
Voor de vijfde keer strijkt het 
internationale Festival Vocallis 
neer in Vaals. Van 8 tot en met 
11 november worden in de Ko-
permolen concerten door top-
zangers en musici gegeven. 

Verder krijgen talentvolle zangers 
en pianisten uit de gehele wereld 
de gelegenheid om zich verder te 
ontwikkelen onder leiding van 
internationale docenten. Dit jaar 
wordt de openbare Masterclass Lied 
van Festival Vocallis voor jonge pro-
fessionele liedduo´s gegeven door 

de internationaal gerenommeerde 
liedvertolker en pedagoog Professor 
Konrad Richter en muziekpedagoog 
Sara Gutvill.

Het winnende duo zang/piano van 
de Vocallis Liedprijs 2015 en de 
winnaars van het prestigieuze In-
ternationale Vocalisten Concours 
’s-Hertogenbosch 2016  treden dins-
dag 8 november om 20.15 uur op in 
een gala-liedconcert. Onder andere 
treden op:
Vrijdag 11 november om 17.00 uur 
spelen en zingen kinderen van de 

basisscholen Robbedoes en de Klei-
ne Wereld liedjes uit diverse cultu-
ren. Jeugdharmonie Vaals en het 
Mandoline en Gitaar Orkest Alpen-
klanken Lemiers werken hier ook 
aan mee. Verder zijn er van 8 tot 
en met 10 november om 17.00 uur 
45 minuten durende concernten, 
waarin taltenvolle deelnemers hun 
vorderingen kunnen lanten horen. 

Het slotconcert masterclass staat 
vrijdag 11 november om 20.15 uur 
op het programma. Liederen van 
Franz Schubert komen dan voorbij. 

VAALS Talentenvolle zangers en pianisten uit heel de wereld te gast 

Vocallis-festivalOm  president van Amerika te 
worden moet je of enorm rijk 
zijn of aan de andere kant: 

maakt niet uit wat je kunt maar wie je 
kent. Hoe anders valt te verklaren dat 
in de USA door de jaren heen complete 
familieclans heersen als het gaat om de 
‘belangrijkste’ functie ter wereld. Wie 
kent in dit kader niet de hele familie 
Kennedy. Minder bekend is dat Fran-
klin Roosevelt familie was van in totaal 
elf presidenten. Kleinzoon Benjamin 
Harrison en opa William Harrison wa-
ren ook eerste burger van de VS. Net als  
vader en zoon George Bush en dit jaar 
bijna Jeb. En zij vormen geen uitzonde-
ring. Dat nu na Bill Clinton zijn vrouw 
Hillary aan het roer lijkt te gaan staan, 
zegt veel , zo niet alles over dit land van 
de beperkte (?) mogelijkheden.                                                                     
            Jurgen Simon

ZIJSPRONG
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Wat is er allemaal in
de regio te doen? 

Moeilijke tijden
voor sportclubs

Beleven 

29

21 

Op maar liefst 35 verschillen-
de plekken genoten worden 
van bezinnen, proeven, 
horen, zien, bewegen en 
cultuur. 
Voor de zesde keer stond 
in Vaals het Beleefweekend 
op het programma. Koos je 
voor frisse buitenlucht dan 
kon men mee met één van 
de stilte,- of bezinningswan-
delingen. Maar men kon ook 
kiezen voor een ontspannen-
de massage, het kleuren van 
mandala’s maar ook
een actieve inspirerende 
workshop
Ook waren buitenactiviteiten 
bij bijvoorbeeld de Para-
dijsvogels in Cotessen. Daar 
konden klompen beschilderd 
worden. Maar er kon ook 
boerengolf mee gespeeld 
worden. En dat leidde bij 
sommigen tot de nodige 
hilariteit....

Foto: Gert Lammer

GEZOCHT
Jouw tip, ons verhaal

De redactie van deze krant 
is voortdurend op zoek 
naar bijzondere mensen en 
opmerkelijke initiatieven. 
Heeft u een tip voor een mooi 
verhaal? Laat het ons weten 
via mailadres
red1vaals@concentramedia.nl

  RUBEN L. OPPENHEIMER

VALKENBURG A/D GEUL                               
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Help mee en maak kans op 
een nieuw apparaat of lamp

De 25 gemeenten met de meeste punten ontvangen 
een Wecycle sponsorcheque t.w.v. € 1.000,-!

Kijk op wecycle.nl/inleveren voor welk goed doel 
jullie gemeente speelt en op welke plaats jullie staan.

Prijzen:

wecycle.nl/inleveren

Zo help je mee
 1  Ga naar de milieustraat van je gemeente*

 2   Lever je oude apparaten en kapotte 

spaarlampen in 

 3   Ga ter plekke op je smartphone naar 

wecycle.nl/inleveren

 4   Ga naar (ik wil inchecken) en support 

het goede doel

 5   Ontdek daarna direct of je een 

nieuw  apparaat mag uitkiezen!

* 85 procent van de gemeenten werkt samen met Wecycle.  

  Check jouw gemeente op wecycle.nl/inleveren.

Actievoorwaarden en spelregels op wecycle.nl/inleveren.

SUPPORT EEN LOKAAL GOED DOEL!
Veolia checkt uit ...
we bedanken 
onze reizigers!

Limburg 
Bedankt!

Win eenCitytrip!

Kijk op: limburgbedankt.nl
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KORT NIEUWS

De Polfermolen lijkt voorals-
nog gered. De gemeente Val-
kenburg wil de Polfermolen 
voor het symbolische bedrag 
van één euro overdragen aan 
Wyckerveste. Het ligt vervol-
gens aan de gemeenteraad of 
zwembad en sporthal open blij-
ven. Wil de raad niet voor de 
verliezen opdraaien, dan krijgt 
Wyckerveste de vrije hand om 
de Polfermolen zelf helemaal 
in te vullen.

Door Jurgen Simon

“Dat kan betekenen dat we van het 
zwembad een soort moeras gaan 
maken, we hebben in ieder geval 
een waterdichte bak”, zegt Hessel 
Meijer, directeur van Wyckerveste. 
Dit bedrijf ontwikkelt ook het De 
Leeuw-terrein in Valken burg.
Jaarlijks lijdt de gemeente Valken-
burg 3 ton verlies op de exploitatie 
van het zwembad. Op de sporthal 

legt men 110.000 euro toe. “Als de 
raad besluit deze kosten ook in de 
toekomst voor rekening te nemen, 
dan blijven hal en bad open. De 
gemeente bepaalt”, aldus Meijer. 
Mocht het zwembad nog meer ver-
lies gaan lijden, dan draait Wycker-
veste op voor deze kosten. 
Een eerste verkenning naar de mo-
gelijkheden van de Polfermolen 
heeft Wyckerveste al achter de rug. 
“Er liggen voor ons zeker mogelijk-
heden.” Meijer verwijst naar Lei-
suredome in Kerkrade. Daar heeft 
Wyckerveste een nieuwe formule 
ontwikkeld. Zo is er bij het Roda 
JC-station op de Roda-boulevard 
een megabioscoop, een bowling 
en lounge, een lasergame, een soc-
cerarena, een escape Room,  een 
kinderspeelparadijs, een GlowGolf, 
een game- en speelhal en Space 
Jump. Meijer: “Die kansen zien we 
hier ook. Het is toch mooi dat we 
wellicht straks kunnen verwijzen 
vanuit Kerkrade naar Valkenburg. 

Deze streek leeft van het toerisme 
en op deze manier houden we toe-
risten langer vast.”
Valkenburg zal wel nog de boek-
waarde van de Polfermolen in de 
komende jaren wegzetten. Nu nog 
bedraagt dit bedrag volgens Bart 
Mennens van de gemeente Valken-
burg 5,7 miljoen euro. 
Wyckerveste wil het nieuw te ont-
wikkelen Leeuw-terrein en Polfer-
molen met elkaar verbinden. “Alles 
onder één paraplu brengen. Som-
mige huurders zullen straks beter 
op het Leeuw-terrein thuis zijn an-
dere huurders sluiten dan aan op 
de Polfermolen.
Wyckerveste gaat nu een haalbaar-
heidsonderzoek uitvoeren. De re-
sultaten hiervan worden verwacht 
in april 2017. “Uiteindelijk willen 
we bij een positieve uitkomst, de 
Polfermolen op 1 januari 2018 
overnemen.” Burgemeester Martin 
Eurlings is verheugd: “We bouwen 
liever dan we slopen”, zegt hij.

VALKENBURG Burgemeester Eurlings: ‘We bouwen liever dan we slopen’

Burgemeester Eurlings tekent (zie inzetje) het contract met Hessel Meijer van Wyckerveste. De 
Polfermolen lijkt vooralsnog gered. Foto’s: Gert Lammer en Jurgen Simon 

Nieuwe toekomst 
voor Polfermolen

GULPEN-WITTEM
OVERNACHTEN • Het aantal over-
nachtingen in Gulpen-Wittem is af-
gelopen jaar gestegen
In 2015 registreerde men 660.000 
(kinderen tot 14 jaar niet meegere-
kend) toeristische overnachtingen. 
Dit is een toename van 30.000 over-
nachtingen ten opzichte van het 
jaar 2014. “Een mooi resultaat, ze-
ker gezien het wegvallen van twee 
grote verblijfsaccommodaties”, laat 
de gemeente weten en vervolgt: 
“ Zo is sinds eind 2014 bungalow-
park Landsrade de thuisbasis voor 
asielzoekers en ontvangt daarom 
geen toeristen meer. Ook het u-cen-
ter in Epen wordt niet meer als toe-
ristisch bedrijf meegenomen in de 
overnachtingscijfers.”

SINT GEERTRUID
NIGHT OF TE PRINS • CV De Klein-
dererre uit Segietere opent vrijdag 
11 november haar jubileumseizoen 
(6 x 11) met het VastelaovesProms-
Konzèr Night of the Prins. Veel mu-
ziek, kolder en alvast een beetje vas-
telaovend zijn de ingrediënten van 
deze bijzondere avond. Hoofdact 
is de Douaneharmonie Nederland. 
Het repertoire van dit semiprofessi-
onele orkest bestaat uit voorname-
lijk populaire muziek. Speciale gast 
is Suzan Seegers (foto), bekend van-
wege haar vele musical(hoofd)rol-
len, en haar one woman shows met 
liedjes van Toon Hermans en Annie 
M.G. Schmidt. Ook enkele lokale 
grootheden acte de précense geven: 
Hans Prompers, Pierre van Proeme-
ren, Guido Rouschop, S-Twie, Ivo 
Rouschop en Raymond Curfs. Om-
dat de KleindererreTempel in Segie-
tere niet voldoende capaciteit heeft 
wordt afbouwcentrum Jan Opreij 
aan de Holstraat 41 in Margraten 
omgetoverd tot een heuse Kleinde-
rerre Dependance. 

Kaartverkoop via www.cvdeklein-
dererre.nl

EIJSDEN-MARGRATEN
WEGEN • Voor onderhoud van 
wegen in het buitengebied gaat de 
gemeente Eijsden-Margraten meer 
geld uittrekken. Nu was daar zo’n 
1,5 miljoen euro voor beschikbaar, 
dat gaat nu naar 3 miljoen euro. 
Door bezuinigingen in het verleden 
ging er steeds minder geld naar we-
genonderhoud.

GULPEN-WITTEM
EREDIRIGENT • Marcel van Mont-
fort, al bijna 20 jaar de vaste diri-
gent van Jongerenkoor Galou is op 
basis van zijn prestaties met het 
jongerenkoor benoemd tot ere-di-
rigent van de vereniging. Dit be-
sluit hebben de leden van Galou 
gemeenschappelijk besloten.

VALKENBURG
WORKSHOP • De kunst- en cul-
tuurraad (KCR) in Valkenburg or-

ganiseert voor de jeugd uit groep 5, 
6 en 7 van de Valkenburgse basis-
scholen een spannend programma 
bestaande uit 2 cultuur educatieve 
workshops. Het gaat om de work-
shops vilten en schilderen over Val-
kenburg.
Onder leiding van twee professio-
nele kunstenaars Jozefien Koelman 
en Minke Haaksma gaan de leerlin-
gen zelf een kunstobject maken. 
Na een drie daagse workshop wor-
den de kunstwerken geëxposeerd 
in de Kloosterkerk (Oosterweg 1) in 
Valkenburg.  In deze kerk vinden 
ook de workshops plaats op woens-
dagmiddagen van 14-17 uur op 9, 
23 november en 7 december.
Inrichten expositie: 14 december  
De open dag / expositie vindt plaats 
op:  zaterdag 17 december (11-17 
uur) Kosten deelname: € 7,50 
Meer info: 043-6015714 

VALKENBURG
RENTREE • De al in deze krant aan-
gekondigde rentree van Jef Kleijnen 
is definitief. De voormalig wethou-
der van Valkenburg doet in maart 
2018 weer mee aan de verkiezin-
gen. Niet met zijn voormalige partij 
PGP maar met een nieuwe partij: 
Senioren Partij Groot Valkenburg. 
Hij hoopt bij de verkiezingen over 
anderhalf jaar rond de 5 zetels bin-
nen te halen. Ook zal Kleijnen een 
wethouderspositie niet afwijzen.
Vier jaar geleden stopte Kleijnen in 
de Valkenburgse politiek. Hij kon 
zijn FNV-werk niet meer met de po-
litiek combineren. 

De voormalige SP-man, richtte al 
eerder een eigen partij op PPGV. 
Deze partij ging later weer op in 
PGP

GRONSVELD
OVERVAL • Twee onbekende man-
nen hebben vorige week vrijdag 
rond 22.15 uur een friture aan de 
Rijksweg in Gronsveld overvallen. 
Onder bedreiging van een vuurwa-
pen eiste het duo geld. Vervolgens 
gingen ze er met een onbekend 
geldbedrag vandoor op een donke-
re scooter. Bij de overval zijn geen 
gewonden gevallen. 
De politie is op zoek naar getuigen 
of zij die meer informatie heb-
ben:0900-8844. 

VALKENBURG
GEVONDEN • Eind oktober zijn 
er diverse inbraken gepleegd in 
garages en kelderboxen rondom 
de Prins Willem Alexanderlaan in 
Valkenburg. 
Bij onderzoek zijn in de omgeving 
verschillende fiets-accessoires te-
ruggevonden. Het gaat onder meer 
om een fietsdrager, fietspomp en 
rugzak. De politie is op zoek naar 
de rechtmatige eigenaar(s), bel: 
0900-8844.

VALKENBURG
MARKT • De weekmarkt in het cen-
trum van Valkenburg wordt vanaf 
maandag 7 november tot en met 
maandag 2 januari 2017 verplaatst. 
In die periode zal uitgeweken wor-
den vanaf de locatie op het Dr. 
Erensstraat/ Theodoor Dorrenplein. 
Dit heeft te maken met het feit dat 
in genoemde periode de kerstmarkt 
plaats vindt en ook Santa’s Village 
opgebouwd gaat worden.
 
De weekmarkt in het centrum van 
Valkenburg is iedere maandag van 
9 uur tot 13 uur.

.
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of kies voor
€ 150,-
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winterdeals

GRATIS
Nest

Learning
Thermostat

Winterdeals bij uw nieuwe CV-ketel

ALS EERSTE TER WERELD!
*lees de voorwaarden

op onze website:

046-451 27 28 * 040 244 2859
TCMBIGSONG.NL
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6 november  – Theater Heerlen 
Festival opening met de Nederlandse 

première van de bijzondere muziek-

theatervoorstelling Wenn ich sein Antlitz 

sehe waarin de Duitse bariton Dietrich 

Henschel zijn visie geeft op Schuberts laatste 

grote werk Schwanen gesang met fi lmbeelden 

van Clara Pons. Met pianist Roger Braun.

7 november 
– Kloosterbibliotheek Wittem
Vocal Chord brengt een cross-over met een mix 

van opera, musical en popmuziek bestaande 

uit werken van o.a. Verdi, Puccini, Offenbach, 

Bernstein, Queen, Andrew Lloyd Webber en U2.

10 nov. – Theater Maastricht 
De twee beroemdste lied cycli van Robert Schumann, 

Dichterliebe en Frauenliebe und -leben in één 

avond  programma. Sopraan Fenna Ograjensek en 

bariton Sef Thissen 

nemen u mee in het leven van Robert 

en Clara en de verboden liefde niet al-

leen met prachtige muziek, maar ook 

met een verhaal van Frans Pollux. 

Met pianist Roger Braun.

8 november  – Kopermolen Vaals
Laureatenconcert door de prijswinnaars van Vocallis Liedprijs 

2015 én winnaars van de categorie Liedduo Concours van het 

Internationale Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch 2016. 

8-11 november  – Kopermolen Vaals
Een belangrijk onderdeel van Festival Vocallis is de Vocallis 

Academy met de Internationale Masterclass door Prof. Konrad 

Richter en Sara Gutvill.

11 november  
        – Conservatorium Maastricht
Workshop onder leiding van Prof. Konrad Richter.

13 november  
         – Bordenhal Maastricht
Kindervoorstelling (6+) Zingende honden 

blaffen niet, waarbij kinderen op een 

speelse manier kennis maken met 

klassieke muziek. Met zangpresentaties 

van leerlingen uit Vaals en Maastricht.

met o.a. Dietrich Henschel Fenna Ograjensek Sef Thissen Roger Braun 

Vocal Chord: Lien Haegeman, Daphne Ramakers, Rob Meijers en Pascal Pittie

Festival Vocallis  richt zich op klassieke vocale muziek 

met concerten, masterclasses, educatieve projecten, 

workshops, laureatenconcert en jeugdvoorstelling 

in Zuid-Limburg.

Informatie en kaartverkoop www.festivalvocallis.nl Festival Vocallis wordt 
mede mogelijk gemaakt door

6 t/m 13 november
2016

Festival Vocallis begint aan een nieuwe 
missie en bouwt aan een nieuwe 

toekomst 2017-2021. Samen zingen, 
talentontwikkeling, educatie 

en verrassende concerten 
in samenwerking met vele 

verschillende organisaties.

Van Berkel Fonds

T 045 571 66 07 / WWW.PARKSTADLIMBURGTHEATERS.NL

Bij Esso
Vlijmscherpe deal.
Ontvang tot 79% korting op 
Zyliss keukenmessen.
Voor elke €10 die je uitgeeft ontvang je één zegel. Je hebt al 
een keukenmes voor 8 zegels en €2,99 of 8 zegels en maar 
199 Esso Extras-punten. Kijk voor meer informatie op esso.nl.

Actievoorwaarden Esso Extras ‘Zyliss keukenmessen’ promotie. Zegels worden van dinsdag 1 november 2016 t/m dinsdag 28 februari 2017 verstrekt bij deelnemende Esso-stations. Inleveren kan t/m dinsdag 14 maart 2017. Alleen bij 
deelnemende stations, zolang de voorraad strekt. Esso behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de actie voortijdig te beëindigen. Kijk voor meer informatie op esso.nl/zyliss. Zyliss is a trademark used 
under license by TCC Global N.V. Esso, het Esso-logo en Energy lives here zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen. Esso Nederland BV, Postbus 1, 4803 AA Breda.
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      SJTÖKSKE
          PLAT

Blaar

Blaar is ’t mièvoud van blaad, ’t ver-
kleinwoord is blaedsje. 
Tenminste in ’t Valkebergs en in ‘t 
Mestreechs. 
Dao boete zègke ze blaedje, zonder s. 
Ouch taege dat ander blaad, dat oet e 
book of in de printer. 
Dat versjil huère v’r ouch in maeds-
je-maedje en raedsje -raedje. (van raad-
raar = rad, wiel). De versjille in dialekte 
zint dèks hièl consequent. Meh noe die 
blaar zelf.

In dees daag waere veer geconfron-
teerd mèt huip blaar. Dat kènt ’n aan-
genaam geveul gaeve, sjoan en humus 
veur de grond, meh ouch ‘n bron van 
ergernis zin. 
Es bieveurbeeld de ganse sjtoep vol lik, 
of nog erger, de ganse kiezel. Probeer 
dao mer ins de blaar oet te rape, ’n hels 
werk. Van ‘ne electrische blaadblozer is 
neet ederein gecharmeerd, geuf te väöl 
kabaal. Meh, me zou ’t oprape of raeke 
ouch positief kènne zeen en betrachte es 
’n functioneel trimoefening!

Blaar ligke euveral woa sjtruuk en 
buim sjtaon, die eder jaor hun greun 
verleze. 
In dees periode sjtruit de herfs ze royaal 
rond, op de grond, op de waeg, in tuine, 
weie en wiejersj. En es de zon zich lièt 
zeen, is ’t of de aerd in brand sjteit en de 
buim in vlam. 
Veural es tösje de divers gekleurde 
boumkroane groate versjille besjtaon. ’t 
Sjittert, es de zon zien sjtraole dreuver-

heen lièt sjiene, in alle kleure, die ’t se-
zoen mer kènt verzinne: van greun, geel, 
beige en roze tot broen, oranje, road en 
paars. 
En in alle vörm die in de blarewaereld 
besjtaon: groat, gaaf, gedeild, gekar-
teld, gezaeg, klein, rond, sjpiets en fien. 
De bösj, van wieds gezeen, tuint zich es 
’n gemêleerd boekèt, in huègde en nuan-
ces. Wat ’n kleureprach!

             Els Diederen

FOTO VAN DE WEEK

Clubtrouw bij fanfare Berg en 
Dal Slenaken. Albert Moonen 
is maar liefst 70 jaar lid en 
inmiddels ere-voorzitter. De 
Fanfare zal zaterdag tijdens 
de jaarlijkse feestavond in de 
Fanfarezaal haar jubilarissen 
huldigen. Buiten Albert zijn 
er nog drie jubilarissen.
Astrid Crutzen, 25 jaar lid, 
Hubert Cremers. 50 jaar lid, 
en Leo Dodemont. 60 jaar lid, 
momenteel ere-lid. 
Albert Moonen krijgt dus de 
meeste bloemen. Albert was 
een van de oprichters van de 
Megellandkapel. In 1962 werd 
hij bestuurslid van de fan-
fare, was van 1965 tot 1980 
vice-voorzitter en werd ver-
volgens in 1980 tot voorzitter 
gekozen. In 1993 werd Albert 
tot ere-voorzitter benoemd. 

Foto: Johannes Timmermans

‘Fusie nu is een bedreiging’
Gulpen-Wittem kiest met twee 
andere gemeenten (Vaals en 
Eijsden-Margraten) voor nóg 
verdergaande samenwerking.

Door Jef Bonten 

Waarnemend burgemeester Hans 
Ubachs van Gulpen-Wittem meldt 
dat zijn College onlangs met de 
twee partner-gemeenten onder lei-
ding van deputé Ger Koopmans van 
gedachten heeft gewisseld over de 
geregeld opduikende herindelings-
discussie. 
Na afloop van het overleg bleken 
er vergaande overeenkomsten te 
bestaan. Ubachs: “Op een groot 
aantal terreinen willen we operati-
oneel-tactisch gaan samenwerken. 
We willen dat nu ook in een apar-
te begroting uitdrukken en zetten 
daar structureel 33.000 euro voor 
weg. Vaals eveneens terwijl Eijs-
den-Margraten 34.000 euro reser-
veert. Altijd goed voor een extern 
adviesje of om iets aan te jagen.”

Op de vraag of dit ‘anti-fusiegeld 
betreft, antwoordt waarnemend 
burgemeester Ubachs: “Nee, zeker 
niet. Alle drie de gemeentes zijn 
van mening dat een fusie voor de 
komende tien tot vijftien jaar geen 
meerwaarde voor de burgers heeft. 
Sterker nog: het is een bedreiging, 
want nu wordt alles dicht bij de 

burgers georganiseerd. Dat willen 
we zo houden! Wij zien de meer-
waarde -redenerend vanuit de in-

houd- daar niet van in, dus moet je 
er ook niet instappen.”
De burgemeester constateert een 

identiek DNA in alle drie de platte-
landsgemeenten, waar bijvoorbeeld 
op het gebied van landbouw en toe-
risme dezelfde problemen spelen. 
Wethouder Philip Laheij ziet ge-
noeg kansen om samen te werken 
op terreinen als cultuur, onderwijs, 
sociaal domein en de reinigings-
dienst enzovoorts.    “Ik constateer 
echter een vervreemding van de 
overheid bij de mensen (werklo-
zen), die op afstand worden gezet, 
daarbij vooral denkend aan de so-
ciale dienst Pentasz, die vanuit het 
Heuvelland naar Maastricht is ver-
huisd. “
Burgemeester Ubachs: “Je moet 
altijd bekijken of iets goed is voor 
de burger. Zo wordt onkruidbestrij-
ding in de drie gemeentes samen 
aanbesteed en is RD4 in de plaats 
gekomen van een eigen vuilnisop-
haaldienst.  Zaken als economie en 
werkgelegenheid moeten vanuit 
een grotere schaal bekeken wor-
den. Wij zoeken samenwerking 
op vooral operationeel en tactisch 
vlak. Als we een stad nodig hebben, 
gaan we naar Maastricht. Valken-
burg en Meerssen hebben gekozen 
voor een andere weg. Er wordt zelf 
serieus gepraat over een mogelijke 
fusie. 

Nee, voor ons geldt de komende 
tien tot vijftien jaar: Small is beau-
tiful !” 

Waarnemend-burgemeester Hans Ubachs van Gulpen-Wittem: 
“wel samenwerken met Vaals en Eijsden-Margraten, geen fusie!” 
Foto: Johannes Timmermans

LE NOZZE DI FIGARO

le nozze di figaro - w.a. mozart

zaterdag 12 november maastricht - première
zaterdag 26 november heerlen  |  zaterdag 10 december sittard

www.operazuid.nl berden wonen en slapen, Promenade 12 Heerlen (Parkstad) 045-4000700  

WWW.BERDEN.NL berden wonen en 
slapen ook iedere 
zondag geopend
van 12.00-17.00 

30-50% KORTING

VERBOUWINGSOPRUIMING
WONEN EN SLAPEN

Leegverkoop 3e etage i.v.m. komst La Place!



www.eijsden-margraten.nl

Contact
met uw gemeente
Telefonisch: 14 043 of 043 458 8488 

Schriftelijk:
Postbus 10, 6269 ZG  Margraten
E-mail: info@eijsden-margraten.nl  
Website: www.eijsden-margraten.nl 
Fax. 043 458 8400
www.twitter.com/gemeenteEM
www.facebook.com/gemeenteEM 
www.dichtbijhetleven.nl 

Bezoekadres gemeentehuis:
Amerikaplein 1, 6269 DA  Margraten

Wij werken alleen op afspraak
Maak een afspraak telefonisch 
043 458 8488 of digitaal: 
www.eijsden-margraten.nl
Voor het afhalen van aangevraagde 
paspoorten en rijbewijzen kan 
men op vrije inloop terecht tijdens 
onderstaande openingstijden

Openingstijden 
KlantContactCentrum
Amerikaplein 1, 6269 DA  Margraten
elke ochtend van 09.00 tot 12.00 uur 
dinsdagsvond van 17.00 tot 1900 uur

Openingstijden Servicepunt 
Breusterhof 2, 6245 EL  Eijsden 
elke middag (behalve vrijdag) van 
14.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 17.00 tot 
19.00 uur

Digitaal producten bestellen en 
meer info:
www.eijsden-margraten.nl > Digitaal 
loket

Rekeningnummer:
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
IBAN: NL46BNGH0285148680. 
BIC: BNGHNL2G

Meldingen en klachten 
aan openbare werken en/of 
milieuzaken.
Telefonisch: 14 043 of 043 458 8488 of 
www.eijsden-margraten.nl > Alles voor 
inwoners > Contact  > Meldingen en 
klachten.  
Voor spoedmeldingen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met de 
Wachtdienst Openbare Werken, 
06 5276 7835. 
Provinciaal Milieumeldpunt: 
043 361 7070. 
Klachten luchtverkeer: 
tel. 043 365 2020 of www.kicl.nl

Colofon: Redactie en samenstelling:
Communicatie gemeente 
Eijsden-Margraten

2 november 2016

Bent u inwoner van 
Eijsden-Margraten? 
Dan kunt ú volop profi teren van zon-
ne-energie door deel te nemen aan 
het project Zorgeloos Zonnepanelen 
van de gemeente.

Kijk voor meer informatie en de 
gratis dakcheck op 
www.eijsden-margraten.nl/zorgeloos-
zonnepanelen. 

Haal meer 
duurzame 
energie in huis

Graag willen wij onze 
inwoners die door 
ziekte en/of beperking 
langdurig en intensief 
zorg thuis nodig 
hebben en daarbij 
een beroep doen 
op mantelzor-
ger(s), de moge-
lijkheid bieden 
hun mantelzorger te bedanken met 
het Mantelzorgcompliment. 

Wie is mantelzorger?
Persoon die langdurig (langer dan 6 
maanden of bij terminale zorg) en 
intensief (meer dan 8 uur per week) 
voor iemand zorgt. Dit kan bijvoorbeeld 
partner, familie of vrienden zijn. Het 
gaat hier uiteraard niet om beroepsma-
tige inzet.

Wie kan het Mantelzorgcompliment 
aanvragen voor zijn/haar mantel-
zorger?
Zorgvragers uit onze gemeente (of wet-
telijke vertegenwoordigers) die langer 
dan 6 maanden aangewezen zijn op 
zorg en daarbij 8 uur per week of meer, 
een beroep doen op een mantelzorger.

Wat houdt het Mantelzorgcompli-
ment in?
Dit is een geldbedrag dat de zorgvrager 
kan ontvangen van de gemeente en 
inzetten om zijn/haar mantelzorger te 

complimenteren. De hoogte van het 
geldbedrag is afhankelijk van het aantal 
aanvragen en wordt na de sluitingsda-
tum van de aanmeldingen vastgesteld 
en bekendgemaakt. 

Hoe kan het Mantelzorgcompliment 
worden aangevraagd? 
Door het indienen van een aanvraagfor-
mulier samen met één van de hieronder 
genoemde bewijsstukken. Het aan-
vraagformulier, voorzien van handteke-
ning moet uiterlijk vóór 1 december zijn 
ingeleverd bij de gemeente.

Aanvraagformulier
Het formulier kunt u:
•  downloaden via onze website www.

eijsden-margraten.nl > Alles voor 
inwoners >Zorg en Welzijn > Mantel-
zorgcompliment;

•  telefonisch aanvragen bij ons Klant-
ContactCentrum: 043 458 8488; 

•  persoonlijk afhalen aan de balie van 
het gemeentehuis in Margraten of 
het Servicepunt in Eijsden.

Welk bewijsstuk is nodig?
•  een kopie indicatie Centrum Indica-

tiestelling Zorg (CIZ) voor extramu-
rale zorg (thuiszorg) van 2015 of 
ouder of    
 

•  een kopie van gemeentelijke beschik-
king voor jeugdzorg of 

•  een kopie van gemeentelijke beschik-
king voor Wmo huishoudelijke hulp 

uit 2015 of ouder of  
•  een kopie van de gemeentelijke 

beschikking voor Wmo-begeleiding 
uit 2015 of ouder. 

 
Geen bewijsstuk?
Voor mensen die beroep doen op 
mantelzorgers en juist daarom geen 
gebruik maken van professionele zorg 
en dus een van de bovengenoemde 
bewijsstukken niet hebben, geldt dat 
ook zij een aanvraag voor het Mantel-
zorgcompliment kunnen indienen. Wel 
moet men open staan voor eventueel 
onderzoek naar de zorgsituatie door de 
gemeente. 

Heeft u in 2015 al het Mantelzorg-
compliment ontvangen van de 
gemeente Eijsden-Margraten?
Indien u in 2015 het Mantelzorg-
compliment heeft ontvangen van de 
gemeente, dan zijn uw gegevens bij de 
gemeente bekend en ontvangt u rond 1 
oktober een brief met het aanvraagfor-
mulier voor het Mantelzorgcompliment  
2016. Indien niets is gewijzigd in uw 
zorgsituatie hoeft u geen bewijsstuk 
mee te sturen. Uw aanvraag wordt 
goedgekeurd op basis van de informatie 
die u in 2015 al heeft verstrekt.

Hoe kunt u de aanvraag indienen?
•  Stuur het ingevulde en ondertekende 

aanvraagformulier samen met één 
van de hierboven genoemde bewijs-
stukken naar:

  Gemeente Eijsden-Margraten  
t.a.v. Mantelzorgcompliment  
2016 Antwoordnummer 50501, 
(geen postzegel nodig) 

 6269 XV  MARGRATEN.

•  Lever het ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier samen met één 
van de hierboven genoemde bewijs-
stukken t.a.v. Mantelzorgcompliment  
2016 in bij:

  het KlantContactCentrum, Ameri-
kaplein 1 in Margraten of bij het 
Servicepunt, Breusterhof 2 in Eijsden.

•  U kunt het ingevulde en onderte-
kende aanvraagformulier samen met 
één van de hierboven genoemde be-
wijsstukken ook scannen en mailen 
naar info@eijsden-margraten.nl o.v.v. 
Mantelzorgcompliment  2016.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding 
van dit bericht, dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw Denise Slijpen 
tel. 043 458 8488 of via e-mail: info@
eijsden-margraten.nl o.v.v. Mantelzorg-
compliment 2016.

Sluitingsdatum voor aanmeldingen 
is 1 december 2016. •

Mantelzorger bedanken?
Vraag het mantelzorgcompliment 2016 aan!

Op dinsdag 8 novem-
ber 2016 vergadert de 
gemeenteraad in het ge-
meentehuis in Margraten 
om 19.00 uur. 

Tijdens de vergadering worden de volgen-
de raadsvoorstellen behandeld:
•  Programmabegroting 2017 en Meerja-

renraming 2018-2020; 
•  Belastingverordeningen 2017. 
De vergadering wordt aan het eind van 
de avond geschorst en op donderdag 
10 november 2016 om 13.30 uur 
voortgezet. 

Spreekrecht
U kunt gebruik maken van uw spreekrecht 
door maximaal vijf minuten het woord te 
voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Wanneer u van uw spreekrecht gebruik 
wil maken, meldt u dit tenminste 24 uur 
voor aanvang van de vergadering aan de 
griffi er (griffi e@eijsden-margraten.nl). 
Vermeld daarbij uw naam, adres en 
telefoonnummer en het onderwerp waar-
over u het woord wil voeren. Maakt u 
gebruik van het spreekrecht in een van de 
commissies, dan kan geen gebruik meer 
worden gemaakt van het spreekrecht in 
de raad. 

Vergaderingen live volgen
Via de website www.eijsden-margraten.nl 
> Bestuur > Gemeenteraad > Vergaderin-
gen > Geluidsfragmenten raadsvergade-
ringen, kunt u de vergadering live volgen.  

Documenten raadsvergadering
De vergaderdocumenten zijn te raadple-
gen via de website www.eijsden-mar-
graten.nl > Bestuur > Gemeenteraad > 
Vergaderkalender of via de applicatie 
iBabs met de volgende inloggegevens. 
site: ‘eijsdenmargraten’, e-mailadres: 
‘burger’ en wachtwoord: ‘burger’.  •

Raadsvergadering betreff ende Begroting 2017

Kunstcafé is een samenwerkingsinitiatief vanuit het culturele veld  in Eijsden-Margraten.

Programma vrijdag 11 november aanstaande:
Cultureel aanbod 2016-2017
met o.a. Kunstcarrousel, een overzicht van de tentoonstelling september 2017
Lievelingsboek van de maand 
Nora van Colmen Toibin; tip van leesclub Margraten en i.s.m. Heuvelland bibliotheken
Interview met special guest 
Wido Smeets en Christiane Gronenberg van Zuiderlucht over de Eijsden-Margraten Special
Pilot Kunsteducatie basisonderwijs Rabobank Limburg 
KUNSTinKEER, Atelier Dorieke, LOODS0, Klank en Klaar over Kunsteducatie basisscholen Cramignon en Keerkring
Kunstcafé Chanton
Open Podium met C.D. tip van de maand (i.s.m. SPEM)
Voordracht / poëzie 
Lokaal talent draagt voor uit eigen werk ( i.s.m. theatergroep Formidable) 

Graag aanmelden vóór donderdag 10 november 2016 bij juliettesinko@eijsden-margraten.nl.

Op vrijdag 11 november Kunstcafé van 20.00 tot 22.00 uur in 
Theatercafé de Grenedeer! 
Rijksweg 41, 6247 AA Gronsveld. Iedereen is welkom! 

Bouwkavels te koop!

In Sint-Geertruid, Mheer, 
Eijsden, Eckelrade 

en Noorbeek 
Meer info? 

www.eijsden-margraten.nl 
 

Alles voor inwoners > Wonen >  
Vrije bouwkavels



Info-center Maastricht

Behandel-center Zuid-Limburg

± 20 minuten

A79

Individuele behandeling op maat

Geen wachttijden

Cliëntwaardering 8,9

Interdisciplinaire behandeling

Volledig vergoed (excl. eigen risico)

*
*
*
*
*

Het Rughuis is dé specialist in Nederland op het gebied van ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten.

Heeft u dagelijks rugpijn en al van alles geprobeerd?

Info-gesprek?
Maak vandaag nog een persoonlijke afspraak: 088 000 16 00

Of schrijf u online in via:www.hetrughuis.nl

Het resultaat is overweldigend ik kan weer dingen 
doen waar ik voorheen alleen maar van kon dromen.
Ik ga mijn eigen behandelteam ontzettend missen!

“

”

Miriam Janssen

Scharnerweg 127
6224 JC Maastricht

Euregiopark 14 
6467 JE Kerkrade

Info-center
Op locatie in Maastricht

Behandel-center
Zuid-Limburg

(In het gebouw van PHI)

Lees meer dan 250 ervaringen op www.hetrughuis.nl

Info-avonden
Maandag
om 19.30 uur

Dinsdag & Donderdagom 19.30 uur

Maastricht:

Zuid-Limburg:

                                                                                                          

www.eijsden-margraten.nl

Bekendmakingen gemeente Eijsden-Margraten

Vaststelling Structuurvisie Wonen 
Zuid-Limburg

Burgemeester en wethouders van Eijs-
den-Margraten maken, gelet op de wet 
ruimtelijke ordening, de terinzagelegging 
van de door de gemeenteraad vastgestelde 
structuurvisie: de Structuurvisie Wonen Zuid 
Limburg bekend (planidentifi catienummer 
NL.IMRO.1903.SVWONENZL2016-VA01).

In deze structuurvisie wordt de gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien 
van het beleidsveld ‘Wonen’ in de achttien 
gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, 
Brunssum, Eijsden-Margraten, Gul-
pen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, 
Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, 

Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voeren-
daal) vastgelegd.

Globale inhoud Structuurvisie Wonen 
Zuid-Limburg
De structuurvisie geeft richting aan de 
kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar 
de achttien gemeenten in de regio Zuid-Lim-
burg zich de komende jaren voor gesteld 
zien ten aanzien van volkshuisvesting. Daar-
naast geeft de structuurvisie richting aan de 
wijze waarop het aantal woningbouwplan-
nen wordt afgestemd op de (toekomstige) 
woningbehoefte. Dit betekent onder meer 
dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de plan-
voorraad voor woningen in de gemeenten 
in de regio Zuid-Limburg in overeenstem-
ming wordt gebracht met de kwantitatieve 
en kwalitatieve behoefte. Daarbij zullen 

delen van de in de bestemmingsplannen 
opgenomen directe bouwmogelijkheden 
komen te vervallen. Ook is niet uit te sluiten 
dat door de gemeente gesloten privaatrech-
telijke overeenkomsten om woningbouw 
mogelijk te maken, worden opengebroken. 
De structuurvisie heeft in tegenstelling 
tot bestemmingsplannen, overigens geen 
directe rechtsgevolgen.

Waar kunt u de Structuurvisie Wonen 
Zuid-Limburg inzien?
De vastgestelde structuurvisie en de hier 
bijbehorende stukken liggen vanaf 3 novem-
ber 2016  ter inzage in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 te Margraten.
Voor inzage in de structuurvisie kunt u 
contact opnemen met het KlantContactCen-
trum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 

8488. De structuurvisie is tevens digitaal te 
raadplegen via  de gemeentelijke website 
www.eijsden-margraten.nl en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl  (http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planid-
n=NL.IMRO.1903. SVWONENZL2016-VA01) .

Inwerkingtreding
De structuurvisie treedt de dag na de 
bekendmaking in werking. Tegen de vaststel-
ling van de Structuurvisie Wonen Zuid-Lim-
burg staat geen mogelijkheid van bezwaar 
of beroep open.

Alle offi ciële bekendmakingen publi-
ceren wij via www.overheid.nl. Dit zijn 
formele besluiten zoals vergunningen, 
bouwplannen en plaatselijke regelge-
ving, die direct invloed op uw buurt 

hebben. Via enkele stappen kunt u zich 
inschrijven voor de e-mailservice van 
Overheid.nl. Hiermee ontvangt u be-
sluiten en andere berichten die onder 
meer door gemeenten, provincies en 
waterschappen via www.overheid.nl 
gepubliceerd worden. Op onze website 
kunt u onze offi ciële bekendmakingen 
ook raadplegen via Bestuur > Regelge-
ving en openbare bekendmakingen > 
Offi ciële bekendmakingen.

Eijsden-Margraten, 2 november  2016

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mathea Severeijns
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

In opdracht van de gemeente start fi rma 
Van der Valk + De Groot halverwege 
november (week 46) met het reinigen 
en het inspecteren van riolering van een 
deel van de kern Cadier en Keer. Het werk 
duurt ongeveer 5 weken.

Reiniging en inspecteren riool bij u in 
de straat
Deze werkzaamheden hebben tot doel 
het juist afvoeren door de riolering te 
waarborgen. 

U moet hierbij denken aan het afvoeren 
van regenwater en huishoudelijk afval-
water dat u via toilet, bad en gootsteen 
gebruikt, naar de rioolwaterzuivering. De 
reiniging van het riool kan enige overlast 
veroorzaken in woningen. 
Dit kan zijn in de vorm van stank of 
water, van de rioolinspectie zelf merkt 
u niets.  Hieronder leest u meer over 
de werkzaamheden en wat dit voor u 
betekent.

Wat kunt u merken?

Stankoverlast
Door luchtdrukverschillen in het riool 
tijdens de reiniging kunnen de waterslo-
ten (zwanenhals of sifon) van uw toilet, 
bad en gootsteen in uw woning leeg 
gezogen worden. Hierdoor ontstaat een 
open verbinding tussen uw woning en 
het gemeentelijk riool. Op deze manier 
kan er een lichte rioolgeur in uw woning 
terechtkomen. Zodra u de zwanenhals 
weer vult (door het toilet door te spoelen 
en kranen even te laten lopen), verdwijnt 
deze geur snel.

Wateroverlast
Wateroverlast tijdens reinigingswerk-
zaamheden komt zelden voor. Echter 
bestaat de kans dat door luchtdrukver-
schillen in het riool het water in de zwa-
nenhals via het toilet (of via een douche- 
of schrobputje) van uw woning omhoog 
komt. Wij adviseren u deze dagen voor de 
zekerheid om de toiletdeksel naar bene-

den doen, en er een zwaar voorwerp op 
te plaatsen, zodra de reinigingsvoertuigen 
bij u in de straat staan. Schrobputjes kunt 
u afdekken met een vochtige dweil.

Verkeersmaatregelen
De reinigings- en inspectievoertuigen die 
de werkzaamheden uitvoeren heb-
ben een omvang van een gemiddelde 
vrachtwagen en staan tijdens het werk 
voor korte tijd op dezelfde locatie. Het 
doorgaand verkeer kan voor korte tijd 
hinder ondervinden van de werkzaamhe-
den. Omwonenden waarvan de woning 
korte tijd niet bereikbaar is worden apart 
geïnformeerd via een brief.

Meer informatie
Direct omwonenden worden per brief op 
de hoogte gesteld van de datum en aard 
van de werkzaamheden. Heeft u nog vra-
gen over de werkzaamheden, dan kunt u 
contact opnemen met Van der Valk + De 
Groot via het telefoonnummer 
041 633 3555. •

Reinigen en inspecteren van riolering

In de nacht van zondag/maandag 13 op 14 
november 2016 zijn werkzaamheden ge-
pland aan de spoorlijn Eijsden-Maastricht.
Daarom is de overweg 20.979 aan de 
Groenstraat te Eijsden gesloten van 23.45  
tot 5.45 uur of zoveel later als de werk-
zaamheden noodzakelijk zijn 

Opdrachtgever van de bovenstaande 
werkzaamheden is de Nederlandse 
Spoorwegen.

Gedurende deze nachtelijke uren dient 
men gebruik te maken van alternatieve 
routes.  •

Spoorwegafsluiting 
Groenstraat Eijsden

Intocht van Sinterklaas 
12 november aan 
’t Bat in Eijsden 

Kijk in de herfsteditie www.dichtbijhetleven.nl  voor meer hoogtepunten in 
Eijsden-Margraten.

Deze week (tot zondag) op TV Maas en Mergelland:
Ziggo kanaal 43 (digitaal) of 22+ (analoog)

• Duurzaam bouwen
• 100-Jarige slagerij wordt hofl everancier
• Via Maastricht
• Uitzending gemist www.rtvmenm.nl – uitzending gemist

• YouTube  Youtube/rtv maas en mergelland
• Facebook  facebook.com/maas.mergelland
• Twitter  @rtvmenm
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Voerendaal Lindelaufergewande 52 • Tel: 045-5750187 / Fax: 045-5750848

WWW.HORMANNDEUREN.NL

GARAGEDEUREN
STRATEN

SINDS 1957 SPECIALIST 

DEALER HÖRMANN
• SECTIONALE
 DEUREN
• KANTELDEUREN

•  INDUSTRIEDEUREN
• AANDRIJVINGEN
• VOORDEUREN

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

2.99
Actie!

1.99
Actie!

0.69
Actie!

1.39
Actie!

1.19
van 1.59

4.99
van 6.99

0.89
van 1.29

1.79
van 2.49

0.99
van 1.39

1.29
van 1.79

DIEPVRIES

KOELING

SUGAR 
SNAPS OF 
PEULEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * Uit de koeling. 

Maandag
31-10 t/m 
zondag 
06-11

Vrijdag
 04-11 t/m 

zondag 
06-11

Natuurlijk 
Aldi!

1 kilo370 - 405 g

Per kilo

2 kilo

3 stuks

Per bos
250 g

BATAVEN
ZONNE-
BLOEMPIT

HAND -
SINAAS-
APPELEN

RUNDER-
SAUCIJZEN*PAPRIKAMIX

BOSPEEN

2 x110 g 400 g

Heel

HALF- 
OM-HALF 
GEHAKT*

SOEP-
GROENTEN* 

Provinciale mededeling

Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit

 Opfokbedrijf Heuvelland, Bergenhuizen 17 te Noorbeek, 2016-600571

2. Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit

 J. Bendermacher, Steegstraat 15 te Mheer, 2016-600543

3. Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit

 G.L.M.I. Pinckaers, Pletsgatweg 1 te Eijsden, 2016-600580

4. Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit

 M.J.K. Beheer B.V., Oude Akerstraat 51 te Bemelen, 2016-600622

5. Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit

 Regihoeve, Groenestraat 1 te Reijmerstok, 2016-600291

6. Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit

 E.A.J. Piters, Roodweg 16 te Epen, 2016-600793

Meer informatie op: www.limburg.nl/Actueel/Bekendmakingen/2016

VRG/44

SITTARD-GELEEN
Zorgboulevard Zuyderland
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen

BEEK
Van Sonsbeecklaan 3a
6191 JL Beek

MAASTRICHT

Prof. Pieter Willemsstraat 21-23
6224 CC Maastricht

www.houbenmondzorg.nl
Tandartsen Orthodontie Mondhygiënisten Tandprothetici TandtechniciImplantologen

Een nieuwe glimlach?

Een implantaat kan dienen als een blijvende vervanging voor enkele van uw tanden en/
of kiezen. Een implantaat is een kunstmatige tandwortel van titanium die na het verlies 
van een tand of een kies als vervanging hiervoor wordt gebruikt. Implantaten vormen 
ook de basis van het uitneembare klikgebit of de vaste brug, waardoor deze prothesen 
aanzienlijk meer draagcomfort bieden dan het gangbare losse gebit. Het plaatsen van een 
implantaat is vakwerk en vraagt uiterste precisie. 

Telefonisch kunt u ons bereiken via nummer:

      088 500 21 00
(Lokaal tarief)

UW OUDE FIETS IS 
€ 250,- WAARD

WIJ ZIJN 365 DAGEN PER JAAR GEOPEND!

Stationsplein 26, Maastricht

tel. 043-3101038, www.aondestasie.nl

Sphinxlunet 1, tel. 043-3211100

INRUILACTIE GELDT OP AL ONZE MERKEN!
Gazelle, Cortina, Sparta, Kalkhoff, Sirus, Schindelhauer, Dahon, 

Victoria, Brik, Cannondale enz. enz.

ACTIE NIET GELDIG OP FIETSPLAN NFP EN KINDERFIETSEN!

Bijvoorbeeld 

Sparta
Regular
7 versnellingen

 € 649,-
 -  € 250,-

 € 399,-

UW 

LAATSTE 

KANS!





HUBERTUSMARKT GULPEN           5 NOVEMBER A.S.

Al jaren staat de Hubertusmarkt garant 
voor een bijzondere sfeer en 
gezelligheid. 
Kom ook op zaterdag 5 november naar 
Gulpen en laat u verrassen… 

•  Hubertusmis in St. Petruskerk (10.00 uur)

•  Paardenzegening Kapelaan Pendersplein 

(11.00 uur)

•  Willem Alexanderplein: thema Natuur & 
Groen, kinderboerderij, gratis rondrit rasech-

te paarden

•  Honderden marktkooplieden: voor ieder wat 

wils

•  Verkoop van streekproducten via Fruit erop 

Uit

•  Standwerkers, waaronder Nederlandse en 

Europese kampioenen

• Oude ambachten

•  Speciale aanbiedingen winkeliers uit Gulpen

•  Gevarieerd culinair aanbod Gulpense horeca

Vermijd de parkeerdrukte en kom met 
het openbaar vervoer naar Gulpen.

Populaire roofvogelshow komt naar 
Hubertusmarkt Gulpen

Tien jaar heeft hij de roofvogelshows in Gaia 

Zoo verzorgt, nu komt hij speciaal naar Gulpen 

voor een unieke show tijdens de Hubertus-

markt: Wim Huygen.  Met zijn immens grote 

Amerikaanse zeearenden geeft hij op zaterdag 

5 november om 11.30 uur en om 13.00 uur 
een show op het plein voor het gemeentehuis 

(Willem Vliegenstraat). 

Na afl oop van de show krijgen kinderen de 

mogelijkheid om één van de roofvogels op de 

hand vast te houden!

1966-2016

KNUBBEN BESTAAT 50 JAAR! 
Doe mee met ons  Prijzen Festival!

(start tijdens de Hubertusmarkt)

Graag tot ziens, Team IJzerwaren Knubben:

Angelique, Janine, Pascal en Eddy

WIE KNUBBEN KENT ZOEKT NIET     WIE ZOEKT KENT KNUBBEN NIET

Rijksweg 6 Gulpen  Tel. 043-4501982  

www.ijzerwarenknubben.nl

advies
wonen

service
slapen

Passage 6 - Gulpen    043 - 450 15 84
www.vliegenwoninginrichting.nl

welkom
Wij heten u graag

tijdens de 
Hubertusmarkt

IEDERE ZONDAG GEOPEND
van 9.00 - 13.00 uur:

Rijksweg 57, 6271 AC Gulpen

Aanbiedingen week 44
Bauern brood 2.19

4 Schnittbroodjes 1.39

Berlinerbol 0.99

Bananensoes 1.89

Kersenvlaai 9.39

Kersen speciaal 13.99

*Register Sportpodoloog - aanpassing zooltjes voor sport-, wandel- en skischoenen
*Medisch Advies & Training - EHBO - BHV - reanimatie + AED - Nordic Walking
*Coördinator Reanimatie Oproep Netwerk - voor de gemeente Gulpen-Wittem en Vaals
*Racketsportservice + Wintersportspecialist - bespannen van rackets binnen 6 uur-  
   verhuur en onderhoud ski materialen   uitsluitend op afspraak

Rijksweg 60 - Gulpen

06 - 29 56 14 20
info@marcelsport.nl
www.marcelsport.nl

BEZOEK ONZE

TIJDENS DE
JUBILEUMSTAND

HUBERTUSMARKT Er is van 

alles te zien 

en genoeg 

te beleven!
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Wij zijn uw bank.

Voncken makelaardij o.g., verzekeringen,
hypotheken en bankzaken
Rijksweg 113, 6271 AD GULPEN
Maastrichterlaan 75, 6291 EL VAALS
T 043 - 308 85 00
E info@voncken-makelaardij.nl
I  www.voncken-makelaardij.nl

Wiertz & Fanchamps Assurantiën
Valkenburgerweg 3
6321 GA WIJLRE
T 043 - 459 14 32
E info@wf-assurantien.nl
I  www.wf-assurantien.nl

Altijd geholpen 
door iemand die 
u kent
Ook voor hulp bij 
overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

Winnaar 

CCDNA 

Award 2016

‘banken’

Vraag onze verkopers 
welke fi ets bij jou past 

Tot ziens op de Sint Hubertusmarkt in Gulpen!  

Plan geheel vrijblijvend een testrit

Bezoek onze stand tijdens de jaarlijkse 
Sint Hubertusmarkt in Gulpen

Bekijk de nieuwste modellen E-bikes van 
de merken: Koga, Gazelle en Specialized

Zowel sportieve- als comfortabele- en zelfs 
E-mountainbikes zijn te bewonderen 

JEF ABELS BIKES
www.jefabelsbikes.nl

Cobbejennegats 1 | Gulpen | T 043-450 40 00

E-MOUNTAINBIKE NU VERKRIJGBAAR
•  Met behulp van een innovatieve elektronische motor, geavanceerde elektronica en 

een snel design weet de Specialized Turbo snelheid en stijl perfect te combineren.

• Alle modellen van het topmerk Specialized

• Zowel hard-tail als full suspension Uitgebreide kledinglijn van:

Specialized, Bio-Racer, 

Pearl Izumi, Craft underwear, 

Shimano. 

Helmen assortiment van:

Giro, Specialized

Dealer van: 

Dé leverancier 
van fi etsplezier!

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

Volg ons op
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 GRIP OP GELD 

CJG043 helpt je wanneer je vragen hebt over opvoeden en opgroeien.
Dit doen we via informatie en persoonlijk advies op deze website.
Ook organiseren we bijeenkomsten en cursussen bij jou in de buurt.

Op www.cjg043.nl vind je deze maand alles wat je wil 
weten rondom het thema Grip op Geld.

We geven je een aantal praktische tips over: 

• consuminderen met kinderen, het kan!
• leer je kind omgaan met geld
• low budget uitjes met je gezin
• hoe overleef ik de dure decembermaand?  

Ook vind je informatie over allerlei mooie regionale initiatieven 

en websites om geld te besparen. 

ZEKER WETEN DAT JE NIKS MIST?

Like onze Facebookpagina facebook.com/cjg043 

Kijk voor meer informatie op www.aelmans.com

Kerkstraat 2 Baexem
T. 0475 - 459 260

Amerikaplein 78 Margraten
T. 043 - 303 01 17

Kerkstraat 4 Voerendaal
T. 045 - 575 32 55

www.aelmans.com
info@aelmans.com ISO 9001
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ber a.s.

 

  

  HEIJENRATH Grote Bosweg 1

- Boerderijwoning met paardenstal,
koetshuis, garages en diverse schuren
- Woonopp 180 m²/ Perceelopp 6.000 m²
- Perceel tot 15.230 m² te vergroten

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

 

  

 

N
ieuw

 

  

 

 

  

  HULSBERG Kloosterlaan 10

- Vrijstaand woonhuis met garage
- Woonopp. 124 m²/ 3 slaapkamers
- Privacyvolle achtertuin, perceel 661 m²
- Midden in het centrum van Hulsberg

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

 

  

 

N
ieuw

 

  

 

 

  

  INGBER Lemmensstraat 3

- Halfvrijstaand woonhuis met kelder
- Met garage en tuinberging
- Woonopp. 96 m²/Perceel 388 m²
- Met vrij uitzicht aan de achterzijde

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

 

  

 

N
ieuw

 

  

 

 

  

  KLIMMEN Luiperbeekstraat 27

- Vrijstaande woning met garage
- Woonopp. 107 m²/ 3 slaapkamers
- Ruim perceel van 612 m²/ rustige ligging
- Tuin op het zuiden met veel privacy

Vraagprijs € 274.500,- k.k.

 

  

 

N
ieuw

 

  

 

 

  

  MAASTRICHT Dorpstraat 83

- Karakteristieke carréboerderij
- Ruime bestemmingsmogelijkheden
- Woonopp. 205 m²/ Perceel 841 m²
- Midden in de stadswijk Heer

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

 

  

 

N
ieuw

 

  

 

 

  

  MEERSEN Geuldalweg 22

- Verrassende ruime tussenwoning
- Met garage, paardenstal en huisweide
- Perceeloppervlakte 4.073 m²
- Gelegen aan de rand van Rothem

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

 

  

 

N
ieuw

 

  

 

 

  

  MHEER Steegstraat 23

- Charmante vrijstaande vakwerkwoning
- Met ruime werkplaats (315 m²)
- Woonopp. 260 m²/ Perceel 893 m²
- Aan de rand van Mheer gelegen

Vraagprijs € 570.000,- k.k.

 

  

 

 

  

 

 

  

  RANSDAAL Kampstraat 5A

- Verrassend vrijstaand landhuis
- Royaal perceel van 1.134 m²
- Mooie landelijke ligging
- Ideaal voor combinatie wonen+werken

Vraagprijs € 469.000,- k.k.

 

  

 

N
ieuw

 

  

 

 

  

  SLENAKEN Kerkdelstraat ong.

- Vijf uniek gelegen bouwkavels
- Variërend in grootte tussen
  502 en 1.175 m²
- Landelijk gelegen met vrij uitzicht

Koopsom v.a. € 126.000,- k.k.

 

  

 

N
ieuw

 

  

 

 

  

  VAESRADE Vaesrade ong.

- Ruim perceel bouwgrond
- Perceeloppervlakte ca. 1.430 m²
- Uitbreiding mogelijk tot 7.145 m²
- Centraal gelegen in Vaesrade

Vraagprijs € 169.500,- v.o.n.

Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2016. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer:

15%
korting

op alle NOTEBORN 

kasten

en deuren hele 
maand

november
geldig

NOTE
BORN

Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij NOTEBORN. 
Hier vindt u een ongekend ruime collectie schuifdeuren, kastwanden en 
inloopkasten. En het mooie is: elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal 
zelf de stijl, de kleuren en de indeling. Profiteer de hele maand november van 
onze unieke korting van 15% op al onze NOTEBORN kasten en deuren.

HET MOOISTE MAATWERK VOOR UW INTERIEUR  
NU MET UNIEKE KORTING

FABRITIUS BOUW & INTERIEUR | Breinderveldweg 19 | 6365 CM Schinnen
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Bokkenrijders
Een maand lang stond Valkenburg in het teken van de bokken. Het begon met de bokkenbattle tussen de 
kerkdorpen van de Geulstad, gewonnen door Sibbe. Maar ook de bokkenmarkt, bokbier en nog diverse 
andere activiteiten stonden in het kader van het Valkenburgse symbool: de bok. Het geheel werd afge-
lopen weekeinde in stijl afgesloten waarbij de tijden van de Bokkenrijders uit de 18e eeuw helemaal tot 
leven kwamen. Toentertijd vonden grote bokkenrijdersprocessen plaats. De gerechtelijke overheid was er 
destijds van overtuigd dat ze een verbond met de duivel hadden gesloten en een ‘goddeloze eed’ hadden 
uitgesproken, waarbij men God afzwoer en de duivel aanbad. De galg was hun eindbestemming.... 
Foto’s: Gert Lammer



Contact met uw gemeente

Telefoon  14 043

E-mail  info@gulpen-wittem.nl

Website   www.gulpen-wittem.nl

Bezoekadres 

Willem Vliegenstraat 12, 

6271 DA Gulpen

Postadres

Postbus 56, 6270 AB Gulpen

Contact vanuit het buitenland

Telefoon 0031 43 88 00 600

Fax 043 88 00 601

Openingstijden 

klantcontactcentrum

Maandag tot en met vrijdag van 

08.30 – 17.00 uur en op 

donderdagavond tot 20.00 uur.

Wij werken op afspraak

Naar de gemeente? Maak een 

afspraak! U bent dan direct aan 

de beurt. Neem contact op via 

bovenstaande gegevens.

Colofon

Redactie en samenstelling: 

team communicatie Gemeente 

Gulpen-Wittem. 

Nieuws uit 

de gemeente 

Gulpen-Wittem

2 november 2016

Vacatureladder 
Vrijwilligers-
centrale
•  Dr. Ackenshuis zoekt vrijwil-

ligers die mee willen helpen 

op de dagopvang tijdens het 

eten, een spelletje doen, een 

praatje maken etc.  [35883]

•  Artidé zoekt mensen die een 

groep cliënten ondersteunen 

tijdens keramiek-les. [36856]

•  Omroep Krijtland zoekt 

nieuwe medewerkers ter uit-

breiding van de tv groep. Het 

gaat om vrijwilligers die willen 

helpen bij de fi lmmontage. 

[36846]

Meer informatie: 

www.vrijwilligerswerkgulpenwittem.nl 

De defi brillator (AED) die hing 

bij het oude Rabobankgebouw 

in Wijlre is op 25 oktober 2016 

verplaatst naar Basisschool Op 

de Tienbunder, Tienbundersweg 

1 te Wijlre. De AED kast hangt nu 

buiten aan de rechterkant bij de 

hoofdingang van de basisschool. 

Er is een nieuw hangslot aan de 

kast gehangen. 

Bent u aangesloten bij het 

reanimatienetwerk? Pas deze 

gegevens dan aan in uw telefoon. 

Bijvoorbeeld: ‘AED Wijlre Tienbun-

dersweg’. 

Meer weten? 

Kijk op www.hartveilig.nl.

Het asielzoekerscentrum in 

Landsrade sluit op 1 november 

haar deuren. Het aantal mensen 

dat op dit moment asiel aan-

vraagt in Nederland loopt terug. 

Het COA heeft daarom besloten 

om de huidige opvanglocaties te 

heroverwegen. 

De gemeente Gulpen-Wittem ziet 

dat de komst van het azc in no-

vember 2014 op een zeer positie-

ve manier door de gemeenschap 

is ontvangen. Zij vindt het daarom 

spijtig dat de opvanglocatie nu al 

sluit. De laatste bewoners van het 

azc verlaten deze week Landsrade 

en vertrekken naar een woning 

elders in Nederland of een andere 

opvanglocatie. 

Wethouder Philip Laheij: “Ik ben 
bijzonder trots op de inwoners van 
Gulpen-Wittem die met een warm 
hart, en veelal op persoonlijke 
wijze, de bewoners van het azc 
welkom hebben geheten. Zij heb-
ben deze bewoners een veilig en 
prettig thuis gegeven. Ook dank 
aan de vele enthousiaste vrijwil-
ligers die gewerkt hebben in het 
azc en bewoners hebben gehol-
pen met hun integratie.” 

Datum: dinsdag 8 november 2016

Locatie: raadzaal, gemeentehuis 

Gulpen (gebruikmaken van de 

ingang schuin tegenover de kerk)

Agenda:

-  17.30 - 18.00 uur: Bezwaar-

schrift gericht tegen het besluit 

van 6 september 2016. Met 

dit besluit is het verzoek tot 

handhaving tegen een illegaal 

dakterras aan de Dorpsstraat 3 

te Slenaken afgewezen. 

-  18.00 - 18.30 uur: Bezwaar-

schrift gericht tegen het besluit 

van 8 augustus 2016. Met 

dit besluit is het verzoek tot 

handhaving op de locatie aan de 

achterzijde van de Groeneweg 

11 te Gulpen afgewezen. 

-  18.30 - 19.15 uur: Bezwaar-

schriften gericht tegen de 

verleende omgevingsvergunning 

van 2 augustus 2016 inzake het 

aanleggen (legalisatie) van half-

verharding op een gedeelte van 

het perceel kadastraal bekend 

Wijlre, sectie G nummer 191 

(weiland gelegen achter Breuls-

weg 3 te Wijlre).

Van dinsdag 1 tot en met dins-

dag 8 november 2016 liggen de 

bezwaarschriften en alle bijbeho-

rende stukken ter inzage aan de 

centrale balie in het gemeente-

huis. De stukken inzien kan van 

maandag tot en met vrijdag van 

08.30 tot 17.00 uur en op donder-

dag tot 20.00 uur. 

Voor nadere informatie kunt u 

contact opnemen met het secre-

tariaat van de bezwaarschriften-

commissie, mevrouw Heijnens-

Ackermans (043 8800 759).

Tien jaar heeft hij de roofvogel-

shows in Gaia Zoo verzorgt, nu 

komt hij speciaal naar Gulpen 

voor een unieke show tijdens de 

Hubertusmarkt: Wim Huygen.  

Met zijn immens grote Ameri-

kaanse zeearenden geeft hij op 

zaterdag 5 november om 11.30 

uur en om 13.00 uur een show 

op het plein voor het gemeente-

huis (Willem Vliegenstraat). Na 

afl oop van de show krijgen kin-

deren de mogelijkheid om één 

van de roofvogels op de hand 

vast te houden!Te zien bij Omroep 
Krijtland TV
•  Regiojournaal: aandacht voor 

het plaatsen van een brug bij de 

Geularm tussen Gulpen en Wit-

tem en de opening van de jeu 

de boules-baan in Partij.

•  21e en laatste afl evering in de 

serie over watermolens in ons 

Krijtland.

•  Streekproeven: Nancy en Luc 

gaan met de verzamelde streek-

producten naar Rob Kemmeren 

in Eys om een heerlijk hoofdge-

recht te bereiden.

Uitzending gemist?

De programma’s zijn ook terug 

te zien op Facebook (zoek op 

‘Omroep Krijtland’) en op 

www.omroepkrijtland.nl.

Iedere donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
Gezellig slenteren over de 

markt van Gulpen
WEEKMARKT

in Wijlre verplaatst

sluit haar deuren

Hoorzitting bezwaarschriften-
commissie
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Mr. Bert Stassen

ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING

Het Bat 23, 6211 EZ Maastricht 

T 043 - 321 91 58

Cauberg 18, 6301 BT Valkenburg a/d Geul 

T 043 - 601 23 60

gevestigd vanaf 1981

ook algemene rechtspraktijk 

gratis spreekuur, uitsluitend
op afspraak (20 min. per gesprek)

w w w . s t a s s e n g u l i k e r s a d v o c a t e n . n l

VRIJ VERKRIJGBARE CANNABIS PRODUCTEN
CBD olie en CBD tabletjes voldoen aan strengste eisen en zijn volledig veilig in gebruik

advertorial

Door nieuwe extractie methoden kan er nu alleen de stof CBD uit de cannabisplant worden gehaald. Dit speciale proces 
garandeert dat er in deze tabletten geen andere stoffen voor komen dan alleen CBD, wat staat voor Cannabidiol, één van 
de ingedienten van de cannabis plant. Dus geen THC, de stof die verslavend en hallucinerend werkt. 
Deze planten, ook wel wietplanten genoemd, worden onder 
strikte voorwaarden geteeld. Al eeuwen worden de stoff en uit 
deze plant gebruikt voor allerlei doeleinden. Er zijn talloze 
wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar Cannabidiol en 
de medische wetenschap maakt er ook gebruik van. Het unieke 
van de CBDTabs is dat er Vitamine B12 aan toegevoegd is. 
Dit zorgt ervoor dat deze neutraal smakende 
zuigtabletjes goed zijn voor o.a. leerprestatie, 
concentratie, geheugen, geestelijke balans, 
goede weerstand en bij draagt aan een 
heldere geest. Ook bij vermoeidheid 
en futloosheid zijn deze tabletjes een 
welkome aanvulling.  Ze dragen bij 
aan extra energie! Zowel het kleine 
smelttabletje als de olie zorgt ervoor dat 
de opname al in de mond kan beginnen 
via de mondslijmvliezen. 

Zo kan het snel en effi  ciënt in 
het lichaam worden opgenomen. 
Deze volledig legale producten 
hebben een mild ontspannende, 
niet versuff ende  werking. Cannabidiol kent vele 
toepassingen, die door toenemende onderzoeken steeds 
populairder wordt. Veel mensen zoeken op internet

naar het gebruik en de toepassingen van CBD, maar twijfelen 
aan de kwaliteit en de herkomst van de producten. Deze 
CBD producten worden onder de strengste normen, onder 
apothekers toezicht, geproduceerd in Nederland. Het wordt 
dan ook uitsluitend verkocht bij zorgvuldig geselecteerde 
drogisterijen en speciaal zaken. Dit om de kwaliteit te 
waarborgen en u van het juiste (doserings) advies te voorzien. 

CBD Olie en Tabs zijn verkrijgbaar bij:
Nu van €29,95     

           

€19,95
voor

DA Drogisterij Beuken
Rijksweg 53
Gulpen
Tel: 043 450 3480

Nieuws uit 

de gemeente 

Gulpen-Wittem

2 november 2016

Projectlocatie Omschrijving   Datum ontvangst /  Rechtsmiddelen
   Datum bekendmaking en termijn

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvragen omgevingsvergunning   

Stationsweg 3, 6321 BD Wijlre  Bouwen van een woonhuis   18 oktober 2016 Inzien
Hoek Grachtstraat/St. Agathastraat te Eys Bouwen van 6 woningen   20 oktober 2016 Inzien
Kadastraal bekend Wittem, sectie A,  
nrs. 6476, 6477, 4984 en 6350

Verleende omgevingsvergunningen         

Wijlre, sectie J, nr. 198   Aanbrengen van grond – afkomstig van de bouwgrond de Wissel 6 te Eys 26 oktober 2016 Bezwaar
(Dikkebuiksweg / Krekelsberg)    
Capucijneneweg 9A, 6286 BA Wittem  Uitbreiden van een agrarische bouwkavel t.b.v. mestplaat  26 oktober 2016 Bezwaar
Schweibergerweg 31A, 6281 NE Mechelen Gewijzigd uitvoeren van het woonhuis (wijziging op reeds verleende  28 oktober 2016 Bezwaar

STRUCTUURVISIE

Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg Korte omschrijving  Datum bekendmaking     

Gemeente Gulpen-Wittem   Gemeenteraad heeft 20 oktober 2016 de regionale structuurvisie wonen  2 november 2016 U kunt de structuurvisie inzien
   Zuid-Limburg vastgesteld. De visie geeft de gewenste ruimtelijke       bij het Klant Contact Centrum
   ontwikkeling weer ten aanzien van het beleidsveld wonen / volkshuisvesting      of via www.gulpen-wittem.nl
   voor de regio Zuid-Limburg.       onder de rubriek Bouwen, 
          wonen en plannen.

VERKEER

Tijdelijke verkeersmaatregelen     Datum maatregel

Gulpen  Afsluiten Dorpsstraat, Marktstraat, Looierstraat, Rosstraat, Kaplaan  4 november 2016 van 18.00 uur tot 6 november 2016 20.00 uur.
  Pendersplein, Kiebeukel en de Willem Vliegenstraat. 
Gulpen  Afsluiten Willem Alexanderplein.   4 en 5 november 2016
Gulpen  Instellen stopverbod in de Burg. Teheuxweg, Ingbergrachtweg, Witteweg,  5 november 2016 van 06.00 uur tot 20.00 uur
  Beversbergweg en de Nieuwstraat.
Mechelen  Afsluiten Prems en de Moltweg.   6 november 2016 van 07.00 uur tot 20.00 uur 

OVERIGE BESLUITEN

Aanwijzing toezichthouder       

Gemeente Gulpen-Wittem   De heer E.D.F. Florentinus aanwijzen als toezichthouder in de zin van 2 november 2016 N.v.t.
   artikel 5:11 van de Awb.

BEKENDMAKINGEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM            Publicatiedatum: 2 november 2016

RECHTSMIDDELEN

Inzien | Indien u de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een

afspraak maken. Neem voor meer informatie contact op met de

afdeling Publieksdiensten.

Zienswijze | Het ontwerpbesluit ligt voor een bepaalde termijn

in het gemeentehuis ter inzage. Binnen deze termijn kan ieder-

een schriftelijk of mondeling zienswijzen (een reactie) indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W

(postbus 56, 5270 AB Gulpen). Heeft uw zienswijze betrekking

op een ontwerpbestemmingsplan? Dien deze dan schriftelijk in

bij de Gemeenteraad (Postbus 56, 6270 AB Gulpen).  Wilt u het

besluit en de stukken inzien buiten de openingstijden? U kunt

ook mondeling een zienswijze indienen; graag uiterlijk één week

voor het afl open van de gestelde termijn. Neem contact op

met de afdeling publieksdiensten om een afspraak maken. Een

kopie van de stukken is tegen vergoeding beschikbaar.

Bezwaar | Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing

kunt u contact opnemen met de medewerkers van Juridische

Zaken of kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen

6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit aan

de aanvrager. Uw brief kunt u richten aan het college van B&W.

Zorg ervoor dat de datum, uw naam, handtekening, adres en

de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing, in

uw brief staan. Soms is er sprake van spoed, in dat geval kunt

u bij de rechter een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook

digitaal een verzoekschrift instellen bij de rechtbank.

Beroep | Heeft u een zienswijze ingediend tegen de betreffende

bekendmaking en bent u het niet eens bent met onze besliss-

ing? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stel uw beroep in bij

(1) RvS: Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Graven-

hage) OF bij (2) Rechtbank Limburg (Sector bestuursrecht,

Postbus 950, 6040 AZ Roermond). 

Doe dit wel binnen 6 weken geteld vanaf de dag na de pub-

licatie van dit besluit. Zorg ervoor dat de datum, uw naam,

handtekening, adres, een omschrijving van deze brief (of een

kopie) en de reden waarom u het niet eens bent met onze

beslissing, in uw brief staan. Soms is er sprake van spoed, in

dat geval kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening vra-

gen. Zie voor meer informatie www.rechtspraak.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Sommige bekendmakingen kunt u online verder raadplegen

via www.gulpen-wittem.nl > “Bouwen, Wonen en plannen >

Bestemmingsplannen of Projectbesluiten” en via www.ruimtelij-

keplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan

zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van

een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of 

van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de

ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen.

Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.over-

heid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale

bekendmakingen per e-mail.

De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en

besluiten in uw directe omgeving.



16 1advertenties

v.a. Maastricht/Valkenburg  | lijn 51 Veolia (halte kapel | Berg, 100 mtr. van ’t Vöske)

IEDERE DONDERDAG EN ZONDAG KIENEN

PROFITEER ERVAN EN SLA UW SLAG!

JACKPOT tot €250,00

Nu met het nieuwste, meer dan fantastische, super-prijzenpakket

KLEINERE LOCATIE DUS GROTERE PRIJSKANSEN

Grote straat 8
6325 EC Berg en Terblijt

043-8521995

KIENEN
Aanvang 19.00 uur

KIENEN
Aanvang 19.00 uur

€ 1.400,-
echt uit te betalen

geldprijzen nl:
1× € 150,- (hoofdprijs)

 2× € 100,- + 2× € 90,- 
etc. etc.

Zingen maakt blij
het bevrijdt, dus wat let je om dat te ervaren.
Elke DINSDAGMIDDAG onder professionele begeleiding van 
Tonny van der Beesen en Robert Laenen (gitarist en 
keyboard) een uur lang met je stem werken, samen muziek 
maken en vooral plezier hebben. Zangervaring is niet nodig.

Met trots kunnen we vertellen dat ons koor ook regelmatig 
optreedt bij zorginstellingen en voor verenigingen.
 
Aanmelden? Ga vlug naar onze site en bekijk ook alle andere activiteiten!

Sint Servaasklooster 33 , 6211 TE Maastricht

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.toonhermanshuismaastricht.nl

Ramona
verandadak

Ramona
screen

Ramona
schuifdeur

BudgetLine
DHZ Pakketten

Newtonweg 7, 6101 WX Echt
Bedrijfsnummer: 1269

Tel: 0475 399950

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m vrij. 09.30 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 14.00 uur
Bezoek ook onze vernieuwde 
showroom te Lanaken!!!
Koning Albertlaan 171, 3620 Lanaken (B)
zaterdag 10.00 - 14.00 uur
of na telefonische afspraak.
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Het blijft een vreemde gewaar-
wording. Na ruim 20 uur rei-
zen sta je in de Thaise jungle 
plotseling voor een gezond-
heidscentrum met de de naam 
‘Healthcentre Maastricht’.   En 
dat is niet het enige dat er ge-
realiseerd is in de jungle van 
Nongkhai, een dorpje in het 
noordoosten van Thailand, 
dankzij de hulp van Maastrich-
tenaren en inwoners van het 
Heuvelland.

Door Jurgen Simon

Het begon bij Ben en Angelique 
Ummels. Dit Maastrichtse echtpaar 
reist geregeld naar Thailand, maakt 
er ook vele vrienden. 

In 2004 werd het land van de eeu-
wige glimlach getroffen door een 
verwoestende tsunami. Ben en An-
gelique, met name bekend door de 
Limburgse meidengroep Déjà Vu, 
gingen op zoek naar hun vrienden. 
“Al surfend stuitten we op internet 
stuitten op het Sarnelli House in 
het noorden van Thailand. Voor 
Ben en mij was het duidelijk:  die 
mensen gaan wij helpen”, aldus 
Angelique.

Het Sarnelli House biedt aan onge-
veer 150 kinderen waarvan de helft 
met HIV besmet is of aan Aids lijdt, 
een nieuw thuis, geborgenheid, 
liefde en medische hulp. Father 
Mike Shea uit Amerika heeft de 
leiding over het huis. Hij moet het 
huis runnen met geld afkomstig 
van donaties. 

Ben en Angelique wisten ook het 
Maastrichtse echtpaar Leon en 
Henriëtte Castermans over te halen 
mee naar Thailand te reizen en ook 
zij waren direct onder de indruk 
en zetten hun schouders onder het 
project. Niet alleen verzamelen ze 
daar waar ze kunnen geld voor het 
goede Thaise doel, ook reizen ze 
geregeld naar Thailand om het geld 
persoonlijk te overhandigen en ter 
plekke hulp te bieden. 
In de loop van de jaren is er al veel  
gerealiseerd. Niet alleen is er het 
‘Maastrichtse’ gezondheidscentrum 
maar zijn er inmiddels zes huizen 
waar jongens en meisjes van  alle 
leeftijdscategorieën onderdak vin-
den en werken aan een betere toe-
komst. In het Farmhouse krijgen de 
jongens een opleiding om op het 
land te werken. Ze blijven, omdat 
ze geestelijk beperkt zijn, hun hele 

leven er ook wonen. “Het is belang-
rijk om de verschillende projecten 
en huizen in de lucht te houden”, 
zegt Leon Castermans, secretaris 
van de stichting Vrienden van Sar-
nelli. “Het is een heel arm gebied. 
De meisjes worden – als ze niet 
worden opgevangen – naar Bang-
kok gestuurd om geld te verdie-
nen. Vaak betekent dat werken in 
de prostitutie. Als ze dan zwanger 
worden of Aids oplopen dan wor-
den ze ook nog eens door hun eigen 
familie verstoten.” 
Castermans, in zijn vrije tijd werk-
zaam bij Falcon Radio in Berg en 
Terblijt, reist twee keer per jaar 
naar Thailand en verblijft er dan 
met zijn vrouw drie weken om de 
handen uit de mouwen te steken. 
“Als je die gezichtjes van de kin-
deren ziet, dan besef je dat je iets 
moet doen. Het is zo dankbaar.” 
Naast Healthcentre Maastricht zijn 
inmiddels veel zaken gerealiseerd. 
Castermans somt op: “Een kleine 
biologische mestfabriek, automa-
tische rijstplantmachine aange-
schaft, waterputten geslagen, net-
ten gemaakt om zonverbranding 
tegen te gaan.“ Verder is er geld 
voor onderhoud van de gebouwen 
nodig. “Aan onderhoud doen ze in 
Thailand niet zo. Dus we kopen zelf 
de verf en gaan dan aan de slag”, 

lacht Leon Castermans, die onlangs 
zijn bedrijf Chromin aan zijn zoon 
heeft verkocht.  
Maar er staat nog veel meer op het 
Thaise verlanglijstje.  Castermans: 
“We gaan door met onze strijd om 
de kinderen een goede en gelijke 
toekomst te bieden. Want het is 
fantastisch te zien, dat kinderen die 
eerst geen toekomstperspectieven 
hadden, hun diploma’s op school 
halen En op deze manier klaar zijn 
om op eigen benen zich in de  maat-
schappij zich te kunnen redden.”

Maar niet alleen aan praktische za-
ken wordt gedacht. Het hoogtepunt  
van de Maastrichtse bezoekjes is 
iedere keer weer de frites-traktatie. 
“De hele dag staan we dan frietjes 
te koken in grote wokschotels. De 
kinderen zijn dol op deze trakta-
tie.”

WITTEM
Aan het hoofd van het Sarnel-
li-house staat de Amerikaan Father 
Mike Shea. Een redemptorist. De 
Europese Congregatie heeft overi-
gens in Wittem haar hoofdzetel. 
Shea is al vijftig jaar in de weer 
om de kinderen een betere toe-
komst te bieden. Hij besloot zich 
helemaal voor deze goede zaak te 
geven nadat hij in de praktijk ge-

confronteerd werd met het Thaise 
leed. “Shea zag dat een man zijn 
kind verkocht. Hij ging in discussie 
met de man maar deze man bleef 
bij zijn standpunt. Het kind moest 
verkocht worden om de familie aan 
eten te helpen. Een koper zou dit 
kind dan al snel als een soort slaaf 
gebruiken. 
De vraag is dan of dit kind ooit de 
volwassen leeftijd zal behalent”, 
legt Castermans uit. Shea ontferm-
de zich over het kind en is dus in-
middels al een halve eeuw in de 
weer om kansloze kinderen een 
kans te bieden. “Onze opdracht is 
te zorgen voor een veilige, gezonde 
en gelukkige omgeving voor deze 
kinderen”, zegt Shea.
Hij is dan ook uitermate verguld 
met de steun van de Maastrichtse 
stichting. 

Het Sarnelli House is gebouwd met 
geld dat geschonken werd door de 
Redemptoristen Priester Stichting 
van Thailand en het werd officieel 
geopend in oktober 2000. 
De meeste dagen in Sarnelli zijn 
inmiddels gevuld met kinderspelle-
tjes. Shea: “En hoe ook de geschie-
denis van de kinderen is, er wordt 
ook veel gelachen, gezongen en 
gedanst. We bieden ze daarnaast 
een thuis en goede maaltijden. Al-

lemaal heel belangrijk om uit te 
groeien tot een volwassen mens dat 
de toekomst zonder problemen te-
gemoet kan zien. “

PARADEPAARD
Castermans: “Het gezondheidscen-
trum is natuurlijk wel het parade-
paardje. Er is een ziekenzaal met 
vier bedden, twee behandelkamers 
en een apotheekruimte met medi-
cijnen. En die zijn ook hard nodig. 
Want veel kinderen zijn besmet 
met het HIV-virus. In het verleden 
stierven vele kinderen. Nu is dit 
aantal bijna nihil. In de verre regio 
weet men nu ook dat er hier medi-
cijnen te krijgen zijn. Soms dagen is 
men onderweg om de hulp te krij-
gen waar men op hoopt.”

Het Sarnelli-huis heeft nu 16 hec-
tare grond gekregen waarop men 
- gelet op het succes van de kleine 
versie - een grote biologische mest-
fabriek wil gaan bouwen.  “Wij als 
stichting vinden selfsupporting 
heel belangrijk. Niet alleen maar 
handje ophouden maar de mogelijk 
scheppen dat zij zich zelf te onder-
houden.”

Wilt u helpen of wenst u meer info 
over de stichting? Kijk op: www.
vriendenvansarnelli.nl

Leon Castermans en Ben Ummels bakken in Nongkhai de typisch Zuid-Limburgse traktatie voor de 160 Thaise kinderen.

SARNELLI  Mede dankzij hulp Heuvellanders en Maastrichtenaren krijgen kinderen in het Verre Oosten een nieuwe toekomst geboden

Frites in Thaise jungle

Father Mike (midden) met v.l.n.r.  Leon Castermans, Angelique Ummels, Ben Um-
mels en Henriëtte Castermans in de Thaise jungle.

Het ‘Maastrichtse gezondheidscentrum dat gerealiseerd werd door Vrienden van 
Sarnelli. 
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Ontmoetingsbijeenkomsten. Rabobank Centraal Zuid-Limburg organiseert 

in de maand december vijf Ontmoetingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeen-

komsten gaan wij met onze leden in gesprek over actuele ontwikkelingen 

binnen de bank en belichten diverse gastsprekers trends en ontwikkelingen 

in de wereld om ons heen.

'Starter van het kwartaal' is een initiatief 
van Rabobank Centraal Zuid-Limburg om 

jong ondernemerschap te stimuleren. 
Elk kwartaal wordt een starter die zich met 

ambitie, lef en durf onderscheidt in de markt 
of de maatschappij, verrast met deze titel. 

Als blijk van waardering bieden wij deze 
starter een kwartaal lang extra aandacht 

voor zijn of haar bedrijf via diverse commu-
nicatiekanalen: deze informatiepagina, 

onze digitale nieuwsbrief, onze internetsite, 
sociale media en ons ledenmagazine 

Dichterbij. We nodigen u van harte uit om 
kennis te maken met de Starter van het 

derde kwartaal 2016: Joshua van Wersch 
van Varkenshoederij Kuusj uit Mechelen.   

Meer weten over deze Starter van het 

kwartaal? Neem eens een kijkje op

 www.kuusj.nl, www.facebook.com/

devarkenshoederij, of lees het interview in 

ons ledenmagazine Dichterbij

dat 3 december verschijnt.

Starter van het kwartaal
De juiste klik
Joshua van Wersch (21) is recent afgestu-

deerd aan de Hogere Agrarische School in 

Den Bosch. Toen hij tijdens deze opleiding 

stage liep bij een biologische varkensboerde-

rij ontstond er niet alleen een klik met deze 

bijzondere dieren, maar ook een droom. 

Joshua: ‘Varkens zijn intelligent, sociaal én 

aanhankelijk. Het zijn dieren waarmee je écht 

een band kunt opbouwen. Waarvoor je een 

beter leven wenst dan doorgaans in de 

varkenshouderij het geval is. Tijdens mijn 

studie heb ik veel gelezen over het concept 

“varkenshoederij” en de toepassingen ervan

in Amerika. De positieve eff ecten daarvan 

op het gebied van dierenwelzijn en milieu 

inspireerden mij om een eigen varkens-

hoederij te starten.’ 

Verwezenlijkt met crowdfarming
Om voldoende startkapitaal te verzamelen, 

startte Joshua een crowdfunding actie -of 

zoals hij het zelf noemt een crowdfarming 

actie-. Met succes, want op 16 september 

werd Varkenshoederij Kuusj offi  cieel geopend 

door Gedeputeerde Patrick van der Broeck. 

Momenteel scharrelen er 3 zeugen en 27 

biggetjes heerlijk vrij rond op de percelen 

rond de boerderij van de familie Van Wersch. 

In de toekomst wil Joshua het aantal dieren 

uitbreiden naar 50 varkens en hun vrijloop-

gebied verbreden naar omliggende gebieden 

door met akkerbouwers in de regio te gaan 

samenwerken. Begrazing van braakliggende 

akkerbouwgrond door varkens heeft namelijk 

een aantal voordelen op het gebied van 

bemesting en de bodemkwaliteit.

Vooruitkijken naar de toekomst 
Joshua: ‘Naar deze eff ecten en hetgeen er op 

organisatorisch, technisch en juridisch vlak 

komt kijken bij de verwezenlijking van deze 

plannen, is een haalbaarheidsstudie in voor-

bereiding. Als alles goed gaat, wordt dit 

onderzoek in juli afgerond en kan ik weer 

verder vooruit kijken naar de toekomst.’

U bent welkom

Uitnodiging en aanmelding 
Leden van onze bank ontvangen binnen-

kort een uitnodiging voor deze bijeenkom-

sten. Aanmelden kan via de aan de 

uitnodiging toegevoegde antwoordkaart.

Wij begroeten u graag 
tijdens deze Ontmoetings-
bijeenkomsten!

13

15

16

19

22

De Ontmoetingsbijeenkomsten 
vinden plaats op:

DINSDAGAVOND 13 DECEMBER

tijdstip: 19.00 – 22.30 uur

Rabobank Adviescentrum, 
Overhuizerstraat 4, Bocholtz

DONDERDAGMIDDAG 15 DECEMBER

tijdstip: 13.00 – 16.30 uur

Zaal Oos Heim Margraten, 
Clermontstraat 10, Margraten

VRIJDAGMIDDAG 16 DECEMBER

tijdstip: 13.00 – 16.30 uur

Café-Restaurant Bergzicht, 
Vijlenberg 55, Vijlen
 
MAANDAGMIDDAG 19 DECEMBER

tijdstip: 13.00 – 16.30 uur

Zalencentrum Café Keulen, 
Schoolstraat 3, Klimmen 
 

DONDERDAGMIDDAG 22 DECEMBER

tijdstip: 13.00 – 16.30 uur

Gasterie Noeber Beemden, 
Burgemeester Pijlsstraat 5, Schinnen



Postbus 15, 6270 AA Gulpen

Particuliere klanten:

Telefoon: (045) 561 90 00

Zakelijke klanten:

Telefoon: (045) 561 92 00

@Rabobank_CZL

Rabobank Centraal Zuid-Limburg

NUTH

GULPEN
MARGRATEN

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
Nuth   Tervoorst   Vaesrade   Wijnandsrade   Grijzegrubben   Swier   Schimmert   Haasdal   Oensel   Hommert   Voerendaal   Kunrade   Ubachsberg   Winthagen   Colmont   Klimmen   Termaar   

Ransdaal   Barrier-Craubeek   Overheek   Heek   Retersbeek   Weustenrade   Fromberg   Oirsbeek   Schinnen   Puth   Nagelbeek-Hegge   Sweikhuizen   Thull   Amstenrade   Klein-Doenrade

Doenrade   Hulsberg   Aalbeek   Arensgenhout   Schinveld   Jabeek   Bingelrade   Merkelbeek-Douvergenhout    Bocholtzerheide   Prickart-Broek   Baneheide   Bocholtz   Eys Overeys   

Trintelen   Simpelveld   Bosschenhuizen   Huls   Eyserheide   Margraten   Termaar   Groot- en Klein Welsden   ’t Rooth   Honthem   Vijlen   Mamelis   Harles   Lemiers   Holset   Raren

Wolfhaag   Cottessen   Camerig   Vaals   Schoonbron   Gulpen   Ingber   De Hut   Cadier en Keer   Berg   Euverem   Pesaken   Billinghuizen   Waterop   Wijlre   Etenaken   Stokhem

Beertsenhoven   Elkenrade   Partij-Wittem   Wahlwiller   Nijswiller   Mechelen   Hilleshagen   Schweiberg   Dal Bissen   Epen   Eperheide   Heijenrade   Mheer   Sint Geertruid   Eckelrade

Herkenrade   Moerslag   Libeek   Bruisterbosch   Banholt   Noorbeek   Vroelen   Terlinden   Schilberg   Hoogcruts   Terhorst   Bergenhuizen   Schey   Reijmerstok   Slenaken   Beutenaken   

Een aandeel in elkaar.

De komende tijd staan er weer tal van 

evenementen en bijeenkomsten op onze 

agenda, onder andere:

31 OKTOBER  5 NOVEMBER:  Week van 

Waarde | tijdens deze week vinden diverse 

bijeenkomsten plaats voor klanten van 

onze bank | meer informatie op 

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
17 NOVEMBER: Inloopavond (starten met) 

Ondernemen en Online Bankieren | tijdstip: 

van 18.00 tot 20.00 uur | locatie: onze 

kantoren in Gulpen en Nuth | tijdens deze 

avond kunt u vrijblijvend binnenlopen

18 NOVEMBER: Klantpanel Bedrijven | 

(recent gestarte) ondernemers gaan in 

gesprek met onze bank | tijdstip: van 12.00 

tot 14.00 uur | locatie: ons adviescentrum 

in Bocholtz | deelname op basis van aan-

melding 

19 NOVEMBER: Hypotheek Inloopspreek-

uur | tijdstip: van 10.00 tot 14.00 uur | 

locatie: ons adviescentrum in Bocholtz |

op deze zaterdag kunt u vrijblijvend 

binnenlopen met uw vragen over Wonen 

en Hypotheken

3, 10, 17 EN 24 NOVEMBER: Hypotheek 

Inloopspreekuur | tijdstip: van 10.00 tot 

18.00 uur | locatie: onze kantoren in Gulpen 

en Nuth | elke donderdag kunt u vrijblijvend 

binnenlopen met uw vragen over Wonen en 

Hypotheken

13 DECEMBER: Startup Cinema | zie artikel 

op deze pagina

13, 15, 16, 19 EN 22 DECEMBER: 

Ontmoetingsbijeenkomsten | zie artikel 

op deze pagina.

Onder het kopje ‘Activiteiten’ op www.
rabobankcentraalzuidlimburg.nl vindt u 
een uitgebreider overzicht van activiteiten die 
door onze bank worden georganiseerd. 

BOCHOLTZ

Rabobank  Centraal Zuid-Limburg

OP ONZE AGENDA:

pagina van
uid-Limburg.

Startup Cinema 

Vanuit het Coöperatiefonds Rabobank 

Centraal Zuid-Limburg ondersteunen wij 

projecten, die de regio versterken op het 

gebied van Agri, Onderwijs, Toerisme, 

Wonen en Zorg. In 2016 waren dat:

•  Stichting De Kopermolen Vaals ontving 

 € 5.000,- als bijdrage in de aanschaf van 

 verlichting om expositiewerken goed uit 

 te lichten.

•  Stichting BuurtOntmoetingsPlek 

 De Hoven Margraten ontving € 2.500,- 

 als bijdrage in de kosten voor het meer 

 toegankelijk maken van Buurt Ontmoe-

 tingsPlek De Hoven voor minder-validen, 

 ouderen en kinderen in de leeftijd van 0 

 tot 4 jaar met hun ouders.

•  Stichting Speeltuin ’t Wipke Oirsbeek 

 ontving € 5.000,- om de vrij toegankelijke 

 speeltuin aan de Romenkamp in Oirsbeek 

 te verfraaien met een Wipwap en een 

 Regenboog Klimrek.

•  Buurtvereniging De Hoof Cadier en Keer 

 ontving eveneens een bedrag van 

 € 5.000,- om de buurtspeeltuin opnieuw 

 in te richten.

•   Toneelvereniging St. Donatus Nuth 

 ontving een bedrag van € 1.000,- voor 

 “Laevesmelodie”; een muziektheatervoor-

 stelling door Fanfare St. Donatus Nuth, 

 Toneelvereniging Crescendo Schimmert, 

 Toneelvereniging St. Donatus Nuth en 

 Gemengd Zangkoor Sint Remigius 

 Schimmert.

Naast deze initiatieven wisten heel wat 

andere projectaanvragers de weg naar ons 

Coöperatiefonds te vinden. Daarbij bleek dat 

het lang niet voor iedereen duidelijk is 

wanneer er een beroep op het Coöperatie-

fonds gedaan kan worden. 

Dit vormt voor ons aanleiding om nog eens 

goed te kijken naar de wijze waarop de 

voorwaarden zijn geformuleerd. Maar zeker 

ook om de aanvragen te beoordelen op 

andere mogelijkheden voor fi nanciële 

ondersteuning. Inmiddels hebben wij het 

merendeel van deze projecten kunnen 

verblijden met een bijdrage uit ons sponsor-

budget. 

Uitkeringen Coöperatiefonds 2016

Accountmanager Angela Schoenmakers 
verrichtte samen met een aantal kinderen 
de offi  ciële opening van de nieuwe speel-
toestellen bij speeltuin ’t Wipke.

Als startende ondernemer sta je aan het begin van iets nieuws. 

Dat is spannend en uitdagend. Juist op zo’n moment is het 

inspirerend en motiverend om de persoonlijke verhalen en 

ervaringen van andere ondernemers te horen. 

Daarom is de Rabobank dit najaar gestart met Startup Cinema. 

Speciaal voor ondernemers in de startfase. Het programma bestaat 

uit video's en “on stage” interviews met ondernemers die zelf een 

sterke groei doormaakten en hun ervaringen en verhalen delen. Na 

afl oop is er een netwerkborrel met andere (startende) ondernemers. 

AANMELDEN  Via www.ikgastarten.nl/startupcinema kun 

je je aanmelden voor de Startup Cinema die op 13 december 

plaatsvindt in Lumière Cinema in Maastricht. Inschrijven is gratis, 

ook als je nog geen klant van de Rabobank bent.

Inspirerende en motiverende verhalen in beeld

Harry Heuts Photography
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Aanbiedingen geldig van woensdag 2 november t/m dinsdag 8 november 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl
De TelegraafDe TelegraafQ&A Research & ConsultancyQ&A Research & Consultancy

HET GEHEIM 
SINTERKLAAS

enALLES VOOR EEN VERRASSENDE            VOORDELIGE SINTERKLAAS

150 cm

499

STUNTWAGEN 
OF STREETCAR
afstandbestuurbaar
incl. licht en alle functies

DEKBED
OVERTREKSET
ingeweven streep of print
100% katoen satijn
140x200/220 cm

200x220 cm 14.95
240x200/220 cm 18.95

HARIBO
UITDEELZAK
funmix, festival of feestmix
325 gram

169

1595

499

DAMES
SWEATER
diverse varianten
65% katoen/
35% polyester
maten S-XL

legging
maten S-XXL

4.49

DYMOND OUTDOOR
LED STRIP
uitgebreide 
afstandsbediening
5 meter
150 RGB LED

3995

249

399

MEISJES
TRUI
diverse varianten
100% katoen
bloemenprint: 
maten 98-140
gezicht motief: 
maten 92-140

DAMES
ONESIE
diverse prints
100% polyester
maten S-XL

595

139

POP
MET GELUIDEN
40 cm

289

HOBBY
NAAIMACHINE
compact model met o.a. regelbare 
naaisnelheid, keuze uit 10 steken,
automatisch opspoelen, stekker 
of AA batterijen, handmatige 
of voetbediening, LED verlichting

1995

495

SFEER
LANTAARN
met metalen dak
hout/glas
22x13x35 cm

32x18x50 cm

7.95

995

AQUAFRESH
TANDPASTA
whitening of
fresh&minty
pomp 100 ml

595

CORAL
FLEECE PLAID
uni of dessin
150x200 cm

PULSE AUDIO
3-IN-1 SET
met speaker,
hoofd- en oortelefoon
zwart, wit of rood
excl. batterijen, bij de kassa verkrijgbaar

795

ZIKI DAMES
BOXERSHORT
diverse kleuren en prints
maten XS-XL

DAMES/HEREN
SOKKEN
zwart
54% polyester/
37% katoen/
7% viscose/
2% elastan
maten 35-46 

573

BLOESEMBOOM
MET LED
met metalen 
standaard/voet
hoogte 150 cm

7 PAAR

2-PACK

SINT MAARTEN TIP

POPPEN
KLEDING
voor poppen 
van 40-45 cm
diverse varianten

1.49

KINDER
SNEAKERS
zwart/wit
maten 32-37

6.95

DAMES
PANTOFFELS
maten 36-41

2.79

ZIKI HEREN
BOXERSHORT
diverse kleuren en prints
maten XS-XXL
2-pack

3.29

LEESBOEK
VOLWASSENEN
diverse varianten

1.47

VOOR BINNEN- EN
BUITENGEBRUIK
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“In de toekomst willen  we 
maatschappelijk meer betrok-
ken zijn.” Dat zegt Raymond 
Partouns (41), de nieuwe voor-
zitter van VV Keer, tevens 
keeper van het derde van deze 
club, over het nieuwe beleid 
van de voetbalclub uit Cadier 
en Keer. Over kunstgras, wan-
delend voetballen en sporten 
voor asielzoekers, ouderen en 
gehandicapten.

Door René Spronck

Het bestuur wil haar maatschap-
pelijke betrokkenheid tonen door 
projecten met bijvoorbeeld asiel-
zoekers, gehandicapten (G-team) 
of ouderen te ontwikkelen. “Asiel-
zoekers mogen niet werken en heb-
ben dus overdag heel veel vrije tijd. 
Hier bij VV Keer kunnen ze dan 
voetballen of hand- en spandien-
sten verlenen. Zij hebben dan iets 
te doen én wij zijn geholpen. Dat 
is dus een win-win situatie. En het 
zou natuurlijk leuk zijn wanneer 
in deze groep, jongens of meisjes, 
zich talentvolle voetballers bevin-
den. Maar ook als ze niet kunnen 
voetballen, allemaal welkom”, zo 
verzekert Raymond. “Dit geldt ook 
voor ouderen en gehandicapten. Ie-
dereen is bij ons welkom.”

VV Keer is op dit moment in over-
leg met de gemeente om een trai-
ningsveld te mogen vervangen door 
een kunstgrasveld. Op die manier 
denkt VV Keer sneller en beter uit-

voering te kunnen geven aan haar 
doelstellingen  en de daarmee sa-
menhangende maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Raymond: 
“Het is toch zonde dat van de ac-
commodatie niet meer gebruik 
wordt gemaakt. Nu is dat slechts 
drie avonden per week en in het 
weekend voor onze eigen leden, 

maar overdag kun je het natuurlijk 
ook gebruiken. Bijvoorbeeld door 
asielzoekers een balletje te laten 
trappen, of voor ouderen die ‘s mid-
dags in de kantine een potje komen 
kaarten, of die aan wandelvoetbal 
(voetbal waarbij alleen maar gelo-
pen mag worden, red) komen doen. 
We zijn onderdeel van de Keerder 

samenleving en hebben een mooie 
accommodatie die eigenlijk te wei-
nig gebruikt wordt. En dat is jam-
mer. Zeker als je ook nog eens ziet 
dan onze kantine pas helemaal ver-
nieuwd is.” 

Een probleem vormen de velden. 
Dit zijn  louter grasvelden. Er hoeft 

slechts een kleine hoeveelheid 
regen op te vallen en ze zijn on-
bruikbaar. “Dan zit je al gauw tot 
je enkels in de modder”, vertelt Par-
touns. “Met een kunstgrasveld (het 
liefst van kurk) ben je niet afhan-
kelijk van het weer. Dus dit veld is 
niet alleen voor VV Keer belangrijk, 
maar ook voor de projecten met 
asielzoekers, gehandicapten en ou-
deren.”
 “De sfeer binnen de club is heel 
goed. Bij sommige clubs is het zo 
dat bepaalde elftallen zich niet 
mengen onder de andere elftallen. 
Hier is daar geen sprake van. Het is 
een hechte groep, één grote familie. 
VV Keer is één van de weinige clubs 
die in de afgelopen jaren gegroeid 
zijn qua ledenaantal. Het is hier 
heel informeel, heel gemoedelijk. 
De club kenmerkt zich door een 
grote betrokkenheid van de leden. 
Dat is ook te zien aan de activitei-
ten buiten het voetbal om. Aan 
de uitstapjes en feestavonden die 
we organiseren. Maar ook voor de 
Keerder gemeenschap zelf willen 
we zichtbaarder worden.

Na eerdere promoties en degrada-
ties zijn de mannen in het seizoen 
2014-2015 via de nacompetitie ge-
promoveerd van de 5e naar de 4e 
klasse, om in het seizoen 2015-2016 
met 32 punten (!) via de nacompeti-
tie weer te degraderen naar de 5e 
klasse. Op dit moment speelt Keer 
weer mee in de top. “We vinden 
dat dit de klasse is waar we thuis 
horen.”

Bestuurslid Nick Peters en voorzitter Raymond Partouns trappen een balletje. Foto: René Spronck

CADIER EN KEER Voetbalclub wil snel duidelijkheid over gewenste aanleg van kunstgrasveld

VV Keer maatschappelijker

Sportverenigingen hebben 
het zwaar. Heel zwaar. Ruim 
de helft van de sportclubs in 
het zuiden verkeert in finan-
ciële moeilijkheden. Dat blijkt 
uit onderzoek van Maurice de 
Hond. 

Zuid-Nederland spant hiermee 
als regio de kroon. Dat blijkt uit 
onderzoek van Maurice de Hond. 
Zuid-Nederland spant hiermee als 
regio de kroon. Het aantal zuidelijk 
clubs in de problemen steeg in twee 
jaar tijd van 45 naar 55 procent. 

De respondenten van het onder-
zoek – dat in opdracht van energie-
maatschappij Nuon werd verricht 
- voelen steeds vaker de gevolgen 
van de financiële problemen bij 
hun club: kantineprijzen en contri-
buties moeten worden verhoogd of 
trainingen worden geschrapt.

Bij 39 procent van de clubs in 
Zuid-Nederland zijn dit soort 
maatregelen nu al getroffen, om 
het hoofd boven water te kunnen 
houden. Bij een vergelijkbaar on-
derzoek in 2014 was dat nog 31 
procent. Bij 16 procent van de clubs 
in het zuiden leven wel financiële 
zorgen, maar is daar nog geen actie 
op ondernomen. 

Gemiddeld in heel Nederland zijn 
er geldzorgen bij 40 procent van 
de clubs, in 2014 was dit nog 36 
procent. Landelijk steeg het aantal 
clubs dat moet bezuinigen in twee 
jaar tijd van 24 naar 26 procent. 

Ook in 2014 waren de zorgen in 
Zuid-Nederland al het grootst. Ook 
in het westen (nu 35 procent) en in 
de grote steden (41 prcoent) nam 
het aantal sportclubs met geldzor-
gen de afgelopen twee jaar toe. 
Clubs in het noorden en oosten van 
het land volgen die trend niet.

De energierekening is een grote kos-

tenpost voor sportclubs: een gemid-
delde club is 10.000 tot 20.000 euro 
per jaar kwijt aan gas en licht. Roos 
ten Hove, projectmanager Nuon, 
denkt dat er veel te winnen is voor 
sportclubs, wanneer ze bewuster 
omgaan met energie: “Clubs zijn 
veel meer geld kwijt aan energie 
dan ze denken: twee tot drie keer 
zoveel. Maar die energierekening 

kan bij veel sportverenigingen fors 
omlaag, wanneer ze actief inzetten 
op energiebesparing en duurzame 
energie.” 

Een kwart van alle respondenten in 
het zuiden van het land denkt dat 
hun sportclub meer energie ver-
bruikt dan nodig is, 11 procent zegt 
zelfs veel te veel te verbruiken. Dat 

wijten ze bijvoorbeeld aan slecht 
geïsoleerde kantines en kleedka-
mers en verouderde verwarmings-
installaties. Alleen sportclubs in 
de grote steden verspillen nog iets 
vaker ‘veel te veel’ energie: 12 pro-
cent. Clubs in de regio oost scoren 
het minst slecht: 13 procent ver-
bruikt daar onnodig veel energie, 8 
procent verbruikt ‘veel te veel’.

REGIO Vooral energiekosten trekken een zware wissel op de schatkist van verenigingen

Moeilijke tijden sportclubs



LAMINAAT • PARKET • TAPIJT • VINYL • PVC • VLOERKLEDEN • GORDIJNEN • RAAMDECORATIE

Onze merken:

do. 3 t/m zo. 6 november

OPENINGS 
FEEST

Heerlen

Carpetright heeft een primeur voor Heerlen! Onze winkel op de Heerlerbaan 218a 
is compleet vernieuwd! Dat vieren we met spectaculaire openingsacties. Mis het niet, 

want de kortingen lopen op tot wel 50%. Kom dus over de vloer bij het 
vernieuwde Carpetright en vier onze opening mee!

Carpetright - Heerlerbaan 218a - Heerlen
Wij zijn compleet vernieuwd!



WWW.CARPETRIGHT.NL
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Maak kennis met het nieuwe Carpetright: 

Volop inspiratie en ideeën

Onze adviseurs helpen u graag met het vinden 
van uw droomvloer

Nieuwe collectie vloeren van topkwaliteit, 
in elke prijsklasse

Uitgebreid assortiment plinten en accessoires

Nieuw toegevoegd: gordijnen & raamdecoratie, 
traprenovatie en vloerkleden op maat

VELE 
VLOEREN

GRATIS 
GELEGD

 SPECTACULAIRE OPENINGSACTIES!
nog veel meer openingsaanbiedingen in de winkel

*

20%
KORTING

GORDIJNEN 
& RAAMDECORATIE

*
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Bedrijfsinformatie: real,- SB-Warenhaus GmbH, Metro-Straße 1, D 40235 Düsseldorf

Basisprijs: 
1 kg = 1,98

Rama of Lätta
div. soorten, 
500 g kuipje

Poolse Hafermastgans of
Hongaarse Frühmastgans 
klasse A, diepvries,
1 kg 

Basisprijs:
1 liter = 0,57

Coca-Cola*, Fanta of Sprite (*met cafeïne)
div. soorten, 12 x 1 liter, per krat (+ 3,30 statiegeld)

BIJ HET
PRODUCT.

1X
ERBIJ!
GRATIS 2 fl essen Coca-Cola*,

Fanta of Sprite, à 1 liter,
ter waarde van 2,08
(+ 0,30 statiegeld)

Week 44, geldig van 02-11-2016 t/m 05-11-2016 QR-Code scannen of 
via www.real.de/nl 
aanmelden voor 
de nieuwsbrief om 
van vele voordelen te 
profi teren!

EINMAL HIN. ALLES DRIN.

Ook in uw buurt:
Openingstijden:

 Aachen, Breslauer Straße 
8 - 22 uur 

 Heinsberg,  Humboldtstraße
8 - 22 uur 

 Tönisvorst,  Höhenhöfe 19
8 - 22 uur 

 Übach-Palenberg,  Boschstraße
8 - 22 uur 

 Viersen,  Kanalstraße 51 - 55
8 - 22 uur 

1,–99

-33%

0,–99

-37%

1,–39

-30%

10,–99

-12%

0,–49

-37%

3,–99

-20%

0,–99

-23%

7,–99

-31%

  DUITSLAND

Actie-basisprijs: 
1 liter = 3,32

Erben-wijn
div. soorten,
6 x 0,75 l fl es

   DUITSLAND/PFALZ

Actie-basisprijs: 
1 liter = 3,05

Leoff-wijn
QbA,
div. soorten,
6 x 0,75 l fl es

2,–49

-26%

BIJ 6 FLESSEN IN DOOS

2,–49

-28%

BIJ 6 FLESSEN IN DOOS

p.st.

2,–29

-23%

BIJ 6 FLESSEN IN DOOS

2,–29

-30%

BIJ 6 FLESSEN IN DOOS

14,–99

-25%

   FRANKRIJK    FRANKRIJK

Grand Sud Vin de Pays
div. soorten,
6 x 1 l fl es

Grote dozenverkoop wijnen
Geldig: 31.10 – 05.11.2016

Medinet
div. soorten, 
6 x 1 l fl es

10-VOUDIGE PUNTEN!*

Geldig op vrijdag, 04.11.2016

*De couponvoorwaarden vindt u op
real.de/10fach

Basisprijs: wasbeurten
100: 1 = 0,15
90: 1 = 0,17

Ariel of Ariel pods 
100/90 wasbeurten,
div. soorten, per pak

GRATIS 1 X LENOR UNSTOPPABLES
BIJ AANKOOP VAN 2 X

275 g ter
waarde van 6,99

Basisprijs: 
1 liter = 15,70

Jim Beam
Bourbon 
whiskey
40% alc., 
div. soorten,
0,7 l fl es

Basisprijs:
157 g: 100 g = 1,27
178 g: 100 g = 1,12

Mon Chéri of Ferrero Küsschen
157/178 g verpakking

Knorr Suppenliebe 
3 borden
div. soorten,
per zakje

Basisprijs:
0,4 kg: 1 kg = 2,47 
Uitlekgewicht
0,65 kg: 1 kg = 1,52 

Kühne appel-rodekool of
rodekool kant-en-klaar div. soorten,
720 ml pot/650 g uitlekgewicht/
400 g zak

Milkana Frischeschale 
of Runddose 
50+, div. soorten,
200 g pakje
Basisprijs: 
100 g = 0,70

p.st.

p.st. p.st.

ook als 

E-coupon

p.st.
 Zolang voor-
raad strekt !

SPECIALE 
ACTIE

24 H SHOPPEN VIA

Parkweg 29, 6212 XN Maastricht

T: 043-3210310

E:  info@parkwegkliniek.nl

I: www.parkwegkliniek.nl

Parkwegkliniek Sommer verhelpt wratten en schimmelnagels
Wie wratten of schimmelnagels heeft, 
kan daar veel last van hebben. Het 
is ontsierend en vaak ongemakkelijk. 
Parkwegkliniek Sommer biedt hulp 
met een passende behandeling. Dok-
ter Sommer: “We helpen u er gemak-
kelijk en snel van af”.

Wratten

Veel mensen hebben last van wrat-
ten aan vingers en voeten. Een wrat 
ontstaat door een virusinfectie van 
de huid. Vooral kinderen zijn hier vat-
baar voor omdat zij nog niet veel an-

beschermen. Bij de huisarts worden 
wratten behandeld met stikstof. Deze 
methode werkt niet altijd evengoed, 
waardoor er vaak meerdere behan-
delingen nodig zijn. Parkwegkliniek 
Sommer biedt een snelle en gemak-
kelijke oplossing. Een dermojet spuit 
een vloeistof op de wrat die ervoor 
zorgt dat de cellen zich niet meer 
delen. Doordat de celdeling wordt 
stopgezet, kan het virus niet langer 
overleven en sterft de wrat af. U kunt 
bij de huisarts om een verwijsbrief 
vragen en direct een afspraak maken 
bij Parkwegkliniek Sommer voor een 
snel resultaat. 

Schimmelnagel
Een schimmelnagel (of kalknagel) is 
een nagel die is aangetast door een 
schimmelinfectie. Dit kan ontstaan 

door een schimmelinfectie aan de 
voeten, een warm en vochtig klimaat 
of een beschadiging van de nagel. 
Schimmelnagels verkleuren, worden 
dikker en bros en zijn in sommige ge-
vallen hinderlijk bij dagelijkse activitei-
ten. Wie deze infectie eenmaal heeft, 
komt er niet meer gemakkelijk van af. 
Crèmes smeren of nagellak aanbren-

-
gels werd voorheen aangepakt met 
tabletten die veel bijwerkingen gaven. 
Doordat teennagels maar heel lang-
zaam groeien, duurt zo’n tabletten-
kuur vaak wel zes maanden, met alle 
bijwerkingen van dien. Parkwegkliniek 
Sommer biedt de nieuwste laserbe-
handeling op het gebied van schim-
melnagels. Tijdens de behandeling 
vernietigt het laserlicht de schimmels 
zonder de nagel, het nagelbed of de 
omliggende huid te beschadigen. Er 
zijn vier behandelingen nodig met 
elke keer een pauze van een week. 
“Bij heel hardnekkige schimmelnagels 
wordt geen garantie geboden dat de 

laser de nagel te lijf kan gaan”, legt 
Sommer uit. “Maar in veel gevallen 
biedt de laserbehandeling een oplos-
sing”.  

Deskundig team
De patiënt is in goede handen bij dok-
ter Anja Sommer. De dermatoloog 
heeft een enorme passie voor haar 
vak: “Het is een cadeau om genees-
kunde toe te kunnen passen. Ik vind 

kan verminderen of zelfs weg kan ne-
men”. Het team van Parkwegkliniek 
Sommer is op veel gebieden kundig 
en serieus in het vak, maar zorgt ook 
voor een gezellige sfeer in de praktijk. 
“We proberen in de praktijk een ver-
trouwde sfeer te creëren om bezoe-
kers op hun gemak te stellen”, licht 
dokter Sommer toe. 
De kliniek breidt zich steeds verder 
uit. Plastisch chirurg Alice Michels en 
huidtherapeute Sienna Willems ver-

sterken het team. “Willems heeft een 
laseropleiding gevolgd. Ze zal samen 
met mij de laserbehandelingen ver-
zorgen en past oedeemtherapie toe”. 
Daarnaast biedt Willems hulp bij pee-
lings en huidverzorging bij acne. “Dit 
is vaak een mooie aanvullende be-
handeling op de voorgeschreven ge-
neesmiddelen om acne te lijf te gaan”, 
licht Sommer toe. Op de website van 
de praktijk staan de verschillende be-

handelingen uitgebreid beschreven. 
Collega Michels zet haar deskundig-
heid in bij ooglidcorrecties, schaam-
lipcorrecties, littekencorrecties, kleine 
handchirurgie en helpt bij reconstruc-
ties na een operatie bij huidkanker. 
Michels volgde haar opleiding tot 
plastisch chirurg in het azm. Sommer: 
“Wij zijn blij dat ze haar kennis en kun-
de nu in onze praktijk toepast en onze 
patiënten helpt”. 

Nieuwe naam
Doordat de aangeboden behandelin-
gen zich steeds verder uitbreiden, is 
er gekozen voor een nieuwe naam 
die beter past bij de allround derma-
tologiepraktijk. Dermatologiepraktijk 
Sommer gaat verder als Parkwegkli-
niek Sommer. U kunt er terecht met 
uiteenlopende huidproblemen zoals 
huidkanker, spataderen, vaginale 
klachten, eczeem, acne, psoriasis, 
galbulten, moedervlekken, overmatig 
zweten en wratten. Voor elke aandoe-
ning is er een passende behandeling. 

Meer informatie over de verschillende 
behandelingen en vergoedingen door 
de zorgverzekeraar vindt u op
www.parkwegkliniek.nl
Parkwegkliniek Sommer is
te bereiken via 043-3210310 en
info@parkwegkliniek.nl

Dermatoloog Dr Sommer  (rechts), Drs Michels, plastisch chirurg (links) en 
huidtherapeute Sienna Willems

Parkwegkliniek

Sommer

Schimmelnagel voor en na laser 
behandeling
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Tussen de 30.000 en 35.000 men-
sen worden zaterdag tussen 
10.00 en 17.00 uur in Gulpen  
verwacht. Dan staat de succes-
volle jaarlijkse Hubertusmarkt 
weer op de agenda.

Door Jef Bonten

Wethouder Piet Franssen en markt-
coördinator Toine Vincken scher-
men met die kolossale aantallen, 
omdat dit populaire volksevene-
ment in regio- en streeksfeer groot-
ser dan ooit uitpakt qua attracties, 
beestenboel, en gevarieerd markt-
gebeuren.  
Wat te denken van 358 kramen, 19 
professionele standwerkers uit heel 
Nederland, waaronder diverse kam-
pioenen, die tijdens een standwer-
kersconcours een gooi gaan doen 
naar de aantrekkelijke wedstrijd-
prijzen, meer dan 40 paarden, fraai 
uitgedoste historische (muziek)ge-
zelschappen, die hun opwachting 
maken, en heuse Zuid-Amerikaan-
se zeearenden met een spanwijdte 
van meer dan 3 meter. Zelfs op de 
hoog gelegen Kiebeukel en op het 
parkeerterrein van de Gulpener 
Bierbrouwerij is bedrijvigheid. Wet-
houder Franssen meldt dat hij zelfs 
een wachtlijst heeft moeten aanleg-
gen, omdat de run op standplaat-
sen niet bij te benen was. 
 
De uit België afkomstige enorme 
zeearenden, van Zuid-Amerikaan-
se origine, die ook in het Gaiapark 
optredens hebben verzorgd, pre-

senteren vanaf de heuvels een spec-
taculaire vliegshow. Zij zullen om 
11.30 en 13.00 uur landen bij het 
gemeentehuis in Gulpen. Daar kan 
men ook genieten van andere (klei-
nere) roofvogels, zoals de slecht-
valk, sperwer, torenvalk, oehoe.  

Na de Hubertusmis (om 10.00 
uur) in de Gulpense St. Petruskerk 
vindt aansluitend op het Kapelaan 

Pendersplein en bij het gemeente-
huis de traditionele paardenzege-
ning plaats.Op het Kerkplein voelt 
de jeugd zich zeker bij de ezels, 
schapen, hamsters, marmotten 
en konijnen van de grote kinder-
boerderij in haar element.  Ook 
kan men hernieuwd kennismaken 
met schaapsherder Ger Lardinois. 
Er zijn zelfs koeien en varkens 
(van crowdfunding Mechelen), en 

zware trekpaarden aanwezig, die 
door een hoefsmid slagen worden. 
Marktcoördinator Toine Vincken 
wijst op een nieuwe ontwikkeling: 
“Opvallend is dat veel marktkoop-
lui om meer ruimte vragen, soms 
wel tot 12 meter lengte… Want op 
de Hubertusmarkt is goede handel 
mogelijk. Daar tref je niet vele dou-
blures van dezelfde branches aan, 
want daar letten ook op. Dat maakt 

deze markt zo aantrekkelijk. Hier is 
het niet allemaal van hetzelfde.” 
Heel apart wordt de presentatie 
‘Fruit eropuit’ op het parkeerter-
rein van de Gulpener. De plaatse-
lijke winkeliers presenteren die 
dag speciale aanbiedingen, en in de 
Gulpense horeca is een gevarieerd 
culinair aanbod aanwezig. 
Wat springt eruit? Vincken: “Ge-
voerde klompen, en zeer aparte 
dierenhuiden (van reeën), plus 
twee palingboeren die hun culinai-
re vangsten op de Markt roken.”

Vincken: “We mogen het grootste 
aantal markthandelaren ooit no-
teren. Onze kleine voorbereidings-
groep van 5 man is al enkele weken 
in touw om alles in goede banen te 
leiden. Er rijdt de hele dag een gra-
tis pendeldienst vanaf de parkeer-
plaats bij Klooster Wittem naar het 
centrum van  Gulpen.” 
De uitwisseling met de gemeen-
te Rotterdam heeft er ook dit jaar 
weer toe geleid dat er twee politie-
agenten uit de Maasstad in Gulpen, 
samen met een aantal collega’s uit 
Zuid-Limburg, gaan patrouilleren. 

Wethouder Piet Franssen, tenslotte: 
“Deze Hubertusmarkt is een van de 
grootste toppers van Limburg, we 
kunnen ons meten met de Sint Joep 
Markt in Sittard. Wat de kosten be-
treft, proberen we budgettair neu-
traal te werken. Zes jaar geleden 
was de Hubertusmarkt op sterven 
na dood, nu is hij levendiger dan 
ooit !”

Zes jaar geleden was de Hubertusmarkt nog op sterven na dood. Nu worden 35.000 bezoekers ver-
wacht. Foto: Gert Lammer

GULPEN Rotterdamse politie komt toezicht houden op mensenmassa tijdens Hubertusmarkt

35.000 bezoekers verwacht

In 2007 schreef de vorig jaar 
overleden Britse neuroloog Oli-
ver Sacks het boek Musicofilia, 
over de relatie tussen muziek 
en het brein. Een van de meest 
tot de verbeelding sprekende 
verhalen daarin is dat van de 
Engelse musicus Clive Wearing, 
die na een hersenontsteking 
zijn kortetermijngeheugen vol-
ledig is kwijtgeraakt. 

Tekst en illustratie Maurice Wiche

Alles wat langer dan een halve mi-
nuut geleden is gebeurd kan hij 
zich niet meer herinneren. Perso-
nen herkent hij niet, behalve zijn 
vrouw, die ontelbare malen per dag 
een begroeting krijgt alsof hij haar 
die dag voor het eerst ziet. Maar als 
hij piano speelt is er gek genoeg 
niets meer aan de hand. 

Uit zijn hoofd duikelt hij de noten 
op, zelfs herhalingstekens weet hij 
zich feilloos te herinneren. Er be-
staat blijkbaar een gunstige relatie 
tussen muziek en geheugen, al zijn 
er bizarre uitzonderingen. Want 

wat te denken van wonderkind 
Mozart, die in de zomer van 1782 
een stuk componeerde voor zijn 
Salzburgse jeugdvriend Siegmund 
Haffner, en het welgeteld een jaar 
later alweer compleet vergeten 
was? Zo concluderen we althans uit 

een brief die hij in 1783 aan zijn 
vader stuurde: “De Haffner-symfo-
nie heeft me totaal verrast, want 
ik herinnerde me er geen noot 
meer van”. Daar is, bij ons weten, 
nog geen neurowetenschappelijk 
onderzoek naar gedaan: hoe een 

geniaal componist, waarvan niet 
bekend is dat hij aan geheugenver-
lies lijdt, alle noten kwijt is van een 
meerdelig muziekstuk dat hij een 
jaar eerder eigenhandig in elkaar 
heeft gezet. Nu waren er, zullen we 
zeggen, verzachtende omstandig-
heden. Mozart, een van de eerste 
zzp’ers in de muziek, zat in 1782 
tot over zijn oren in het werk. Hij 
dirigeerde te Wenen de uitvoering 
van zijn zojuist voltooide opera Die 
Entführung aus dem Serail, maakte 
daar tegelijkertijd een bewerking 
voor blazers van, en wijdde zich 
tevens aan een opdracht van een 
bevriende graaf voor een serena-
de - een onderhoudend meerdelig 
stuk voor de wat sjiekere feesten 
en partijen. Het schijnt dat hij de 
Haffner-symfonie noodgedwongen 
in de nachtelijke uren componeer-
de. Wanneer hij een deel voltooid 
had stuurde hij het de ochtend 
daarop direct per post naar Salz-
burg, waar zijn vader de honneurs 
waarnam. Papa ontwikkelde zich 
trouwens tot kwelgeest, want hij 
weigerde toestemming te geven 
voor de ophanden zijnde trouwerij 
van zijn zoon. Een wonderkind kan 
gekweld worden. Toch blijft het 
vreemd. Het openingsdeel begint 
met een kort stukje van vijf maten 
dat in de loop van het deel te pas en 
te onpas herhaald wordt. Soms dui-
delijk hoorbaar, dan weer meer ver-
borgen. Voor de lol hebben we een 
keer geteld: we kwamen tot liefst 
zestien herhalingen. Vergelijk het 

met de eerste de beste meezinger 
die in u op komt en wij verzekeren 
u dat dat hoge aantal niet bereikt 
wordt. Tevens bevat dit thema een 
aantal kenmerken die zó opvallend 
zijn dat het zich eenvoudigweg in 
je geheugen moet nestelen: een 
lage noot gevolgd door een hyste-
risch hoge noot, en een mars-achtig 
ritme tot besluit. Het is muziek die 
na beluistering gewoon niet meer 
uit je hoofd gaat. Behalve bij Mo-
zart dan. 

Maurice Wiche geeft drukbezochte 
luistercursussen klassieke muziek. 
U kunt daarbij zijn. Ga naar www.
luistervilla.nl voor meer informa-
tie, of bel 06 29409942. 

Onvergetelijke noten, toch?
  KENNISMAKEN MET KLASSIEK

In deze  rubriek schrijft mu-
sicus en resencent Mauri-
ce Wiche uit Geleen op een 
laagdrempelige manier over 
klassieke muziek. Je zou het 
klassiek voor dummies kun-
nen noemen. In deze bijdrage 
verhaalt hij over Bach.

Maurice Wiche.
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TE KOOP
winterharde violen,

aardappelen en groente
alles van eigen teelt

Boerderij Ackermans
Ravensbos 9 - Arensgenhout
(de weg van klooster Ravensbosch)

Tel. 045 - 405 34 25

• Uniek & luchtig design

• Onbreekbare dakbedekking

• CE-gekeurde overkappingen, een veilige keuze

• Comfortabel parkeren

• Maximale lichtinval

Het weer kan u niet tarten, met een BOzARC carport zal uw wagen altijd starten

Bezoek ons op 

WOONESTETIKA 
4/11 – 6/11 

Limburghal Genk

Fitness

 

FITNESSAPPARATUUR

P. Steensels-Stevens
Grootschoterweg 99-99A - Budel-Schoot 

Tel. 0495 491185 

Tuinmeubelen

MORNING BLOSSOMS
De natuur is meedogenloos, maar de zon komt altijd weer op

Advertorial

Op dinsdag15 en woens-
dag 16 november staat in 
Theater Heerlen een bij-
zondere, grote produc-
tie: Morning Blossoms 
– uitgevoerd door opera-
zangers, balletdansers en 
veertig live muzikanten. 
De voorstelling  vertelt 
het indrukwekkende, 
waargebeurde verhaal 
van hoop en verganke-
lijkheid. Een interna-
tionale cast met de Ne-
derlandse musicalster 
Céline Purcell brengt een 
aangrijpend verhaal in 
een uitvoering die het 
midden houdt tussen 
musical en opera. 

Verhaal
Céline Purcell speelt de 
moeder van een creatief 
kind dat door de docent als 
lastig wordt bestempeld. 
Het gewone leven, met al-
ledaagse problemen. Dan 
wordt de school getroffen 
door een natuurramp. Alle 
kinderen worden wegge-
vaagd en alleen de leraar 
heeft het overleefd. Dan be-
ginnen de verwijten, botsen 
de emoties en leeft iedereen 
tussen wanhoop en verdriet.
 
Medewerkers
ODD Continent onder lei-
ding van Malcolm Rock te-
kent voor deze productie. 
Het Orkest van het Oosten, 
dansers in een choreografie 
van Remi Wörtmeyer van 
Het Nationale Ballet en zan-

gers die werk vertolken van 
Chloé Charody,  bundelen 
hun krachten om deze zin-
derende productie naar het 
podium te tillen. 
 
Recensies:
“Bevlogen vertolking van 
Orkest van het Oosten” (De 
Volkskrant) 
“Mooi, apart, vernieuwend, 
ontroerend en meeslepend. 
Een pareltje.” (Musical-
nieuws) 
“Maar wat een prachtig ge-
heel! Heel filmisch, zowel 
qua beeld als qua muziek,  
ontvouwt zich het indruk-
wekkende verhaal over de 
moeder die haar dochtertje 
verliest, over liefde, hoop, 
schuld, verbondenheid, 
loslaten en herinneringen. 

Zo intens. Het tilt je op en 
sleept je mee…..De opera-
zangers zijn echt fantas-
tisch. Prachtige stemmen en 
heel mooi en vol spel…. De 
muziek is wonderschoon, 
heel toegankelijk maar ook 
verrassend, ontwapenend 
en het grijpt je meteen” ( 
theatermedewerker die re-
petitie bijwoonde)

Laat je meeslepen door dit 
aangrijpende familie-event 
in Broadway-stijl. Iedereen 
die van zang, film, klassie-
ke dans, prachtige muziek 
en een groot orkest houdt: 
welkom! 

Tickets&Info:
www.plt.nl
kassa: 045 571 6607

www.bereik1lokaal.nl

Succesvol
adverteren in
de 1Lokaal
weekkrant...
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Chiropractie voor recreatieve golfers tot 
professionele topsporters

Wie pijn aan spieren en gewrichten 
heeft, denkt misschien niet direct aan 
chiropractie. De behandelvorm is minder 
bekend in Nederland dan in de rest van 
de wereld. Chiropractie richt zich op di-
agnostiek, behandeling en preventie van 
stoornissen in het bewegingsapparaat. 
Peter Keil van Chiropractie Maastricht 
heeft 30 jaar ervaring en is expert op het 
gebied van klachten met een oorsprong 
in de wervelkolom, het zenuwstelsel 
en de spieren en gewrichten. Denk aan 
hoofdpijn, RSI, frozen shoulder, hernia, 
artrose en spit, maar ook groeipijn bij 
pubers. “Ik behandel jong en oud, van 
recreatieve golfers tot professionele top-
sporters”. 

De chiropractor gebruikt hoofdzakelijk ma-
nuele behandelingen en voert correcties uit 
van de wervelkolom en andere gewrichten. 
De effecten van een behandeling zijn vaak 
direct merkbaar. Gewrichten functioneren 
beter en bewegen gaat gemakkelijker. Keil 
past chiropractie op drie niveaus toe: functi-
oneren, presteren en excelleren.

Functioneren
Het functioneren zijn alle dagelijkse 

bezigheden die ‘op de automatische piloot’ 
worden uitgevoerd. Denk maar aan opstaan, 
lopen, wachten, wassen, zitten en koken. 
Wanneer deze bezigheden last of pijn geven, 
zijn ze niet meer zo vanzelfsprekend. Dit is 
vooral vaak het geval bij mensen die een 
leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Trappen 

lopen wordt moeilijk, evenals lange stukken 
lopen. “Mensen geven al snel de schuld aan 
hun leeftijd, maar er is echt iets aan te doen”. 
Keil past manuele technieken en functiever-
beterende rekoefeningen toe om de functio-
naliteit van de gewrichten te verbeteren. 

Presteren
Bij presteren denken we aan vrije 

tijd sporters die grensverleggende bezighe-
den als doel hebben.  Hun prestatie vereist 
een extra inspanning en bewustzijn. Het is 
een doelgroep mensen die voor hun plezier 
hardlopen, fietsen, tennissen, voetballen, 
dansen. Ook zij zijn gebaat bij chiropractie. 
Chiropractische behandeling op regelmati-
ge onderhoudsservice houdt hen namelijk 
scherp, fit en flexibel.  Zo ook bij Dhr. Beuken 
(82 jaar), groot golf liefhebber. De wekelijkse 

bezoekjes aan golfclub Margraten zijn voor 
hem een belangrijke sociale bezigheid. Hij 
bezocht Keil om de draai tijdens het golfen 
soepel te kunnen blijven maken. Stretch-
technieken en rekoefeningen verbeterden 
de beweegbaarheid van de torso, heupen en 
bekken, zodat hij zelfs op 82-jarige leeftijd 
een perfecte swing kan maken en zijn handi-
cap verlaagd heeft van 25 naar 20. Een ware 
prestatie!

Exelleren
Excelleren gebeurt op het niveau van 

topsporters die prestaties leveren waarin ze 
uitblinken. De therapie richt zich hierbij op 
stressen, concentreren, compenseren en uit-
voeren. “Voor topsporters geldt: hoe beter je 
beweegapparaat is, hoe beter je kunt pres-
teren.” Dochter Sian Keil levert het bewijs. 

De hockeyster heeft al een carrière achter de 
rug als jeugdinternational. Inmiddels speelt 
ze in het hockeyteam van H.C. Den Bosch, 
waarmee ze dit jaar voor de derde keer op rij 
landskampioen werd. Keils therapie draagt 
bij aan zijn dochters functionaliteit, wat ten 
goede komt aan haar prestaties. “Hoe hoger 
de functionaliteit, hoe beter het coördinatie-
vermogen”, licht de chiropractor toe. 

Jong en oud is welkom in de praktijk. Een 
verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. 
De behandelingen worden vergoed bij een 
aanvullende verzekering, zonder aanspraak 
te maken op het eigen risico. Het aantal be-
handelingen is afhankelijk van de klacht en 
verschilt dus per patiënt. Keil: “Het mooiste 
aan mijn vak is dat ik mensen effectief, snel 
en veilig kan helpen”.

Wilhelminasingel 83 - 6221 BG Maastricht
043-325 83 18

info@chiropractiemaastricht.nl
www.chiropractiemaastricht.nl

Met 
Look2Go 
verken je 
gratis de 
Euregio.

Look2Go

www.look2go.com

Vertrouwde gezichten in een nieuwe samenstelling. Van links naar rechts: (oud-) notaris 

mr. A.C.J. Huenges Wajer, notaris mr. H.G.J.J.M. Joosten en kersverse notaris mr. T. de Klein.

Huenges Wajer en Joosten notarissen ziet de 
toekomst met vertrouwen tegemoet…

Wethouder Vrankenstraat 21   |   6227 CJ  Maastricht   |   Postbus 4105   |   6202 PA  Maastricht 

T +31 (0) 43 350 99 50   |   F +31 (0) 43 361 58 24   |   info@hwj-notarissen.nl   |   www.hwj-notarissen.nl

Ons werk is een kwestie van vertrouwen. 
Complexe en persoonlijke zaken worden 
dagelijks aan ons toevertrouwd. Dat is 
niet vanzelfsprekend, vertrouwen moet je 
immers winnen. Daarvoor doen wij al jaren-
lang ons uiterste best. 

De veranderende samenleving verlangt 
telkens een nieuwe kijk op hoe wij ons 
vak moeten uitoefenen. Het van oudsher 
traditionele ambt is iedere dag in beweging 
en Huenges Wajer en Joosten notarissen 
beweegt daarin graag mee. Op die manier 
kunnen wij cliënten telkens het beste bie-
den.

Het is nu tijd voor een volgende stap.
Notaris Antoine Huenges Wajer, die samen 
met notaris Hans Joosten het kantoor vorm 
gaf, heeft besloten “zijn pen” door te geven 
aan zijn opvolger, notaris Thomas de Klein.  
Per 1 oktober 2016 is Notaris Huenges 
Wajer gedefungeerd en zijn al zijn akten en 
bescheiden overgedragen aan zijn opvolger 
notaris Thomas de Klein. Notarissen Joos-
ten en De Klein vervolgen nu samen de in-
gezette weg. Antoine Huenges Wajer blijft 
het komende jaar nog nauw verbonden 
aan ons kantoor. In deze nieuwe samen-
stelling zien wij uw én onze toekomst met 
vertrouwen tegemoet!
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Auto Service Lambriex
APK € 27,50 

Roetmeting € 50,-
Het adres voor APK, onderhoud, laswerk en 

betaalbare reparaties. In- en verkoop.

Aan de drie Heren 5, 6191 BH Beek 046-4377545

www.autolambriex.nl

  APK keuring € 39,- all in 
  Roetmeting € 20,-

Ook voor auto’s met langere wielbasis
*zonder afspraak*

GRATIS
Wi Fi

www.franssen-auto’s.nl

TE KOOP GEVRAAGD don-
ker eiken, wortelnoten, ba-
rok, antieke MEUBELS. Ook
gespec. in totaal ontruiming
v. woningen T.06-52463778.
Mail foto hmsboedelontrui-
ming@kpnmail.nl Zie www.
hmsboedelontruiming.nl

LEEG MAKEN VAN UW GE-
HELE WONING, bedrijfs-
ruimte of tuin! ALLBO levert
bezemschoon op. Nog
bruikbare inboedel kopen
wij op. Tel: 06-57547749 of:
info@allbo.nl

RUBRIEKSADVERTENTIES
opgeven kan via email:

rubrieken@concentramedia.nl
of telefonisch 0800-0995533

GRATIS VOORRUIT v.a.
WA-extra + gratis ruitenwis-
sers. Wij betalen uw eigen
risico. Tel: 045-5634429

DAKDEKKERSBEDRIJF
Hans LIPS reeds meer dan
35 jaar ‘t betrouwbare adres
voor dak- ,timmer-, zink-
werk met garantie. Offerte
gratis. Tel: 06-47785237

DE MOOISTE PUPS VAN
A tot Z. 0032-13293613
www.hezehofkennel.be

TE KOOP GEVRAAGD MEU-
BELS, KLOKKEN & ANTIEK.
TEL: 06-46235020

STOELMATTERIJ VER-
NIEUWT RIET, BIES, ENZ.
Tel. 045-5719390.

SNEL STUCADOOR, v. alle
voork. werkzaamheden.
06-22002682 / 046-4527502.

TRAP BEKLEDEN al v.a.
€150,- incl. tapijt en gar. Bel
v.gratis offerte 06-23118396
www.raffaelstofferingen.nl

Voor al uw BEHANG- EN
SCHILDERWERKEN Bel:
06-51761090/046-4517954

H.VERSPAGET betaalt €250
voor uw auto, schade of de-
fect geen bezwaar, incl.
RDW vrijw. 06-15 86 74 07
ook ‘s avonds of weekend

Voordelig VERHUIZEN,
VERHUISTRAILERS te huur.
www.qfleche.nl
Tel. 06-30387233.

SNOEIEN / KAPPEN
vakkundig van bomen, evt.
afvoer. Vrijblijvende offerte.
Tel: 06-21407256

VAKKUNDIG SNOEIEN /
KAPPEN van bomen, evt.
incl. afvoer tak-stamhout en
stronken verwijderen. ABL :
tel. 045-5728893.

Gebr. WASAUTOMATEN,
koelk./gasf. Snuffelparadijs
Bosw 2 Geleen 046-4748526
gr.bezorging/6md.garantie.

LET OP € 250,- voor uw au-
to’s en bussen. Defect geen
bezwaar. Ook ‘s avonds en
weekends: 06 - 23 09 61 89
RDW erkend

KLUSSENBEDRIJF ROEL
Tevens alle dakwerkzaam-
heden. Tel. 043-450 61 40

Kachel van speksteen
Ofenhaus KESSEL

300-400 stuks vanaf 799,- €
het hele jaar voorradig -

magazijnverkoop - 
speziale aanbiedingen -

levering en opbouw gratis
Ofenhaus KESSEL
Tel. 0049-2473-1269

D-52152 Simmerath, Hauptstr. 69

GRATIS RUITENWISSERS
bij ruitvervanging. VOOR-
RUIT vervangen vanaf 0,-
eigen risico. Check uw ei-
gen risico. Tel: 06-18990011
www.autoglaslimburg.nl

Wij BEKLEDEN uw stan-
daard TRAP voor € 140,-
incl. tapijt. 06-81 39 31 42

Prof. ROOIEN & SNOEIEN v.
bomen. Vrijblijvende offer-
te. Tel. 06-22773948. www.
bomenkappenlimburg.nl

www.autohandelniesing.nl
Gevraagd auto’s incl. RDW
vrijw. Ook ophalen ijzer en
metalen Tel: 06-53715569

Autobedrijf SCHNEIDER
vraagt auto’s v.a. € 200,-
Defect geen bezwaar. RDW-
vrijw. 06-53287472

AUTOBEDRIJF vr. div.
AUTO’S v.a. € 250,- Defect
geen bezwaar. RDW-vrijw.
06-16824410. Tev.bussen.

VOORDEELUITVAART.NL
€ 2200,- . Info: website of
tel. 045 - 5286565

GLAZENWASSER⁄
SCHOONMAKER kan nog
werk aannemen. Tel. 06 -
81630029 of 045 - 5457174

DAKDEKKERSBEDRIJF
EUROGARANT voor alle
DAKWERKZAAMHEDEN.
24 uur. Gratis offerte. Info:
Tel. 06-52627879

JARO
Dakbedekkingen

Industriestraat 25a Kerkrade

Mobiel: 06-3645 80 33

voor al uw dakwerken

POSTZEGEL VERZAME-
LINGEN tegen hoogste prijs
P. Janssen T: 040-2264277

J. Tesselaar koopt alle mer-
ken auto’s incl RDW VRIJW.
Ook ophalen ijzer en meta-
len. Tel. 06-54783812.

COMPLEET TUINONDER-
HOUD EN AANLEG
046-5463040 / 06-18436835
www.groenenzo.eu

Wij vragen per direct jonge
gebruikte AUTO’S met wei-
nig km’s, kleine schades
geen probleem. DIRECT
CONTANT GELD, RDW
vrijwaring. Tel. 06-54796923

UW TRAP BEKLEDEN. Bel
HAROBO voor € 150,- incl.
tapijt in 25 kleuren. Ook
voor andere ruimtes. Gratis
offerte. 046-4856046.

Koop kwaliteit pelzen, oude
naai-schrijfmachines, deko-
artikelen,schilderijen, por-
selein, kristal, juwelen en
munten. Tel: 06-10996586
www.ronny-hartmann.nl

INKOOP GOEDE AUTO’S!
Contant geld. Autobedrijf
Joosten. Tel: 06-53501555

SCHILDERS KUNNEN NOG
BINNEN-BUITENWERK
AANNEMEN, TEGEN 20%
EXTRA NAJAARSKORTING
VRIJBLIJVENDE PRIJSOP-
GAVE T. 06-81692662

*** REKER KACHELS ***
Kluis 28c, GELEEN
Tel: 046-4740785

***UW KLUSSENMAN***
Verbouwingen, badkamer,
sanitair, electra, schilder,
timmer-, metselwerk.
VRIJBLIJVENDE GUNSTIGE
prijsopgave. 06-57250381.

UW TRAP BEKLEDEN €150,-
incl. tapijt. Ook vinyl / lami-
naat leverbaar. Gratis offer-
te. KvK 14096228. Tel. 06-
11912534 www.armany.nl

VOOR HET VAKKUNDIG
SNOEIEN/KAPPEN VAN
UW HOGE BOMEN:
046-4372191 / 06-50680288.

NIEUWE MEISJES AANWE-
ZIG bij Privéhuis Yvonne.
Tel. 045-5425100.

Op 5 en 6 nov. organiseert
de Stichting "Boeken voor
Mensen" haar jaarlijkse
Boeken en Platenbeurs in
het Leeuwenborgh College,
Sibemaweg 20 Maastricht.
Van 10.00-17.00 u. zijn
prachtige boeken, lp’s en
cd’s voor minimale prijzen
te koop. De opbrengst is be-
stemd voor het goede doel.

Prive-adressen via Buro
Limburg, Kast. Terborchstr.
31 Roosteren. DAMES gevr.
v. thuiswerk. 046-4493003.

VERBOUWEN? Bouwkun-
dige tekeningen, vergun-
ning aanvraag, begeleiden
bouw, levensloopbesten-
dig: 06-22083189 of
www.DesignPlanning.nl

Te k: WINTERBANDEN voor
MITSUBISHI ASX. Profiel
diepte ongeveer 6 mm.
Gemonteerd op stalen
velgen. Tel: 06-6889916.

STUKADOOR / SCHILDER
kan nog WERK aannemen.
Tel. 06 - 14 29 65 55.

*** SNUFFELMARKT ***
6 Nov. ‘t Juphuis, Schande-
lerstr. 81 Heerlen. 13 Nov.
Ons Trefcentrum, Pius XII
Plein 38, Hoensbroek.
20 Nov. Gemeenschapshuis
Mariarade, Op de Weijen-
berg 11, Hoensbroek.
T: 06-50621318.

ROMMELMARKT 06-11-16
9.30-15.00 u. Hubertushuis
Jan Willemstraat 1 Geleen.
Entree €1,-. T. 06-12160911.

Mega Vlooienmarkt HEER-
LEN zon. 6 nov. Tennishal
Kaldeborn. Inl. 0495-588008
of www.org-vac.nl

Voor afbreken, opruiming,
huisvuil⁄puin, GOEDK. VER-
HUIZEN. 06-54688956.
www.stichting-heyoka.org

TRAP BEKLEDEN al v.a.
€150,- incl. tapijt en garantie
Gratis offerte. 06-33635314.
www.Trappenspecialist
roberto.nl Kvk 50642995.

STEFANI KOMT BIJ U
THUIS. Tel. 06-87786929.

COMBIKETELS cw 5 19 kw
€799,-; cw 5 26 kw €899,- en
cw 6 €850,-. Topkwaliteit
dure merken, nergens
goedkoper. Radiatoren Rad-
son Stelrad etc. plm. 6000
op voorraad. Designradia-
toren, badmeubels nu 50%
van normale prijs. Plm. 250
direct leverbaar Sphinx,
Keuco, Burgbad, Duravit
etc. Wastafels plm. 3500
stuks. Havikweg 8, Land-
graaf. 045-5230634 ⁄06-
50238148. Open: 10-18 uur.
Zat.: 10-15 uur.

Ben je tussen de 25 en 45,
en wil je graag samen met
andere mensen aan activi-
teiten deelnemen zoals
wandelen, fietsen, work-
shops, uit eten enz.? Kom
dan zondag 13 november
naar onze kennismakings-
middag in SCHIMMERT
(€4,- p.p.) georganiseerd
door de AVZL. Voor info bel:
06-33900277.

Te h. app. nabij centrum
HOENSBROEK 3e etage, 2
slpkmrs., woonk., keuken,
badk., kelder. Geen huisdie-
ren, 50+. Tel. 045-5211096.

BANKSTEL VULLEN AAN
HUIS. Tevens reinigen wij al
uw meubels en kunnen wij
oud leer laten herleven.
Tel. 06-58954225.
www.demeubeltip.nl

ARBEIDSCONFLICT?
Mr. H.P. Mannens. BEL
GRATIS. Tel. 046-4757186.
www.ontslagsite.nl

www.bereiklimburg.nl

Adverteren in sterke nieuwsmerken werkt. In Limburg begint succesvol 
adverteren daarom bij de website bereiklimburg.nl van Concentra 
Media Nederland, het mediabedrijf achter de toonaangevende 
nieuwsmerken De Limburger, 1Lokaal, 1Limburg en WijLimburg.

OVER 
ZONNEBRILLEN
&KATTENBROKKEN

Overige

Markten | 
Evenementen

Auto te koop 
gevraagd

Auto’s te koop

Dieren

In en om het huis

Kennismaking
Contact

Privé | Erotiek

Onderdelen en
accessoires

Personeel 
gevraagd

Te huur 
aangeboden

Te koop gevraagd

In en om het huis

In en om het huis Markten | 
Evenementen

Privé | Erotiek Te koop gevraagd

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.
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COLOFON
Bezorging
I www.service1lokaal.nl
(Bezorgklachten melden alleen mogelijk
via deze website)

Redactie T 046 - 411 75 17
E red1valkenburg@concentramedia.nl
E red1eijsdenmargraten@concentramedia.nl
E red1gulpenwittem@concentramedia.nl

Advertenties T 043 - 407 74 84
E adv1valkenburg@concentramedia.nl
E adv1eijsdenmargraten@concentramedia.nl
E adv1gulpenwittem@concentramedia.nl

I 

E red1vaals@concentramedia.nl

E adv1vaals@concentramedia.nl

Nassaustraat 102, 6043 EE Roermond
T 0475 - 35 28 00
E info@concentramedia.nl

www.bereiklimburg.nl

Concentra Media Nederland

AGENDA

EIJSDEN-MARGRATEN
Beurs voor verzamelaars en mensen 
die geïnteresseerd zijn in archeo-
logische voorwerpen * Cultureel 
Centrum * zo 6-11 * 10-15 uur * € 2,-

Kleurenanalyse, Margot Olt-
shoorn van Modice komt er vanal-
les over vertellen * Bibliotheek Eijs-
den * vr 4-11 * 20 uur

Wandelgroep 55+ * Start in Sint 
Geertruid bij busstation * do 3-11 * 
13.15 uur * € 1,-

Wandeling met Lotty Reintjens 
door de velden naar Gulpen, ca 14 
km, info: 06-51501725 * Kerk (6269 
BP) * zo 6-11 * 10 uur * € 5,- 

Schilderijen van C. Volders en 
sculpturen van J. Duytschaever * za 
& zo 14-17 uur * t/m 13-11 * Muse-
um het Ursulinenconvent Eijsden

VALKENBURG
Najaarsconcert m.m.v. Drum-
band en Harmonie van het Kon. 
Walram’s Genootschap en Kon. 
Erkende Fanfare St. Caecilia 
Wijnandsrade * Polfermolen * za 
5-11 * 19.30 uur

Schilderijen en keramiek van M. 
Moonen-Veldman * ma t/m vr 
9-12.30 uur, zo 9-18 uur * t/m 15-11 
* Gemeentehuis Valkenburg

NWWL wandeling van 15 km, we 
lopen een gedeelte van het Pieter-
pad * Brasserie “Van alles get” Berg 
en Terblijt * zo 6-11 * 9.30 uur * € 4,-

Boeken-, platen- en cd beurs, Ge-
meenschapshuis ’t Geboew Schin 
op Geul * zo 6-11 * 11-16 uur

VAALS
Halloweentocht, georganiseerd 
door OBS Robbedoes * Bloemendal-
park * vr 4-11 * 18-20 uur

Drie generaties Pasch, Vier kunste-
naars, drie generaties, één familie * 
di t/m zo 11-17 uur * t/m 27-11 * De 
Kopermolen

Benefietconcert Klankbeleving. 
De diverse akoestische instrumen-

ten nemen je mee naar een diepe 
rust van ontspanning en overgave 
* De Kopermolen * zo 6-11 * 14-16 
uur * € 12,-

Festival Vocallis, Div. concerten 
door topzangers en musici, info/
prijzen: zie www.festivalvocallis.nl 
* Div locaties * zo 6-11 t/m zo 13-11

GULPEN-WITTEM
Zinkwinning in de regio. Jef Boos-
ten kan alles vertellen hierover en 
over de specifieke fauna en flora die 
hierbij hoort * Verenigingsgebouw 
Boerenberg Eys * do 3-11 * 19.30-
21.30 uur

Hoe verder met het sociale Euro-
pa?Wat is bereikt? Hoe gaat het ver-
der? Waar zijn de grenzen? * Kloos-
terbibliotheek Wittem * do 3-11 * 
15.30-18.30 uur

Koffieconcert Gemengd Koor 
EpenLiederen vanuit diverse wind-
streken m.m.v. soliste Dyanne 
Sleijpen * Café Peerboom Epen * zo 
6-11 * 12 uur

De ziel van wol en water. Dub-
belexpositie met wandpanelen 
van natuurlijke materialen van M. 
Haaksma en beeldend werk van M. 
Meertens * zo 6-11 en 27-11 * 13.30-
16.30 uur * Kloosterbibliotheek

Kanarietentoonstelling van KV 
de Eysvogel * Te bezichtigen zijn 
kleur- en postuurkanaries, tropen 
en exoten * vr 19.30-22, zat 14-22, 
zon 10-16 uur * Cafe Sport Gracht-
straat Eys

Matineeconcert, Licht klassiek 
programma door Duo Subito, met 
Asia Czaj op viool en Gisela Douwes 
op piano * Kasteel Wittem * zo 6-11 
* 12 uur

Jos Feron Cup en RK Veldrijden 
Zuid Nederland, Georganiseerd 
door Fietsclub “De Bloeiende Berg” 
* Schweibergerweg Mechelen* zo 
6-11 * 10.15-15.30 uur

Groepsexpositie, Werk van A. en 
H. van der Poel, A. Laval, F. Wijns, 
J.Ridderbusch, J. Pisters, A. Dierckx 
en T. Vroemen * do t/m zo 13-17 uur 
* t/m 31-12 * Galerie In de schuur

MAASTRICHT
Open dag energiecentrale, Bewo-
ners en andere geïnteresseerden 
kunnen zien waar de warmte die ze 
gebruiken vandaan komt * Centre 
Céramique * za 5-11 * 10-14 uur

Kombi Feest, De muziek zal natuur-
lijk weer bestaan uit de toppers van 
de jaren 60/70 * Muziekgieterij * za 
5-11 * 20.30 uur

Baltus & CoMet hun splinternieuwe 
theaterconcert ‘Feel-Good café’ * ‘t 
Magisch Theatertje * za 5-11 * 20.30 
uur * € 8,-

LOUIS! - What a Wonderful Wor 
Louis Armstrong, intiem portret 
van deze meeslepende en melan-
cholische persoonlijkheid * AINSI * 
do 3-11 * 20.30 uur * € 16,-

Theater Gnaffel - Oma, mag ik mijn 
pop terug? 6+Voorstelling over 
grootouders die verdwalen in de 
wereld van dementie * Theater Ku-
mulus * za 5-11 * 16 uur * € 10,-

Barokensemble Ad Mosam”De idyl-
le van de Vrede’, een verhalend 
programma rondom de 30 jarige 
oorlog in Maastricht en Venlo * 
Boekhandel Dominicanen * wo 9-11 
* 20 uur * € 16,-

Popronde Maastricht, Het grootste 
gratis reizende muziekfestival 
van Nederland * Centrum Maas-
tricht * vr 4-11 * 19.30 uur

Cappella Sancti Servatii, zingt de 
“Missa Festiva” van Alexander Gret-
chaninoff t.g.v. de installatie van de 
nieuwe Deken * Sint Servaas Basi-
liek * zo 6-11 * 14.30 uur

Gemengd Zangkoor St. Jozef O.l.v. 
Renate Rothbauer met Guy Paggen 
aan het grote Koepelkerkorgel * 
Koepelkerk * zo 6-11 * 10.15 uur

LIMBURG
Natuurwerkdag, De grootste en 
gezelligste vrijwilligersactie in het 
groen, meer info: www.natuur-
werkdag.nl * Div locaties * za 5-11 
* 11-15 uur

HEERLEN
The Cool Quest. Een passende mix 
van hip hop, soul en uiteraard funk 
* Poppodium Nieuwe Nor * vr 4-11 * 
20.30-23.30 uur * € 12,50.

.

Jazz in Wahlwiller
Christian Martens komt zaterdag in actie.

Wie van jazz houdt is zondag 
in Wahlwiller aan het goede 
adres. Daar speelt het Chris-
tian Martens Trio bij Pando-
ra in Wahlwiller.

Christian Martens werd in 1994 
geboren in Geleen. Hij groei-
de op in Schinnen. Op 7-jarige 
leeftijd begon hij tien jaar lang 
klassiek piano les te nemen en 
op 8-jarige leeftijd begon hij in 
klassiek alt-saxofoon lessen te 
nemen en al snel te musiceren 
bij de plaatselijke fanfares. Dit 
bleef hij doen tot 16-jarige leef-
tijd.

Hij kwam er vanaf zijn elfde jaar 
achter dat zijn grote passie ligt bij 
de jazz- en popmuziek. In dat jaar 
maakte hij de overstap in het ne-
men van alt-saxofoon jazz- en pop-
muzieklessen op de Maastrichtse 
muziekschool. Hij speelt en neemt 
lichte muzieklessen op tenor-saxo-
foon, piano, dwarsfluit en basgitaar 
bij privéleraren. 
In 2008 nam Christian Martens deel 
aan het Prinses Christina Concours 
in Amsterdam en won toen de aan-
moedigingsprijs die bestond uit een 
optreden in 2009 op het North Sea 
Jazz Festival. Hij is inmiddels een 
veelgevraagd musicus en studio-

muzikant op alle saxen, toetsen, 
dwarsfluit en basgitaar.  Christi-
an speelt in diverse combo’s en 
vindt het een uitdaging om mu-
ziekstijlen te mixen. Sinds 2013 
studeerde Christian aan het Con-
servatorium te Maastricht waar 
hij ook zijn propedeuse behaal-
de. In september 2015 maakte 
hij de overstap naar het Conser-
vatorium te Amsterdam.

Wie het Martens Trio in actie wil 
zien is zaterdag vanaf 20.30 uur 
welkom aan de Oude Baan 21 in 
Wahlwiller. Entree: 10 euro.
www.pandorapodium.nl

DEADLINE
Persberichten 
insturen kan tot 
uiterlijk een week 
vóór de gewenste 
publicatiedatum

Het mailadres van de redactie staat 
onder aan deze pagina in het colofon.

Puzzel&Win 0909-5010584 
€0,60 per gesprek Zo doet u mee! Streep alle gegeven woorden door. De resterende letters vormen een woord als 

eindoplossing van deze puzzel. Bel dat woord voor komende dinsdag door naar 0909-5010584. 
U maakt dan kans op de hoofdprijs, maar ook op een van de vijf puzzelpakketten van Sanders.

Het winwoord van week 42: MEELDAUW. De Samsung Galaxy Tab E is gewonnen door: J. Belleflamme uit Lemiers. De puzzelpakketten zijn gewonnen door: B.J.J. Flos uit Maastricht, 
M.P.W. Reinders uit Koningsbosch, M.H. Smolders uit Panningen, G. Kesselmans uit Baarlo lb en P. Nelissen-Wijnhoven uit Sevenum.

AANGIFTE IMAGO
ATELIER INVETTEN
CREDIT ISLAM
DEPRESSIE NAARSTIG
DRIJFNAT NESTELEN
EETBUI NOTEBOOK
ENGTE ONZIN
ETAGERE OVERGAAN
FEESTDOS PERPLEX
GAPEN PIANO
GELDLENING PLATINA
GEMENEBEST SPIES
GEPLAATST TIENVOUDIG
GEVANGENIS TREINREIS
GODSDIENST

G O D S D I E N S T S T N

E G O R U E E T S P I R E

L T E B IJ T P E A D I T N

D R T V T F B R E G F E E

L E P E A E N R E I E X S

E I V L N N C A G S E R T

N N M E A A G N T L S E E

I R M A A T A E P A T I L

N E P A G A I R N M D L E

G I R E R O E N S I O E N

N S Z G E P L A A T S T G

T I E N V O U D I G I A T

P I A N O T E B O O K G E Sanders
P u z z e l b o e k e n

Maak ook kans op vijf leuke
puzzelpakketten van Sanders!
Maak ook kans op vijf leuke

puzzelpakketten van Sanders!

Voor spelvoorwaarden zie: www.sandersgroep.nl/spelvoorwaarden

Landal Village l’Eau d’Heure 
ligt aan het Lac de la Plate 
Taille, het grootste meer van 
het merengebied l’Eau d’Heure. 
In dit bergrijke decor verblijft u 
in sfeervolle bungalows. 
Vanaf de pier heeft u een 
prachtig uitzicht en op het 
strand kunt u genieten van 
een heerlijke wandeling. 
Sportievelingen kunnen zwem-
men, vissen, kanoën of surfen. 

Maak 2x kans op een weekend- of midweekverblijf 
op Landal Village l’Eau d’Heure t.w.v. €350,-

De winnaars verblijven een weekend of midweek in een standaard 4- of 6-persoons-
accommodatie en hebben de keuze uit aankomstdata tot 22 december 2017 m.u.v. 
school-vakanties en feestdagenperioden (www.landal.nl/uitgesloten). 

Niet gewonnen, maar wel voordelig een weekend of (mid)week ertussenuit? 
Kijk snel voor de last minute aanbiedingen op www.landal.nl/lastminute of bel 
0900-8842 (€1,- per gesprek).



Algemene informatie
Bezoekadres:
Geneindestraat 4
Valkenburg

Correspondentieadres:
Postbus 998, 
6300 AZ Valkenburg
Telefoon 14 043
Fax 043-601 6825

E-mail: info@valkenburg.nl 
Website: www.valkenburg.nl

Openingstijden en 
afspraak maken:

Maandag 08.30 - 17.00 u
Dinsdag  08.30 - 17.00 u
Woensdag  08.30 - 19.00 u
Donderdag  08.30 - 17.00 u
Vrijdag  08.30 - 13.00 u

Voor veel producten moet u eerst online een 
afspraak maken. Kijk daarom voordat u naar 
het gemeentehuis komt op www.valkenburg.nl 
of bel 14 043.

Burgemeester:
Drs. M.J.A. Eurlings

Wethouders:
Drs. H.M.L. Dauven
Drs. R. Meijers
Drs. C.P.J.L. Vankan
J.M.M. Vermeer

Voor een afspraak met B&W 
kunt u bellen met het 
Klant Contact Centrum (KCC): 14-043

Volg de gemeente
Valkenburg aan de Geul 

www.twitter.com/
gemvalkenburg

Op de hoogte blijven
van het

laatste nieuws?

valkenburg.nlwww.

Kijk voor evenementen 
op www.valkenburg.nl

Editie wk 44  •  02-11-2016

Het programma-aanbod is 
verdeeld over twee blokken.

Op alle even uren ziet u dit 
programma:
* TV Valkenburg Vandaag:
-   Toekomstmogelijkheden voor de 

Polfermolen;
-  Zorggids voor senioren Berg;
-   Planten bomen Louis van der 

Maesenstraat;
-   Asbest bij afbraak supermarkt 

Berg;
-   Muziektreffen Dameskoor 

Belcanto Resonance.
*  Valkenburg Politiek vanaf 

woensdag 9 november
-   Met wethouder Remy Meijers 

over de begroting.
*  Kunstwerkt vanaf donderdag 

3 november
-   Over Kadampa met Kelsang 

Chogdrub.
*  Sportprijzen 2016 vanaf 

vrijdag 4 november
-   Met de Individuele sporter van 

het jaar.

Op alle oneven uren ziet u dit 
programma:
* TV Valkenburg Vandaag:
-   Toekomstmogelijkheden voor de 

Polfermolen;
-  Zorggids voor senioren Berg;
-   Planten bomen Louis van der 

Maesenstraat;
-   Asbest bij afbraak supermarkt 

Berg;
-   Muziektreffen Dameskoor 

Belcanto Resonance.
* Good Veurein 
-  Afl evering over ‘opruimen’.
* Koopkracht 
-  Over test mobiele telefoons.
* Via Maastricht 
-   Laatste nieuws over het 

A2-project.

* Oranje Top 30
-   Op woensdag- en zaterdag om 

10 en 15 uur.

Méér info en uitzending Gemist? 
www.tvvalkenburg.tv

De weekmarkt in het centrum van Valkenburg wordt vanaf maandag 
7 november 2016 tot en met maandag 2 januari 2017 verplaatst naar 
het Walramplein. In die periode vindt namelijk op de locatie Dr. Erens-
straat/ Theodoor Dorrenplein de kerstmarkt Santa’s Village plaats (incl. 
op- en afbouw).

De weekmarkt in het centrum van Valkenburg is iedere maandag van 9 
uur tot 13 uur.

Tijdelijke verplaatsing weekmarkt 
Valkenburg

Raadsvergadering dinsdag 8 november
Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad 
van de gemeente Valkenburg aan de Geul op dinsdag 8 november 2016 om 
10.00 uur in het gemeentehuis.

Voor de uitgebreide agenda voor deze vergadering wordt verwezen naar 
www.valkenburg.nl
De raadsnota’s en bijlagen treft u aan onder: 
•  Bestuur en Organisatie 
•  Gemeenteraad
•  Raadsagenda
•  8 november 2016

 

Bekendmakingen

Bouwen en wonen

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

•  Voor: het bouwen van een bij-
gebouw. Locatie: Sibberkerk-
straat 19, 6301 AT Valkenburg.
Datum ontvangst: 18 oktober 
2016 (OV 2016-554 en DMS 
099411202)

•  Voor: de nieuwbouw van 
9 appartementen met half-
verdiept parkeren. Locatie: 
Diepenallee ongenummerd. 
Datum ontvangst: 21 oktober 
2016 ( OV 2016-557 en DMS 
099411358)

Ingediende aanvragen omge-
vingsvergunningen liggen nog 
niet ter inzage. 

Verleende omgevings-
vergunning

•  Voor: het verbouwen en 
uit-breiden van de woning. 
Locatie: kadastraal bekend 
gemeente VKB03, sectie A, nr. 
838, plaatselijk bekend Oud-
Valkenburgerweg 9, 6301 CK 
Valkenburg. Ontvangst: 27 sep-
tember 2016. Datum besluit: 
24 oktober 2016 (DMS 
099410471 en OV 2016-520, 
verzonden 24 oktober 2016)

•  Voor: het aanbrengen van con-
structieve wijzigingen. Locatie: 
kadastraal bekend gemeente 
VKB01, sectie A, nr. 3022, plaat-
selijk bekend Koningin Juliana-
laan 15, 6301 GT Valkenburg.
Ontvangst: 20 september 2016. 
Datum besluit: 25 oktober 2016 

(DMS 099410214 en OV 2016-
503, verzonden 25 oktober 
2016)

Evenementen-
vergunning

Aanvraag

•  Parochie H.H. Monulphus en 
Gondulphus voor de organi-
satie van de St. Maartensop-
tocht te Berg en Terblijt op 11 
november 2016 van 18.45 uur 
tot 19.30 uur.

Valkenburg, 2 november 2016

Openbare bekendmakingen
Bekendmakingen via email
Het is ook mogelijk om de bekend-
ma-kingen via email te ontvangen. 
Hierbij kunt u zelf bepalen welke 
nieuwe be-kendmakingen uit welke 
kern, buurt of straat van de ge-
meente u wekelijks wilt ontvangen 
in uw eigen mailbox.

Hoe werkt het?
Ga naar www.valkenburg.nl/bek-
endmakingen. Hier vindt u de link 
naar de website waar u zich kunt 
aanmelden.

Bezwaar en beroep
Meer informatie over deze bekend-
makingen en het maken van be-
zwaar en beroep vindt u ook op 
de website www.valkenburg.nl/
bekendmakingen.

Wilt u wekelijks actueel 
nieuws van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul 
ontvangen? Schrijf dan nu 
in voor een wekelijkse 
nieuwsbrief per e-mail op 
www.valkenburg.nl/
nieuwsbrief.

Actueel nieuws uit Valkenburg aan de Geul via nieuwsbrief
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TE WEINIG OF DUN HAAR?
WIJ BIEDEN EEN PASSENDE OPLOSSING

Lindenlaan 14, 6301 HB Valkenburg
+31 (0)43-601 33 62
www.pruiken-limburg.nl

>  Maatwerk pruiken en 
 haarwerken van topkwaliteit

>  100% echt Europees haar

>  Discreet en deskundig

>  E

>  Kijk eens

info@ouderenwinkelheuvelland.nl
www.ouderenwinkelheuvelland.nl

Raadhuisplein 3 • Cadier en Keer
tel. (043) 407 07 14

Wilt u meer informatie over Service van Envida neem dan contact met ons op:
T 043-369 06 10  •  E service@envida.nl   •  www.servicevanenvida.nl

SAMEN OP STAP

Regelmatig organiseren 
wij gezellige uitstapjes 
en activiteiten. Hier-
door ontstaan er vaak 
leuke contacten tussen 
leden onderling.

WORKSHOPS
  

Wij organiseren diverse 
(gezondheids)work-
shops. Voor meer 
informatie over data, 
prijzen en locaties zie 
onze website.

SERVICE AAN HUIS

Als bepaalde zaken u 
moeite kosten of als u 
er geen tijd voor heeft 
kunt u gebruikmaken 
van onze handige 
servicediensten. 

BEWEGEN EN ONTSPANNEN

ACTIEWord lid van 
Service van Envida 

en u krijgt de 
laatste maanden van dit jaar gratis!De ledenorganisatie van Envida biedt tal van gemaks- 

en zorgdiensten, die het leven thuis vergemakkelijken. 
Daarnaast ontvangt u zeer aantrekkelijke kortingen op diverse 
producten en diensten. Zo kunt u onder andere veel besparen 
door deel te nemen aan onze collectieve ziektekostenverzekering.

Onder professionele be-
geleiding heerlijk spor-
ten; samen of alleen. 
Regelmatig bewegen 
houdt het lichaam fit en 
zorgt voor een goed en 
ontspannen gevoel.
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Mannen met overgewicht/obesitas gezocht (30-65 jaar, niet-roker)
voor onderzoek naar het effect van milde verlaging van zuurstof in de omgevingslucht 
op de stofwisseling.
Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en 
type 2 diabetes. Er zijn aanwijzingen dat de hoeveelheid zuurstof in de omgevingslucht van 
invloed kan zijn op de stofwisseling.Door middel van een wetenschappelijk onderzoek bij de 
vakgroep Humane Biologie van de Universiteit Maastricht willen we nagaan of blootstelling 
aan lucht met een iets lagere hoeveelheid zuurstof dan normaal gunstige effecten heeft op 
de stofwisseling. Tevens zullen we onderzoeken of dit gunstige effecten heeft op de werking 
van het vetweefsel en de spieren. Dit onderzoek kan leiden tot een mogelijke therapie om het 
risico op type 2 diabetes te verlagen in mensen met overgewicht. Hiervoor zijn wij op zoek 
naar mannen (niet-roker) in de leeftijdscategorie 30-65 jaar.Naast een vooronderzoek (3 uur) 
en een kort bezoek om uw stofwisseling te bepalen (30 min) zult u binnen een periode van 6 
weken 2 x 8 dagen (ongeveer 7 uur per dag) naar de universiteit moeten komen om daar aan 
normale of een licht verlaagde hoeveelheid zuurstof blootgesteld te worden. Tijdens dag 1 t/m 
5 zult u in een kamer verblijven waar de hoeveelheid zuurstof normaal of licht verlaagd is, en 
kunt u wat lezen, TV kijken of iets anders doen. Op dag 6, 7 en 8 zullen metingen plaatsvinden 
om de stofwisseling in kaart te brengen en zullen bloedmonsters, vet- en spierbiopten worden 
afgenomen. De totale tijdsinvestering bedraagt ongeveer 125 uur. Na afronding van het 
onderzoek ontvangt u naast een reiskostenvergoeding een vergoeding van 750 euro. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met
Max Vogel, Tel: 043-3881669, e-mail: m.vogel@maastrichtuniversity.nl

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Achillespeesklachten

De achillespees is de sterkste pees van het menselijk li-

chaam en verbindt de kuitspieren met het hielbeen. De 

kuitspieren zijn erg sterk, waardoor de trekkracht op de 

achillespees enorm groot kan worden, zeker bij lange, 

zware belasting zoals bij hardlopen. Om blessures te voor-

komen, moet de trekkracht zo gelijkmatig mogelijk over 

de pees verdeeld worden. 

Indien de stand van het hielbeen niet recht is, ontstaat er 

een hoek tussen het hielbeen en het onderbeen. Hierdoor 

wordt er aan de ene kant van de pees harder getrokken 

dan aan de andere kant en wordt de pees overbelast. Men 

kan pijn aan de pees en aan de kuitspier ondervinden en 

uiteindelijk kan het leiden tot ontstekingsverschijnselen.

Door het dragen van steunzolen, kan de stand van de voeten gecorrigeerd worden en zullen de 

pijnklachten verminderen of verdwijnen. In de meeste gevallen worden hierbij spieroefeningen 

aangeboden voor een optimaal resultaat.

Kijk voor de dichtstbijzijnde praktijk op

www.podotherapiehermanns.nl

Tel. 077-397 13 18
Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën vergoed en podotherapie valt niet 

onder uw eigen risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken 

zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

Mondriaan Ouderen introduceert, voor mensen van 55 jaar en ouder, in 
Maastricht de cursus Wijsplús. Deze cursus leert vaardigheden waarmee je 
kunt voorkomen dat je met het ouder worden in een negatieve spiraal van 
angst of somberheid komt.

Cursus Wijsplús  

In Wijsplús gaat het erom dat je je 

bewust wordt van denkpatronen die 

een negatieve invloed hebben op hoe 

je je voelt en de vaardigheden te leren 

om dat te doorbreken. 

De cursus start, met maximaal zes 

deelnemers per groep, op woensdag 

4 januari 2017 van 13 – 15.30 u. aan 

de Vijverdalseweg 1 in Maastricht. Er 

zijn tien wekelijkse bijeenkomsten, 

met daarna de elfde en laatste bijeen-

komst op 10 mei. Voor aanvang van 

de cursus vindt er een kennismakings-

gesprek plaats met de cursusleider. 

Daarin wordt samen met u bekeken of 

u baat kunt hebben bij deze cursus. 

De cursuskosten zijn € 30,-.

Voor meer informatie en/of aanmel-

ding kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van Mondriaan Ouderen. 

Tel. 088 - 50 66 363,  mailadres:

secretariaat.ouderen@mondriaan.eu

Wijsplús, een cursus om 
wijzer van te worden!
Speciaal voor mensen vanaf 55 jaar

Advertorial

Waar ik over piekerde? 
Waarover niet! Over wat 
er in de toekomst kan 
gebeuren, wat andere 
mensen doen, dingen van 
vroeger. Eigenlijk voor-
al over dingen waar ik 
nauwelijks iets aan kon 
doen. Want hoe kun je 
weten je wat er volgen-
de week gaat gebeuren? 
Hoe kun jij zorgen dat 
iemand doet wat hij zou 
moeten doen? Bovendien 
vroeg ik me voortdurend 
af of ik de dingen wel 
goed deed. Of ik wel de 
goede dingen deed. Of ik 
wel goed genoeg was. 
 

Piekeren loste niets op, 

maar verergerde m’n pro-

blemen juist. Want ik sliep 

er slecht door en voelde me 

onzeker. 

De cursus Wijsplús heeft 

me geleerd hoe ik dat pie-

keren beter onder controle 

kan houden.

Eerlijk gezegd dacht ik eerst 

dat ik dat helemaal niet 

zou kunnen. Dat piekeren 

nou eenmaal in mijn aard 

lag. Maar dat klopt niet. Ik 

heb er meer invloed op dan 

ik dacht. Want als ik bij de 

supermarkt in de rij sta die 

het minst opschiet, raak ik 

niet meer in de stress. Van 

de scheve verhoudingen in 

mijn familie lig ik niet meer 

wakker. 

Ik zie in dat het niets helpt 

als ik me druk maak. Ik heb 

geleerd mijn aandacht te 

verleggen naar positievere 

dingen. Ik heb geleerd me 

meer bezig te houden met 

de oplossing, in plaats van 

met het probleem. 

Wijsplús heeft me meer 
gegeven dan ik hier kan 
opnoemen. En ik vond 
het heel plezierig naar de 
cursus toe te gaan. Het is 
een aanrader!

Voor de foto is gebruik gemaakt van een model.

PROEFPERSONEN GEZOCHT
De afdeling Interne Geneeskunde van MUMC+ zoekt ten behoeve van een 
medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van overgewicht

MANNEN EN VROUWEN 
(LEEFTIJD 45 t/m 60 JAAR) MET 

Doel van het onderzoek is de invloed te bepalen van aldosteron, een hormoon 
dat normaalgesproken in de bijnier wordt geproduceerd en belangrijk is voor 
de regulatie van de water- en zoutbalans in het lichaam, op het ontstaan van 
hoge bloeddruk en verminderde gevoeligheid voor insuline, in personen met 
overgewicht. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat aldosteron deze complicaties 
veroorzaakt door beschadiging van de kleinste bloedvaatjes.

Deelname bestaat uit een eerste testdag, waarop metingen aan de bloedvaten 
worden verricht voor en tijdens toediening van insuline. Hierna volgt geduren-
de 4 weken een behandeling met Eplerenone, dat de werking van aldosteron 
tegengaat, of placebo (een niet-werkzame stof). 
Na deze 4 weken worden de metingen aan de bloedvaten voor en tijdens 

de behandeling. Na afronding van het volledige onderzoek ontvangt u een 
vergoeding van € 300,-.

Interesse in deelname?
Voor meer informatie of een uitgebreide informatiebrochure kunt u contact op- 
nemen met Marion Knippels. Per voorkeur via e-mail studie.mifald.int@mumc.nl 
(o.v.v. naam en telefoonnummer en/of e-mailadres). Telefoonnummer tijdens 
kantoortijden 043-3877005.

* BMI (body mass index) = gewicht in kg/(lengte in m)2
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Termileslaan 139, Maastricht 
043-3612316 www.heerings.nu

uw erkende
haarwerkspecialist

atelier

Gezocht voor een onderzoek naar het effect van een ei-eiwithydrolysaat op de elasticiteit van de bloedvaten.

Mannen en vrouwen met BMI boven 30 of
 mannen met een taille meer dan 94 cm, 
vrouwen met een taille meer dan 80cm.

(niet rokers, 18–75 jaar)
U mag niet gebruiken:
- bloeddruk verlagende medicijnen
- cholesterol verlagende medicijnen
Het onderzoek bestaat uit 2 perioden van beide 4 weken, die gescheiden worden door een pauze van varië-
rend 2 tot 8 weken. Tijdens het onderzoek drinkt u iedere ochtend een poeder opgelost in water.
Tijdens het onderzoek komt u 4 of 6 keer naar de universiteit excl. het vooronderzoek en een afsluitend 
bezoek. Er zal onder andere bloeddruk en de elasticiteit van de bloedvaten worden gemeten. Tevens wordt 
bloed geprikt en zal een foto van het netvlies worden gemaakt. 
Na afronding van het onderzoek ontvangt u naast een reiskostenvergoeding een vergoeding van max. €250 
excl. reiskosten. (afhankelijk van het aantal testdagen)

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie neem dan gerust contact op met:
Dorien Pieters of Bibi Waterval 
Telefoon: +31 (0)638464185 / +31 (0)43-3881305 
E-mail: nwt-03@maastrichtuniversity.nl

www.maastrichtuniversity.nl

Samenwerking Dermatologie en Plastische  
Chirurgie in nieuw Esthetisch Centrum

Esthetisch Centrum

“We kunnen niet meer om de vraag  
van patiënten naar cosmetische  
behandelingen heen.”

State-of-the-art cosmetische zorg
Dermatologen en plastisch chirurgen van het Maastricht UMC+ zijn samen 
het Esthetisch Centrum gestart om state-of-the-art cosmetische zorg te 
kunnen bieden. Er verdwijnen steeds meer cosmetisch behandelingen uit het 
zorgverzekeringspakket met het argument dat ze medisch niet-noodzakelijk 
zijn. Toch willen veel patiënten met dergelijke aandoeningen geholpen worden. 
Het liefst in een gedegen behandelcentrum en met de beste technieken.
Eerder waren er in het Maastricht UMC+ geen behandelmogelijkheden voor 
deze patiënten maar door bundeling van expertise en gerichte opleiding en 
training kunnen we dat nu volgens de hoogste standaarden wel bieden in  
het Maastricht UMC+ Esthetisch Centrum. Het grote voordeel hiervan is 
de integratie met andere medische behandelingen, de vele en moderne 

beschikbare voorzieningen en de 24/7 follow-up mogelijkheden. Zo is er 
altijd een arts beschikbaar voor nazorg in de avond-nacht- of weekenduren. 
Dr. Tjinta Brinkhuizen, dermatoloog i.o. en een van de initiatiefnemers van 
het nieuwe centrum: “We kunnen niet meer om de vraag van patiënten naar 
cosmetische behandelingen heen. Daarom moeten we het aan kunnen bieden 
op een heel goede manier, passend bij de ambities van het Maastricht UMC+.”

Feestelijke opening op 17 november van 17.30 tot 19.30 uur.  
Belangstellenden zijn welkom.

esthetischcentrum.mumc.nl
mumc.nl

Omgaan met stress
Wat is stress?  Iedereen voelt elke dag een bepaalde mate van stress en dat helpt om energie 
op te bouwen en om actief te worden. Stress wordt een probleem wanneer het langdurig wordt 
en als het je dagelijkse leven gaat beïnvloeden. Stress kan sterke emoties oproepen zoals boos-
heid, frustratie, irritaties, angst, vermoeidheid, wanhoop en depressie. 

Waardoor wordt stress veroorzaakt? 
Stress kan meerdere oorzaken hebben.
• Een (te) druk leven kan stress geven, omdat je 
te weinig tijd hebt om alles goed te doen en om 
weer tot rust te komen. 
• Zorgen (over werk, geld, familie enz) kunnen 
stress veroorzaken, zeker als je ze niet onder 
ogen wilt zien en er voor weg loopt.
• Stress kan worden veroorzaakt door wat je 
van jezelf verwacht. Je kunt onnodige stress 
ontwikkelen als je te veel van jezelf verwacht. 
• Stress kan ook worden veroorzaakt door de 
manier waarop je denkt. Sommige gedachten 
werken ondermijnend en veroorzaken stress. 
Bijvoorbeeld als je altijd het ergste verwacht, de 
goede dingen negeert en veel aandacht geeft 
aan alles wat fout gaat, of jezelf snel de schuld 
geeft.

Welke invloed heeft stress op onze relaties 
en opvoeding?
De manier waarop we ons voelen heeft invloed 
op de wijze waarop we met anderen omgaan, 
onze kinderen en partners inbegrepen. 
Juist de mensen thuis hebben vaak last van 
jouw stress. Door stress ben je snel(ler) geïr-
riteerd of boos. Thuis vindt vaak de ontlading 
plaats. Boos worden, schelden of slaan zijn vaak 
gevolgen van te veel stress.
Gestreste ouders kunnen explosieve uitbar-
stingen hebben over kleine dingen die hun 
kinderen doen, waar ze normaal geen of weinig 
aandacht aan zouden besteden. Er bestaat een 
risico dat ze zich niet meer kunnen beheersen 
als ze boos zijn. Stress kan het voor ouders 
moeilijk maken om consequent te beslissen of 
hun kind zich goed gedraagt of niet. Soms zijn 
ouders zo moe dat ze te uitgeput zijn om hun 
kinderen complimenten te geven voor goed 
gedrag of om ze te corrigeren als dat nodig is.

Hoe kun je stress herkennen?
Als je regelmatig last hebt van onderstaande 
signalen, kan dat een teken zijn van stress. Het 
is belangrijk dat je dat herkent, zodat je er ook 
iets aan kunt doen.
- Gespannen of stijve spieren 
- Hoofdpijn
- Irritatie of boosheid
- Verstoorde slaap
- Vermoeidheid
- Concentratieproblemen
- Misselijkheid of diarree
- Huidreacties (uitslag of puistjes)
- Terugkerende infecties en ziektes

Hoe kun je stress aanpakken?
• Pas je manier van leven aan. Probeer de lat 
wat lager te leggen, zeg eens ‘nee’ als mensen 
te vaak een beroep op je doen, verdeel huis-
houdelijke taken en de zorg voor de kinderen 
goed en zoek steun bij vrienden, buren of 
familie.
• Heb je ergens zorgen over (bv over  geld, je 
kind, een ruzie), blijf er niet mee lopen, maar 
praat erover/zoek hulp. Zorgen vreten energie 
en geven veel spanning. 
• Leer jezelf te ontspannen. Spanning in je 
spieren is een signaal van stress. Ontspan-
ningsoefeningen helpen de spanning in je 
lichaam te verminderen, waardoor de stress 
minder oploopt. Er zijn diverse websites met 
gratis ontspanningsoefeningen en tips. Of kijk 
eens naar leuke cursussen in de buurt, zoals 
yoga, mindfulness, sporten, muziek, wandelen, 
meditatie. 
• Zoek hulp! Vraag een ander eens je te helpen. 
Of zoek professionele hulp. Bij het algemeen 
maatschappelijk werk kun je gratis terecht en 
ook de huisarts kent opties die je misschien niet 
bedacht had.
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FY’NET, de stichting van eer-

stelijns fysiotherapeuten uit 

Maastricht en Heuvelland. Wij 

staan voor uniforme, kwalita-

tief hoogwaardige fysiothera-

peutische en preventieve zorg. 

Waarom en wanneer gaat u 

naar een fysiotherapeut? 

Snel op de fiets een boodschap 

halen. In huis even een plintje 

schilderen. Fietsen, lopen, buk-

ken; daar denkt u eigenlijk niet 

bij na. 

Tot het moment dat u last krijgt 

van een zeurende knie, pijn in uw 

rug of andere lichamelijke klach-

ten. Dan pas vraagt u zich af hoe 

u er zo snel mogelijk weer van af-

komt… herkenbaar? 

De fysiotherapeut helpt u er weer 

bovenop. Bijna drie miljoen men-

sen vinden jaarlijks hun weg naar 

de fysiotherapeut. 

Dit kan in overleg met uw (huis)

arts, maar sinds 2006 kunt u ook 

zonder verwijsbrief de fysiothera-

peut bezoeken. 

Deze specialist van het bewe-

gingsapparaat zorgt dat u weer 

zo optimaal mogelijk kunt bewe-

gen. Of het nu gaat om klachten 

opgedaan tijdens het werk, de 

lichamelijke gevolgen van een 

ongeluk of ziekte, een sportbles-

sure, een verkeerde beweging of 

gewoon omdat het lichaam ou-

der wordt. 

In de meeste gevallen wordt fy-

siotherapie vergoed uit de aan-

vullende verzekering en hoeft u 

geen eigen bijdrage te betalen. 

Voor chronisch zieken gelden an-

dere regels. Indien u hier vragen 

over heeft kan uw fysiotherapeut 

een duidelijk antwoord geven. 

Waarom naar een praktijk die 

is aangesloten bij Fy’net? 

In behandeling zijn bij een 

FY’NET praktijk betekent een 

behandeling met goede, eendui-

dige en transparante kwaliteit. 

Met alle FY’NET praktijken zijn 

kwaliteitsafspraken gemaakt op 

het gebied van scholing, com-

municatie, praktijkinrichting en 

materialen. Nagenoeg 95% van 

de praktijken in Maastricht en 

Heuvelland is aangesloten bij 

FY’NET. 

Bovendien zijn er samenwer-

kingsafspraken gemaakt over de 

inhoud van de behandeling en de 

informatie-uitwisseling tussen de 

verschillende zorgverleners, o.a. 

binnen zorgprogramma’s voor 

mensen met rugproblemen (“Spi-

ne Center” en “Back on Track”), 

artrose, COPD en perifeer arteri-

eel vaatlijden (etalage benen). 

Onze regionale partners zijn o.a. 

MUMC (azM); huisartsen aange-

sloten bij RHZ (Regionale Huis-

artsen Zorg Maastricht-Heuvel-

land) en Adelante. 

FY’NET is aangesloten bij ZIO 

(Zorg in Ontwikkeling), ZIO is 

een eerstelijns zorgorganisatie in 

Maastricht en omgeving (Heuvel-

land). 

Een overzicht van de praktijken 

aangesloten bij FY’NET treft u op 

onze website: 

www.fynet.nl, onder de button 

“aangesloten fysiotherapeut”. 

U kunt hier o.a. selecteren op 

specialisme en postcode. 

Een bij FY’NET aangesloten 

praktijk herkent u aan de raam-

sticker met het logo van FY’NET. 

Henk Salden, voorzitter Fy’net

Persoonlijk en professioneel

Kliniek Mosaderma | Schuureikenweg 60, 6432 HX Hoensbroek (hoofdgebouw Adelante) | Telefoon 045 - 528 32 97 | e-mail secretariaat@mosaderma.nl

Dr. P. Mulkens

Dr. Mulkens is directeur en 
oprichter van Mosaderma en 
heeft zich gespecialiseerd in 
dermatologie, flebologie en 
lasertherapie. ‘We zien veel 
patiënten die te maken krijgen met huidkanker 
of actinische keratosen, een voorstadium van 
huidkanker. Een voorstadium van huidkanker 
kunnen we behandelen met een speciale crème of 
met lichttherapie met speciaal rood licht. Voor het 
behandelen van huidkanker maken we gebruik van 
de slow Mohs-procedure, een van de meest weefsel 
besparende methodes. De tumor wordt verwijderd 
en de patholoog controleert of de snijranden 
schoon zijn. Een nauwkeurige, veilige en zeer 
patiëntvriendelijke methode. 

Daarnaast behandelen we veel mensen die te maken 
hebben met spataderen en ontsierende vaatjes. We 
zijn in het bezit van het Spataderkeurmerk en hebben 
veel ervaring op dit gebied. De VNUS Closure Fast 
behandeling is zeer effectief en geeft nauwelijks 
bijwerkingen of complicaties. De kleinere aders, de 
zgn. berkentakjes, kunnen we goed behandelingen 
met behulp van laserlicht.  Het team binnen Kliniek 
Mosaderma is breed gespecialiseerd, we kunnen een 
probleem dan ook van verschillende kanten bekijken 
en zo komen tot de meest passende behandeling.’

Drs. A. Michels

Plastische chirurgie, reconstructieve 
en esthetische chirurgie en hand-
pols chirurgie, dr. Michels doet mooi 
werk. ‘Vaak hebben mensen een 
vervelende tijd achter de rug en kun je echt iets voor 
iemand betekenen. Ik geef eerlijk advies, doe alleen een 
ingreep als het beter wordt. Er is steeds meer mogelijk 
waar mooie resultaten mee te behalen zijn. Denk aan 
Lipofilling, waarbij eigen lichaamsvet gebruikt wordt 
om bijv.  lijnen in het gezicht op te vullen. Ook met 
een ooglidcorrectie of liposuctie zijn mensen echt 
geholpen. We doen daarnaast handchirurgie, om een 
aandoening zoals bijvoorbeeld carpaal tunnel syndroom 
of triggerfinger te behandelen. De sfeer hier is open en 
toegankelijk. Dat laagdrempelige karakter spreekt me 
enorm aan.’

Dr. V. Fuchs

Het vakgebied van Dr. Fuchs 
is pijnbestrijding. ‘Pijn kan 
allesoverheersend zijn en dus 
de kwaliteit van je leven enorm 
beïnvloeden. Ermee leren leven is vaak gewoon geen 
optie. Gelukkig kunnen we aan die chronische pijn 
vaak heel goed wat doen. Ook al is de oorzaak niet te 
achterhalen, de gevolgen zijn vaak wel te verhelpen. 
Belangrijk is dat je aandachtig naar het verhaal luistert, 
we nemen dan ook ruim de tijd om een zo nauwkeurig 
mogelijke pijndiagnose te stellen. Gaat het om een 
zenuw die de pijn veroorzaakt, dan kunnen we een 
proefbehandeling doen met behulp van een injectie. 
Neemt de pijn de eerste dagen na de behandeling af, 
dan kunnen de pijnklachten vaak herleid worden naar de 
geïnjecteerde plek. Deze kunnen we behandelen door 
het blokkeren van de prikkel die door de zenuw wordt 
geleid met behulp van warmte of stroom, waardoor 
de pijn verdwijnt maar de zenuw zijn oorspronkelijke 
functie behoudt. Ondanks dat het dikwijls een tijdelijke 
oplossing is, kun je echt iets voor de patiënt betekenen.

Het team van specialisten kan bij veel problemen helpen: 
spataders, vormen van huidkanker, afhangende oogleden, 
aambeien, hand en pols aandoeningen zoals het 
bekende carpaal tunnel syndroom, of een triggerfinger, 
acne, couperose, pigmentvlekken, (over)beharing, 
allergieën, eczeem, oedeem of bijvoorbeeld acute en 
chronische pijnklachten. De lijst van behandelingen 
die binnen Kliniek Mosaderma worden uitgevoerd, 
is lang. Onderscheidend is de lasertherapie, waarbij 

met uiterst geavanceerde lasers diverse problemen 
aangepakt kunnen worden. Een medisch-specialistische 
behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar 
wanneer er sprake is van een medische indicatie en er 
een verwijzing is van de huisarts. De kliniek kent zéér 
korte wachttijden en heeft de beschikking over een 
grote parkeerplaats waar gratis geparkeerd kan worden. 
We vroegen een aantal specialisten hoe zij binnen de 
kliniek te werk gaan.

Kleinschalig, persoonlijk, efficiënt en flexibel. Het zijn allemaal woorden die passen bij het unieke karakter van 
Kliniek Mosaderma. Of het nu gaat om een behandeling op het gebied van dermatologie, flebologie, plastisch 
chirurgie, pijnbestrijding of huid- en lasertherapie, een persoonlijke en professionele behandeling staat voorop. 
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Voor mensen die onverdraaglijke pijn lijden, is elke dag er één. Het is dan 
ook belangrijk dat ze snel geholpen kunnen worden, bij voorkeur door een 
professioneel, gespecialiseerd team. Dat kan uitstekend bij DC Klinieken 
Maastricht, volgens anesthesioloog-pijnspecialist Raad Dakheel.

Ellenlange wachtlijsten voor pijnpatiënten zijn 

eerder regel dan uitzondering bij de meeste 

ziekenhuizen. Raad Dakheel, anesthesioloog-

pijnspecialist, stelt dat dit bij DC Klinieken 

Maastricht anders is: “We begrijpen dat voor 

iemand met pijn elke dag er één is. Waar je bij 

ziekenhuizen soms wel drie maanden moet 

wachten voordat je alleen maar op gesprek mag 

komen, kun je bij ons binnen een week terecht 

voor een gesprek. En een eventuele behandeling 

volgt vrij snel, meestal ook binnen één week, 

terwijl je daar elders ook weer minimaal een 

maand op moet wachten. Kortom, voor pijn-

behandeling kun je bij DC Klinieken zeer snel terecht.”

Spaanse peper
Bij DC Klinieken Maastricht werkt een goed opgeleid, gespecialiseerd en 

professioneel team, dat bijna alle soorten pijnbehandeling aanbiedt. En beschikt 

over internationaal erkende diploma’s. Met een verwijzing van een huisarts of 

specialist kan iemand met pijn een afspraak maken bij DC Klinieken. Dakheel 

vertelt over het vervolg: “De eerste afspraak is een intakegesprek, waar een 

pijnverpleegkundige veel informatie over de patiënt verzamelt. De pijnspecialist 

stelt vervolgens na grondig klinisch onderzoek een therapievoorstel op. De 

behandeling die volgt, kan bijvoorbeeld een prikbehandeling zijn, of medicatie, 

fysiotherapie, infuusbehandeling, Qutenza-pleister, TENS of iontoforese. 

TENS is een apparaat dat via pleisters op de 

huid elektrische stroompjes afgeeft die de 

pijn reduceren. Qutenza is een pleister met 

hoge concentraties Spaanse peper die lokaal 

huidzenuwen verdooft. Met iontoforese worden 

pijnstillers die zijn opgelost in kleine pleisters via 

stroom in de huid gebracht.”

Goede resultaten
Dakheels specialisme is het hoofd, denk dus aan 

hoofdpijn en aangezichtspijn – erg complexe vormen van pijn. Maar bij 

DC Klinieken Maastricht kunt u ook terecht met andere pijnklachten, zoals 

uitstralende pijn in de benen als gevolg van een hernia, of slijtage van de rug. 

Dakheel: “Daarnaast behandelen wij langdurige arm- of nekpijn, zenuwpijnen, 

gewrichtspijn, littekenpijn en posttraumatische dystrofie.” De pijnspecialist wijst 

ten slotte op het waardevolle van zijn werk: “Soms zie je mensen huilend van de 

onverdraaglijke pijn binnenkomen, en kun je vervolgens snel goede resultaten 

behalen. Dat resultaat is overigens lang niet altijd het volledig verdwijnen van 

de pijn. Het betekent vaak al veel voor een patiënt als we diens pijn naar een 

aanvaardbaar niveau weten te brengen.”
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Brouwersweg 100  6216 EG  Maastricht 
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Bij DC Klinieken snel(ler) van je pijn af

dr. Raad Dakheel

“Het 
betekent vaak al veel voor een patiënt als we diens pijn naar een aanvaardbaar niveau weten 
te brengen.” 

• Laboratoriumonderzoek

• Mammografie

• Röntgenonderzoek

• Sigmoïdoscopie (darmonderzoek)

• Spreekuur neurologie

Wat heeft DC Klinieken Maastricht behalve pijnbestrijding
nog meer te bieden?

• Botdichtheidsmeting

• Colonoscopie (darmonderzoek)

• Echografie

• Elektrocardiogram (ECG)

• Gastroscopie (maagonderzoek)

• Gynaecologie

Tips voor een gezonde nachtrust

Pas op met mobieltjes en laptops in bed
In onze moderne wereld worden we continue blootgesteld aan kunstmatig licht 
via de schermpjes van onze mobiele telefoons, laptops en televisies; zogeheten 
backlight. Dit backlight beïnvloedt je slaap-waak ritme. En dat kan vervelende 
gevolgen hebben voor je slaappatroon en daarmee voor je dagritme en zelfs je 
emotionele gesteldheid. Prof.dr. Rob Markus, neuropsycholoog en psychofar-
macoloog Maastricht UMC, legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Biologische klok regelt dag-nacht rit-
me
“Iedereen heeft een eigen interne biolo-
gische klok. Door dit systeem volgt elke 
lichaamscel een dag-nacht ritme dat de 
cel helemaal zelf reguleert. De interne 
klok zorgt ervoor dat je overdag wakker 
en alert bent, dat je ‘s avonds al wat sla-
periger wordt en dat je ‘s nachts volledig 
in slaap bent. Om dit dag-nacht ritme 
goed te laten verlopen, is je lichaam in 
sterke mate afhankelijk van het slaap-
stofje melatonine. Melatonine is een hor-
moon dat in de hersenen wordt aange-
maakt door de pijnappelklier. Naarmate 
de dag vordert, wordt meer melatonine 

aangemaakt: dit is voor het lichaam het 
signaal om zich voor te bereiden op de 
nacht. Je biologische klok zorgt er daarbij 
voor dat dit slaapstofje op het juiste mo-
ment voldoende toeneemt.”

Licht beïnvloedt biologische klok en 
slaappatroon
“Je interne biologische klok, en daarmee 
dus de productie van het slaapstofje me-
latonine, wordt door licht beïnvloed”, 
vertelt prof.dr. Markus. “Als licht je oog 
binnenkomt, geeft het een signaal aan 
de hersenen af. In de hersenen zorgt het 
lichtsignaal voor een stopteken: het remt 
de aanmaak van melatonine. Overdag is 

dit uiteraard van groot belang: toename 
in daglicht (vanaf het wakker worden) 
zorgt ervoor dat de melatonine-aanmaak 
wordt geremd, zodat je je dagelijks be-
zigheden volledig bij bewustzijn kunt 
uitvoeren. ‘s Avonds is dit een ander 
verhaal. Het wordt buiten immers don-
ker. Hierdoor wordt de melatonine-aan-
maak niet meer geremd en neemt dus 
de hoeveelheid melatonine toe. Zo kan je 
lichaam zich voorbereiden op de nacht.”

Wat gebeurt er wanneer je vlak voor het 
slapen gaan nog even alle berichtjes op 
je telefoon bijwerkt? Prof.dr. Markus: 
“Ook het kunstmatig, blauwachtig licht 
van je tv of het schermpje van je telefoon 
of laptop (backlight) beïnvloedt je interne 
klok. Je kunt misschien al voorspellen wat 
gebeurt als je vlak voor het slapen gaan 
wordt blootgesteld aan (back)light: door-
dat het slaapstofje melatonine wordt 
geremd, voel je je minder slaperig en 

kom je minder makkelijk in slaap. Licht 
gedurende de avond en nacht zorgt dus 
eigenlijk voor het ‘resetten’ van je inter-
ne klok naar de ‘dag-stand’ en kan zo je 
slaappatroon verstoren.”

Onvoldoende nachtrust is slecht voor 
je gezondheid
“Onvoldoende slapen kan verstrekken-
de gevolgen hebben”, waarschuwt prof.
dr. Markus. “Op de korte termijn kan het 
zorgen voor verminderde prestaties, ne-
gatieve stemming, aanhoudende slape-
righeid en onvermogen om je te concen-
treren. Op de lange termijn heb je meer 
kans op chronische stress, depressie en 
loop je zelfs een groter risico op hart- en 
vaatziekten, obesitas en de ziekte van Al-
zheimer. Dit alles kan je levensplezier (en 
-duur) aanzienlijk verkorten.

Een van de oorzaken kan dus een ver-
stoorde biologische klok zijn, mede ver-

oorzaakt door kunstlicht op momenten 
dat het voor het lichaam ongunstig is.”

Tips voor goede nachtrust
Gelukkig kun je een goede nachtrust 
deels beïnvloeden. Prof.dr. Markus ad-
viseert het volgende: “Mijd tot ongeveer 
één uur voor het slapen gaan alle appa-
raten met een scherm, waaronder mo-
biel, laptop en tv. Op die manier help je je 
biologische klok om je melatonine-levels 
op de juiste momenten op peil te hou-
den. Zo kun je het risico op een verstoord 
slaappatroon aanzienlijk verkleinen.”

Neus snuiten of ophalen bij een loopneus?
Met de wintermaanden voor de deur, slaan ook verkoudheidsvirussen toe met 
alle ongemakken van een loopneus van dien. Luid gesnif en gesnuit worden ge-
luiden van alledag. Maar wat is eigenlijk het beste bij een loopneus: snuiten of 
je neus ophalen? Rens van de Goor, KNO-arts in opleiding van Maastricht UMC+, 
weet raad.

Waardoor krijg je een loopneus?
KNO-arts i.o. Rens van de Goor legt uit: 
“Bij een verkoudheid of irritatie produ-
ceert het slijmvlies in je neus slijm ofwel 
snot om je lichaam te beschermen. Het 
slijm in je neus bestaat uit water en an-
tistoffen en vormt een barrière die stof 
en ziekteverwekkers vangt en vervolgens 
afvoert naar de maag. Het maagzuur in 
je maag zorgt ervoor dat de schadelijke 
ziekteverwekkers worden gedood. De 
hoeveelheid afgevoerd slijm kan oplopen 
tot wel 1,5 liter per dag! Hoewel slijm dus 
erg functioneel is, kan het onprettig en 
onsmakelijk zijn. Zeker bij een loopneus, 

waarbij het neusslijmvlies ontstoken en 
gezwollen is en daarom meer slijm pro-
duceert dan normaal. Dit wordt veroor-
zaakt door een verkoudheidsvirus dat de 
barrière van slijm wist te doorbreken. “

Moet je je neus snuiten of ophalen bij 
een loopneus?
Als de ophoping van slijm je neus uit 
dreigt te lopen, zul je misschien automa-
tisch je neus ophalen. Een ander zoekt 
snel een zakdoek, waarna de loopneus 
na luid getoeter hopelijk verholpen is. 
Maar is snuiten of ophalen van je neus 
wel verstandig? “De meeste artsen zullen 

zeggen dat ophalen beter is dan snuiten”, 
aldus Rens van de Goor. “Bij het snuiten 
verhoog je namelijk de druk in je neus 
waardoor het slijm met ziekteverwekkers 
de neusbijholtes in kan worden geblazen. 

Dit kan voor een bijholteontsteking zor-
gen. Bij het ophalen van je neus en ver-
volgens doorslikken van het slijm, zorg 
je dat het slijm in de juiste richting gaat 
– naar de maag. Echter, het is nog niet 
wetenschappelijk bewezen dat ophalen 
beter is.”

Liever een neusdouche met zout water
Toch is er ook een hulpmiddel waar wel 
wetenschappelijk bewijs voor is geleverd: 
een ‘neusdouche’. “Een neusdouche is 
simpelweg wat het woord zegt: je spoelt 
je neus, waardoor het slijm je neus uit 
gewerkt wordt. Het beste kun je hiervoor 

zout water gebruiken en een zogeheten 
rhinohoorn. Zout water is heel simpel zelf 
te maken: los een afgestreken theelepel 
zout op in een schoon glas met lauw-
warm water (250 ml). Een rhinohoorn 
krijg je bij de drogist. Er zijn ook neus-
sprays met een fysiologische zoutoplos-
sing die op hetzelfde werkingsprincipe 
berusten, maar de neusdouche lijkt beter 
te helpen.”

Kortom, een loopneus kun je verhelpen 
door het snuiten of ophalen van je neus. 
Het ophalen van je neus verdient de 
voorkeur omdat de kans op een bijholte-
ontsteking daarbij hoogstwaarschijnlijk 
kleiner is ten opzichte van snuiten. Wil 
je niet luid toeteren of snuiven en kiezen 
voor een wetenschappelijk bewezen me-
thode? Dan is een neusdouche met zout 
water de beste optie.
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FITDEFENCE VOOR VROUWEN

MA 19-20 GYMZAAL DE LETTERDOES

STREETDANCE 6 T/M 12 JAAR

WOE 15-16 UUR GYMZAAL HEER

GYMINSTUIF
MA 20-21 GYMZAAL WYCK
DI 15.15-16.15 LA BELLETTSA

SPORTIEF WANDELEN
DI 18.00-19.30 UUR SPORTPARK WEST

GOLF 4 YOU
VRIJ 14-16 UUR INTERNATIONAL GOLF

BUITENGEWOON FITDO 9-10 UUR SPORTPARK DE GEUSSELT

Voor meer informatie neem contact op met Britt Beckers: britt.beckers@maastricht.nl / 06 5074 9842

YOGA
MA 10-11 UUR 
GYMZAAL MARIABERGDI 9-10 UUR
GYMZAAL BS DE LETTERDOES


