsstraat 8 | 6351 CK  Bocholtz | 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl   |   www.vaessen-partyservice.nl

VERS VLEES

Gemarineerde
   biefstuk 100 gr. € 2.75
Kip Wiener
   schnitzels 500 gr. € 6.25
Varkensfilet 500 gr. € 6.75
Souvlaki lapjes 500 gr. € 6.75
VLEESWAREN

Hamworst 100 gr. € 1.69
Gevulde rollade 100 gr. € 1.79 
Achterham 100 gr. € 2.89

Penne al forno 
bakje € 3.50

DO., VR. + ZA. AANBIEDINGEN

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

KANT & KLAAR

Kippenragout 
500 gr. € 7.75

Dinsdag 30 mei 
zijn wij gesloten!

Kippilav 
500 gr. € 7.75

DI. + WO. AANB.

Varkenspoulet 
500 gr. € 5.75

Tartaartje 
per stuk € 1.50

Expositie bij  
de RegioBank
VAALS - De leden van het 
Kunstcollectief Vaals presente-
ren hun werken om toerbeurt 
bij de RegioBank op de Maas-
trichterlaan 75.
Momenteel kunt u de werken 
van Riekie Sintzen bewonde-
ren. Na het overlijden van haar 
schoonvader Frans Janssen, 
heeft zij zijn plaats bij het 
Kunstcollectief Vaals opgevuld. 
Haar leven wordt voor een 
groot deel ingevuld door kunst 
en het maken van kunst. Haar 
werken zijn divers en kleurrijk, 
zo probeert ze haar leven en 
ook dat van anderen op te fleu-
ren. Bij de RegioBank hangen 
kleurrijke landschappen van 
Riekie, ze zijn te bewonderen 
tijdens kantooruren tot eind 
juli.

Wil jij samen met anderen te-
kenen of schilderen? Verder ko-
men in techniek en materialen? 
Experimenteren met kleur en 
compositie? Leren van anderen, 
onder begeleiding van leden 
van het collectief of gewoon 
lekker zelf bezig zijn? Elke 
dinsdagmiddag is er in ons 
atelier vrij tekenen en schilde-
ren. Een middag meedoen kost 
slechts vijf euro per keer (o.a. 
materiaalkosten). Ons atelier 
is aan de Beemderlaan 8 te 
Vaals. We zijn er van 13:00 uur 
tot 16:00 uur. Meldt je dan van 

tevoren graag even aan. Je kunt 
je aanmelden bij Jo Wauben 06-
22 00 87 90
27 mei van 13 tot 16u is er een 
workshop intuïtief schilderen, 
voor 12,50 Euro ( incl. materi-
aal) Er zijn nog enkele plekken 
vrij. Aanmelden kan via con 
tact@kunstcollectiefvaals.nl
En vrij tekenen en schilderen 
nu ook op donderdag avond 
vanaf 15 juni van 19.00u tot 
21.30u. Vervolgens op 22 en 29 
juni, 6, 13 en 20 juli en na de 
zomer weer op 7 september. De 
eerste keer is gratis daarna 5 
euro per keer. Aanmelden via 
contact@kunstcollectiefvaals.nl 

Samen
tafelen

Vanwege groot succes heeft 
Impuls in samenwerking met 
Meander het Samen Tafelen 
uitgebreid.
De komende periode zullen 
we deze activiteit elke 2 weken 
gaan aanbieden.
Op dinsdag 6 juni a.s. staat er 
KIPSATE met STOKBROOD en 
een SALADE op het menu met 
een TOETJE.
Hiervoor vragen wij een bedrag 
van 7,50 euro, aub betalen bij 
inschrijving. Je kunt je komen 
aanmelden in d’r Durspwinkel 
in Simpelveld of in Op de Boor 
in Bocholtz op dinsdag 30 mei 
tussen 10.00 en 12.00 uur.
VOL is VOL.

Spreekuur arbeids-
beperking en uitkering 

GULPEN/WITTEM - Op maan-
dagmiddag kunt u tussen 
14.00-16.00 uur in bibliotheek 
Gulpen-Wittem terecht voor 
het spreekuur voor vragen 
over arbeidsongeschiktheid, 
ziektewet en uitkering. Ervaren 
spreekuurhouders denken met 
u mee en geven uitleg als u vra-
gen heeft met betrekking tot:
▶  WAO of (toekomstige) WIA- 

uitkering;
▶  rechten en plichten in de 

“wachttijd”-periode van 2 

jaar bij langdurig ziek-zijn.
▶  Wajong-uitkering en werk; 

participatiewet
▶  WW-uitkering en ziek zijn 

tijdens de WW
▶  Andere kwesties met betrek-

king tot uw UWV-uitkering 
of het aanvragen daarvan.

We vragen u om vooraf (uiter-
lijk op maandagochtend) af te 
spreken via tel. 043-4072579.

Wandeling Impuls

SIMPELVELD - Op iedere eerste 
woensdag van de maand start 
er om 9.45 uur vanaf de Rode 
Beuk in de Kloosterstraat, een 
wandeling. Deze wandeling 
duurt ongeveer 5 kwartier en 
is onder begeleiding. Na de 
wandeling is er gelegenheid om 
gezellig samen te zitten.
Op iedere 3e woensdag van de 
maand start om 9.45 uur vanaf 
Op de Boor, Wilhelminastraat 
in Bocholtz.
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Memorial Day 2023
MARGRATEN - Zondag 28 mei 
aanstaande organiseert de 
stichting Culturele Muziek 
manifestaties (C.M.M.) op het 
Netherlands American Ceme-
tery / Amerikaanse Begraaf-
plaats te Margraten de Plech-
tige Hoogmis om 10.00 uur. 
Tijdens de Eucharistieviering 
zal celebrant Mgr. René Maas-
sen, vicaris-generaal van het 
Bisdom Roermond, voorgaan. 
Het thema van Memorial Day 
2023 luidt “Leven in Oorlog”. 
De dienst wordt muzikaal op-
geluisterd door het Mergelland 
Mannenkoor onder leiding van 
Hans Geerkens en tenor Ben 
Heijnen. Ben werkt als freelan-
cer mee aan oratoria en opera- 
producties, als koorlid en solist 
over heel de wereld. Solistisch 
wordt hij door Mya Besselink 
gecoacht. Hij zal tijdens de 
Heilige mis enkele liederen 
waaronder DO YOU REMEM-
BER van Hub Vanhautem ten 
gehore brengen.
Het Mergelland Mannenkoor 
staat bekend als een veelzijdig 
koor. Zijn zingen zowel kerke-
lijke als wereldlijke liederen en 
wat de talen betreft zijn ze van 
vele markten thuis.
Hans Geerkens leerde als kind 
piano spelen van koster Thom 
Janssen uit Vijlen. Later speelde 
hij in harmonie St Martinus 
Vijlen klarinet en hobo. Naast 
het dirigeren zingt hij graag 
eens solo uit het Limburgs 
repertoire en begeleidt zich 
daarbij op zijn accordeon.
In 2015 werd Hans aangetrok-
ken als dirigent van het Mergel-

land Mannenkoor.
Zowel het koor alsook 
Ben  
Heijnen wordt op piano 
begeleid door Hisae 
Kuijpers.
Hisae Kuijpers werd 
geboren te Yokohama 
in Japan. Vanaf jonge 
leeftijd ontwikkelde zij 
een grote liefde voor 
klassieke muziek. In 
1988 studeerde ze af 
voor klarinet en piano 
aan het Senzoku Ga-
kuen Conservatorium in 
Japan. Sinds 2003 is ze 
woonachtig in Margra-
ten.
Er zijn enkele duizen-
den zitplaatsen ter 
beschikking tijdens 
de Eucharistieviering 
en eveneens tijdens de 
Memorial Day herden-
kingsceremonie die 
plaatsvindt om 15.00 
uur. Een gedeelte zal 
dan uiteraard gere-
serveerd zijn voor de 
genodigden. Iedereen 
die belangstelling heeft, 
is van harte uitgenodigd 
om bij de beide diensten 
aanwezig te zijn.

Videofilm “Do You Remember” 
De Stichting ‘Culturele Muziek 
Manifestaties’ beschikt over de 
dvd met daarop de films ‘Do 
You Remember’ en ‘Monument 
tussen Heuvels’. Van deze dvd 
is tevens een Engelse variant 
beschikbaar. Mocht u interesse 
hebben in de DVD met daarop 
de beide films, dan kunt u 
contact opnemen met Jack 

Willekens, Julianalaan nr.7 te 
Margraten, tel: 043-4581783

Middagceremonie 15.00 uur
De Memorial Day herdenkings-
ceremonie op het Netherlands 
American Cemetery / Ameri-
kaanse Begraafplaats in Mar-
graten met diverse toespraken 
en kranslegging begint om 
15.00 uur.

Open Kerkendag!
Op maandag 29 mei (Tweede 
Pinksterdag) openen alle ker-
ken van Parochiefederatie De 
Pelgrim hun deuren om deel te 
nemen aan de derde landelijke 
Open Kerkendag. Stap bij ons 
binnen, maak een praatje en 
geniet van de prachtige kerkin-
terieurs. De openingstijden zijn 

als volgt:
H. Bernarduskerk te 
Ubachs-berg - 11.00 
tot 17.00 uur
H. Jacobus de 
Meerdere kerk te 
Bocholtz - 13.00 tot 
17.00 uur
H. Remigiuskerk te 
Simpelveld - 12.00 
tot 16.00 uur

Rondleidingen
In de H. Remigius-
kerk in Simpelveld 
kunt u ook deelne-
men aan doorlo-
pende rondleidingen 
door onze speciaal 
opgeleide kerkgids. 
Zij heeft bijzonder 
veel kennis over de 
bouw- en kunsthis-
torie van deze neo-
romaanse kerk.
https://www.open-
kerkendag.nl 
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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

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

Gun schoenen een 2e ronde, 
weggooien is zonde!

SCHOENMAKERIJ SINDS 1943
SCHOEN-
MAKERIJ

SLEUTEL-
SERVICE

INLEVERPUNT
STOMERIJ

Natuurkracht

Eerste projecten krijgen geld 
uit Fonds Natuurkracht 
De natuur is onze bondgenoot 
bij het voorkomen van water-
overlast in het Zuid-Limburgse 
landschap. Het Fonds Natuur-
kracht ondersteunt graag 
iedereen die een idee of plan 
heeft dat bijdraagt aan dit doel. 
Daarvoor is 1 miljoen euro 
beschikbaar gesteld dankzij de 
Nationale Postcode Loterij. De 
eerste twee projecten zijn nu 
goedgekeurd. Beide projecten 
starten nog dit jaar.

Natuurlijke oplossingen
Het eerste project behelst na-
tuurherstel in het agrarisch 
landschap zodat het water 
vertraagt en beter vastgehou-
den wordt. Concreet gaat het 
om herstel en aanplant van 
kale graften (mini-terrassen 
op hellingen die van oorsprong 
begroeid zijn met struiken) en 
aanplant van struweelhagen 
rondom Vrouwenheide in Eys 
en in Simpelveld. Het project is 
een samenwerking tussen Stich-
ting het Limburgs Landschap 
en het agrarische bedrijf Heuvel 
Angus uit Simpelveld. Het pro-
ject ontvangt €57.455,= uit het 
Fonds Natuurkracht. 

Leerlingen met hoofd, hart en 
handen aan de slag 
Het tweede project is een les-
programma voor basisonder-
wijs, voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs in het Geul- 
en Gulpdal. De bedoeling is om 
lesprogramma’s te maken waar-
bij de leerlingen met hun hoofd, 
hart en handen ervaren en leren 
hoe wateroverlast en droogte 
werkt. Ze zien in de praktijk hoe 
de natuur haar werk doet en 
gaan zelf aan de slag. Dit pro-
ject ontvangt €120.449,= uit het 
Natuurfonds voor een periode 
van drie jaar. Hoofdaanvrager 
is CNME Maastricht, onder-
steund door IVN Natuureduca-
tie en Natuurmonumenten.

Over het Fonds Natuurkracht
Het Fonds Natuurkracht staat 
jaarrond open. Kijk op www.
natuurkracht.org voor meer 
informatie. 

Kleintjes

PVC, LAMINAAT, 
PARKET, ECO-KURK
Bezoek onze showroom  
in Nuth of Maastricht.

Ook leg-het-zelf vloeren.
www.ecoplanken.nl

06 - 10 34 06 07

UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.

www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie! 

06 - 10 34 06 07

Is uw stoel of bank doorge-
zakt, deze kunnen wij opnieuw 
voor u opvullen. Ook oud of 
beschadigd leer kunnen wij 

herstellen alsof het weer nieuw 
is. Het reinigen van uw stoffen 
en leren meubels. Of alle an-
dere meubelwerkzaamheden.

www.meubelpiet.nl
06 - 82 94 47 93

Meubels

90 Jaar bedevaarten 
naar Banneux 
 
In het voorjaar van 1933 ver-
scheen Maria in het Belgische 
plaatsje Banneux aan het meis-
je Mariette Beco. Nog datzelfde 
jaar werden vanuit Limburg de 
eerste kleinschalige bedevaar-
ten naar deze bijzondere plek 
in de Ardennen georganiseerd. 
Hieruit ontstond later de orga-
nisatie Caritas Banneux, met 
afdelingen in alle Nederlandse 
bisdommen. 
Precies 90 jaar na de verschij-
ningen organiseert Caritas 
Banneux Bisdom Roermond 
nog steeds bedevaarten naar 
Banneux. In juni en in septem-
ber/oktober zijn er weer dag-
tochten en meerdaagse reizen 

vanuit Limburg naar Banneux. 
De dagtochten vinden plaats 
op 19 juni en 2 oktober. Vanuit 
diverse opstapplaatsen in Lim-
burg vertrekken er dan bussen 
naar Banneux. Daar krijgen 
de deelnemers een volledig 
programma aangeboden met 
vieringen en een bezoek aan 
de genadekapel en de bron die 
Maria tijdens de verschijningen 
aanwees. 
In dezelfde periodes worden 
van 16 t/m 20 juni en van 29 
september t/m 3 oktober ook 
de zogeheten triduüms gehou-
den. Dit zijn vijfdaagse vol-
ledig verzorgde bedevaarten. 
Dankzij de inzet van tientallen 
vrijwilligers zijn deze triduüms 
ook heel geschikt voor mensen 
die mindervalide zijn of zorg 
nodig hebben. De bedevaarten 
van Caritas Banneux Bisdom 
Roermond worden uitgevoerd 
door het Huis voor de Pelgrim 
in Maastricht. 
Meer informatie is te vinden op: 
https://www.huisvoordepel 
grim.nl/reisaanbod/banneux

Heeft u iets te koop of zoekt u 
iets? Plaats dan een zoekertje.

Stuur een mailtje naar
info@weekbladtroebadoer.nl 

Zoekertje
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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

22 mei 1958   22 mei 1958   ♥♥   22 mei 2023   22 mei 2023

Hartelijk gefeliciteerd  Hartelijk gefeliciteerd  
met jullie 65-jarige huwelijkmet jullie 65-jarige huwelijk

Betsy & Mathias     klein- en achterkleinkinderen

Billa & Frits Deitz   Kruisbroederstraat 17   Bocholtz

Concert Cherubim
Instrumentaal ensemble en 
koor | Zondag 4 juni | aanvang 
17.00 uur | De Kopermolen | 
von Clermontplein 11 | Vaals

Cherubim is een bijzondere 
muzikale ontmoeting tussen 
composities en snaarinstru-
menten. Vijf componisten, de 
peetouders van het Akense 
speGTRa-Festival,   ontmoe-
ten elkaar in kamermuziek, 
symfonische en koormuziek: 
Nuccio d’Angelo – Italië, An-
nette Kruisbrink – Nederland, 
Feliu Gasull - Catalonië/Spanje, 
Dusan Bogdanovic - Servië/
USA en Sergio Assad - Brazilië/
USA. Tijdens het concert zullen 
onder meer drie werken voor 
koor en kamermuziekensemble 

worden uitgevoerd. Laat je met 
ieder muziekstuk meevoeren 
naar sfeervolle en klankrijke 
werelden. De Kopermolen mag 
zich verheugen over de wereld-
première van de De compositie 
AIGUA van Feliu Gasull voor 
koor, klarinet, harp, percussie-
instrumenten en gitaar. 

Vertolkers:
Renaissance Consort Lunet / 
Maastricht:
Hanna Gründer, Susan Hout-
man, Hanne Marie Janse, Clara 
Liebisch, Christian Seher, Ma-
thieu Vermeulen – blokfluiten
Caleidon Vokalensemble / Köln
Rada Geffroy – mandoline
Haruno Ikeda-Sprotte – viola 
da gamba
David Kind – klarinet 
Sarah Günnewig – harp

Leqi Yang – percussie
Chihoon Choi – contrabas
Hans-Werner Huppertz - gitaar
Vicente Bögeholz – gitaar
leiding – Johannes Honecker

Entree € 12 | Vrienden van de 
Kopermolen € 10 | Kaarten 
bestellen via  www.tickli.nl of 
www.dekopermolenvaals.nl | 
Tel: +31 43 306 46 68

Bezorg(st)ers
gezocht voor

Vaals en 
Bocholtz

Bezorging op de dinsdag of 
woensdag. Leeftijd v.a. 13 jr.

Voor meer informatie of 
route stuur een mail naar 

info@weekbladtroebadoer.nl
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Ontmoeting en sociaal contact is belangrijk voor iedereen. We 
realiseren ons hoe fijn het is om een plek te hebben waar je on-
der de mensen kan zijn. Een plek waar je een praatje kan maken 
met mensen en elkaar kan ontmoeten. 
 
Om deze ontmoetingsmomenten waar te kunnen blijven maken 
zijn wij op zoek naar gastvrouwen/gastheren voor de locatie 
Rode Beuk. Lijkt het jou leuk om een bijdrage aan te leveren aan 
deze ontmoetingsmomenten? Neem dan contact op met Nicole 
Cuijpers of met d’r Durpswinkel via onderstaande contactgege-
vens. Met jouw vrijwillige inzet kunnen we samen zorgen voor 
deze ontmoetingsmomenten! 
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VRIJWILLIGE GASTVROUW/HEER  
IN DE RODE BEUK IN SIMPELVELD

Help jij mee aan het realiseren  
van ontmoetingsmomenten in Simpelveld? 

Contactgegevens:
Nicole Cuijpers 
06 48 04 50 57 
ncuijpers@impulskerkrade.nl 
 

D’r Durpswinkel 
Kloosterstraat 57 
6369 AB Simpelveld 
www.durpswinkel.nl 
06 28 63 31 37 

In D’r Durpswinkel zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
voor de infobalie!

Jij zorgt er via deze weg voor dat mensen terecht kunnen  
met al hun vragen. Op deze manier maak je voor een ander  
het verschil!

Taken: Mensen ontvangen in d’r Durpswinkel, (telefonische)
vragen van mensen beantwoorden, als nodig verwijzen,  
planning van onze vervoersdienst en nog veel meer...

Aantal uur per week: Minimaal 1 ochtend per week  
tussen 10.00 uur en 12.00 uur
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VRIJWILLIGER FRONTOFFICE  
D’R DURPSWINKEL

Spreekt dit vrijwilligerswerk je aan of  
ken je iemand die dit leuk vindt?
Meldt u dan bij d’r Durpswinkel op werkdagen tussen 10 en  
12 uur of telefonisch op nummer 06 28 63 31 37

Wil je wat betekenen voor je medemens in je gemeente?  
Dan is deze vrijwilligersbaan misschien wat voor jou.
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Antiek + Rommelmarkt
Grootste markt in Oost-België

MEGAHALLE HAUSET B-4730 (België) Köpfchen
Aachenerstrasse 214 HALLE 4

Elke zaterdag 10.00 - 15.00 uur 
en zondag 08.00 - 15.00 uur

Binnen- en buitenmarkt
Facebook: Megahalle Hauset   |   www.meubel-shop.eu

tel. 0032 475 471 483
Dealer: 2x verkoopstands te huur!

Gratistoegang!

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

Tienbaan 3 - 6351 AH Bocholtz 
Tel.: 06 29 44 88 32

25 mei 2023
Huub en Jeanny  

Winthaegen-Bisschoff

Proficiat  
met jullie 60e huwelijksdag

Liefs, kinderen en kleinkinderen

Pinksterwandeling 
Mechelen
MECHELEN - Op Pinkstermaan-
dag 29 mei zal de wandelver-
eniging W.S.C. st. Martinus 
Mechelen haar tweede Pink-
sterwandeling organiseren.
U kunt kiezen uit 4 afstanden 
die U leiden door het mooie 
Heuvelland met zijn glooiende 
heuvels en pittoreske verge-
zichten. Vanaf 7.00 uur is het 
startlokaal in café de Paarde-
stal geopend, waar U zich kunt 
inschrijven voor de routes van 
8-14-21 of 28 km. U vindt café 
de Paardestal aan de Hoofd-
straat 57 in Mechelen. De 
kosten voor de wandeling van 
uw keuze bedragen € 2,50 voor 
leden die aangesloten zijn bij 
een wandelbond en € 3,50 voor 
overige. Kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis mee lopen.
Wilt U 28 km lopen, dan kunt 
U zich inschrijven tot 11.00 uur. 
De route leidt U via Epen naar 

de pauzeplaats in Heijenrath. 
Van daaruit volgt een lus naar 
Beutenaken, Billinghuizen en 
Landsrade en gaat het berg 
op, berg af weer terug richting 
Heijenrath alwaar U na een 
welverdiende rust via Partij 
weer in Mechelen komt.
Kiest U er voor om 21 km te 
wandelen, dan kunt U zich in-
schrijven tot 12.00 uur.
Een mooie route die best wel 
een pittig karakter heeft en 
soms behoorlijke kuitenbijters 
voor zijn kiezen krijgt.
Op beide routes komt U 2 
keer op een pauzeplaats waar 
de mogelijkheid is om iets te 
drinken of een lekkere kop 
eigengemaakte soep, broodje of 
Limburgse vlaai te nuttigen.
Wilt U niet te lang en niet te 
kort wandelen, dan is de route 
van 14 km ideaal voor U.
Vertrek is mogelijk tot 13.00 
uur. Ook deze route voert U 
door het mooie Limburgs land-
schap richting Heijenrath al-
waar U op de pauzeplaats even 

kunt uitrusten 
om vervolgens 
naar de tweede 
pauzeplaats aan 
de Bek te lopen.
De route van 8 
km is ideaal om 
met kinderen te 

lopen. U kunt vertrekken tot 
14.00 uur vanuit het startlo-
kaal. Niet altijd even gemak-
kelijk maar zeker geen moeilijk 
route, waar U ook op de pauze-
plaats even kunt bijkomen.
Kortom, kom gezellig wande-
len op Pinkstermaandag in 
Mechelen!
De organisatie van 
oud leden van Scou-
ting st. Martinus 
Mechelen en leden 
van de voormalige 
W.S.C. Magan heb-
ben er alles aan ge-
daan om deze eerste 
wandeling tot een 
succes te maken.
De gehele opbrengst 
komt ten goede aan 
Scouting st. Marti-
nus Mechelen die 
het weekend na de 
wandeling, op 2, 3 en 
4 juni hun 75 jarig 
jubileum vieren.
Wilt U dan ook weer 
wandelen?
Dat kan op zondag 
4 juni.
Scouting st. Marti-
nus houdt dan een 
open dag voor alle 
belangstellenden 
met een wande-
ling waarin allerlei 

scouting technieken aan bod 
komen.
Aansluitend aan deze wande-
ling is er dan een blarenbal aan 
het gebouw van Scouting st. 
Martinus Mechelen.
Steun Scouting en kom zowel 
op Pinkstermaandag als op 4 
juni gezellig wandelen!!

wensulance.nl
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SPACHT vof

Grensstraat 24b  -  Vaals  -  tel. 043 - 306 12 78

CONTAINERS - 2 tot 30 m3

laagste prijsgarantie voor regio Vaals  |  snelle service

Graniet
terrastegel

60x30x2 cm / antislip

€ 19,50 m2

Granieten
trapblokken

50x35x15 cm / antislip

€ 25,- p.st.

Basalt split
16/32 mm

per big bag van 1m3

€ 100,-

TEVENS AANBIEDINGEN VAN NATUURSTEEN: OP=OP!OP=OP!

 OOGMETING OP AFSPRAAK!  ☎  045  5440537
KLOOSTERSTRAAT 2  •  S IMPELVELD

PAUZE TUSSEN 12 .30  EN 13 .30  UUR

incl. glazen op sterkte v.a. € 129,-
€ 100,- extra voor multifocale glazen

ZONNEBRIL

Schutterij  
Sint Paulus Vaals
Werken schuttersweide
In de voorbereiding op het 
koningsvogelschieten op 
pinkstermaandag 29 mei zal 
alles op de schuttersweide in 
gereedheid moeten worden 
gebracht. Elke vorm van hulp 
is uiteraard meegenomen. Elke 
avond is er de gelegenheid om 
de handen uit de mouwen te 
steken, zodat alles op tijd klaar 
is. Zaterdag zal er de hele dag 
gewerkt kunnen worden. Op-
komst van de leden is dringend 
gewenst.

Exercitieoefening
Woensdag 24 mei is de exer-
citieoefening om 19 uur op de 
gemeentewerf.

Begeleiden communicantjes
Zondag 28 mei zullen de 
communicantjes van de Sint-
Pauluskerk begeleid worden 
naar de kerk. De leden van de 

schutterij worden verzocht om 
8.45 uur te verzamelen in café ’t 
Vereinshoes.

Koningsvogelschieten
Tweede pinksterdag is traditi-
oneel in Vaals het koningsvo-
gelschieten. Dit jaar zal dit dus 
zijn op maandag 29 mei.
Voor de schutters: bijeenkomen 
om 9:45 uur in café ‘t Vereins-
hoes voor het afhalen van het 
koningspaar, aansluitend naar 
het kerkhof voor het eren van 
de laatst overleden schutter. Na 
het bijwonen van de H. Mis om 
11:15 uur zullen we onze weg 
vervolgen richting de schut-
tersweide. Het terrein is vanaf 
12.30 uur geopend en tegen 13 
uur zal het burgerkoningschie-
ten van start gaan. Inschrijven 
kan tot en met de eerste schie-
tronde. Deelname enkel op ver-

toon van een geldig ID-bewijs. 
Aansluitend zal het konings-
vogelschieten van de schutters 
beginnen. Wie wordt de nieuwe 
koning van de schutterij? Of 
krijgen we na 117 jaar weer een 
keizer in Vaals? Sinds dit jaar 
mogen ook vrouwelijke schut-
ters meestrijden om de titel en 
zou zelfs voor het eerst in de 
schuttershistorie een vrouwe-
lijke koning naar voren kunnen 
komen! Iedereen is van harte 
uitgenodigd om het evenement 
bij te wonen op de schutters-
weide aan de Viergrenzenweg.
Voor de jeugd zal er ook ge-
zorgd worden voor een schiet-
wedstrijd en zal een springkus-
sen klaarstaan.

Taizé-viering –  
elke maand in Wittem

WITTEM - Een viering in Wit-
tem op de late zondagmiddag, 
om op een verstillende manier 
het weekend af te sluiten. De 
viering - in ontmoetingsruimte 
Scala - bestaat uit een Schrift-
lezing, stilte, gebed en vooral 
veel Taizé-liederen. 
Taizé-liederen zijn liederen 
van de oecumenische kloos-
tergemeenschap van Taizé in 
Frankrijk. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve liederen in ver-
schillende talen, die je steeds 
weer kunt herhalen en die 
uitnodigen tot meezingen of 
minstens meeneuriën. 
Tijd: iedere laatste zondag van 
de maand, d.w.z. 25 juni, enz. 
steeds van 17.00 tot ca. 17.30 
uur. Klooster Wittem
Wittemer Allee 34, Wittem
www.kloosterwittem.nl

Inloopochtend  
in Bibliotheek 

GULPEN/WITTEM - Op maan-
dagochtend kunt u tussen 
10.00-13.00 uur in de biblio-
theek terecht voor de volgende 
zaken:
▶  Juridisch advies. Tussen 

10.30 en 11.30 uur is een ju-
rist aanwezig om juridische 
vragen te beantwoorden.

▶  Hulp bij het invullen van 
formulieren. Denk hierbij aan 
formulieren van de gemeen-
te, UWV, aanvraag DigiD, 
coronapas e.d.

▶  Taalconsulent: hebt u pro-
blemen met de Nederlandse 
taal, hebt u een ingewikkelde 
Nederlandse brief ontvangen 
die u niet goed begrijpt of 
moet u zelf een officiële brief 
in het Nederlands opstellen? 
Wij helpen u graag!
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Dankbetuiging 

Wij danken iedereen voor de blijken van medeleven, 
de steun, bloemen en een luisterend oor  

bij het overlijden en de uitvaart  
van mijn man, vader, schoonvader en opa 

Piet Loo 
Wij hebben dit bijzonder op prijs gesteld. 

De zeswekendienst zal gehouden worden 
op zondag 4 juni 2023 om 10.00 uur 

in de Sint Martinuskerk te Vijlen. 

Marga Loo-Krings 
Liesel en Leo Mohnen-Loo 
   Jesper † 
   Maud en Ries

EYS
Parochie H. Agatha
Vrijdag 26 mei
19.00 uur: Ter ere van H. Maagd 
Maria die moeder is van ons al-
lemaal. Waarna afsluiting  
Mariamaand op Boerenberg

Zaterdag 27 mei
19.00 uur: Gest. Jrd. ouders 
Mullenders-Canisius. Gest. Jrd. 
ouders van Wersch-Jeukens. 
Gest. Jrd. Nettie Cox-Hamers

Pinksterzondag 28 mei
9.45 uur: Jaardienst Lieske 
Scheepers-Sieben en voor 
Lambert Scheepers. Gest. H. 
mis ouders van Wersch-Souren 
en familie. José Broers-Spierts 
(collecte)

Pinkstermaandag 29 mei
11.00 uur Gest. Jrd. ouders van 
Loo-Wöltgens

HEUVELLAND
Protestante Gemeente
Op pinksteren, zondag 28 mei 
is er om 10:00 uur een viering 
in de toeristenkerk in ’t Gulper 
Hoes te Gulpen (Rosstraat 5). 
Voorganger is ds. Harrie de Reus. 
Het orgel wordt bespeeld door 
Christine Moraal. Er is kinder-

nevendienst voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd.
Tevens is er om 10.00 uur een 
dienst in de Kloosterkerk te 
Valkenburg (Oosterweg 1). In 
deze dienst gaat voor ds. Marco 
Luijk. Deze dienst wordt tevens 
uitgezonden via https://www.
kerkomroep.nl/#/kerken/20222

Mededeling
Meer informatie: www.maasheu 
velland.nl of ds. Harrie de Reus, 
tel. 06 2028 0345, dsdereus@
ziggo.nl, www.facebook.com/
DsHarrieDeReus

HOLSET
Parochie St. Lambertus
Pinksterzondag 28 mei 
11.15 uur gezongen H.Mis

Pinkstermaandag 29 mei
11.15 uur gezongen H.Mis

LEMIERS
Parochie St. Catharina
Meimaand Mariamaand  
rozenkrans bidden

Zaterdag 27 mei 
18.00 uur H.Mis. Pinksteren

Dinsdag 30 mei
18.40 uur Rozenkrans bidden
19.00 uur H.Mis 

Mededelingen
Astrid Thewissen, tel. 043-
3065088 of email naar
ca.thewissen@gmail.com.
NL65 RABO 0152 5966 66 of 
NL50 INGB 0001 0446 83 t.n.v. 
St.Catharinakerk-gezinsbijdrage

MAMELIS
Abdij Sint-Benedictusberg
Dagelijks gezongen Hoogmis om 
9.30 uur en Vespers om 17.00 uur 
(op donderdagen om 18:00 uur). 
Alle diensten zijn bij te wonen 
maar ook te volgen via kerk-
dienstgemist.nl 

Maandag 29 mei:
2e Pinksterdag, Maria, Moeder 
van de Kerk. Hoogmis en Ves-
pers zoals op Zondag. Gelezen 
Mis in de Crypte om 8:00 uur.
Actuele informatie, gebeds-
tijden, contactinformatie en 
bereikbaarheidstijden zie www.
benedictusberg.nl . Biechtgele-
genheid op verzoek.
Mamelis 39, 6295 NA Lemiers.  

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius
Donderdag 25 mei
09.30 uur H. Mis.

Pinksterzondag 28 mei
09.30 uur H. Mis.

Mededeling
Misintenties drie weken van 
tevoren opgeven aan het paro-
chiekantoor van “cluster Mor-
genster”, Wezelderweg 14, 6287 
AM Eys. Telefoon 043-4511243 of 
mail h.agatha.eys@hetnet.nl. Uw 
kerkbijdrage of misintentie kunt 
u overmaken op NL18 RABO 
0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie 
H. Dionysius Nijswiller.

VAALS
Parochie H. Paulus
Donderdag 25 mei: 

H. Paus Gregorius VII. Voordat 
hij paus werd heette deze zeer 
geleerde monnik Hildebrand en 
hij mocht diverse pausen advi-
seren. Zijn tijd was een tijd van 
grote verdeeldheid tussen Kerk 
en de Duitse keizer. De keizers 
probeerden hun macht ook bin-
nen de Kerk uit te oefenen en toen 
de keizer niet wilde luisteren naar 
de paus, deed deze hem in de 
ban. Voor de burcht van Canossa 
( de gang naar Canossa) kwam de 
keizer openlijk boete doen en om 
vergeving vragen.
8.30 uur H. Mis voor de vrede
19.00 uur Boeteviering voor de 
a.s. communicantjes en hun 
ouders!

Vrijdag 26 mei: 
H. Filippus Neri. Hij was een 
zeer gelovig man en streng voor 
zichzelf en bij anderen bovenal 
bekend om zijn humor, zorg en 
aandacht. Hij verpleegde zieken 
en had geestelijke gesprekken met 
hen. Hij stond aan de wieg van 
de zogeheten ‘Oratoria’, plekken 
waar in gemeenschap het chris-
telijk en priesterlijk leven geleefd 
kon worden.
19.00 uur Avondmis voor de 
ouders Hub Hellebrand-Schiffer 
en kinderen als gest. jaardienst

Zaterdag 27 mei: 
H. Augustinus van Canterbury
Hij werd door paus Gregorius de 
Grote op missie gestuurd naar En-
geland gestuurd en werd de eerste 
aartsbisschop van Engeland. Aan 
zijn inzet heeft de Kerk van Enge-
land met haar vele bisdommen 
haar ontstaan te danken.
18.30 uur Avondmis voor Joep 
Delnoye als zeswekendienst/ 
voor Inge Fiedeldey-Mühlbach 
als zeswekendienst/ voor Walter 
Schlenter als zeswekendienst/ 
voor de ouders Harrie Bischoff-

Kerk- & familieberichten
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Kreischer als gest. jaardienst
Zondag 28 mei: 
Hoogfeest van pinksteren. In 
onze parochie feest van de eer-
ste communie!
9.30 uur 1e Communieviering
11.15 uur H. Mis voor de ouders 
Gerard en Bertien Wiertz-
Schoonbroodt als gest. jaar-
dienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ 
voor de ouders Chris en Mathil-
de Nicolaije-Mertens en ouders 
Jo en José Graaf-Lux

Maandag 29 mei: 
Tweede Pinksterdag
11.15 uur Hoogmis als opening 
van het Koningschieten van 
onze Schutterij St. Paulus Vaals. 
Opluistering door het Koninklijk 
Mannenkoor Cecilia/CCK.
Misintenties: voor de leden en 
overledenen van de Schutterij 
St.Paulus

Dinsdag 30 mei: 
8.30 uur H. Mis tot bijzondere 
intentie

Woensdag 31 mei: 
Feest van het bezoek van de H. 
Maagd Maria aan Elisabeth 
(O.L.Vrouw visitatie) Wie een 
blijde boodschap ontvangt, wil 
deze graag delen met anderen. 
Maria gaat ons daarin vandaag 
voor. Zij laat Elisabeth delen in 
haar vreugde en biedt haar haar 
hulp en zorg aan.
19.00 uur Avondmis voor de ou-
ders Giel en Nellie Steinschuld-
Moison en schoon zoon Toon

Donderdag 1 juni: 

H. Justinus. Hij leefde in het 
begin van de tweede eeuw, toen 
de Romeinse voorvechters van 
afgodendiensten overal decreten 
afkondigden tegen de christenen 
om hen te dwingen aan afgods-
beelden te offeren en de keizer te 
gehoorzamen. Ook Justinus werd 
samen met andere christen- ge-
lovigen gevangen genomen en 
voorgeleid. Hij weigerde en werd 
ter dood gebracht in 163.
8.30 uur H. Mis voor de vrede!

Parochiekroniek
Gedoopt: FABIAN, zoon van 
de ouders Izdebski-Wojtowicz, 
Kolmondstraat 2
TESS en JUUL, kinderen van Tim 
Schaich en Famke Lommen, Dr. 
Schaepmanstraat 51
FINN, zoon van de ouders Stan 
Bartholomee en Janina Sziranyi, 
Dr. Poelsstraat 5
Overleden: Finny Kleingeld-
Frederix, Schepenbankstraat 5 
in de leeftijd van 73 jaar. Moge 
zij rusten in vrede!
Acolieten:
zaterdag 27 mei: Eva Krout
zondag 28 mei: communie-mis 
9.30 uur Miquel Jacobi, Milan 
Lux en Eva Krout

Onze communicantjes 
Pinksteren 28 mei a.s.:
Malin Müller, Klaasvelderweg 
39, Lemiers. Evy Louvenberg, 
Heuvel 4, Vaals. Liam Grassère, 
Bronnenstraat 1, Vaals. Tychon 
Franssen, Wolfhaag 23, Vaals. Isa 
Wijnvoord, Burg. Rhoenstraat 1, 

Vaals. Liv Hendrix, Morettistraat 
17, Vaals. Femke Kokott, Sacré 
Coeurstraat 8, Vaals. Mio Die-
mont, Rarenderstraat 40, Vaals. 
Igor Zuber, Wesselderstraat 
6C, Gulpen. Alan Furmanczuk, 
Unescostraat 94, Heerlen. Adria-
na Terziu, Aan de Noot 38, Vaals. 
Djievano Eykenboom, Seffenter-
straat 59, Vaals. Blayze Beckers, 
Aan de Noot 62, Vaals. Yannick 
Knubben, Leenheerstraat 24, 
Vaals. Eef Thumser, Aan de Ver-
verij 6, Vaals. Fleur van Houttem, 
Beatrixstraat 12, Vaals. Maja 
Dziegiel, St. Catharinastraat 14, 
Lemiers.
Een mooie en stichtende dag 
wensen wij de communicant-
jes, hun ouders en familie van 
ganser harte toe! Namens het 
Kerkbestuur van de H. Paulus 
Vaals, pastoor Broekhoven
Pastoor G. Broekhoven, tel. 
(043)-306132
Email: ggj.broekhoven@ziggo.nl 

VIJLEN
Parochie St. Martinus
Donderdag 25 mei 
19.00 uur H.Mis

Pinksterzondag 28 mei 
09.30 uur H.Mis. Viering van de 
eerste Heilige Communie

Pinkstermaandag 29 mei
10.00 uur Heilige Maria, Moeder 
van de Kerk, m.m.v. gemengd 
zangkoor St. Gregorius

Donderdag 1 juni 
19.00 uur H.Mis.

Mededeling
Voor het bestellen van H.Missen 
kunt u in Vijlen terecht op de 
pastorie op dinsdag tussen 
18.00 en 19.00 uur en op vrijdag 
tussen 11.00 en 12.00 uur, tel. nr. 
3061500. Pastoor Schuffelers 06-
20663417. e-mail: pastoor 
schuffelers@hotmail.com 
Mailadres parochie: 
st.martinusparochievijlen@
ziggo.nl

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus 
Pinksterzondag 28 mei
11.00 uur: H. Mis. Voor de paro-
chie, mmv. Schola Cantorum olv. 
Franco Ackermans

Pinkstermaandag 29 mei
Geen H. Mis
Woensdag 31 mei
9.00 uur: H. Mis. Voor de 
parochie

Mededelingen
Uw kerkbijdrage kunt u over-
maken op NL92 RABO 0132 204 
452 t.n.v. Cunibertus parochie. 
Misintenties graag 3 weken van 
tevoren doorgeven via kerkbe-
stuur.wahlwiller@gmail.com of 
aan een van de kerkbestuurs-
leden. Voor pastorale zaken 
kunt u tot nadere berichtgeving 
terecht op telefoonnummer 
043-4511243.

WITTEM
Klooster Wittem
Zaterdag 27 mei
11.30 uur: Doop Nowi 
Vandenbooren
19.00 uur: Kringviering van 
woord en gebed: geen intenties.

Pinksterzondag 28 mei
9.00 uur: geen intenties; 
11.00 uur: jaardienst Zef Smeets; 
overl. ouders Loven-Berkhout; 
uit dankbaarheid; als dankzeg-
ging voor 50-jarig huwelijk; 
17.00 uur: Taizé viering; 
18.00 uur: geen intenties.

Pinkstermaandag 29 mei
9.00 uur: geen intenties; 
11.00 uur: geen intenties.

Dinsdag 30 mei
8.00 uur: overl. Antonius Mulder.

Donderdag 1 juni
8.00 uur: geen intenties.

Zaterdag 3 juni
19.00 uur: Kringviering van 
woord en gebed: geen intenties.

Mededeling:
De kerkbijdrage kan worden 
overgemaakt op NL13 RABO  
013.22.08.008 t.n.v. Rectoraat H. 
Alfonsus te Wittem. Het komt 
vaak voor dat men de kerkbij-
drage overmaakt zonder naam 
en nummer te vermelden. Dit 
kan dan niet op de juiste wijze 
verwerkt worden. Daarom graag 
uw naam en rekeningnummer 
erbij vermelden.



15weekblad d’r Troebadoer  |  nr. 21  |  dinsdag 23 mei 2023

Nieuws Zwart-Wit’19

Uitslagen
SV Zwart Wit’19 1 – UOW’02 1  3-1
Langeberg 2 - S’veld/Zw.W.’19 2  0-5
S’veld/Zw.W.’19 3 vrij

Programma
Vrijdag 26 mei
SV Zwart Wit’19 35+ speelt de vijfde 

speelronde thuis in Eys. Tegen-
standers zijn: Geusselt Sport , FC 
Bemelen, SV Meerssen en RKVVM. 
Aansluitend is er een gezellige 
feestavond, geheel in Mexican style. 
Iedereen is van harte welkom!

Maandag 29 mei
SV Zwart Wit’19 1 – Voerendaal 1  14:30
S’veld/Zw.W.’19 2  vrij
S’veld/Zw.W.’19 3 – R.Gr. LVC’01  12:00

Huldigingswedstrijd
Op zondag 23 april werden de 
mannen van ST Simpelveld / 
Zwart Wit’19 3 kampioen van 
de reserve 6e klasse 4 thuis in 
Simpelveld. Aansluitend werd 
er in de kantine van SV Simpel-
veld de titel gevierd. Pinkster-
maandag, 29 mei, spelen de 
mannen van geel-zwart-wit de 
laatste thuiswedstrijd van het 
jaar in Eys. Om 12:00uur wordt 
er gespeeld tegen Rood-Groen 
LVC’01. Het derde is bezig aan 
een uniek seizoen, alle wed-
strijden werden gewonnen en 
er werden al meer dan honderd 
(108) doelpunten gemaakt. 
Aansluitend aan de wedstrijd 
zal het derde gehuldigd worden 
en zal er aansluitend wederom 
een mooi feest worden gevierd. 
Iedereen is uiteraard van harte 
welkom om het feestje samen 
met het derde te vieren.

Nieuws SV Simpelveld

Uitslagen:
VR1: Chevremont – SVS/Sc’25 3-0
1e: SV Simpelveld – De Leeuw 0-2
2e: Langeberg – ST SVS/ZW’19 0-5
VR1: ST SVS/Sc’25 – GSV’28 3-0

Programma:
Woensdag 24 mei:
VR1: Woander Forest – SVS/Sc’25 19.30
Maandag 29 mei:
1e: UOW’02 – SV Simpelveld 14.30
3e: ST SVS/ZW’19 – Rood Groen  

(Locatie ZW’19) 12.00
VR1: ST SVS/Sc’25 – LHC  

(Locatie SVS) 10.00

Nieuws SJO ESB’19

Uitslagen:
JO15-1: Minor – SJO ESB’19 3-1
JO19-1: MBC’13 – SJO ESB’19 5-1
JO17-1: BMR/SNC’14 – SJO ESB’19 10-1
JO13-1: EHC Heuts – SJO ESB’19 6-0
JO12-1: SJO ESB’19 – Bunde 1-5
JO11-1: SJO ESB’19 – Bekkerveld 0-4
JO11-2: SJO ESB’19 – SJO Heuvelland 2-3
MO17-1: SJO ESB’19 – DESK 3-4

Programma: 
Maandag 22 mei:
JO15-2: SJO ESB’19 – Scharn 19.30
Woensdag 24 mei:
JO9-1: SJO ESB’19 – Hoensbroek 18.30
Donderdag 25 mei:
JO19-1: DFO’20 – SJO ESB’19 19.45
Zaterdag 27 mei: 
JO12-1: SJO ESB’19 – Limburgia 11.00
JO11-1: RKTSV – SJO ESB’19 10.30
JO9-3: SJO ESB’19 – LHC 10.00

Nieuws Rood Groen LVC’01

Uitslagen
Rood Groen 1 – RKMVC 1  3-2
Rood Groen 3 – Weltania 5  5-0
da Rood Groen – da Chevremont  1-4

Programma
Woensdag 24 mei:
da Chevremont – da Rood Groen 19.45
Donderdag 25 mei:
Rood Groen 2 – SV Brunssum 3 20.00
RKSVB 2 – Rood Groen 3 20.00
Pinkstermaandag 29 mei:
Eikenderveld 1 – Rood Groen 1 14.30
S’veld/Zw.W. 3 – Rood Groen 3 12.00
da Rood Groen – da Woander For. 12.00

Nieuws ttv Vijlen ‘72

Uitslagen van week 20
Eerste team handhaaft zich in 
de 1ste klasse. Na de iets te laag 

uitgevallen overwinning in de 
inhaalwedstrijd tegen Heksen-
berg 1 (6-4), moest het eerste 
team thuis tegen het Weertse 
Megacles 2 met minimaal 7-3 
winnen om zich te handha-
ven in de 1ste klasse. Het werd 
een ongemeen enerverende 
aangelegenheid. Nadat Hai 
Heijenrath de achtste partij in 
de 5de game met 9-11 verloor, 
was de tussenstand 5-3 en 
moesten Ricardo Heijenrath en 

Sport

Egon Loo beiden hun laatste 
pot winnend afsluiten. Ricardo 
voldeed in vier games aan zijn 
opdracht. Egon maakte het ex-
tra spannend, maar zegevierde 
uiteindelijk toch in vijf games, 
waarmee de vereiste 7-3 winst 
een feit was en handhaving in 
de 1ste klasse afgedwongen.
Het tweede team speelde 
zijn laatste wedstrijd van het 
seizoen ‘om des keizers baard’ 
tegen een onvolledig en al gede-
gradeerd Brunssum 4 en won 
met 9-1. Jos Ritzen en Winand 
Counotte bleven ongeslagen, 
ook samen in de dubbel. Daniël 
Nikkel zorgde voor de overige 
twee punten. Het team is op 
een verdienstelijke 3de plek 
geëindigd.
Met deze laatste twee wedstrij-
den is de lentecompetitie 2023 
beëindigd. Ook het trainings-
seizoen zit er op. Op donderdag 
25 mei 2023 wordt in de Gym-
zaal Vijlen de jaarvergadering 
gehouden, aanvang 19.30 uur. 
In augustus starten de trainin-
gen weer.

▶ Sjtèch Ozze Herjod nit noa 
de oge, 
Me mós nit ummer tse vóal 
wille han.

▶ Deë hat jing reliejoeën in 
jelief, 
Deë jeleuft alling in ziech 
zelver.

▶ Deë is besjtimd i jen kirch 
jebore, 
Deë lieët ummer de dure óp 
sjtoa.

▶ D’r Pastoer en inne hónk 
verdene de Fenninge mit d’r 
mónk, 
D’r Pastoer mit preèdieje en 
d’r Hónk mit bletsje.

▶ Deë is zoeë zicher wie ’t 
Ame in Kirch, 
Teje Dem vilt nit a tse 
kalle,hat ummer reët.

▶ ’t Ónreët jeet bis aan de 
Himmel poats, 
Uvveraal óp de Welt is vóal 
ónreët.

▶ Dat is jans zicher inne Hil-
lieje Kroef Óp de Lü, 
Dat is en bliet inne Sjien Hil-
lieje.

▶ Bis de nieëkste kieër, of Jod 
wil, 
Mit d’r Herjod zienne wil, 
kóm iech tseruk.

Frans Stollman

▶ D ‘r Mai - Mond keul en 
naas, 
kreieje de Kui en Peëder vöal 
jraas,

▶ D’r Mond Mai is nit ummer 
leef, 
De Temperatoer hingt al ins 
sjeef.

▶ Went ’t Blits en Dondert in 
Mai, 
Valle doa döks hagelsjting bij.

▶ Went ’t rent óp d’r zoad, 
Hilt ’t jewaas ziech aan zie 
woad.

▶ Mit vöal Zon in d’r Mai 
mond, 
Treffe ziech zoejaar de Au-
were, vuur ing Liebes Sjtond.

▶ Bis de IES-HILLIEJE kan ’t 
vrizze, 
Dat darf me nit oes de je-
danke verlizze.

▶ Weë zie sjoaf sjeert vuur 
Tsint Servoas, 
Hilt mieë van de Wol wie van 
’t Sjoaf.

▶ Zunt de daag in d’r Mai-
Mond keul en naas, 
Krieje de boere VOL sjure en 
’t Vaas.

Frans Stollman

Weersjpruch  
Mei

Went de Oma 
Sjprooch

Volgende uitgave d’r Troebadoer i.v.m. Pinksteren: 

Woensdag 31 mei
Aanleveren persberichten/advertenties voor

vrijdag 26 mei voor 17.00 uur.

Aanleveren overlijdensadvertenties voor  
Pinkstermaandag 29 mei voor 18.00 uur.
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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

2023
week 21

Informatie
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Steeds vaker worden wij gecon-
fronteerd met graffiti/stickers in de 
openbare ruimte. Inhoudelijk wor-
den de teksten extremer en in veel 
gevallen zelfs aanstootgevend. 
Wij betreuren deze tendens en 
beseffen dat dit negatief bijdraagt 
aan de veiligheidsbeleving en dat 
dit een verrommeling is van onze 
mooie kernen. Daarnaast kost het 
veel geld om de leuzen en graffiti 
te verwijderen. Mede op verzoek 
van diverse inwoners streven wij 
ernaar de teksten zo snel mogelijk 
te laten verwijderen. 

Niet alle objecten in de openbare 

ruimte die beklad zijn, zijn gemeentelijk 
eigendom. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan bushokjes, elektriciteitskasten, via-

ducten, etc. Wij kunnen en mogen 
niet zomaar op andermans eigen-
dom reinigingswerkzaamheden 
uitvoeren. Vandaar dat wij goede 
afspraken willen maken met de 
betreffende eigenaren/instanties 
om ook deze objecten te ontdoen 
van deze leuzen en stickers.  

Mocht u (aanstootgevende) tek-
sten/stickers binnen de openbare 
ruimte tegenkomen, vragen wij u 
dit te melden via de website van 
de gemeente Simpelveld (www.

simpelveld.nl/melding-doen). Het 
helpt ons als u een foto en exacte 
locatie toestuurt.

(Aanstootgevende) graffiti  
leuzen in de openbare ruimte

Gemeentehuis gesloten  
op maandag 29 mei (2e Pinksterdag)
Tweede Pinksterdag, maandag 29 
mei is het gemeentehuis gesloten. 
Dinsdag 30 mei staan wij weer vanaf 
08.30 uur voor u klaar.

▶  Bij ernstige calamiteiten die 
gevaar opleveren en betrekking 
hebben op openbare werken 
kunt u ons bellen: 06 53503129.

▶  Heeft u ondersteuning nodig 
voor kinderen tot 18 jaar? In zeer 
dringende situaties belt u met  
Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 
043 6045777.

▶  Voor dringende 
situaties rondom 
volwassenen belt u 
met De Luisterlijn: 
088 0767000.

Meer informatie over 
onze reguliere openings-
tijden en het maken van 
een (online) afspraak 
vindt u op onze website 
www.simpelveld.nl
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●		Openingstijden klantcontactcentrum	
U	bent	van	harte	welkom	in	het	gemeentehuis	aan	de	Markt	1	
in	Simpelveld.	

	 	Op	maandagochtend	kunt	u	zonder	afspraak	bij	ons	terecht	
voor	het	regelen	van	uw	zaken	met	de	gemeente.	Voor	het	
afhalen	van	bijvoorbeeld	een	reisdocument,	rijbewijs	of	blauwe	
vuilniszakken	heeft	u	geen	afspraak	nodig,	hiervoor	kunt	u	
tijdens	de	openingstijden	altijd	terecht.

	 	U	kunt	een	afspraak	inplannen	via	de	agenda	op	de	website.	Of	
neem	telefonisch	contact	met	ons	op.	Ons	telefoonnummer	is	
045-544 83 83.	

	 Wij	zijn	open	op:		
	 maandag		 08:30	-	12:30	uur		
	 dinsdag		 08:30	-	12:30	uur		
	 woensdag		 08:30	-	12:30	uur	en	13:30	-	19:00	uur		
	 donderdag		08:30	-	12:30	uur		
	 vrijdag		 08:30	-	12:30	uur

●		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.

●		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).

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

●		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”.

●		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 november is de gemeentegids 
2022/2023 verschenen. De gids is een 
handig naslagwerk met veel informatie 
over onze gemeente. Maar dan moeten 
die gegevens wel kloppen. Staat uw 
vereniging, organisatie, instelling of 
stichting vermeld in de gids, dan wordt 
u elk jaar benaderd door FMR Pro-
ducties, de uitgever van de gemeente-
gids. Die vraagt u om uw gegevens te 
checken. Maar als het contactadres is 
veranderd, dan kan het best zo zijn dat 
FMR Producties u niet bereikt. Daarom 
is het handig als u zelf actie onder-
neemt. Dat kan heel eenvoudig door 
uw gegevens in de gids van 2022/2023 
te controleren. Heeft u geen papieren 
gids, kijk dan op https://lokaaltotaal.
nl/simpelveld. In het zoekvenster voert 
u de naam van uw organisatie in. U 
ziet dan vanzelf welke gegevens op dit 

moment in de gemeentegids vermeld 
staan.

Wijzigingen kunt u doorgeven aan FMR 
Producties door het formulier op de 
website in te vullen:  
https://lokaaltotaal.nl/corporate/ 
uw-vermelding/

U kunt ook een mail sturen naar az@
lokaaltotaal.nl of bellen met 0223-
661425. FMR Producties verwerkt dit 
in de digitale versie binnen 3 werkda-
gen. De gegevens in de papieren versie 
worden pas bij de volgende uitgave 
(najaar 2023) verwerkt.

Check de gemeentegids! Kloppen uw gegevens?
gemeenteberichten Simpelveld  |  nr. 21  |  dinsdag 23 mei 2023
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MKB ondernemers: doe mee aan de 
Verduurzamingskoers!

De klimaat-, stikstof-, en grondstof-
fencrisis, het toenemend verlies aan 
biodiversiteit, de woningnood en de 
groeiende kloof tussen rijk en arm 
vragen om een andere manier van 
ondernemen. Maar waar begin je? 
Hoe pak je het aan? Hoe krijg je jouw 
medewerkers mee? Waar vind je de 
tijd, het geld en de middelen? Of ben 
je al bezig met duurzaamheid, maar 
leidt dit niet tot een concreet plan? Het 
programma ‘De Verduurzamingskoers’, 
uitgevoerd door SOW Sustainability, 
helpt je op weg. De Verduurzamings-
koers is een praktijkgericht programma 
voor ondernemers die duurzaamheid 
willen integreren in hun bedrijfsvoering.

Het programma brengt ondernemers 
samen om gelijktijdig te starten met het 
verduurzamen van hun eigen organi-
satie. Als deelnemer werk je aan jouw 
eigen verduurzamingsstrategie en deel 
je expertise, kennis en ervaring met 
andere ondernemers. Dit alles wordt 
ondersteund door duurzaamheidsex-
perts die jou begeleiden en adviseren. 
Vooral het MKB kan een belangrijke rol 
spelen in de versnelling van de transitie 
naar een duurzamere wereld. Daarom 
is het van groot belang om als onder-
nemer duurzaamheid te integreren in 
jouw strategie en bedrijfsvoering. Dit 
programma biedt hiervoor een uitste-
kende gelegenheid.

Het programma
De Verduurzamingskoers bestaat uit 
drie fasen:
1. Activatie en training;
2. Strategieontwikkeling;
3. Implementatie

In de Brochure De Verduurzamings-
koers vind je gedetailleerde informatie 
over het programma. Deze brochure 
kun je downloaden op de website van 
ESZL: www.eszl.nl

Voor wie?
De Verduurzamingskoers richt zich 
primair op MKB-ondernemers met 50-
150 medewerkers. De doorlooptijd van 
het programma bedraagt ongeveer 8 
tot 12 maanden.

Wat levert de Verduurzamings-
koers jou op?
Door deel te nemen aan de Verduurza-
mingskoers, creëer je waarde en heb je 
een voorsprong op je concurrentie. Je 
profiteert van de volgende voordelen:

▶ Een concreet duurzaamheidsplan;
▶ Verkleining van ondernemersrisico’s;
▶ Voorsorteren op wetgeving;
▶  Concurrentievoordeel (mits je snel 

begint);
▶ Verhoogde marges;
▶ Betere resource management;
▶ Aantrekkelijk werkgeverschap

Een interessante investering
Rabobank en de triple helix organisa-
ties uit Limburg (Keyport, ESZL) heb-
ben zich als co-financiers en aanjagers 
aan dit programma verbonden. Hier-
door zijn de deelnamekosten voor jou 
als ondernemer uiterst interessant.
▶  Jouw eigen bijdrage voor het pro-

gramma bedraagt € 10.000,- (excl. 
btw)

▶  De totale waarde van de Verduur-
zamingskoers bedraagt € 15.000,- 
(excl. btw)

Inspiratiebijeenkomst 
Op woensdag 28 juni aanstaande 
organiseren we van 14:00 – 17:00 uur 
een inspiratiebijeenkomst in het Rabo-
bank Kenniscentrum, gelegen aan de 
Schepersweg 111 te Herten. Tijdens 
deze bijeenkomst krijg je alle informatie 
over het programma. Bovendien zal 
er een ondernemer aanwezig zijn die 
reeds zijn duurzaamheidskoers heeft 
doorlopen en zijn ervaringen met je zal 
delen.

Meld je nu aan voor de inspiratiebij-
eenkomst en laten we samen koers 
zetten naar een duurzame toekomst!

Bericht van  Economische  
Samenwerking Zuid-Limburg

Bericht van  
ISD-Kompas

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
betaalt lesgeld voor kinderen uit 
gezinnen waar weinig geld is. Als 
klant van Kompas kunt u hier ge-
bruik van maken. In Beekdaelen, 
Simpelveld en Voerendaal loopt 
de aanvraag via Stichting Leer-
geld Parkstad. Op hun website 
www.leergeldparkstad.nl/ 
aanvragen vindt u meer informa-
tie.
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● 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

● 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
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● Portefeuilleverdeling
Waarnemend burgemeester D.W.J. Schneider: 
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, 
Financiën, Dienstverlening, Intergemeentelijke samenwerking

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 
Wonen en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Duurzaamheid, BOR 

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 
Mobiliteit en Infra, Werk en Inkomen, Personeel en Organisa-
tie, Sport

Wethouder A.A.H. Ernes: 
Volksgezondheid, WMO, Jeugd, Cultuur

Wethouder J.W.H. Hodinius:
Onderwijs, Welzijn, Economie en Toerisme, Evenementen

●  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 ver-
der 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 college-
lid aan de orde is.

 
Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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Waterschap Limburg heeft ook dit jaar 
een stimuleringsregeling voor agrari-
ers opengesteld om meer water vast 
te houden op landbouwpercelen met 
een helling. Dit kan bijdragen in de 
vermindering van waterafstroming en 
kan daarnaast ook positief zijn voor 
bijvoorbeeld droogte en biodiversiteit. 
Met deze maatregelen kunnen agra-
riërs een tegemoetkoming krijgen om 
nog meer water vast te houden en om 
te experimenteren met maatregelen. 

Deze regeling is een van de maatrege-
len in de aanpak van de wateroverlast 
als gevolg van klimaatverandering 
(het programma Water in Balans). De 
regeling heeft betrekking op teeltsei-
zoen 2023 en aanvragen kunnen nog 
gedaan worden tot en met 31 mei 2023 
maar moeten aangevraagd zijn voordat 
de maatregelen toegepast worden in 
het veld. Mocht u overwegen om een 
bijdrage aan te vragen en heeft u nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen 

via telefoonnummer 088 88 90 100  
of email: stimuleringsregeling@ 
waterschaplimburg.nl  

Meer informatie over de subsidierege-
ling kunt u vinden op: 
www.waterschaplimburg.nl/ 
stimuleringsregeling 

Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen
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● Portefeuilleverdeling
Waarnemend burgemeester D.W.J. Schneider: 
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, 
Financiën, Dienstverlening, Intergemeentelijke samenwerking

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 
Wonen en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Duurzaamheid, BOR 

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 
Mobiliteit en Infra, Werk en Inkomen, Personeel en Organisa-
tie, Sport

Wethouder A.A.H. Ernes: 
Volksgezondheid, WMO, Jeugd, Cultuur

Wethouder J.W.H. Hodinius:
Onderwijs, Welzijn, Economie en Toerisme, Evenementen

●  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 ver-
der 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 college-
lid aan de orde is.

 
Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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IV

Waterschap Limburg heeft ook dit jaar 
een stimuleringsregeling voor agrari-
ers opengesteld om meer water vast 
te houden op landbouwpercelen met 
een helling. Dit kan bijdragen in de 
vermindering van waterafstroming en 
kan daarnaast ook positief zijn voor 
bijvoorbeeld droogte en biodiversiteit. 
Met deze maatregelen kunnen agra-
riërs een tegemoetkoming krijgen om 
nog meer water vast te houden en om 
te experimenteren met maatregelen. 

Deze regeling is een van de maatrege-
len in de aanpak van de wateroverlast 
als gevolg van klimaatverandering 
(het programma Water in Balans). De 
regeling heeft betrekking op teeltsei-
zoen 2023 en aanvragen kunnen nog 
gedaan worden tot en met 31 mei 2023 
maar moeten aangevraagd zijn voordat 
de maatregelen toegepast worden in 
het veld. Mocht u overwegen om een 
bijdrage aan te vragen en heeft u nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen 

via telefoonnummer 088 88 90 100  
of email: stimuleringsregeling@ 
waterschaplimburg.nl  

Meer informatie over de subsidierege-
ling kunt u vinden op: 
www.waterschaplimburg.nl/ 
stimuleringsregeling 

Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen
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V

▶  Kennisgeving beschikking 
wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, reguliere 
procedure

Het college van burgemeester en 
wethouders van Simpelveld maakt 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
vergunning hebben geweigerd:

▶ Voor: verbouwen van een 
   verzorgingshuis tot apparte-

menten, bestaande uit bouwen 
en het gebruik van gronden in 
strijd met het bestemmings-
plan

 Locatie: Schoolstraat 30, 
  6351 EJ te Bocholtz
 Dossiernummer: 2022-052386
 Verzenddatum: 12 mei 2023

▶  Voor: verbouwen van een 
   zorgappartementen tot  

appartementen, bestaande 
uitbouwen en het gebruik van 
gronden in strijd met het be-
stemmingsplan

 Locatie: Kloosterhof 33-105, 
  6351 EP te Bocholtz
 Dossiernummer: 2022-052406
 Verzenddatum: 12 mei 2023

De aanvraag, de beschikking en de 
bijbehorende stukken liggen met in-
gang van de verzenddatum gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling 
Dienstverlening in het gemeentehuis 
te Simpelveld. De aanvraag, de be-
schikking en de bijbehorende stukken 
zijn elke werkdag in te zien tijdens de 
openingstijden.
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de datum van 
verzending van het besluit tegen dit 
besluit bezwaar maken. Het bezwaar-

schrift moet worden ondertekend en 
bevat tenminste naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaarschrift dient 
te worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 
21000, 6369 ZG Simpelveld. 
De beschikking wordt na afloop van de 
bezwaartermijn van kracht tenzij gedu-
rende die termijn bezwaar is ingesteld 
en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek 
is beslist. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan 
de Voorzieningenrechter van Recht-
bank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ 
Roermond. Voor meer informatie over 
de procedure en de eventuele bijko-
mende kosten verwijzen wij u naar 
http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

▶  Kennisgeving beschikking 
wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, reguliere 
procedure

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

▶  Voor: nieuwe entreepui
 Locatie: Wilhelminastraat 19, 
  6351 GN te Bocholtz
 Dossiernummer: 2023-017506
 Verzenddatum: 16 mei 2023

▶  Voor: realiseren van een dakkapel 
  in het voordakvlak
 Locatie: Pastoor Neujeanstraat 1, 
  6351 GK te Bocholtz
 Dossiernummer: 2023-015761
 Verzenddatum: 16 mei 2023

De aanvraag, de beschikking en de 
bijbehorende stukken liggen met in-
gang van de verzenddatum gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling 
Dienstverlening in het gemeentehuis 

te Simpelveld. De aanvraag, de be-
schikking en de bijbehorende stukken 
zijn elke werkdag in te zien tijdens de 
openingstijden.
Tegen dit besluit kunnen belangheb-
benden 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 
Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG 
Simpelveld. Het bezwaarschrift moet 
op grond van artikel 6:5 van de Alge-
mene wet bestuursrecht zijn onderte-
kend en dient tenminste te bevatten: 
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 verzoe-
ken bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Limburg te Roermond, 
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een 
voorlopige voorziening kan door de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden getroffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-

gen, dat vereist. Van de verzoeker van 
een voorlopige voorziening wordt een 
griffierecht geheven. U wordt door de 
griffie van de rechtbank geïnformeerd 
over de hoogte van het griffierecht en 
de wijze van betaling.
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Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Facebook, Linkedin 
en Youtube
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▶  Voornemen ambtshalve 
uitschrijving uit de basisre-
gistratie personen van de 
gemeente Simpelveld (BRP)

Ten aanzien van de onderstaande 
personen zijn wij voornemens, conform 
artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te 
gaan tot ambtshalve uitschrijving uit 
de BRP van de gemeente Simpelveld. 
Uit onderzoek van de afdeling Dienst-
verlening is gebleken dat genoemde 
personen niet hebben voldaan aan 
de verplichting 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 buitenland 
hiervan schriftelijk aangifte te doen 
bij het college van burgemeester en 

wethouders van de woongemeente. 
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene 
wet bestuursrecht geeft de gemeente 
de mogelijkheid om het voornemen 
ambtshalve uitschrijving te publiceren 
als de bekendmaking niet kan geschie-
den door toezending aan belangheb-
bende.

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

 Naam geboortedatum datum uitschrijving datum zienswijze
* Müller, HJHL 09-07-1968 11-05-2023 09-06-2023

Indien wij uiterlijk datum zienswijze 
geen reactie hebben ontvangen, schrij-
ven wij de bovenstaande personen 
uit naar “Vertrokken met onbekende 
bestemming”.

Staat uw naam hierboven of weet u 
waar bovenstaande personen ver-
blijven, neem dan contact op met de 
gemeente Simpelveld via tel.nr.: 045-
5448383 of mail info@simpelveld.nl

▶  Kennisgeving verlenging 
beslistermijn, wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wet-
houders van Simpelveld maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht hebben 
besloten voor de volgende aanvraag 
de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal 6 weken:

▶  Voor: Appartement 3e verdieping
 Locatie: Kloosterstraat 47, 
  6369 AB te Simpelveld
 Dossiernummer: Z2023-00000019
 Verzenddatum: 16 mei 2023

De beslistermijn wordt verlengd in ver-
band met niet toereikende beoordeling 
brandveiligheid en welstand.
Door dit besluit is 3 juli 2023 de nieuwe 
uiterste beslisdatum.

▶  Voor: Renovatie complex 563 
  en 564 
 Locatie: Op de Weijer, De Slag en 
  Paumstraat te Bocholtz
 Dossiernummer: Z2023-00000016
 Verzenddatum: 16 mei 2023

De beslistermijn wordt verlengd in ver-
band met niet toereikende beoordeling 
welstand.
Door dit besluit is 29 juni 2023 de 
nieuwe uiterste beslisdatum.
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▶  Voornemen ambtshalve 
uitschrijving uit de basisre-
gistratie personen van de 
gemeente Simpelveld (BRP)

Ten aanzien van de onderstaande 
personen zijn wij voornemens, conform 
artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te 
gaan tot ambtshalve uitschrijving uit 
de BRP van de gemeente Simpelveld. 
Uit onderzoek van de afdeling Dienst-
verlening is gebleken dat genoemde 
personen niet hebben voldaan aan 
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bij het college van burgemeester en 

wethouders van de woongemeente. 
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene 
wet bestuursrecht geeft de gemeente 
de mogelijkheid om het voornemen 
ambtshalve uitschrijving te publiceren 
als de bekendmaking niet kan geschie-
den door toezending aan belangheb-
bende.

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

 Naam geboortedatum datum uitschrijving datum zienswijze
* Müller, HJHL 09-07-1968 11-05-2023 09-06-2023

Indien wij uiterlijk datum zienswijze 
geen reactie hebben ontvangen, schrij-
ven wij de bovenstaande personen 
uit naar “Vertrokken met onbekende 
bestemming”.

Staat uw naam hierboven of weet u 
waar bovenstaande personen ver-
blijven, neem dan contact op met de 
gemeente Simpelveld via tel.nr.: 045-
5448383 of mail info@simpelveld.nl

▶  Kennisgeving verlenging 
beslistermijn, wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wet-
houders van Simpelveld maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht hebben 
besloten voor de volgende aanvraag 
de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal 6 weken:

▶  Voor: Appartement 3e verdieping
 Locatie: Kloosterstraat 47, 
  6369 AB te Simpelveld
 Dossiernummer: Z2023-00000019
 Verzenddatum: 16 mei 2023

De beslistermijn wordt verlengd in ver-
band met niet toereikende beoordeling 
brandveiligheid en welstand.
Door dit besluit is 3 juli 2023 de nieuwe 
uiterste beslisdatum.

▶  Voor: Renovatie complex 563 
  en 564 
 Locatie: Op de Weijer, De Slag en 
  Paumstraat te Bocholtz
 Dossiernummer: Z2023-00000016
 Verzenddatum: 16 mei 2023

De beslistermijn wordt verlengd in ver-
band met niet toereikende beoordeling 
welstand.
Door dit besluit is 29 juni 2023 de 
nieuwe uiterste beslisdatum.

Gedicht

Wie dat vruier woar
Mit 6 joar noa de groeëte sjoeël
Me gruijet doe wie boerekoeël
Um 8 oer vuur sjoeël noa de Mes
Nee dat voonge vier doe gee fes
Ongerweëg noan sjoeël veul tse zieë
Dat gieët ut hujtsedaags nit mieë
Bei dur sjmid Houben blove vier ummer stoa
Deë woar da dök peëder an ut besjloa
Me kieket da geer noa al de sjun zaage
Went dur sjmid Mennens ee rad woar ant maache
Ongerweëg en dat vong me nit raar
Koamse dur millesboer teëge mit peëd en kaar
De auw mölle malet doe nog meël
Óch zoogse af en tsow inge loemekeël
Bie dur Zef Bindels kroog ze ee oad fietserad
Doa hoddeleste mit durg gen durp wie ing rat
Bei de Gruyter maachet me nit veul zeek
Doa kroog me ut snoepje van de week
En in de Vroenhof stjroas bei ut Lies Vieg
Kroog me nit alling ing nuij kachelspief
Efkes vuur de sjoeël woa de Edah nog woar
Vuur 10 tsens ing tuut apanus in dat joar
Óp dur sjoeëlplei doong vier boksjpringe 
En koekverbirge en da voongste ginge
Die herliege tsiet zunt vier noe da waal kwiet
Noe zunt vier auwer en sjlouwer went ut ginge ziet!!!

MABIS Meëts 2023

Slechts 16% van de Limburgers contro-
leert maandelijks de bandenspanning. 
Met de juiste bandenspanning bespaar 
je al snel zo’n €10 euro per maand. En 
je rijdt ook nog eens veiliger. Dus ga je 
met de auto weg in de meivakantie? 
Doe dan voor vertrek de bandencheck.  
Banden lopen vanzelf langzaam leeg. 
Als je bandenspanning te laag is, heb je 
minder grip op de weg, rem je min-
der goed en heb je meer kans op een 
klapband. Check daarom regelmatig je 
bandenspanning. En pomp je banden 
op als dat nodig is. Zo verbruik je min-
der brandstof en gaan je banden langer 
mee. 

5 tips voor het checken van de banden-
spanning
1.  Vind snel een bandenpomp in de 

buurt via vindbandenpomp.nl 
Op vindbandenpomp.nl vind je simpel 
een bandenpomp bij jou in de buurt en 
zie je waar het gebruik ervan wel of niet 
gratis is. Je kan op de website gelijk de 
route berekenen.
2.  Geef je banden lucht volgens de ad-

viesspanning 
De adviesspanning vind je in het 
instructieboekje, op een sticker in de 
deur of het tankklepje of op watismijn-
bandenspanning.nl. Soms staat er voor 
jouw auto ook een hogere adviesspan-
ning voor een zwaarbeladen auto. Het 

voordeel van die hogere adviesspan-
ning is dat de banden over een langere 
periode op voldoende spanning blijven 
en je nog zuiniger rijdt. 
3.  De bandenmaat staat op de zijkant 

van je band
Misschien herken je het wel: je zoekt 
de adviesspanning, maar nu staan er 
allerlei verschillende bandenmaten. 
Hoe weet je welke maat jouw banden 
zijn? Dat is makkelijker dan je denkt: 
de bandenmaat staat gewoon op de 
zijkant van je band.
4.  Check de bandenspanning als je 

banden koud zijn
De bandenspanning is gebaseerd op 
koude banden. Heb je meer dan 5 kilo-
meter of 15 minuten gereden? Tel dan 
0,3 bar op bij de adviesspanning.
5.  Vergeet je reserveband niet op te 

pompen
Heb je een reserveband? Check die 
dan ook gelijk. Zo weet je zeker dat je 
reserveband de juiste spanning heeft, 
mocht je langs de weg komen te staan. 
De adviesspanning van je reserveband 
vind je in het instructieboekje.
Je banden op spanning gebracht? Con-
troleer ze dan gelijk even op schade, 
scheuren en bobbels. Een beschadigde 
band? Dan is het wel zo veilig om ‘m te 
laten repareren. Check ook gelijk het 
profiel van je banden. Dat zijn de groe-
ven op de band. Te weinig profiel? Dan 

Slechts 16% van de Limburgers controleert 
maandelijks de bandenspanning

is de kans dat je de controle over je auto verliest op 
een nat wegdek groter. Ga dus veilig de weg op en 
doe voor vertrek de bandencheck.
Meer tips en informatie www.lekkeropweg.nu.
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DEN HAAG - Wie gaat scheiden, 
kan met veel vragen zitten. 
Want er verandert een hoop. 
Heb jij besloten te gaan schei-
den? Sommige financiële vra-
gen zijn nu relevanter dan ooit. 
Bijvoorbeeld: kom ik nog wel 
rond na mijn scheiding? Waar 
heb ik recht op? En is het beter 
om straks alleen of samen aan-
gifte te doen? Scheiden-expert 
Manuela van Blanken helpt 
Limburgers op weg met vijf tips 
voor hun belastingen.
 
1.  Kijk of je recht hebt op toe-

slagen
Of je toeslag kunt krijgen, 
hangt onder andere af van 
je inkomen. En dat inkomen 

verandert als je geen fiscaal 
partners meer bent. Maak 
daarom een proefberekening 
op toeslagen.nl om te zien op 
welke toeslagen jij recht hebt. 
Ontvang je al toeslagen, zoals 
kinderopvangtoeslag? Dan is 
het belangrijk dat je zo snel 
mogelijk je nieuwe situatie 
doorgeeft aan Toeslagen via 
Mijn toeslagen of de app Kin-
deropvangtoeslag. Want dan 
wordt je toeslag aangepast op 
je nieuwe situatie.
 
2.  Doe de scheiden-checklist. 

Bijvoorbeeld om te zien 
welke kosten aftrekbaar 
zijn

Als kosten aftrekbaar zijn, be-

Ga je scheiden? Vijf belastingtips  
die nu relevanter zijn dan ooit

taal je minder belasting. Part-
neralimentatie is bijvoorbeeld 
vaak aftrekbaar. Ook bij een 
koopwoning zijn bepaalde kos-
ten aftrekbaar. Zelfs als jij niet 
in het huis blijft wonen, mag je 
in sommige situaties nog 2 jaar 
de hypotheekrente aftrekken. 
Door de scheiden-checklist in 
te vullen, zie je waar jij recht 
op hebt en met welke kosten jij 
rekening kan houden. 

3.  Maak afspraken met je ex 
over samen of apart aan-
gifte doen over het jaar van 
de scheiding

Je kan er voor kiezen om nog 
één keer samen aangifte te 
doen. Het voordeel hiervan 
is dat je gemeenschappelijke 
inkomsten en aftrekposten 
gunstig kunt verdelen. En je 
voorkomt fouten, want je hebt 
gegevens van elkaar nodig. 
Als je aangifte doet als fiscaal 
partners, heeft dit wel gevolgen 
voor bijvoorbeeld de toeslagen 
en heffingskortingen waar je 
recht op hebt. Maak daarom 
een proefberekening met en 
zonder fiscaal partnerschap 
over het jaar van de scheiding. 
Dit doe je door de voorlopige 
aanslag als proef in te vullen 
op Mijn Belastingdienst. Maak 
ook voor je toeslagen een proef-
berekening.
 
4.  Heb je een voorlopige 

aanslag? Check of je deze 
moet aanpassen of dat het 

interessant is om er één aan 
te vragen

Als je uit elkaar gaat, veran-
dert je inkomen en vaak ook 
je woonsituatie. Dan is het 
verstandig om je voorlopige 
aanslag aan te passen. Dat doe 
je eenvoudig in vier stappen 
via Mijn Belastingdienst. Zo 
voorkom je dat je maandelijks 
te veel ontvangt of betaalt. Heb 
je nog geen voorlopige aanslag? 
Kijk dan of het interessant is 
om er één aan te vragen. Kijk 
op belastingdienst.nl/voorlopi-
geaanslag. 
 
5.  Leg financiële afspraken 

vast, ook over belastingen 
en toeslagen

Het is misschien niet het eerste 
waar je aan denkt, maar het is 
wel belangrijk om te doen om 
onduidelijkheden te voorko-
men. Zeker als er gezamenlijke 
inkomsten of aftrekposten zijn. 
Maak dus ook afspraken over 
bedragen die jullie nog moeten 
ontvangen over de periode dat 
jullie nog samen waren. Of juist 
over bedragen die jullie nog 
moeten betalen. Je kunt afspra-
ken bijvoorbeeld vastleggen in 
een echtscheidingsconvenant.
 
Persoonlijke scheiden-checklist
Wil je weten waar je nog meer 
op moet letten als je gaat schei-
den of uit elkaar gaat? Vul de 
scheiden-checklist in op belas-
tingdienst.nl/scheiden. En zie 
meteen wat jij moet regelen.
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