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BOCHOLTZ - "Wea is 't richtige 
sjoaf?" dit is de titel van het to-
neelstuk dat op 5, 6, 11, 12 en 
13 maart wordt opgevoerd in de 
Harmoniezaal aan de Dr. No-
lensstraat te Bocholtz.

Korte inhoud
De kruik gaat zo lang te water 
tot ze barst. Dat blijkt ook in 
deze klucht. Caféhouder Wil-
lem Schaaps geeft zich uit voor 
bokser Schaaps. Dit doet hij om 
regelmatig een paar uurtjes on-
der het strenge dieetregime van 
zijn vrouw Thea uit te komen.
Omdat er regelmatig goede be-
richten van bokser Schaaps in de 
krant staan maakt hij zijn vrouw 
Thea wijs dat hij dit zelf is. In 
plaats van naar de "wedstrijden" 
te gaan benut hij deze tijd om de 

Voorjaarsproduktie TOG Bocholtz: “Wea is ‘t richtige sjoaf?”
bloemetjes buiten te zetten. Pech 
heeft hij als zijn dochter Ginie 
door de echte bokser naar huis 
wordt gebracht. Bovendien moet 
hij het plotseling opnemen tegen 
een wereldberoemde bokser in 
zijn eigen Bocholtz. Zijn vrouw 
Thea en dochter Ginie willen 
daar graag bij zijn......
Hoe dit afloopt kunt u zelf ko-
men bekijken. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij 
-  Bakkerij Dreessen, Wilhelmi-

nastraat 27
-  Sigarenmagazijn Laval 

Dr.Nolensstraat 25
-  Cafe De Auw Leemkoel 

Dr.Nolensstraat 12
-  of via website  

www.toneel-bocholtz.nl 
of indien nog voorradig aan de 
avondkassa vanaf 19.30 uur. Zaal 

open 19.00 uur. Begin voorstel-
ling 20.00 uur. Kaarten á 7,50 

euro. De regie is in handen van 
Max Charlier.

V.l.n.r. Patrick Senden, Baukje Prickarts, Nicole Bröcheler,Jos Brauers, Pattie 
Senden, Danny van Gelder,Will Theunissen, Lilian Lukassen en Maurice Degens. 

UBACHSBERG - Nadat het zestal 
van St. Hubertus in 1971 het 
OLS in Kinrooi (B) had gewon-
nen begon voor de Ubachsbergse 
schutters een jaar van organise-
ren, vergaderen en hard werken 
om dit mega groot schuttersfeest 
in 1972 op Gen Berg te doen sla-
gen. De leden van de schutterij 
werden daarbij bijgestaan door 
veel vrijwilligers. 
Op 2 juli zou dit evenement, met 
duizenden schutters en tiendui-
zenden bezoekers, plaatsvinden 

op het terrein aan de Bergse-
weg. Wie herinnert zich echter 
niet dat het feestterrein, na een 
enorme plensbui, veranderde in 
een modderpoel. Het OLS werd 
voor het eerst in de geschiedenis 
afgelast en verschoven naar een 
latere datum in augustus.
Jos Wachelder heeft in 1971 en 
1972, met zijn 8 mm camera, al-
les op de voet gevolgd. Van voor-
bereiding tot afgelasting, het feest 
op 13 augustus en alles wat daar-
tussen gebeurde is vastgelegd in 

een anderhalf uur durende film. 
Een uniek stuk Ubachsbergse ge-
schiedenis is hierdoor bewaard 
gebleven.
Schutterij St. Hubertus heeft sa-
men met Jos Wachelder het ini-
tiatief genomen om deze film 
te vertonen op zondag 6 maart. 
Iedereen is dan welkom in zaal 
Maas-Caselli, Kerkstraat 88 te 
Ubachsberg. De zaal is open van-
af 18.30 uur, aanvang film 19.00 
uur, entree - vrije gave.

Filmavond Oud Limburgs Schuttersfeest 1972 Sjaak Pach Stichting

MECHELEN - Al sinds 1982 orga-
niseert de Sjaak Pach Stichting 
jaarlijks een vaarvakantie voor 
lichamelijk gehandicapte kin-
deren uit het hele land, ook uit 
Limburg! Met 42 rolstoelafhan-
kelijke kinderen en jongeren 
tot 24 jaar varen we met het 
hospitaalschip de Prins Willem 
Alexander. Dat is een volledig 
aangepast schip met alle voorzie-
ningen die noodzakelijk zijn om 
de zorg te geven die de gasten 
nodig hebben. Alle deelnemers 
krijgen een eigen begeleider/ster 
die gedurende de hele vaarweek 
de zorg garandeert. Alle begelei-
ders, nachtdienst, zaalteam en de 
koks, iederéén is vrijwilliger en 
krijgt géén onkostenvergoeding.
Voorop staat dat we zorgen voor 
een superleuke vaarweek, waar-
bij de deelnemers genieten van 
het varen en de activiteiten. We 
varen van zondag tot vrijdag in 
de laatste week van juli. Elke dag 
gaan we naar een ander stad, 
tegen de middag liggen we aan 
de wal zodat de deelnemers en 
hun begeleiders van boord kun-
nen om de stad te verkennen. In 
de avond hebben we een pro-
gramma zoals een disco avond, 
puzzeltocht, vossenjacht door de 
stad en op donderdag de play-

Lees verder op pagina 5 >
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VISHANDEL
F. ERKENS

e 170
 per stuk

4 stuks voor e 650

Kibbelingen
met saus

per bakje e 300

Victoriabaars
per kilo e 1390

Hollandse
nieuwe

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

Reclame: di. 23 t/m za. 27 febr.

Italiaanse week:

Italiaanse filetrollade  100 gr € 1.55
Scalopine met witte wijnsaus  per 100 gr € 1.98
Italiaanse hamburgers
met pita broodje en knoflooksaus  per stuk € 2.25
Rib roast di Roma  100 gr € 1.75
Bief Milanese   100 gr € 1.85
Varkenshaas in pittige paprikasaus 100 gr € 1.65
Pasta salade al tonno  100 gr € 1.25
Spaghetti bolognese  100 gr € 0.65
Pasta zalm safraan  100 gr € 1.45

zetfouten voorbehouden

100 gr Franse rosbief
100 gr Achterham
100 gr Kip mediteraan        samen e 5.98

Woensdag gehaktdag:

500 gr. Gehakt en 4 Schnitzels voor € 8.50

Aanbiedingen

Rijstevlaai van 11.00
voor  6.95

Rijstevlaai met slagroom van 14.50
voor  9.95

5 Rozijnenbollen van 2.50
voor  1.50

Volkorenbrood grof of ijn van 2.30
voor  1.75

Like ons op facebook @harrydewarmebakker 

Kloosterplein 26a, Simpelveld, tel. 045-5443435
Maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur, zaterdag van 8.30-17.00 uur

SPANJE - VALENCIA
GENIETEN-EXCURSIES-TAAL-FEESTEN-GASTRONOMIE-CULTUUR

Rustig en klein dorp gelegen naast het strand en bergen, vlakbij Valencia.

Wilt u...  - de basiskennis Spaans leren of deze verbeteren?  
- meer genieten van uw vakantie? 
- de gewoonten van de bevolking leren kennen? 
... en dit terwijl u heerlijk in Spanje zelf verblijft!

Gediplomeerde lerares Spaans, tevens afkomstig uit deze locatie, verzorgd 
lessen op deze zomerse locatie en is tevens uw persoonlijke reisgids! 

Voor meer informatie over het programma, datum en prijzen:
Julia Bertomeu / Telnr.: 0640797979/ E-mail: spaanse-franse-taal@hotmail.com

Inschrijven voor 
stoomvrijmarkt

SIMPELVELD - Zondag 12 juni 2016 
organiseert de Stichting Promo-
tie Simpelveld (SPS) voor de 
20e keer in successie de Stoom-
vrijmarkt. Al jaren oefent deze 
markt een grote aantrekkings-
kracht uit op zowel handelaren 
als bezoekers. Het 800 meter lan-
ge marktparcours begint bij het 
station van de Zuid-Limburgse 
Stoomtrein Maatschappij aan 
de Stationstraat en slingert via 

Nieuwe Gaasstraat, Irmstraat, 
Vroenhofstraat en Pastoriestraat 
naar het centrum van Simpel-
veld. Deze Stoomvrijmarkt biedt 
plaats aan handelaren, verenigin-
gen en particulieren. Deelnemers 
kunnen voor de verkoop van 
hun producten gebruik maken 
van kramen, grondplaatsen of 
verkoopwagens. De markthandel 
is heel breed en bestaat uit nieu-
we, oude en zeer oude artikelen, 
lekkere zoete en hartige produc-
ten, kortom een bonte aaneen-
schakeling van marktactiviteiten, 
afgewisseld door gezellige ter-

rasjes met muziek waar het goed 
toeven is bij een pilsje, koffie met 
vlaai, een ijsje of een frisdrankje. 
Nu het voorjaar weer in de lucht 
komt krijgen op vele plaatsen 
o.a. de zolder en de berging weer 
een gedegen opruimbeurt. Er 
komt beslist van alles te voor-
schijn dat is opgeborgen met de 
gedachten “dat kan nog wel eens 
van pas komen”, maar dat tot op 
heden niet meer is aangeroerd. 
Hebt ook u nog spullen liggen 
die overbodig zijn en die u kwijt 
wilt? Reserveer dan een stand op 
de Stoomvrijmarkt en wie weet 
brengen de spullen nog een aar-

dig eurocentje op.
De inschrijftermijn voor een 
standplaats is inmiddels gestart 
en voor informatie en/of een in-
schrijfformulier kunt u terecht 
bij het secretariaat van de stich-
ting: tel. 045 – 5442404.
Hebt u interesse in een stand-
plaats dan geven wij u een goede 
raad: wacht niet te lang met in-
schrijven want vol is vol. 
Beslist vermeld moet worden 
dat voor een bezoek aan deze 
Stoomvrijmarkt geen entree 
wordt geheven en dat er vol-
doende parkeergelegenheid is in 
de omgeving van de markt.

WINKTERWEER

“Went d’r sjnei bliet ligke,
waad heë óp nuie !!”

Dat hoeëd me al als kink
en dong me mit laache,
jemindlieg koam nuie sjnei
doa koeët me nuus draa maache.

Winkterweer dat is jee weer
wens-te auwer bis,
vóal tse jeveerlieg a jen duur
en mit d’r “Rollator“ jans jewis.
Ieër me ziech umzieë had
likt me a jen eëd neer,
en e knäoksje brèche is bij
inne auwere zoeë doa 
mit dat weer.

Vuur kinger en jong lü
maacht d’r winkter sjpas,
aan alles is tse zieë
die hand jaar jinne las.
Zie wille “Skieje” en ziech
sjun ammezere mit de sjliet,
nit jeweun heem um jen hoes
in de berje döks jod wees wie 
wied.

Frans Stollman.

Wereldkampioen bij 
de Vogelvrienden

KUNRADE - Het bestuur en de le-
den van de Vogelvrienden Kunra-
de willen hun lid Hub De Bruijn 
feliciteren met deze titel. Hij be-
haalde twee maal zilver met een 
stam en een gouden en zilveren 
medaille in de enkelingen. Dit 
behaalde hij met de Duitse kuif 
kanaries en de Scotch Fancy. Wij 
willen ons lid van harte felicite-
ren met deze prestatie.
Hub zijn vogels zijn te bewon-
deren tijdens onze jaarlijkse ten-
toonstelling gehouden op 4 tot 
en met 6 november 2016 in café/
zaal Het Kunderkruis. 

Halfvastenbenefiet 
voor Tanzania

WIJLRE - In het Wielderhoes in 
Wijlre wordt op zaterdag 5 maart 
een Halfvastenbenefiet gehou-
den voor Tanzania. De opbrengst 
van deze avond is bestemd voor 
de Global Exploration-reis van 6 
jongeren uit het Heuvelland. Zij 
gaan komende zomer naar Afri-
ka om daar ontwikkelingswerk 
te doen met kinderen en scholen 
op te knappen. Om het beno-
digde sponsorgeld op te halen is 
onder meer deze (carnavaleske) 
feestavond georganiseerd.
En met een spetterend program-
ma wordt het vast en zeker een 
geweldige avond. 
Deze begint om 20.00 uur met 
een optreden van Fiorenza. 
Daarna volgen nog optredens 
van Domm & Dööl, Jelke Schij-
len, Iech en die Anger Tswei, 
Drop of Dronger, de Sjinse Oud 
Prinse, Limbo Express, Sjpring-
laevend, Andy Croonenberg, Sie-
Foe en Jan Kanarie. Bovendien 
wordt er tussendoor gedanst 
door dansmarietje Lola, Dance 
Revolution, Showgroep 2000 en 
de Starlights. Al deze artiesten 
en dansgroepen komen vrijwil-
lig naar Wijlre om het goede doel 
te steunen. Presentator van de 
avond is Dwayne Horbag.
Kaartjes kosten in de voorver-
koop 10 euro en alleen dan zijn 

de unieke kaartnummers ook 
een lotnummer voor de tombola 
die tijdens deze avond plaats 
vind. Het is dus aan te raden een 
kaartje in de voorverkoop aan te 
schaffen. Aan de avondkassa kos-
ten de kaarten 12,50 euro.
De voorverkoop vind plaats 
bij Bakkerij Henrotte in Wijlre, 
Feestballonshop Enjoy in Gul-
pen en Gasterij A gen Kirk in 
Wahlwiller.

Limburgse Windbuks Schut-
ters Bond: Competitie 2015-
2016:Week 15: 21.2.2016
SVK’79-1 - Hubertus-1 620-607
H.Souren 210 / A.Vleugels 205
Expeditus-1 - Paardestal-1 606-617
T.Hendriks 210 / T.Kusters/M.Dohmen 206
Oranje/RWB-1 - Paulus-2 595-611
F.Mans  201 / T.Zenden 211

Paulus-1 - Revanche-2 611-592
J.Sintzen 205 / H.Hassert 201
Willem Tell-1 - SVK’79-2 639-580
J.Ramakers 216 / F.Smeets 200

Hoofdklasse: 1.Paardestal-1 8708, 
2.Paulus-1 8641, 3.Willem-Tell-1 
8230, 4.Revanche-1 8072, 5.Expedi-
tus-1 8004
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Bij deze wille 
Prins Ralph 1e en 
Jeugdprins Kay 1e, 

samen mit  
De Bergböck van 
gen Huls ziech 

bei uuch bedanke 
veur ut geweldige 
carnavalsseizoeën.

Ut woar Klasse!

Alle Familie, Vrung, 
Bekende, Sponsore  
en gikkeringe deë  
mit hat geviert  

va hatze Bedankt.

Mer veur os is ut noch nit aafgeloofe. 
Vier hant der groesse optsoch op gen Huls 

noch in tse hoale. Dat geet gebeure op  
5 Meats 2016 vanaf 19.33 oer,  

in de vorm van inge 
lempkesoptsoch. 

Aansluitend inge gezellige 
Fessaovend mit ee paar leuke 

artieste en DJ.
Komt allenuuj noa gen Huls zoedat vier der 

same get geweldigs va kinne maache.
Luuj die noch mit wille goa in der optsoch 

kinne ziech aamelde via ut secretariaat.
Vier zient uuch op 5 Meats.

De Bergböck ALAAF.

back avond. Op vrijdag middag 
wordt er, merendeels met een 
lach en een traan, afscheid geno-
men van elkaar. De deelnemers 
en begeleiders, afkomstig uit alle 
provincies van het land, hebben 
dan samen een vermoeiende 
maar geweldige week gehad met 
elkaar!
Zelf ben ik al vanaf het begin 
betrokken bij deze mooie stich-
ting, en vaar al vele jaren mee als 
verpleegkundige en zorg voor de 
medicatie, verpleegkundige han-
delingen en bewaak de gezond-
heid van de deelnemers. Ook het 
activiteitenprogramma is onder-
deel van mijn takenpakket aan 
boord.
Als bestuurslid ben ik, met mijn 
collega bestuursleden het hele 
jaar in de weer om het beno-

digde bedrag bij elkaar te krijgen 
zodat de kinderen en jongeren 
deze reis zo goedkoop mogelijk 
kunnen laten maken. Voor meer 
informatie en een foto reportage 
zie www.pachstichting.nl 
Benefietavond voor de Sjaak 
Pach Stichting
Op zaterdag 5 maart is er een be-
nefietavond voor de Sjaak Pach 
Stichting.
In de zaal van “A GEN SJOEËL, 
Hilleshagerweg 32 te Mechelen 
hopen wij samen een gezellige 
feestavond te hebben met de ar-
tiesten: Larissa, Beppie Kraft, 
Ohne Gewär en Tonca!!
Om 20.00 uur gaat de zaal 
open en om 20.30 start het 
programma.
Dankzij de belangeloze optredens 
kunnen we U een spetterende en 
gezellige avond aanbieden. De 

opbrengst gaat VOLLEDIG naar 
de Sjaak Pach Stichting. Zowel 
de artiesten, de geluidsinstallatie, 
geluidstechnieker, de drukkosten 
van de posters, de materialen en 
de inrichting van de zaal, als de 
medewerkers van de zaal en de 
bar, álles is gesponsord zodat de 
volledige opbrengst ten goede 
komt aan de stichting ! 
Kaarten in de voorverkoop 10 

euro, kassa prijs 12,50 Bij de en-
tree is 1 consumptie inbegrepen.
Els de Jongh Smeets
edejo@kpnmail.nl

Vervolg van pagina 1: Sjaak Pach

Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz
Telefoon 045 - 544 14 38   Fax 045 - 544 33 34

info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

Gehaktballetjes
500 gr. € 4.95

Onze 
aanbiedingen: 
van din. 23 feb. 

 t/m zat. 27 feb.

Kant & klaar

Zuurvlees
500 gr. € 5.75

Kip kerrie
500 gr. € 5.75

donderdag / vrijdag / zaterdag 

dinsdag / woensdag aanbieding 

VLEESWAREN

Kozakken braten 100 gr. € 2.09
Gebraden gehakt 100 gr. € 0.99
Breydelspek 100 gr. € 1.49

VERS VLEES

Geschnetzel 500 gr. € 4.50
Varkensfricandeau 500 gr. € 4.75
Varkensilet 500 gr. € 5.50
Pepersteak 100 gr. € 1.99

in tom.saus

Gehakt of braadworst

per kilo € 4.98

met gratis
kruidenboter

Spaghetti
500 gr. € 2.95

ACTIVE ANIMALS
Kooien
Voeders
Hondensportarikelen 

Industrieterrein Bocholtzerweg (naast gemeentewerf)

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

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

Ook voor 
kleinverpakkingen, voeders en 
benodigheden voor knaagdier, 

vogels, hond en kat

Strooivoer

Drumband receptie 
druk bezocht

BOCHOLTZ - Zondag 14 februari 
genoten de jongens van drum-
band van fanfare St. Cecilia van 
een druk bezochte receptie.
Ze willen bij deze het fanfare 
korps bedanken voor de mooie 
serenade, alle verenigingen, za-
kenmensen en partijen voor hun 
felicitaties en giften.
Familie, vrienden en alle par-
ticulieren die kwamen om een 

handje en kadootje te geven.
Mensen het was hartverwarmend.
Een speciaal woord van dank aan 
de Koninklijke Harmonie voor 
het lenen van instrumenten, Fa 
Maertzdorf en Fa... voor het be-
schikbaar stellen van hun busjes, 
de moeders en partners, Dhr 
M. Schmeets en Mevr. en Dhr. 
Schmeets voor de sponsoring 
van de opsteekspeldjes en Dhr 
Vaesssen voor het overheerlijke 
en gezellige diner. 
Het was super: mensen dank jul-
lie wel.

Op de foto, alle leden in actie tijdens de Nederlandse Kampioenschappen:  
M. Schmeets, H. Bosch , M. Janssen, I. Kikken, K. Ridderbeek, W. Kikken,  

P. Wagenaar, T. Brauers, S. Baggen, T. Körver, M. Houben en op de rug gezien 
instructeur R. Jaegers.

Tijdschrift opnieuw 
verkrijgbaar
 
HOLSET - De eerste oplage van 
het tijdschrift over de Holset-
ter Bronk in december 2015 was 
vrijwel meteen uitverkocht. Van-
daar dat we besloten hebben om 
een nieuwe druk uit te brengen. 
Het boekje dat in samenwerking 
met de Holsetter gemeenschap 
tot stand gekomen is geeft een 
kleurrijk en gevarieerd over-
zicht van de bronk tussen 1950 

en 2015 in meer dan 150 foto’s. 
Naast de inwoners van Holset 
zien we  leden van de schutte-
rijen, muzikanten, zangers, de 
legendarische Pastoor Colijn en 
heel veel engeltjes. 
Belangstellenden voor deze foto-
reportage in A4 formaat kunnen 
een mail sturen naar bronkhol-
set@outlook.com. U ontvangt 
dan verdere informatie over de 
bestelling. Het boekje is ook 
verkrijgbaar bij landwinkel Bis-
schof, Vaalsbroek 14, 6291 NH 
Vaals.
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Vanaf 1 maart 2016 kunt u bij ons terecht 
voor uw schoenreparaties.

Wij nemen het over van mevr. Jetten 
die per 1 maart 2016 daarmee stopt.

Voor het overige blijven wij  
uw vertrouwde adres.

Like ons op Facebook!
https://www.facebook.com/MeistersMode/

Meisters Mode
Kloosterstraat 6
6369 AD Simpelveld
tel. 045 - 544 0001

fournituren

wol

lingerie

babymode

damesmode

nachtmode

Weekaanbiedingen:
Aanbieding week 8

Dinsdag 23 t/m zaterdag 27 februari

Woensdag:

PIZZA dag 2 stuks voor e 9.90
Donderdag:

WRAP dag 2 stuks voor e 4.99 
Vrijdag:

Minimaal 3 stuntartikelen 
met groente en fruit

Weekmenu:
Chili con carne met rijst en salade e 6.50
of satestokjes met rijst en salade e 6.95

Salade v.d. week
Kipsalade

Like ons op facebook!

TE HUUR IN VAALS

Maastrichterlaan 133-A

Appartement ca. 50m² 
met 1 slaapkamer, grote 
woonkamer met open 
keuken, badkamer met 

douche, apart toilet, 
opbergruimte met nieuwe 
CV-ketel, opbergruimte in 

kelder.

Huurprijs: ca. e 590
Bel voor meer info of foto’s:  

043-455 1268

Vingino kinderbrillen

K L O O S T E R S T R A A T  2  • •  6 3 6 9  A D  S I M P E L V E L D
0 4 5 - 5 4 4 0 5 3 7  • •  W W W. M O O N E N O P T I E K . N L

Kunstig Spektakel 
Simpelveld 29 mei

SIMPELVELD - De Stichting Cul-
turele Evenementen Simpelveld/
Bocholtz zal op zondag 29 mei 
2016  tussen 11.00 uur en 18.00 
uur het zevende Kunstig Spekta-
kel Simpelveld organiseren.  Een 
uniek spektakel dat inmiddels 
bekend staat in de hele regio van-
wege zijn gevarieerde culturele 
en kunstzinnige karakter.
Het Kunstig Spektakel krijgt in 
2016 gestalte op een centrale 

locaties in de gemeente Sim-
pelveld.  Het nieuwe Cultuur-
centrum de Klimboom, dat de 
Stichting gehuurd heeft van de 
Woningstichting Simpelveld, 
aan de Dr. Ottenstraat 46 zal het 
bruisende centrum zijn van dit 
Kunstig Spektakel.  
De bezoekers kunnen die dag 
(gratis entree) deel uit maken 
van kunst en cultuur. Diverse 
schilders, beeldhouwers en mu-
sici geven toegankelijke en inspi-
rerende workshops. Deelnemers 
kunnen zo ontdekken welke 
kunstvorm hen aanspreekt en in 

contact komen met 
andere liefhebbers. 
Kunstenaars en 
kunstenaars die een 
workshop willen ge-
ven kunnen contact 
opnemen met de 
Stichting Culturele 
Evenementen via 
info@cultureelsim 
pelveld.nl. Meer in-
formatie is al te vin-
den op de nieuwe 
website van de Stich-
ting:  www.cultureel 
simpelveld.nl

Hoe gewoon  
kan het zijn?

VAALS - Kent u ook iemand in 
uw omgeving die volgens u D’r 
vlaam van de Maand verdient? 
Laat ons weten wie in uw ogen 
een Vlaam verdient door een 
mail te sturen aan vlaamvande 
maand@outlook.com. Beschrijf 
daarin kort waarom u vindt dat 
deze inwoner in aanmerking 
komt de taart en wat hij of zij 
doet.
De werkgroep Ouderen van 
Gezond leven in Vaals

D’r Vlaam van de maand febru-
ari is voor Jo van der Heijden 
uit Vijlen
Jo van der Heijden is bij voetbal-
club RKVVL uit Vijlen actief als 
terreinknecht. Dit houdt in dat 
Jo wekelijks de terreinen in orde 
maakt. Als er andere klusjes of 
eventuele reparaties moeten ge-
beuren, dan is Jo ook de aange-
wezen man. 

Maar naast de voetbalclub doet 
Jo ook klusjes voor vele andere 
verenigingen in Vijlen. Is er iets 
te doen in het dorp en Jo heeft 
er weet van dan is hij van de par-
tij om een handje te helpen. Een 
paar voorbeelden:
Bij de zeskamp is Jo degene die 
meewerkt aan de voorbereidin-
gen en de spellen mee opbouwt 
en na afloop weer opruimt. Bij 
de processie is Jo al heel vroeg in 
de weer om plaatjes en vlaggen te 
plaatsen in de Pastorieweg. Hij 
helpt mee om het rustaltaar op te 
bouwen en de versieringen aan te 
brengen. 
Niet alleen voor verenigingen, 
maar ook voor buren staat Jo 
altijd klaar. Kortom, Jo is een al-
leskunner en, een harde werker, 
die altijd bereid is de handen uit 
de mouwen te steken en waar 
altijd een beroep op gedaan kan 
worden.
Deze week krijgt Jo een brief 
thuis waarmee hij een lekkere 
taart kan afhalen bij bakkerij No-
termans Vijlenberg 107 in Vijlen.

Rood Groen LVC’01 
voorjaarsactie gestart!

VAALS - Rood Groen LVC’01 
biedt ook dit voorjaar weer een 
unieke voorjaarsactie aan met 
Rousseau en Agro. Een voordee-
lactie voor iedereen die de voet-
balvereniging een warm hart toe 
draagt. Op bestelling kunt u een 
zak chocolade-eitjes (zak 250 
gram) en/of potgrond (verpakt 
in zakken Pokon grond van 40L) 
bestellen, waarvan de opbrengst 
grotendeels ten goede komt aan 
de afdelingen jeugd en senioren 
van Rood Groen LVC’01. Zo 
kunt u het voorjaar nog eens 
goed beginnen. 

Bestellen via formulier
De zakken potgrond kosten € 5,- 
per stuk of drie voor € 12,50. De 

chocolade-eitjes kosten € 5,00 
per zak. Het bestelformulier staat 
op de website of ligt in de kan-
tine en kan daar ook ingeleverd 
worden of bij Soe Sue Bloemen 
(Kerkstraat 27 te Vaals). Het is 
echter ook mogelijk om per di-
rect te bestellen via info@rood-
groenlvc01.nl. Dit kan tot en met 
5 maart as. De bestellingen wor-
den thuis langs gebracht (naar 
keuze op 12 of 19 maart) en die-
nen dan gelijk afgerekend te wor-
den. U hoeft dus niet meer te sle-
pen met deze zakken. Daarnaast 
komen op verschillende dagen 
leden van de voetbalclub aan de 
deur met zakken potgrond. Het 
is ook mogelijk om voor meer 
info op www.roodgroenlvc01.
nl te kijken. Deze unieke voor-
jaarsactie is mede mogelijk ge-
maakt door het Agro, Rousseau, 
het Vaalser Weekblad, Drukkerij 

Deitz & Weeren en 
Soe Sue Bloemen, 
waarvoor namens 
Rood Groen LVC’01 
onze hartelijke dank. 

Organiseert high tea
In het kader van NL Doet! orga-
niseert Zij Actief Mechelen ook 
dit jaar weer een High Tea. Na 
het grote succes van vorig jaar, 
toen de High Tea werd gegeven 
voor de bewoners van het be-
jaardenhuis in Gulpen, willen de 
dames van Zij Actief Mechelen 
dit jaar de gehandicapten en in-
woners van 75 jaar en ouder van 
Mechelen verwennen. Het doel 
van deze middag is een gezellig 
samenzijn onder het genot van 
een drankje en een hapje.
De High Tea wordt gegeven op 
vrijdag 11 maart in zaal Charle-
magne, Hoofdstraat 40 in Me-
chelen. Van 14.00 uur tot 16.00 
uur zal er koffie en thee geser-
veerd worden met daarbij een 
ruime keuze aan lekkere zoete 
en hartige hapjes, die allen door 
de dames van Zij Actief gemaakt 
zijn. De middag zal muzikaal 
omlijst worden door dhr. Moo-

afdeling Mechelen

nen die op keyboard allerlei mu-
ziek uit vervlogen jaren zal spe-
len. De deelname aan deze High 
Tea is GRATIS. Wilt U echter die 
middag iets anders drinken, dan 
is dit voor eigen rekening.
Bent U 75 jaar of ouder of ge-
handicapt en wilt U deelnemen, 
dan wordt U verzocht om U op 
te geven voor 1 maart bij An-
drea Kikken, telefoonnummer: 
043-4552591.
Er kunnen maximaal 100 perso-
nen deelnemen, dus wees op tijd, 
want VOL=VOL.
Het bestuur van zij Actief hoopt 
op een geslaagde middag voor 
alle deelnemers.
Tevens kunnen leden van zij Ac-
tief Mechelen zich al melden bij 
Andrea Kikken of zij willen deel-
nemen aan deze High Tea en of 
U bereid bent om iets lekkers te 
maken.
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Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het  
geweldige carnavalsseizoen dat wij met z'n allen hebben mogen beleven.  

Het was een grandioos feest! Ons motto om samen te werken - "Aal onger ing kap" - 
leeft als nooit tevoren! Bedankt, bedankt en nog eens bedankt!

NAMENS PRINS THEO, BLOEMENKONINGIN ERNA, JEUGDPRINS NICK, JEUGDPRINSES FENNE,  
GALA-ORDEDRAGER LUC WOLTERS, HET BESTUUR EN ALLE LEDEN VAN CV WOEËSJ-JOEPE

NAMENS DE HOOGHEDENWILLEN WIJ TAXI AVANTISVAN HARTE BEDANKEN VOOR DE  VELE GOEDE EN GEZELLIGE RITTEN.
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Vijlerhof:
Iedere dag ontbijtbufet 

van 8 tot 10 uur

Zondags van 8 tot 12 uur

Elke zondag brunchbufet

van 12 tot 14 uur

Prachig uitzicht 

vanuit ons restaurant,

heerlijk terras

Lunch en Diner

van 12.30 tot 21 uur 

Ze zijn er weer!                      

Verse Mosselen !

Wij serveren nu ook wild, 

geschoten in en om ons 

Vijlener bos!

www.vijlerhof.nl                   

043-3061710

Stationstraat 59 • Simpelveld • = 06 15 66 27 72
Behandeling op afspraak.

Bovenwoning te huur in Nijswiller
Leuke, goed onderhouden bovenwoning 

geschikt voor alleenstaanden of stellen, ideaal 

als starterswoning. Gecombineerde woonkamer 

en keuken met inbouw-apparatuur, badkamer 

met ligbad, douche en 2 wastafels, apart toilet, 

slaapkamer en slaapkamer/hobbyruimte.

Directe trap naar de achtertuin.

Geen hond of kat toegestaan.

All-in huurprijs. Beschikbaar vanaf 1 maart ‘16. 
Info: 045 - 511 1996 of 06 - 57313140

Uitvaartbureau Penders & Part-
ners uit Heerlen verhuist binnen-
kort naar de gemeente Vaals. Het 
bedrijf zal na tien jaar gevestigd 
te zijn geweest in Heerlen, haar 
intrek nemen in het voormalige 
Rabobank pand aan de Vijlen-
berg 149 te Vijlen. Eigenaresse en 
onderneemster Bernadette Pen-
ders-Ernes uit Lemiers heeft voor 
Vijlen gekozen o.a. vanwege de 
rust die het dorp en de omgeving 
uitstralen. Iets waar nabestaan-
den, volgens Bernadette, waarde 
aan hechten. Daarnaast wilde zij 
graag haar dienstverleningsgebied 
uitbreiden naar het Heuvelland. 
Dat zij geboren en getogen is in 
het Heuvelland komt haar hierbij 
ten goede. 
Tien jaar geleden begon Berna-
dette Penders haar uitvaartbedrijf 
in Heerlen. Door haar persoon-
lijk en zeer betrokken aanpak bij 
het regelen en organiseren van 
uitvaarten heeft zij haar naam 
gevestigd. Niet voor niets is het 
motto van het bedrijf: “Ieder zijn 
wens, ieder zijn uitvaart”. Door 
deze zeer persoonlijke aanpak is er 
voor de overledenen en zijn/haar 
nabestaanden alle ruimte om de 
uitvaart zo te laten verlopen zoals 
zij dat wensen. Zoals Bernadette 
omschrijft: “Ik ben 24/7 uur aan-
spreekpartner voor (de wensen) 
van de nabestaanden”.
Na tien jaar vanuit Heerlen te 
hebben gewerkt, vindt Bernadette 
het een echte uitdaging om haar 
bedrijf te verplaatsen naar Vijlen: 
het hoogst gelegen bergdorp van 
Nederland dat in een prachtige 
omgeving ligt. In deze tien jaar 
kwam Bernadette erachter dat 
nabestaanden veel waarde hech-
ten aan een rustgevende omgeving 
om in alle rust afscheid te kunnen 
nemen van hun overledenen. Vij-
len is bij uitstek een plek die dit 
kan bieden aan nabestaanden. Zo 
kunnen nabestaanden bijv. nadat 
zij een bezoek hebben gebracht 
aan het uitvaarthuis een wande-
ling maken en eventueel bij één 
van de vele horeca etablissemen-
ten een hapje en drankje nuttigen. 
Vanaf 15 februari a.s. wordt ge-
start met de verbouwing van het 
voormalige Rabobank pand. Het 
gebouw zal grondig verbouwt 
worden, zodat er een modern 
uitvaarthuis voorzien van alle 
faciliteiten, gerealiseerd kan wor-
den. Zo zullen er o.a. twee zoge-
noemde “Groet kamers” komen. 
Deze kamers zullen ieder in een 
andere stijl ingericht worden en 
zullen dienen als ruimtes waar 

de nabestaanden in alle rust een 
(laatste) groet kunnen brengen 
aan hun dierbare. Één van de 
kamers zal voorzien worden van 
een speciale camera-aansluiting. 
Hierdoor kunnen nabestaanden 
die bijv. slecht ter been zijn, en 
niet naar het uitvaarthuis kunnen 
komen, toch hun dierbare overle-
dene (weliswaar op afstand) zien. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door 
een camera die verbonden is met 
een internetverbinding. Alleen de 
nabestaanden ontvangen een toe-
gangscode voor deze verbinding en 
kunnen zo via hun tablet of pc , 
mocht daar behoefte aan zijn, hun 
dierbare overledene zien.
Daarnaast zal er naast een kan-
toor voor Bernadette en haar 
medewerkers een ontvangst-
ruimte gerealiseerd worden voor 
afscheidsvieringen. Verder zal er 
ook een zogenoemde “verzorgings-
kamer”, voorzien van alle facilitei-
ten, gemaakt worden. Hier kun-
nen de overledenen (eventueel in 
het bijzijn van nabestaanden) ver-
zorgd worden. Het uitvaarthuis 
zal dan ook van alle gemakken 
voorzien zijn om een “full service” 
te kunnen bieden. En dit alles in 
de prachtige en rustige omgeving 
van het Heuvelland. Een plek die 
daarnaast ook makkelijk te berei-
ken is via (het openbaar) vervoer 
(een paar 100m van het uitvaart-
bedrijf is een bushalte en het be-
drijf beschikt over verschillende 
parkeerplaatsen). 
Uiteindelijk zal de verhuizing 
eind maart plaatsvinden. Vanaf 
1 april zal de onderneming van 
Bernadette geopend en operatio-
neel zijn. De nieuwe website van 
de uitvaartonderneming zal om-
streeks dezelfde periode ook de 
lucht in gaan. De website zal net 
als de huidige site het volgende 
webadres hebben: www.uitvaart-
bureau.nl. Om mensen de mo-
gelijkheid te bieden deze nieuwe 
vestiging te bekijken zal er in mei 
een open dag georganiseerd wor-
den. Bernadette voegt hieraan toe: 
“Het is natuurlijk altijd mogelijk 
om even binnen te lopen en zich te 
informeren over de mogelijkheden 
rondom een uitvaart”.

-  A  D  V  E  R  T  O  R  I  A  L  - 

Uitvaartbureau Penders & Partners 
verhuist van Heerlen naar Vijlen

Gratis 
bloeddrukmetingen

SIMPELVELD - De bloeddruk is 
een duidelijke graadmeter om te 
checken hoe gezond het lichaam 
is. De Vegro Thuiszorgwinkel or-
ganiseert daarom iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand gratis bloeddrukmetin-
gen in d’r Durpswinkels. 
-  Iedere tweede woensdag van de 

maand tussen 14.00 en 16.00 
uur in d’r Durpswinkel Simpel-
veld (Kloosterstraat 57).

-  Iedere tweede donderdag van 
de maand tussen 10.00 en 12.00 
uur in d’r Durpswinkel Bo-
choltz (Wilhelminastraat 19).

Bij iedere hartslag wordt bloed 
vanuit het hart door het lichaam 
gepompt. De bloeddruk is de 
druk die het bloed hierbij op 

de bloedvaten uitoefent. Deze 
bloeddruk is bij iedereen en op 
elk moment van de dag anders. 
De bloeddruk kan een hoop ver-
tellen over de conditie waarin 
men verkeert. Het is daarom van 
belang de bloeddruk regelmatig 
te controleren. 
Vegro verzorgt de uitleen, ver-
huur en verkoop van verpleegar-
tikelen, hulpmiddelen en kraam-
zorgproducten. Bij de Vegro 
Thuiszorgwinkels zijn diverse 
hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals 
een bloeddruk- of vetmeter, om 
ook regelmatig zélf de gezond-
heid te checken. De Vegro me-
dewerkers kunnen geen medisch 
advies aan de meting verbinden. 
Bij afwijkende waarden kan con-
tact opgenomen worden met een 
huisarts. Kijk voor meer infor-
matie op www.vegro.nl of bel 
gratis naar 0800 – 2 88 77 66.

Vluchtelingen 
centraal in De Tafel

GULPEN - Deze week weer twee 
programma’s bij Omroep Krijt-
land. Allereerst een nieuwe afle-
vering van het praatprogramma 
De Tafel, dat Omroep Krijtland 
in samenwerking met Maas en 
Mergelland maakt. Deze week 
praat Marjanne Wassink over de 
opvang van vluchtelingen in de 
regio. Daarna de twee aflevering 
van Koetsche durch ’t Krijtland 
over waterpompen en putten in 
deze regio. 
Deze tv-uitzending van Omroep 
Krijtland start donderdag 25 fe-
bruari en is een week lang dage-
lijks op ieder uur zowel analoog 
als digitaal (Ziggo-kanaal 46) op 
tv te bekijken. Zie Facebookpa-
gina en www.omroepkrijtland.nl

Kadampa Meditatie 
Centrum

SCHIN OP GEUL - Het Kadampa 
Meditatie Centrum, Graafstraat 
39, Schin op Geul, organiseert 
in maart 4 lezingen uit de cy-
clus: wees wijs, leer mediteren, 
gebaseerd op de tekst ‘Advies uit 
Atisha’s hart’ die aanmoedigt tot 
een zuivere en oprechte levens-
wijze.Aanvang 19.30-21.00 Na 
afloop is er thee en gelegenheid 
tot napraten.
02 mrt: meditatie in het dage-
lijkse leven
16 mrt: tevredenheid vinden
23 mrt: trots: kracht of zwakte?
30 mrt: voorbij dit leven denken
Elke avond staat op zichzelf.Aan-
melden van tevoren is niet nodig. 
Iedereen is welkom.
Op vrijdagavond 4,18 en 25 
maart zijn er 3 Lamrimmedita-
ties.Het gevaar van lagere we-
dergeboorte, toevluchtsoefening, 
handelingen en hun gevolgen. 
De 21 Lamrimmeditaties omvat 
alle essentiële punten van Boed-
dha’s leer . Aanvang 19.30-20.30. 
Er is alle gelegenheid om vra-
gen te stellen zowel voor als na 

de meditatie. We gebruiken het 
Meditatie Handboek van Geshe 
Kelsang Gyatso als leiddraad. 
Dit is altijd ter inzage aanwezig 
mocht U een meditatie gemist 
hebben . 
 
05 mrt: een halve dagcursus: om-
gaan met moeilijkheden. Wan-
neer situaties verkeerd gaan in 
ons leven neigen we ertoe de si-
tuatie zelf als ons enige probleem 
te zien, en zijn we er te weinig 
van bewust dat in elke situatie 
de wijze waarop we in onze geest 
het probleem ervaren, dit mee-
draagt in de oplossing. In deze 
halve dagcursus onderzoeken we 
hoe in het aangezicht van tegen-
spoed we een positieve en vre-
dige geest kunnen handhaven en 
onze moeilijke situatie kunnen 
gaan beschouwen als een uitda-
ging of mogelijkheid tot spiritu-
ele groei en ontwikkeling.
De cursus wordt gegeven door 
Gen Kelsang Namkhyen. In de 
pauze is er een vegetarische 
lunch.
Voor meer informatie, eventu-
ele aanmelding en bijdragen zie 
www.kmcnederland.nl tel nr 
043-4592458

Spreekuur partij 
Leefbaar Simpelveld
 
SIMPELVELD - Donderdag 25 fe-
bruari houdt de politieke partij 
Leefbaar Simpelveld van 18.00 
tot 19.00 uur spreekuur in de hal 
van het gemeentehuis.

U kunt daar terecht met vragen 
over onderwerpen die betrek-
king hebben op de gemeente 
Simpelveld en haar diensten. Tij-
dens dit spreekuur
is een raadslid en een fractieas-
sistent aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden of om u te ad-
viseren hoe te handelen.

Taalmaatjes
SIMPELVELD - Taal is, zoals wij al-
len weten hét middel om met el-
kaar in contact te komen en deel 
te nemen aan de maatschappij.
Iedere toerist, iedere emi- cq. im-
migrant weet hoe het voelt als hij 
tegen de 'taalbarrière' oploopt.
Organisaties als Humanitas en 
Vluchtelingenwerk bieden o.a. 
taalhulp aan migranten.
In het Heuvelland zijn inmiddels 
talrijke vluchtelingen gehuisvest.
Naast de reguliere inburgerings-
lessen op school is het belangrijk 
om de taalvorming ook in de 
praktijk te oefenen.
Om die reden zoeken wij gemo-
tiveerde vrijwilligers, die bereid 
zijn om één uur per week met 
een inburgeraar thuis het Neder-
lands te oefenen, door bijv. ge-
sprekken, hulp bij huiswerk, met 
elkaar lezen.
Dat gebeurt geheel volgens eigen 
planning en invulling.
Ben je geïnteresseerd? En wil je 
meer weten?
Stuur een mailtje naar
petra.biegel@outlook.com

Wil Nelemans met 
band in De Klimboom

SIMPELVELD - Wil Nelemans komt 
oorspronkelijk uit West Brabant 
en is kort geleden verhuisd naar 
Zuid Limburg. Ook heeft hij 
country-roots, want vroeger is 
hij begonnen bij een country-
band, the Silver Eagle Express. 

Als band hebben ze toen rondge-
toerd met Jimmy Lawton. Lang-
zaam maar zeker ging zijn liefde 
echter vooral uit naar de singer 
songwriters. 
Theater De Klimboom, Dr. Ot-
tenstraat 46 te Simpelveld.
Zaterdag 27 februari, aanvang 
20.00 uur. Entree € 10,00 
Reserveren via 0655954525 of via 
info@puurweijersenweijers.nl
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Sommermann

Rabe

Michèle

Lucia

Di-strick

Stizzoli

Baronia

Domina

Foresti

Bauer

Max Faber

Braun

Averardo Bessi

MODEHUIS VAN DEN BERG
Klompstraat 49  |  Heerlen  |  045 - 571 32 76

‘s maandags gesloten - geen koopavond - parkeerplaats voor de deur

Lentewandeling in 
Simpelveld

SIMPELVELD - Scouting Sint Lucia 
is bezig met de organisatie van 
een, hopelijk, jaarlijks terugke-
rend evenement. Dit jaar beleeft 
dit evenement zijn eerste editie. 
En op zondag 10 april is het ein-
delijk zo ver! De eerste editie zal 
als thema "de grote treinroof " 
meekrijgen. 
Het is een wandeling van onge-
veer zes kilometer in en rondom 
Simpelveld met als start en eind-
punt het terrein van scouting Sint 
Lucia, gelegen aan de Sportlaan 
1A in Simpelveld. Gestart kan 
worden tussen 11:00 en 17:00 
uur. De wandeling is een combi-
natie van een gewone wandeling, 
waarbij genoten kan worden van 
al het natuurschoon rondom 
Simpelveld, en een puzzeltocht. 
De deelnemers moeten gedu-
rende deze tocht alle vraagstuk-
ken rondom de grote treinroof 
oplossen. Om dit te realiseren 
krijgen de deelnemers allemaal 
de benodigde attributen mee. 
Omdat deze wandeling de no-
dige voorbereidingen vergt is 
het belangrijk dat van te voren 
bekend is hoeveel deelnemers 
er ongeveer zijn. Daarom is de 
website www.lentewandelings-
impelveld.nl vanaf nu in 
de lucht. Via deze web-
site moet ingeschreven 
worden. Na inschrij-
ving krijgt men een 
starttijd toegewezen. 
Deelgenomen kan 
worden in groepen van 
maximaal acht personen. 
De inschrijfkosten bedragen 
een luttele € 2,50 per volwassene 
en € 1,50 per kind tot twaalf jaar. 
Hiervoor krijgt u een prachtige 
en uitdagende wandeling terug 
met daarbij ook nog een con-
sumptie op het eindpunt van de 
wandeling. 
Verder bestaat ook de mogelijk-
heid om op het eindpunt nog 
een kleinigheidje te eten of te 

drinken. De lentewandeling 
wordt georganiseerd door de lei-
ding van scouting Sint Lucia met 
medewerking van de ZLSM en 
is geschikt voor iedereen! Let er 

wel op dat bij het bereiken 
van het maximaal aan-

tal inschrijvingen de 
inschrijving gesloten 
wordt. Hierbij geldt 
dus vol is vol. 
Dus wees er op tijd 

bij en schrijf je in via 
www.lentewandel ing 

simpelveld.nl. Deze site is ook 
te bereiken via www.scouting 
simpelveld.nl. Hou ook Face-
book in de gaten voor updates 
omtrent thema en inschrijvin-
gen! Wij hopen u allen te kun-
nen begroeten op 10 april! Dus 
neem uw wandelschoenen en uw 
speurdersneus mee en help het 
mysterie van de grote treinroof 
op te lossen! Tot dan......

Dagelijks geopend
lunch van 12.00 - 17.00 uur

à la carte van 12.00 - 20.00 uur
 

LUNCHTIP
3-gangen keuze lunchmenu

e 14,95
 

FEBRUARI ACTIE
VAN ONZE NIEUWE 
HOUTSKOOLOVEN

van maandag t/m vrijdag 
Spareribs en gegrilde zeebaars 

voor e 15,00

Bourgondisch Genieten

Euverem 30
6271 PK  Euverem (Gulpen)

tel.: 043 - 450 3715
info@gasthofeuverem.nl
www.gasthofeuverem.nl

Fax: 045-5440175
Internet: www.carxpert-joostvancan.nl
E-mail: info@joostvancan.nl

Joost van Can

Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld
Telefoon: 045-5444355

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

Onder houd

Repara t ies

APK -keur ing

A i r coser v ice

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

een afspraak wanneer het u uitkomt!

Op vrijdag 4 maart kunnen de 
leden van Zij Actief Mechelen 
deelnemen aan de Wereldge-
bedsdag, die dit jaar gehouden 

wordt in de Protestante Toeris-
tische Kerk in Gulpen. Aanvang: 
15.00 uur. Leden worden ver-
zocht op eigen vervoer hier naar 
toe te gaan. Het thema rondom 
deze viering staat dit jaar in het 
teken van Cuba.
Op woensdag 2 maart zullen de 
dames van zij Actief Mechelen 
naar Valkenburg gaan voor een 
rondleiding bij de Ronald Mc 
Donald Kindervallei. We worden 
om 14.00 uur aldaar ontvangen 
met koffie en vlaai. Het pro-
gramma duurt ongeveer 2 uur.
De kosten bedragen € 11,- per 
persoon waarvan 90% bestemd 
is voor het goede doel. Graag 
opgeven voor 24 februari bij An-
drea Kikken, tel: 043-4552591 
of per mail: gregandreakikken@
planet.nl en de bijdrage overma-
ken op rekeningnummer NL-
96Rabo0132292165 t.n.v. Zij Ac-
tief Mechelen o.v.v. van ” Ronald 
McDonald”. Geef dan meteen 
ook even door of U bereidt bent 
om te rijden. We vertrekken die 
dag om 13.30 uur vanaf het dr. 
Janssenplein.
Op dinsdag 15 maart staat de 
jaarlijkse Filmavond van Zij Ac-
tief Limburg op het programma.

In de JT Bioscoop 
in Kerkrade wordt 
die avond de film 
“Rokjesdag”gedraaid. 
Het programma voor 
die avond ziet er als 
volgt uit: Vanaf 19.00 
uur: Ontvangst met 
koffie/ thee en iets 
lekkers. 19.30 uur: 
Filmvoorstelling. ± 
20.30 uur: Pauze met 
een drankje en iets te 
knabbelen
± 22.00 uur: Einde 
filmavond. De kosten 
bedragen € 12,- per 
persoon voor leden 
en € 15,- voor niet 
leden. Graag opgeven 
voor 24 februari bij 
Andrea Kikken, tel: 
043-4552591 of per 
mail: gregandreakik-
ken@planet.nl 
Geef dan meteen ook 
even door of U be-
reidt bent om te rij-
den. We vertrekken 
die avond om 18.30 
uur vanaf het dr. 
Janssenplein.

afdeling Mechelen

Open huis Heem-
kundevereniging 

MECHELEN - Woensdag 2 maart a.s. 
houden wij weer OPEN HUIS. 
Deze keer vervolgen wij ons on-
derzoek naar de wegkruisen van 
Mechelen. In het bijzonder zijn 
we geïnteresseerd of u weet wie 
welk kruis in onderhoud heeft. 
Naar aanleiding van de vorige 
bijeenkomst zijn al veel interes-
sante gegevens achterhaald. Daar 
komen we deze bijeenkomst op 
terug.
U bent van harte welkom tussen 
10.00 uur en 11.30 uur op de Vi-
talishof. De Vitalishof ligt achter 
het Medisch Centrum Heeren-
hofweg. Voor diegenen die slecht 
ter been zijn, is er een lift aanwe-
zig via Hoofdingang Malenshof.
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k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e nuit de regio!s p o r t n i e u w s Eerste jaardienst

Het is alweer een jaar geleden dat wij met  

veel verdriet afscheid moeten nemen van  

mijn dierbare man, onze vader, schoonvader, 

trotse opa, broer, schoonbroer en oom

Zef Gorissen

Annie Gorissen-Ploumen

Zef en Marjo, Rob, Tom en Babette

Linda en Pieter, Naomi en Dave, Demi en Jordi

Familie Gorissen en familie Ploumen

De eerste jaardienst zal gehouden worden op  

zaterdag 27 februari om 17.45 uur in de  

parochiekerk van H. Remigius te Simpelveld.

Dankbetuiging
 

Bedankt voor uw medeleven bij het overlijden 

van mijn zorgzame man, vader, schoonvader en opa

Kees Houben

Dank ook aan de huisartsenpraktijk Simpelveld en  

aan de dagbesteding De Rode Beuk Simpelveld.

Mevrouw I.A. Houben-Conjaerts
 

Kinderen en kleinkinderen

 

De zeswekendienst vindt plaats op  

zaterdag 27 februari om 19.00 uur  

in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere  

te Bocholtz.

Dankbetuiging

Uw medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden  

van mijn man, onze pap, schoonvader en opa

Joha Vanhommerig

en de overweldigende belangstelling bij de crematie maakt het 

voor ons moeilijk u allen hiervoor persoonlijk te bedanken.

De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn een grote steun 

voor ons bij de verwerking voor dit grote verlies.

Op deze wijze willen wij u hiervoor bedanken.

Ook een speciale dank aan dr. Ruyters, thuiszorg Envida,

familie, buren en vrienden.

Familie Vanhommerig

kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
 

Bedankt voor U vele blijken van medeleven, in welke  

vorm dan ook, bij het overlijden en de begrafenis  

van mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader,  

opa, broer en schoonbroer

 

Funs Severijns
 

Een bijzonder woord van dank aan

ZEH pastoor Hegge, gemengd zangkoor St. Gregorius,

Huisartsen dr. Bruggeman, dr. Broere en assistenten

en het personeel van Envida Thuiszorg.

 

Vaals, februari 2016

 

                                                                    Leny Severijns

                                                                    kinderen en

                                                                    kleinkinderen

 

De zeswekendienst zal gehouden worden op

zondag 6 maart 2016 om 10.00 uur in de

St. Martinuskerk in Vijlen

WAHLWILLER

Parochie H. Cunibertus 
Zondag 28 februari
11.00 uur: Voor de parochie.

Woensdag 2 maart
9.00 uur: Voor de parochie.

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

NIJSWILLER

Parochie St. Dionysius 
Zaterdag 27 februari
19:00 uur: H. Mis. (3e Zaterdag 
van de veertigdagentijd).
Met medewerking van organist 
Harry Weijenberg. Jaardienst 
voor Wiel Debije en zoon Math.
Jaardienst voor Guus Huynen; 
tevens voor Imelda en ouders 
Huynen-Troisfontaine.
 

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

EYS

Parochie St. Agatha
Zaterdag 27 februari
19.00 uur: Zeswekendienst 
Lenie Eijkenboom-Schouteten. 
Ouders Frits en Henriëtte 
Kokkelmans-Mulders

Zondag 28 februari
9.45 uur: Gest. jrd. Wiel Huynen

Maandag 29 februari
19.00 uur: Gezinsmis vasten
Gest. h. mis Guillaume en 
Bertha Xhonneux. Wiel Gulpen 

(collecte) 

Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

BOCHOLTZ

Parochie Jacobus de Meerdere
Bocholtz: H. mis met 
gospelkoor Gioia, en koffie en 
vlaai ten bate van de vastenactie
Op zaterdag 5 maart a.s is er 
om 19.00 uur een H. Mis in 
Bocholtz, in het kader van 
halfvasten. De mis wordt 
opgeluisterd door gospelkoor 
Gioia uit Rimburg.
Aansluitend aan de mis is er 
in de parochiezaal koffie en 
zelgemaakt gebak te nuttigen 
tegen een milde prijs. Alle 
parochianen zijn van harte 
uitgenodigd. De opbrengst 
komt volledig ten goede aan 
de vastenactie. Pastoor Pierik, 
kerkbestuur en werkgroep 
vastenactie. 

HEUVELLAND

Protestante Gemeente
Op zondag 28 februari is er 
om 10:00 uur een viering in 
de Toeristenkerk in Gulpen 
(Rosstraat 5). Voorganger is 
ds. Harrie de Reus, terwijl Ben 
Feij het orgel bespeeld. Er is 
kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool en creche 
voor de allerkleinsten.

Nieuws van  
Wijzer Wonen Vaals

De huizenprijzen in Neder-
land blijven stijgen. Grote 
vraag naar woningen in Vaals.
In december waren koopwonin-
gen gemiddeld 3,2 procent duur-
der dan een jaar eerder, blijkt uit 
nieuwe cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
en het Kadaster. 
De woningmarkt laat al een tijd 
krachtig herstel zien. De hui-
zenprijzen in Vaals zitten sinds 
halverwege 2011 weer in de 
lift. Vooral in Aken zijn huizen 
en appartementen het afgelo-
pen jaar een stuk duurder ge-
worden(30-40% stijging). Er 
is veel vraag vanuit de Duitse 
markt naar woningen in Vaals 
en omstreken. Er staan nu maar 
84 woningen te koop in de ge-
meente Vaals (bron: Jaap.nl). 
Dit is 15% minder dan het nor-
male woningaanbod in de Vaal-
ser woningmarkt. Momenteel 
heeft Makelaar WijzerWonen 
meer dan 90 actieve zoekers in 
haar bestand staan. Bijzonder 
veel vraag is naar woningen met 
een prijs tussen € 150.000,- en 
€ 250.000,-. Overweegt u om 
uw eigen woning of apparte-
ment te willen verkopen, bel dan 
voor een vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek met WijzerWonen 
– 043-3064789.

Winnaars bekend Wenskaar-
ten-actie WijzerWonen. Kijk 
naar de bekendmakingsvideo 
op YOUTUBE
In januari heeft WijzerWonen 
Hypotheken-Verzekeringen en 
Makelaardij de hulp in geroepen 
van alle basisschoolkinderen van 
de gemeente Vaals. Het verzoek 
aan de kinderen was om een ont-
werp te maken voor een wens-
kaart. Meer dan 50 kinderen 
hebben een prachtige creatie ge-
maakt. Uit deze inzendingen zijn 
er 12 winnaars gekozen. In een 
YOUTUBE video(zoekwoord 
WijzerWonen) kun je zien wie 
de winnaars zijn. Van deze 12 
mooiste wenskaarten zal Wijzer-
Wonen er 5.000 laten drukken. 
Ieder basisschoolkind in de ge-
meente Vaals krijgt 3 exemplaren 
die ze mogen gebruiken om een 
wens te sturen naar een vriend of 
familielid . De 12 winnaars wor-
den beloond met een cadeaubon 
van speelgoedwinkel Top Toys 
Schmets in Vaals. Dank aan alle 
kinderen namens WijzerWonen.

-  A  D  V  E  R  T  O  R  I  A  L  - 

 sv Simpelveld

 WDZ/Sp.cl.’25 jeugd

 hv Olympia

 rkvv WDZ

 Sportclub’25

Programma
Zaterdag 5 maart
11:50: BFC DC2 - Olympia DC1
12:00: Wijnandia D2 - Olympia D1
13:30: Wijnandia DB1 –  

Olympia DB1
Zondag 6 maart
13:45: Wijnandia DS1 -  

Olympia DS1
16:00: SVVH DA1 -  

Olympia/Juliana DA1

Uitslagen
Zondag 21 februari
Olympia D1 – ViltBe Quick D1 13-9
Olympia DC1 –  

ViltBe Quick DC1 10-9
Olympia/Juliana DA1 –  

Beekse Fusie Club DA3 11-11 
Olympia DS1 – Zw. Wit DS2 20-15

Oproep
Het derde elftal van SV Simpel-
veld zoekt spelers! Bij interesse 
graag contact opnemen met Rik 
Sporck 06-30973391

Programma
Donderdag 25 februari
Avanti'21 1 - SV Simpelveld 1 20:00
zaterdag 27 februari
SNC'14/BMR - Zw.W./S'veld 15:00
SV Meerssen B2 - S'veld B1G 12:30

FC Gulpen C1 - S'veld C1G 15:15
S'veld D1 - Wijnandia/Minor 11.30
Daalhof E2 - S'veld E1 09:00
S'veld E3G - Geulsche B. E2G 09:30
RKVVL/Polaris F2 - S'veld F1 10:30
S'veld F2 - SV Hulsberg F2 09:30
S'veld MB1 - Groene ster MB1 14:00
zondag 28 februari 
S'veld 1 - BSV Limburgia 1 14.30
RKTSV 2 - S'veld 3 11.00
S'veld VR1 - RKVVL/Polaris 11.00

Programma
Zaterdag 26 februari
Ve: WDZ - Voerendaal 17.00
Zondag 27 februari
1e: WDZ - RKVVM  14.30
3e: SV Nyswiller 2 - WDZ  11.00
5e: RKMVC 3 - WDZ  11.00
VR1: SVN - WDZ  11.00

Programma
Zaterdag 26 februari
A1: Amstenrade - WDZ/Sp’25 15.00
B1: WDZ/Sp’25 - Walram  14.30
B2: WDZ/Sp’25 - SV Hulsberg  14.00
C1G: WDZ/Sp - SVB/V’daal  13.00
C2: WDZ/Sp’25 - Walram C3G 13.00
C3: WDZ/Sp’25 - Scharn C6 12.30
D1: Walram - WDZ/Sp’25 11.30
D2: WDZ/Sp’25 - VVM/Sibbe  11.30
D3: WDZ/Sp’25 - RKASV 11.30
E1: WDZ/Sp’25- VVM/Sibbe 10.30
E2: WDZ/Sp’25 - KVC Oranje  10.30
E3G: WDZ/Sp - Minor/Wijn. 09.30
F1: WDZ/Sp’25 - V’daal/SVB 11.00
F2G: Eijsden - WDZ/Sp’25  09.30
F3: WDZ/Sp’25 - Bunde F2 09.30
F4: Scharn F7 - WDZ/Sp’25  10.00

MP1: WDZ/Sp’25 - Schimmert 09.00
MP2: WDZ/Sp’25 - Schimmert 09.00
MP3: Walram - WDZ/Sp’25 09.15
MP4: Walram - WDZ/Sp’25 09.15

Programma:
Zaterdag 27 februari:
Vet: Hoensbroek - Sp.cl.’25  17.00u
G: RKHSV - Sp.cl.’25 14.30u
Zondag 28 februari: 
1e: Leonidas-W.- Sp.cl.’25 14.30u
4e: Sp.cl.’25 - Sibbe 10.00u
Vr: Sp.cl.’25- sv Geuldal 11.00u

Wim Kieft en  
Gert Jacobs naar Eys

EYS - Zaterdag 2 april komen Win 
Kieft (voetballer van o.a. Oranje, 
Ajax, PSV en beste sportboek 
2014) en Gert Jacobs (wielren-
ner: 5x Tour en Tour du Jour-
analyse-meesterknecht) naar de 
kantine van Zwart-Wit'19. Het 
programma ziet er als volgt uit 
interview, quiz, anekdotes, prog-
noses, signeren, interactie en 
muziek. Kantine is vanaf 18.00 
uur open. Kaarten alleen ver-
krijgbaar via e-mail: bonte411@
planet.nl
Entree: € 6,- p.p. (jong en oud)
Na aanmelding ontvang je per 
mail bankrekeningnummer. Be-
stellen kan tot 1 april. Beperkt 
aantal tickets. Wees er snel bij. 
Op=Op
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U vindt ons achter het station. 
Parkeerplaatsen voor de deur.

Openingstijden: 
di. t/m vr. 9.30-18.00 uur, 
zat. 9.30-17.00 uur

pieds sur terre
Willemstraat 48, Heerlen 045-5724471

www.piedssurterre.nl

De gróótste kinderschoenen-collectie in wijdtematen en maat 18 t/m 43!
Álle kindervoeten worden bij ons altijd deskundig gemeten.

Onze voorjaarscollecties zijn NU binnen 
(ook communieschoenen)!!! 

I

Markt 1, 6369 AH Simpelveld

Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 14 045 | www.simpelveld.nl

 

Wachtdienst openbare werken  

(spoed buiten kantooruren) tel: 06-53503129

2016
week 8

Informaie
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“Hoeveel communiceer je als gemeente over 

veiligheid? Deze vraag houdt me regelmaig 
bezig. Wanneer we veel over veiligheid com-

municeren, is het alsof de gemeente onveili-

ger is geworden. Niets is minder waar. Maar 

wanneer we het niet over veiligheid hebben, 

kan het beeld ontstaan dat hier nooit iets 

gebeurt. Ik vind het hoe dan ook belangrijk 

om u op de hoogte te houden van wat wij, als 

gemeente, doen op het gebied van veilig-

heid. Daarnaast geven we u graag handvaten 
om zelf uw omgeving veiliger te maken. Met 

nadruk spreek ik over ‘veiliger’, want het is al 

veilig in Simpelveld. We staan nog alijd in de 
top 5 van veiligste gemeenten van Limburg.”

Burgemeester Richard de Boer

Verdachte zaken? 

Meld het bij de poliie!
Tips maken het verschil

Als u iets wilt melden over een misdrijf of 

een verdachte situaie kan dat 24 uur per 
dag, telefonisch, per mail, brief of op het 

poliiebureau. Een andere opie is bellen met 
Meld Misdaad Anoniem (0800) 7000. Alleen 

bij spoed belt u het alarmnummer 112.

Een automobilist rijdt door nadat hij tegen 
een geparkeerde auto is gebotst en u heet 
z’n kenteken genoteerd. Er lopen vreemde 
mensen door de straat en ze hebben opval-

lend veel belangstelling voor het huis van 

de buren of de geparkeerde auto’s. Het zijn 

zomaar wat voorbeelden van meldingen uit 

de dagelijkse prakijk, waar de poliie iets aan 
heet.

Achteraf spijt

De eigenaar van de geparkeerde auto kan 

door de melding zijn schade verhalen en 

door de ip over verdachte personen wordt 
mogelijk een inbraak of autokraak voorko-

men. De poliie heet genoeg voorbeelden 
waarin buurtgenoten achteraf zeggen spijt te 

hebben dat zij niet belden.

Handig

Twijfelt u toch? Agenten komen liever voor 

niets dan te laat, dus bel dan voor alle zeker-

heid toch maar. Probeer ook kenmerken van 

dader(s) en vervoermiddel(en) te noteren, 

want soms kan de poliie niet direct op uw 
telefoontje reageren.

Meer informaie
Wilt u contact met uw wijkagent? Vul op 

www.poliie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. 
Automaisch verschijnen dan naam en foto.

Samen voor een veiliger Simpelveld

Bel 112 bij verdachte situaies.
Geen spoed, maar wel poliie nodig? Bel (0900) 8844.

Overlast

Klachten over geluidsoverlast, rotzooi of vernielingen?  

Meld het bij de gemeente 14 045.

Buiten kantooruren kunt u voor spoedmeldingen (alleen situaies 
die gevaar opleveren) bellen met de Calamiteitendienst open-

bare werken: 06 53 50 31 29.

Is er sprake van een strabaar feit?  
Bel dan direct de poliie 0900-8844.

Aangite doen? Kijk op www.poliie.nl bij ‘aangite of melding 
doen’

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Advies of hulp nodig? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (grais 
en 24/7 bereikbaar)

Aanmelden voor burgernet: www.burgernet.nl
Bij rampen raadpleeg www.crisis.nl
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E  Openingsijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 

Tijdens de openingsijden kunt u vrij binnenlopen.  
Maakt u liever van tevoren een afspraak? Dat kan ijdens openingsijden.  
Bel voor een afspraak 14 045.

E  Wmo‐zorgloket 
Voor alle (aan)vragen over de Wmo kunt u ijdens openingsijden terecht 
in ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt 
ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 045.

E  Belasingloket 
Al uw persoonlijke belasingzaken regelt u via het digitale loket  
www.BsGW.nl. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen  
08.30 uur en 17.00 uur via het nummer 088 – 8420420 (lokaal tarief).

E  Klachten en meldingen 
 Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen 
over openbare ruimte kunt u bellen: 14 045.

E   Spreekuur burgemeester en wethouders 

Op afspraak: tel. 14 045.

Deze week ontvangt u het aanslagbiljet voor 

gemeentelijke belasingen én  waterschaps-

belasing in uw brievenbus. Het innen van 
beide belasingen (gecombineerd op één 
aanslagbiljet) verzorgt BsGW (Belasingsa-

menwerking Gemeenten en Waterschappen).

Wilt u uw aanslagbiljet digitaal  

ontvangen?

U ontvangt het aanslagbiljet van BsGW tot 
nog toe schritelijk, per post. Steeds meer 
mensen aciveren hun account op MijnOver-
heid.nl. Daardoor ontvangen zij het aanslag-

biljet niet meer schritelijk, maar digitaal in 
de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmel-
den is snel en eenvoudig geregeld.

Digitale verzending biedt vele voordelen; uw 

gegevens in MijnOverheid zijn veilig, alijd 
beschikbaar en u en wij besparen op kosten. 

U levert daardoor een posiieve bijdrage aan 
een beter milieu. Ervaar het zelf en aciveer 
uw account met uw DigiD op MijnOverheid.

Wachijd aan de telefoon?  
Regel uw belasingzaken online
Omdat deze week in derig gemeenten in 
Limburg aanslagen worden bezorgd, kan het 

erg druk worden aan de telefoon bij BsGW. 

Het advies is dan ook om niet te 

bellen, maar digitaal te reageren. 

De website van BsGW kent geen 
wachijden.
Uw persoonlijke belasingzaken 
regelt u snel en gemakkelijk via 

uw persoonlijke pagina op www.

bsgw.nl.
Log in met uw DigiD. U kunt er on-

der andere uw aanslagen raadple-

gen, uw rekeningnummer wijzigen, 

automaische incasso afgeven, 
bezwaar maken, taxaieverslagen 
inzien, een kwijtscheldingsformu-

lier aanvragen en veel meer zaken 

digitaal regelen.

Wilt u desondanks telefonisch 

contact, houd dan rekening met 

mogelijke wachijden of bel 
enkele dagen later nadat u het 

aanslagbiljet heet ontvangen. 
Houd uw burgerservicenummer 

(BSN) bij de hand als u belt. U kunt 
via de telefoon ook formulieren 

bestellen zonder tussenkomst van 

een medewerker, 24 uur per dag 7 

dagen per week.

Aanslag gemeentelijke belasingen 
komt eraan
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E  Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij de volgende aanvragen 

voor een omgevingsvergunning hebben ont-

vangen, waarbij de reguliere voorbereidings-

procedure van toepassing is:

E Voor : Realiseren erfafscheiding

  Locaie:  Vroenkuilerweg 1 6369 WB 
Simpelveld

 Datum ontvangst: 10-02-2016

 Dossiernummer:  60158

E Voor : kappen boom

  Locaie:  Koolhoverweg 11 6351 JC Bo-

choltz

 Datum ontvangst: 04-02-2016

 Dossiernummer: 60170

E Voor :  uitbreiden woonhuis en bouw 

garage

  Locaie:  Heiweg 201 6351 HT Bocholtz
 Datum ontvangst: 11-02-2016

 Dossiernummer: 60217

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij de volgende aanvragen 

voor een omgevingsvergunning, waarbij de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure van 

toepassing is, hebben ontvangen

E Voor :  Herbestemmen van een klooster-

complex
  Locaie:  Kloosterstraat 68 t/m 72  

6369 AE Simpelveld
 Datum ontvangst: 11-02-2016

 Dossiernummer:  59535

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 

vergunningen kunt u in dit stadium geen 

bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 

mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 

het college van burgemeester en wethouders 

een beslissing op de vergunningaanvraag 

heet genomen.
Voor informaie over deze aanvragen kan 
gebeld worden met de afdeling Dienstverle-

ning, telefoon 14 045.

Oiciële bekendmakingen en mededelingen

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht, reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij in het kader van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

vergunning hebben verleend:

E Voor : het verbouwen van de woning

  Locaie:  Stampstraat 37  

6369 BA Simpelveld
 Verzenddatum: 16 februari 2016

 Dossiernummer:  54309

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van de 

verzenddatum zes weken ter inzage in het 

gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de docu-

menten inzien ijdens de openingsijden.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan 
kunt u bezwaar maken. U heet daarvoor zes 
weken de ijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrit staan? 
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;

-  waarom u het niet eens bent met de beslis-

sing;

-  uw naam, adres en de datum waarop u het 

bezwaarschrit verstuurt;
-  onderteken het bezwaarschrit.
Stuur uw bezwaarschrit naar het college 
van burgemeester en wethouders, postbus 

21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 

voorlopige voorziening verzoeken bij de voor-

zieningenrechter van de rechtbank Limburg 

te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer-

mond. Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 

worden getrofen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Van de verzoeker van een voorlopige voorzie-

ning wordt een griierecht geheven. U wordt 
door de griie van de rechtbank geïnfor-
meerd over de hoogte van het griierecht en 
de wijze van betaling.

Bezoek ook onze website www.simpelveld.nl
Volg ons op 
Twiter en 
Facebook

Uitbreiding bereikbaarheid 

maatschappelijk werk Impuls

Naast de wellicht bekende spreekuren op dinsdag van 14.00 tot 
15.00 uur in het gemeentehuis van Simpelveld en op donder-
dag van 14.00 tot 15.00 uur in het WelzijnsMedischCentrum 
in Bocholtz, kunt u ons op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en 
vrijdagmorgen telefonisch bereiken van 9.00 tot 9.30 uur on-
der telefoonnummer 045-5440999. Vanaf januari 2016 zijn 
wij bereikbaar op dezelfde dagen maar dan van 9.00 tot 10.00 
uur. Wij hopen u hiermee nog beter van dienst te kunnen zijn!
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Introductie kleuter-
gym R.K.T.A.C.

SIMPELVELD - Vrijdag 22 januari 
is R.K.T.A.C. Simpelveld gestart 
met een aanbod voor het jon-
ge kind om op een recreatieve 
manier in aanraking te komen 
met gymnastiek buiten school-
verband. We boden die dag een 
interactieve introductieles aan, 
voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. 
De kinderen hebben op een leuke 
en ontspannende manier deelge-
nomen aan de gymnastieksport. 
Kinderen en ouders die het ge-
mist hebben en alsnog in dit 

aanbod geïnteresseerd zijn, kun-
nen elke vrijdag van 16.00u tot 
17.00u ervaren wat het betekent 
om op een leuke manier bezig te 
zijn met sporten bij R.K.T.A.C. 
Naast het aanbod voor de aller-
kleinsten, verzorgen we ook trai-
ningen voor andere leeftijden.
We zijn elke vrijdag van 16.00u 
tot 20.00u te vinden in de gym-
zaal van de brede school te Sim-
pelveld. Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag naar onze 
website www.rktac.nl

Succesvolle zaalcompetitie 
jeugdteams
De pupillen van WDZ/Sport-
club´25 namen met 12 teams 
deel aan de regionale zaalcom-
petitie en maar liefst zeven van 
die teams hebben afgelopen za-
terdag in de regiofinales gestaan. 
De F3 speelde in de sporthal van 
Bocholtz, de E2 en de E3 in Mar-
graten en de 4 teams met spelers 
gemengd van de D1 en D2 speel-
den hun regiofinales in Sporthal 
Daalhof. De teams gingen daar 
strijden voor een plek in de dis-
trictsfinale die komende zaterdag 
in Fitland Sittard gespeeld zal 
worden. Ongeacht het resultaat 
van afgelopen zaterdag, is het al 
een knappe prestatie van deze 
jeugdige. 

 Sportclub’25

 rkvv WDZ

Succes
De pupillen van WDZ/Sport-
club’25 namen met 12 teams 
deel aan de regionale winterzaal-
voetbalcompetitie en maar liefst 
zeven van die teams eindigden 
als eerste of tweede in hun poule 
en mochten afgelopen zaterdag 
meespelen in de regiofinales. De 
F3 speelde in Bocholtz, de E2 
en de E3 in Margraten en de 4 
teams met spelers van de D1 en 
D2 speelden in Sporthal Daal-
hof.  Een van de teams van de 
D1 kwam in sporthal Daalhof als 
winnaar van de regiofinale uit de 
bus en speelt  komende zaterdag 
in de districtsfinale die in Fitland 
Sittard gespeeld zal worden.

 WNK Simpelveld

Super prestatie  
turnsters WNK
Tijdens de Limburgse Kampi-
oenschappen toestelfinale da-
mesturnen op 20 februari in 
Panningen hebben de turnsters 
van Werk Naar Krachten Simpel-
veld super gepresteerd. Er wer-
den liefst 9 medailles in de wacht 
gesleept ! 
Bij de toestelfinales komen de 
beste 8 turnsters in elk niveau 
tegen elkaar uit op een bepaald 
toestel, waarvoor ze zich ge-
plaatst hebben. Het is dus al een 
prestatie als je bij de beste 8 van 
Limburg behoort. Als je dan ook 
nog een medaille mee naar huis 
mag nemen, is dat natuurlijk de 
kers op de taart.

De uitslagen:
Lieke van den Bergh: 1e plaats 
op vloer
Isa Vleugels: 3e plaats op balk, 

2e plaats op sprong
Jitte Leclaire: 3e plaats op balk
Maxe Crutzen: 3e plaats op 
sprong
Marit Rober: 1e plaats op 
sprong, 1e plaats op balk
Eva Bröcheler: 2e plaats op balk, 
2e plaats op vloer


