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Stichting Jeugdcentrum Simpelveld organiseert:
 Benefiet avond 

met o.a. Kyle Schielen - Frans Croonenberg - Pieter Nass - Ronny Ron - Big Benny - Henk & Ton - Stan Peters - 
Gipfel Power - Jack Vinders - Schintaler - Herringbiessere - Clara Zoetbier - Kölsch Platt - DJ Flügel

Zaterdag 23 april - 20.00 uur - Partycentrum Oud-Zumpelveld, Irmstraat 23, Simpelveld
v.v.k. e 13,50 (Oud Zumpelveld)

Avondkassa e 17,50

SIMPELVELD - Afgelopen 
maand heeft Anytime Fit-
ness Simpelveld een gewel-
dige actie op touw gezet. Alle 
bestaande, maar ook nieuwe 
leden, maakten kans op een 
reisje naar Spanje voor 2 
personen, inclusief ontbijt! 
Het enige wat je daarvoor 
moest doen was lid worden, 
óf iemand anders lid maken 
van de club. Er waren maar 
liefst 52 gelukkigen die kans 
maakten op de reis. Uitein-
delijk werd door Ramon 
Niese uit Bocholtz deze ge-
weldige prijs gewonnen. 
Ben jij ook benieuwd hoe 
trainen bij Anytime Fitness 

Simpelveld er aan toe gaat? 
Momenteel is er geen in-
schrijfgeld! Wij zijn 24 uur 
per dag geopend voor onze 
leden. Ook met carnaval, 
kerst en nieuwjaar! Je krijgt 
bij ons altijd begeleiding 
van een van onze trainers. 
Zij maken voor jou een per-
soonlijk trainingsschema, 
precies op maat, afhanke-
lijk van wat jouw wensen 
en doelstellingen zijn. Ook 
wordt er rekening gehou-
den met eventuele blessures. 
Tevens is bij ons een fysio-
therapeut aanwezig (Fysio-
therapie Eys), waar je vrij-
blijvend binnen kunt lopen.

Weet je het nog niet zeker? Kom 
dan eens GRATIS 7 dagen probe-
ren! Deze kun je lekker makkelijk 
via de website aanvragen! Ook 
dan krijg je dezelfde kwaliteit die 
je als lid kunt verwachten. We 
kijken samen naar je doelstel-
lingen en/of blessures en gaan 
samen met jou aan de slag. Pas 
na 7 dagen beslis je of je het leuk 
genoeg vindt om lid te worden. 
Tot snel!
Anytime Fitness Simpelveld
Markt 5, 6369AH Simpelveld
085 – 7731765
simpelveld@anytimefitness.nl
www.anytimefitness.nl
www.facebook.com/
AnytimeFitnessSimpelveld

Anytime Fitness Simpelveld verloot reis naar Spanje!

EYS - Op zondag 17 april wordt 
in Eys de koningsvogel gescho-
ten. Schutterij St.-Sebastianus 
Eys haalt generaal Leo Eyken-
boom af en het koningspaar Hub 
en Truus Sintzen. Dan gaat men 
op weg naar het schietterrein op 
het erf van de familie Grooten, 
Grachtstraat 31 te Eys.

Burgerkoningschieten
Ook dit jaar wordt weer de bur-
gervogel geschoten. Inschrijven 
kan vanaf 14.00u. Wie deze vo-
gel afschiet, wordt de nieuwe 
burgerkoning(in) van Eys. Dit is 
een functie met amper verplich-
tingen. De scheidende burgerko-
ningin Hanny Kremer ontvangt 
een speldje als aandenken, de 
nieuwe wordt plechtig geïnstal-
leerd. Deelname van groepen, 
zoals die van Schietvereniging 
Ons Genoegen, dat al ettelijke 
jaren mee schiet, is iets eerder 
gepland.

Deelnemen aan het schieten
Ook u kunt van de partij zijn. 
En u kunt zelfs mee schieten. 
Deelname aan het koningsvogel-

Hub en Truus Sintzen, koningspaar in 
2015 van schutterij St.-Sebastianus 
Eys. Hub moet op 17 april zijn titel 

verdedigen. Foto: Lieske Leunissen

schieten is voor 
alle volwassen 
schut ters leden 
maar ook voor 
mannen uit Eys 
of parochie Eys 
van 16 jaar of ou-
der. Let wel: op 
grond van lande-
lijke wetgeving 
moet iedereen die 
schiet, zich iden-
tificeren! Het ko-
ningschap van de 
schutterij brengt 
de verplichting 
met zich mee 
om een zilveren 
plaat te schenken 
en uiteraard om 
een heel jaar als 
koning met de 
schutterij op te 
trekken. Het bur-
gerkoningschie-
ten staat evenwel open voor 
eenieder boven de 16 jaar, zowel 
man als vrouw. Beproef uw ge-
luk of volg uw interesse en neem 
eens een kijkje. U bent van harte 
welkom.

Koningsvogelschieten Schutterij Eys

De schutterij bereidt zich voor 
op het 500-jarig bestaan in 2017.

Jarna Mennens 
verovert 2x titel  
op NK in Laax!!!

BOCHOLTZ - Jarna Mennens 11 
jaar uit Bocholtz haalt tot 2 
keer toe goud met snowboar-
den op het NK in Laax!
Wat een prachtige prestatie, na 
al dat harde trainen in Snow-
world op de piste en uiteraard 
bij fysiotherapie Tore Mennens, 
die de fysieke trainingen voor 
Jarna, maar ook als fysio voor 
Snowpepper (de club waar Jar-
na nu het 2e seizoen bij traint) 
paraat staat. Na eerst geschit-
terd te hebben bij de Alpe Adria 
cup (serie van 4 wedstrijden) 
in Oostenrijk kwam Jarna's 
droom 2 keer uit! Ze veroverde 
goud op de gs reuze slalom en 
goud op de paralelslalom in 
haar categorie junioren meisjes 
tot en met 15 jaar.
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VISHANDEL
F. ERKENS

e 170
 per stuk

4 stuks voor e 650

Zalmfilet
e 1990

Hollandse
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Kibbelingen
met saus

per bakje e 300

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30
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Dirigentenbroers 
Dobbelstein ‘in concert’ 
in harmoniezaal Mheer

MHEER - Na het spetterende 
Nieuwjaarsconcert organiseert 
de Koninklijke Harmonie St. 
Cecilia haar voorjaarsconcert op 
zondag 17 april a.s. in de Harmo-
niezaal te Mheer met de dirigen-
tenbroers Fried en Jos Dobbel-
stein in de hoofdrol.
De concertavond begint om 
19.00 uur met een optreden van 
het harmonie-orkest van de or-
ganiserende vereniging, onder 
leiding van dirigent Fried Dob-
belstein, muzikaal en artistiek 
leider in Mheer sinds 1 juli 1988.
De Harmoniezaal tegenover de 
kerk in Mheer is geopend vanaf 
18.30 uur en de entree is geheel 
gratis.
Info: www.harmoniemheer.nl 

‘Alles gegeëve’:  
Jo Smeets zingt in  
’t Limburgs en Kölsch!

De voormalige zanger/gitarist en 
songwriter Jo Smeets, van de eens 
zo suksesvolle formatie ‘Peanuts’, 
is met zijn nieuwe single ‘Alles 
gegeëve’, nieuw op 7 in de L1-
Limbo Top 10 binnengekomen.
Deze Limbo-Rocksong wordt 
ook zeer positief muzikaal ont-
haald, in talrijke radioprogram-
ma’s in maar ook buiten Lim-
burg ! Verder heeft Jo ook een 
Kölsche versie van dit muzikaal 
werkje opgenomen met de titel: 
‘Alles jejovve’, onder zijn Kölsche 
artiestennaam Onkel Jupp.
Onder zijn naam Onkel Jupp 
werd reeds een kompleet Kölsch 

Album uitgebracht met de titel: 
‘Kölle, I Love you’, met 12 eigen 
werkjes van Jo !
De single ‘Alles gegeëve’ is de 
muzikale voorbode van het 5e 
dialect-Album, dat begin juni 
via Marlstone Records zal wor-
den uitgebracht! ‘Alles gegeëve’ 
is een typische Limbo-Rocksong 

met een autobiografische tekst 
en muzikaal het geluid van deze 
Limburgse Party Rocker !
Info’s: www.josmeets.com 
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Koerdische middag 
geslaagd
 
VAALS - Mede door de goede 
samenwerking met Kunst en 
cultuurcentrum de Kopermo-
len en ontmoetingscentrum De 
Regenboog was de 29ste maart 

een zeer geslaagde ongedwongen 
muziek middag. Een Koerdische 
vluchteling -mede oprichter van 
het ontmoetingscentrum “De 
Regenboog” - die zijn cultuur 
uitdraagt terwijl hij in Vaals zijn 
draai en acceptatie gevonden 
heeft. Hij zong Koerdische lie-
deren en begeleide zichzelf op de 

saz. Verder droeg hij zijn in het 
Nederlands vertaalde gedichten 
voor. De middag werd goed be-
zocht en wij mochten ook wet-
houder de Graauw en medewer-
kers van de vrijwilligerscentrale 
Vaals verwelkomen. 
Ontmoetingsplek De Regenboog 
Sint Jozefplein 49 (bij Trajekt)

naast de Bibliotheek. Open: ie-
dere vrijdag van 13.00 tot 15.00
Wij hopen U wekelijks bij ons te 
verwelkomen voor een spelletje, 
sjoelen, kaarten, knutselen, een 
kopje koffie of thee of gewoon 
een voor een babbeltje. 
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Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

Reclame: di. 12 t/m za. 16 april

4 Kipfilet  voor € 5.50
3 Botermalse entre cote
   met heerlijke truffelsaus  voor € 7.98
Uienbraadworstjes  per stuk € 0.85
Gep. Kalfschnitzels
   met witte wijnsaus 100 gr € 1.98
500 gr Kipsaté & 500 gr kippilav  voor € 11.98
Macaroni bolognese 100 gr € 0.75
Bami  100 gr € 0.85
Fruit salade  100 gr € 0.99
Kip kerrie salade  100 gr € 1.25

zetfouten voorbehouden

Woensdag gehaktdag:

500 gr. Gehakt & 500 gr. Braadworst  € 5.85

100 gr Grillspek
100 gr Grillham
100 gr Grillhamworst       samen e 4.75

grillpakket

Aanbiedingen

Tropicana
bavaroisevlaai van 14.50

voor  10.95

Waldlanderbrood van 2.75
voor  2.00

10 pistolets van 4.00
voor  2.50

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

leo’s haarstudio kapper & mode

kloosterstraat 4 - simpelveld - 045-5442321

jolandakers@kpnmail.nl - www.leoshaarstudio.nl

dames- & herenmode
Openingstijden:

di. t/m vrij. van 9.00 t/m 17.00 uur

za. van 8.00 t/m 15.00 uur

Nieuwe kleding 
voor maten van 48 t/m 56

zijn nu ook binnen!

Communicantjes 
basisschool Op de Top 
Vijlen stellen zich voor

VIJLEN - Op zaterdagavond 16 
april vindt er om 18.00 uur in 
de St. Martinuskerk van Vijlen 
de voorstellingsmis plaats van de 
communicantjes. 
De kinderen presenteren zich 
hierbij alvast aan de dorpsge-
noten. Dit jaar doen er negen 
kinderen van basisschool Op de 
Top de eerste heilige communie: 
Fenne Brauers, Joran Felder, Cas 
Jehae, Adam Kremer, Luuk Lint-
zen, Isa Niesten, Janneke Pie-

ters, Meike Schamhart en Fenne 
Simons.
De eerste heilige communie is 
het moment dat je voor het eer-
ste deelneemt aan de eucharistie. 
Eucharistie komt uit het Grieks 
en betekent dankbaarheid. 
Deze viering vindt in Vijlen 
plaats op 15 mei.

Kleintjes

Boomverzorging
Sander Hesterman

vanaf € 25,00 per uur
Tel.: 06 50 12 88 88

Expositie van  
Marleen Peskens  
in Klooster Wittem

WITTEM - De Kloosterboekwinkel 
van Klooster Wittem organiseert 
een schilderijenexpositie met 
mandala’s van Marleen Peskens 
(1950).  De expositie loopt van 
1 april tot 31 mei 2016. Marleen 
vertelt enthousiast: “Mandala-
tekenen is meer dan alleen te-
kenen en kleuren. Het heeft een 
mooie symboliek en filosofie 
waardoor je contact gaat maken 
met je binnenwereld. Mandala-
tekenen geeft mij rust, ontspan-
ning, blijheid, dankbaarheid en 
acceptatie”.
Marleen vervolgt: ”Mandalate-
kenen is niet prestatiegericht en 
het doen alleen al is een cadeau 
aan jezelf. Een mooie mix tussen 
je binnen- en buitenwereld. Van-
uit mijn beroep als lerares cou-
peuse heb ik 25 jaar les gegeven 
aan mijn eigen modevakschool. 

Iedere vijf jaar ben ik steeds be-
gonnen met nieuwe ontwikke-
lingen, ook om niet in een sleur 
te raken.
Een van deze ontwikkelingen 
was het gaan schilderen in mijn 
38ste levensjaar. In deze tijd be-
gon ook het zoeken naar de zin 
van alles. In mijn belevenis was 
de stap tussen schilderen met 
naald en draad of met kwast en 
verf niet zo groot.

Kunstenaarschap
Ik heb schilderles genoten bij Jan 
van der Hijden en Jo van den 
Brand. Ook heb ik de academie 
voor beeldende kunst in Maas-
mechelen gevolgd. In 2004 ben ik 
gestopt met de modevakschool 
en begonnen met mijn nieuwe 
passie Galerie / Atelier CinSen 
Art. CINSEN staat voor Creativi-
teit, Inspiratie, Natuur, Schoon-
heid, Eenvoud en Navigatie.
Om in het gedachten goed van 
de Duitse beeldhouwer Joseph 
Beuys te blijven, dat ieder mens 
kunstenaar is en dat kunst alleen 
van belang is voor zover zij bij-
draagt aan de ontwikkeling van 
het bewustzijn. U bent van harte 
uitgenodigd om tijdens de ope-
ningstijden van de winkel deze 
expositie te komen bewonderen”. 

Uniek koffieconcert in 
Toeristenkerk Gulpen

GULPEN - Het is weer zover… In 
de knusse zaal van Toeristen-
kerk Gulpen (Rosstraat 5) wordt 
op zondagmiddag 17 april een 
sfeerrijk koffieconcert gehouden. 
Aanvang: 15.00 uur! Presentatie 
is in handen van Arthur Nijs-
ten die met trots de volgende 
muzikanten zal aankondigen: 
Aleksander Wilgos (gitaarvirtu-
oos) & Michal Buczkowski (vi-
oolgigant). Meer informatie over 
de muzikanten is beschikbaar op 
hun websites. michalbuczkows 
ki.com http://www.chopin.edu.
pl/en/people/aleksander-wilgos/
Entree: vrije gave. 

Midweektocht  
20 april 2016 Gulpen

GULPEN - Op woensdag 20 april 
wordt weer de maandelijkse 
Midweektocht georganiseerd. 
Startplaats: Café Paddock, 
Dorpsstraat 13 te Gulpen
Starttijd 5 km v.a. 9.00-14.00u./10 
km v.a. 8.00-14.00u./15 km v.a. 
08.00-13.00u. Sluiting 17.00u.
Info: www.veldlopersgulpen.nl
info@veldlopersgulpen.nl
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PASSION4MUSIC 2016: 

Muziek voor  
hart en geest
HEERLEN - Op zondag 17 april 
2016 spelen twee Limburgse top-
harmonieën weer in het Parkstad 
Limburg Theater in Heerlen. De 
Koninklijke Philharmonie Bo-
choltz en de Koninklijke Har-
monie van Thorn slaan de han-
den opnieuw ineen om voor u 
een prachtig dubbelconcert neer 
te zetten op de planken van de 
Heerlense schouwburg, met mu-
ziek voor hart en geest.
Onder leiding van Matty Cilis-
sen opent Bocholtz het jaarlijk-
se Passion4Music-concert met 
haar triomfantelijk klinkend 
programma. De bombastische 
Festival Ouverture van Dmitri 
Sjostakovitsj luidt de eerste helft 
van het concert in met Russische 
klanken van een virtuoos orkest. 
Sidus, van Thomas Doss, kijkt 
op naar de hemel en fantaseert 
over de mysteries van het heelal. 
Stephen Melillo heeft van zijn 
persoonlijk devies een rap, uit-
dagend, hymnisch en bovenal 
Amerikaans werkje gemaakt: 
Godspeed!
Na de pauze neemt Norbert 
Nozy, de dirigent van de Konink-

lijke Harmonie van Thorn, de 
baton over. Het eerste werk, Ce-
rebral Vortex, werd speciaal ge-
componeerd door Øyvind Moe 
voor de Noorse Musikkforenin-
gen Nidarholm, voor het WMC 
in 2009, een werk dat de fluïde 
gedachtenstromen in ons brein 
vertaalt naar muziek. De Vierde 
Symfonie van David Maslanka is 
een sterk afwisselend, groots mu-

ziekwerk, waarin elk instrument 
goed tot zijn recht zal komen, 
in zowel virtuoze loopjes als in 
ingetogen koralen. Passion4Mu-
sic 2016 zal worden afgesloten 
met Maurice Ravels schitterende 
Daphnis et Chloé: een impressi-
onistisch schilderij van een zons-
opgang, een prachtige, heuvel-
achtige en bosrijke natuur met de 
liefde van het herdertje Daphnis 

en het herderinnetje Chloé. Op 
zondag 17 april, om 20.00 uur, in 
het Parkstad Limburg Theater te 
Heerlen kunt u van dit fantasti-
sche programma genieten in de 
intieme LIMBURGzaal. Kaarten 
zijn verkrijgbaar voor € 15,00 
aan de kassa en bij de gebruike-
lijke voorverkoopadressen voor 
€ 12,50. Graag verwelkomen wij 
u dan.
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De Ray-Ban partner voor het Heuvelland
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Nieuws van De noabere va viele

Cementfabriek
Een van de vele activiteiten die de heemkun-
dekring uit Vijlen verricht is het opknappen 
van historisch waardevolle landschapsele-
menten in Vijlen. De werkgroep "restaura-
tie monumenten" heeft na de opknapbeurt 
van het pomphuisje aan "`t Kunninkske" nu 
aandacht geschonken aan de ruïnes van de 
cementfabriek. Bedoeling was om de ergste 
wilgroei op de ruïnes te verwijderen om deze 
te sparen en het aanzicht te herstellen. In sa-
menspraak met de grondeigenaar is bepaald 
welke struiken en planten het beeldmerk van 
de overblijfselen van de cementfabriek aan-
tasten rekening houdend met de waardevolle 
biotoop ter plekke. Ook is er aandacht ge-
schonken aan het zo belangrijke voedsel voor 
het bijenvolk dat op enkele meters afstand 
een onderkomen heeft. Nadat in onderling 
overleg bepaald was hoe de klus geklaard zou 
kunnen worden hebben de heren Kusters 
(Noabere va Viele) en Hendriks (grondeige-
naar) met enkele dorpsgenoten de handen 
uit de mouwen gestoken en is een mooi stuk-
je Vijlen de komende jaren weer in haar volle 
glorie te bewonderen.

Streekwinkel
Beppie en Jack Schins hebben hun buurt-
winkel naast de kerk omgetoverd in een nos-
talgische stek voor de verkoop van streek-
producten. Zij hebben heemkundekring De 
Noabere va Viele aangeboden om over een 
gedeelte van deze winkel (en etalage) te kun-
nen beschikken. Deze prachtige geste hebben 
"De Noabere" met beide handen aangegre-
pen en na ampele overwegingen is als eerste 
expositie het thema "Der Brand va Bellent" 
gekozen. Naast oude foto`s en verhalen zijn 
ook diverse attributen van kapelaan Schlei-
den, de schrijver van genoemd toneelstuk, te 
bewonderen. Naast de wisselende thema's zal 
er ook materiaal van De Noabere gepresen-
teerd worden en kan men zich ter plekke in-
schrijven als lid, de verschillende lopende ac-
tiviteiten bekijken of een exemplaar van het 
jaarboek (indien voorhanden) bemachtigen. 
Mede namens de familie Schins nodigen wij 
u van harte uit om vrijdags en zaterdags eens 
binnen te wippen en te genieten van het ver-
leden, het heden en van heerlijke producten 
uit onze eigen omgeving.
NB: De jaarboeken 1 en 3 zijn waren uitver-
kocht maar zijn binnenkort weer beschikbaar.

Op dinsdag 19 april een uitge-
breide lezing over wat chiroprac-
toren voor patienten met rug- en 
nekklachten kunnen doen, waar-
bij de gasten tijdens de lezing 
gevraagd wordt, om actief mee 
te doen en leren hoe je rug- en 
nekklachten kunt voorkomen.
We hopen op een goede op-
komst, niet leden ook welkom.
Aanvang 19.30 uur in de Rode 
Beuk.

afdeling Simpelveld

Voedsel- en Zeep-
pakkettenactie 2016

BOCHOLTZ - Ook dit jaar heeft de 
Brede Basisschool Bocholtz weer 
besloten om een voedsel- en 
zeeppakkettenactie te houden 
voor de noodlijdende bevolking 
van een dorp in het westen van 
Roemenië.
Het bestuur en medewerkers van 
Stichting Ormus bedanken de 
directeur, leerkrachten, kinderen 
en natuurlijk ook hun ouders 
voor het belangeloos delen van 
geld en goederen. Er werden in 

totaal liefst 14 volle dozen voed-
sel en 12 volle dozen  met zeep-
producten bijeen gebracht.
Het steeds terugkomen met 
hulpgoederen van Stichting Or-
mus naar deze gemeente heeft 
ertoe geleid dat de levensom-
standigheden verbeterd zijn en 
dat de menselijke waardigheid 
langzaam maar zeker toeneemt.
Ook de Brede Basisschool Bo-
choltz steunt dit prachtige doel, 
wetende dat het voor de per-
soonlijke groei van kinderen heel 
belangrijk is dat men op jonge 
leeftijd al leert te delen.
Op deze wijze tracht Stichting 

Ormus en haar donateurs een 
“warmte” te verspreiden die 
uiteindelijk leidt tot een gro-
tere eenheid tussen de mensen 
onderling.

Kleintjes

Tuin onderhoud  
Sander Hesterman

alijd de scherpste prijs 
Tel.: 06 50 12 88 88

Kleintje! Mail info@tmdesign.nl
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Infomatiebijeenkomst 
'De hoeskamer 
van Viele'

VIJLEN - Na veel overleg en gere-
gel is het dan zover. Donderdag 
14 april starten we het huiska-
merproject in het jeugdgebouw, 
Vijlenberg 151. Met ondersteu-
ning van een aantal vrijwilligers, 
de vrijwilligerscentrale en de 
gemeente Vaals hebben we het 
project mogelijk kunnen maken.
“De hoeskamer van Viele” is 
bedoeld voor alle mensen van 
Vijlen, die het leuk vinden om 
op een laagdrempelige manier 
anderen te ontmoeten op een 
wekelijks terugkerende mid-
dag. De huiskamer is een plek 
waar mensen elkaar ontmoeten 
en gezelschap houden of samen 
iets doen. Het deelnemen is niet 
leeftijdsgebonden.
Graag nodigen wij alle be-
langstellende uit op donder-
dagmiddag 14 april 2016, van 
14.00-16.30 uur om gezellig en 
ontspannen met elkaar onder 
het genot van een kopje koffie, 
thee of fris met gebak met elkaar 
in gesprek te gaan over hoe we 
invulling geven aan de hoeska-
mer. Deze eerste bijeenkomst is 
bedoeld om u zoveel mogelijk 
te informeren en uw wensen te 
verzamelen. 
Daarna zullen wekelijks een aan-
tal vrijwilligers elke vrijdagmid-
dag beginnende op 22 april van 
14.00-16.30 uur u graag ontvan-
gen. U kunt dan onder het genot 
van een kopje koffie, thee of fris-
drank een praatje maken of een 
spelletje doen of iets doen wat u 
leuk vindt. 
Wij zien u graag op donderdag-
middag 14 april om 14.00 uur in 
het jeugdgebouw.

Swobs: Blijf vitaal  
en wandel mee

BOCHOLTZ - Blijf vitaal en wandel 
iedere 3e dinsdag van de maand 
mee, dinsdag 19 april a.s. 

Ger Vliegen heeft 12 prachtige 
wandelingen van 2 uur rond Bo-
choltz uitgezet. Iedereen kan gra-

tis meewandelen in gewoon tem-
po. En de wandelingen gaan bij 
alle weersomstandigheden door. 

Gestart wordt om 13.30 uur bij 
Op de Boor, Wilhelminastraat 19 
Bocholtz.
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Bij ons kunt u ook terecht  
voor verschillende arrangementen  

voor complete styling van  
uw haar, nagels en visagie!

Markt 19a - 6369 AH Simpelveld

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

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

Bami
500 gr. € 2.98

VLEESWAREN

Boterhamworst 100 gr. € 0.99
Geb. fricando 100 gr. € 1.39
Gevulde rollade 100 gr. € 1.10
Achterham 100 gr. € 1.99

Onze 
aanbiedingen: 
van din. 12 april 

 t/m zat. 19 april

Kant & klaar

Goulash
500 gr. € 5.75

Zuurvlees
500 gr. € 5.75do. / vr. / za. aanbieding 

di. / wo. aanbieding 

VERS VLEES

Runderpoulet 500 gr. € 4.95
Malse Runderlappen 500 gr. € 5.75
Div. Schnitzels 500 gr. € 5.25
Shoarma of Gyros 500 gr. € 4.50

Bretons gehakt of braadworst 

per kilo € 4.98
Steelkarbonade

500 gr. € 4.25

Penne al Forno
per bakje € 2.98

De Sjutse van de 
Bôcheserhei  
125 joar jonk!

BOCHOLTZ - De kruisboogschut-
terij van de Bocholtzerheide (of-
ficieel K.E. Kruisboogschutterij 
Sint Henricus Bocholtzerheide 
1891) bestaat dit jaar 125 jaar. De 
Sjutse is één van de vier nog be-
staande authentieke kruisboog-
schutterijen in Nederland. 
Van 8 t/m 11 juli staat er een 
feestpaviljoen op de Bocholtzer-
heide, naast de “sjutsewei”. Het 
programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 8 juli: ’s middags, Senio-
ren Stimmungs party met Arena-
artiesten, Duo Royal, Onkel The-
odor, Spatzen Willy , RonnyRon 
en Piet Godschalk. ’s Avonds, 't 

Fes jeet los met o.a. Solid, Dizco-
ver en DJ Rudi Feral
Zaterdag 9 juli: Optocht naar de 
kerk, H. Mis, Koningsvogelschie-
ten, Willem Tell tocht, Uitzicht-
kraan en ’s avonds Hüttenabend 
met Die Jungen Zillertaler
Zondag 10 juli: Optocht, vaart 
in hete luchtballon, en vanaf ’s 
middags 15.00 uur Sjutse Weie-
fes met de Eiserbach Muzikanten 
en de Keidorfmusikanten
Maandag 11 juli: V'r sjisse d'r 
voggel aaf, met o.a. Beppie, Er-
win, Big Benny en Cat Ballou.
De entreekaarten zijn niet al-
leen bij de voorverkoopadressen, 
maar ook digitaal (via onze web-
site www.125jaarhenricus.nl) 
te verkrijgen. De voorverkoop-
adressen worden binnenkort be-
kend gemaakt.

D'r Huuppe Kloep

EYS - Zondag 3 april kon de Eyser 
Huuppe Kloep de jeugd weer een 
financieel steuntje geven.
Zoals elk jaar wordt de opbrengst 
van het Jeu de Boules-toernooi 
om toerbeurten verdeeld onder 
jeugdvereningen / afdelingen. 
Deze keer waren de gelukkigen:
jeugdharmonie St. Aghtha, 
jeugdafdeling Zwart-Wit '19, de 
misdienaars van de eigen pa-
rochie en basisschool Klavertje 
Vier.
Dit jaar werd gekozen om hier 
een 5e vereniging aan toe te voe-
gen nl. het jubilerende (70 jaar!) 

kinderkoor. De Huuppe Kloep 
dankt deze verenigingen voor 
hun inzet voor de Eyser jeugd en 
hoopt dat ze hier nog lang mee 
door zullen gaan.
Deelnemers en toeschouwers 
worden bedankt voor hun komst 
naar het toernooi waardoor ze 
deze geste jaarlijks kunnen doen 
en hopen iedereen weer te zien 
op ons volgende toernooi op 2 
april 2017. Voor een gezellige, 
sportieve middag voor het goede 
doel. Sponsoren en vrijwillegers 
worden natuurlijk bedankt voor 
hun bijdrage en inzet waardoor 
dit toernooi georganiseerd kan 
worden.

Lotty's grenstochten
RYCKHOLT - zondag 17 april ryck-
holt wordt er weer een wande-
ling georganiseerd door Lotty 

Reintjens. Vertrekplaats: eetkaf-
fee Riekelt, Rijksweg, 6247 AN 
Ryckholt. Aanvangstijd 10.00 
uur. Afstand ongeveer 13 km. 
Prijs € 5,--. Info: 06-51501725.
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Swobs: Senioren+ 
voorjaarswandelingen

SIMPELVELD - Doe mee met de 
schitterende senioren voorjaars-
wandelingen! Iedereen die graag 
wandelt kan deelnemen. We 
wandelen met een aangepast 
tempo voor senioren, de tijds-
duur is ruim 1 uur en er is vol-
doende begeleiding. Vanaf april 
weer elke 1e en 3e woensdag van 
de maand. (woensdag 20 april)
Vertrek 9.45 uur vanaf Grand 
cafe “De Rode Beuk” in de 
Kloosterstraat te Simpelveld. 
Voor de organisatie zorgen Henk 
Ghijsen en Harry Steinbusch. 
Gerda Heckmans gaat als EHBO 
– begeleidster mee. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze wan-
delingen. Natuurlijk zijn ook 
deelnemers uit Bocholtz van 
harte welkom!

Zonnebank kuur 10x 50,00 euro

Combineer de zonnebank kuur met een scrubmassage  
om de dode huidcellen te verwijderen 25,00 euro

Wilt u een paar kilo kwijt voor de zomer: Volg dan een afslank kuur 
in onze Physiotherm infrarood cabine, mogelijk in combinaie 
met een dagelijkse gezonde shake van Juice plus+ complete. 

Bel voor meer informaie: 06-13500401
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.massageprakijkernes.nl

It is Time to Relax!!!!!

Kloosterstraat 12   Simpelveld   06-33742669 / 06-13500401   
www.massageprakijkernes.nl

Wij zijn op zoek naar werkstudenten:

bedieningen afwas
Ben jij 17 jaar of ouder en wil jij een aantal uren werken  

in het weekend, vakantieperiode. 
Ben je net klaar met de studie? 

Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Werken in een gezellig en jong team met lexibele werktijden, 
zodat je toch kunt leren of op stap kunt gaan.

Wil je meer weten over ons bedrijf,
kijk dan op www.gerardushoeve.nl

Leuke collega’s, een goed salaris en reiskosten is gegarandeerd!

Restaurant Gerardushoeve
Julianastraat 23 te Epen   |   Tel.  043-4551722

restaurant@gerardushoeve.nl
Judith & Eugene Vaessen

Nieuws van dansgroep 
Sensation Mechelen

MECHELEN - Zondag 3 april heeft 
Dansgroep Sensation gedanst op 
het danstoernooi van DV Eu-
phoria in de Rips. Mette Goos-
sens behaalde een 1ste plaats en 
Naomi de Jong werd 2de. Voor 
Dayenne Jahae was er een 5de 
plaats. In de Ere Divisie junioren 
was er ook een 1ste plaats voor 
Sensation. Melina Bosch werd 
1ste en Benthe Ramakers was Wereldmuziekfestival 4

van start in Wittem

WITTEM - Dit voorjaar houdt het 
CultuurFonds Wittem voor de 
vierde keer een Wereldmuziek-
festival. Voor de opening van dit 
festival zorgt op vrijdag 22 april 
het ensemble Ti-an-Guis, dat 
twee jaar geleden ook al zeer suc-
cesvol was in Wittem. Ti-an-Guis 
betekent ‘open markt’, een plek 
vol met kleuren, geuren en sma-
ken. Die verschillende kleuren en 
smaken wil Ti-an-Guis tijdens 
het concert in de Kloosterbiblio-

goed voor de 3de plaats, ondanks 
haar blessure! Na deze knappe 
start was er ook voor de S-Kidz 
weer een 1ste plaats. Na de prijs-
uitreiking van de junioren was 
het de beurt aan de jeugd en 
hoofdklasse. Kyra Frijnts be-
haalde een verdienstelijke 2de 
plaats. Samira Pleijers mocht 
ook de beker voor de 1ste plaats 
in ontvangst nemen. Voor Lisette 
Duijsings was er een 3de plaats in 
de Ere Divisie. Met een knappe 
2de plaats voor de S-Dance werd 
de dag geweldig afgesloten. Nu 

op naar volgende week waar de 
Mechelse Dansgroep deelneemt 
aan het toernooi van Dance Ac-
tion in Odiliapeel. De week erna 
is het Nederlands Kampioen-
schap in Overloon, waar hope-
lijk het succesvolle seizoen mooi 
kan worden afgesloten. Op 4 en 5 
juni zal het Europees Kampioen-
schap plaatsvinden in het Duitse 
Eschweiler. Dus er staan span-
nende weken voor de boeg!

theek Wittem nadrukkelijk laten 
horen aan de bezoekers. Zange-
res Lovorca begeleidt het publiek 
daarbij op een reis door Zuid-
Amerika, Afrika, Europa en Azië. 
De muziek varieert van emoti-
onele liederen tot opzwepende 
ritmes. De eigen interpretatie 
krijgt vorm door de verschei-
denheid aan ritmes, een subtiele 
instrumentatie en een zeer sterke 
zangstem. het vierkoppige en-
semble bestaat uit muzikanten 
uit Kroatië, Mexico, Venezuela 
en Amerika. Het concert begint 
op vrijdag 22 april om 20.00 uur 
in de Kloosterbibliotheek Wit-
tem. Kaarten kunnen worden 
gereserveerd via de receptie van 
Klooster Wittem (043-4501741) 
en via CultuurFonds Wittem (Jef 
Brauers, 043-8513101).
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Paul Gerards Trio  
in Wahlwiller

WAHLWILLER - Het compacte Pan-
dora Podium te Wahlwiller pre-
senteert een jazzconcert op za-
terdag 16 april. Het Paul Gerards 
Trio improviseert op onverslijt-
bare, niet meer zo vaak te horen 
jazzklassiekers naast catchy, ei-
gentijdse thema’s, in een bewer-
king voor gitaartrio.
Gitaar, contrabas en drums wor-
den, bij gelegenheid, aangevuld 
met een gastsolist naar smaak.
Paul Gerards (gitaar), docent 
gitaar aan muziekschool Kumu- lus Maastricht, studeerde zowel 

klassieke gitaar als jazzgitaar aan 
het conservatorium in Maas-
tricht. Later volgde hij lessen bij 
o.a. Anton Goudsmit en Garris-
son Fewell. Mede daardoor is hij 
een veelgevraagd sessiemuzikant 
met inmiddels een indrukwek-
kende lijst van optredens in rock, 
funk, soul, fusion en jazz groe-
pen. Naast zijn trio vormt hij een 
duo met de Duitse pianist Frank 
Ollertz.

Pandora Podium
Zaterdag 16 april
Aanvang: 20.30 uur
Entree: 10 euro
Locatie: Oude Baan 21 te 
Wahlwiller
Resereveren gewenst via tele-
foonnummer: 06-11853041 of 
via: www.pandorapodium.nl
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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 Asperges

Wij serveren ook 

streekgerechten zoals

Stoofpotje van konijn 

op Limburgse wijze

Speenvarken met 

Limburgse mosterdsaus

Zuurvlees

Limburgse gerookte forel 

met mierikswortelsaus

Plankje met streekkazen

Rommedou (sinkkaas)

Limburgs plankje

www.vijlerhof.nl                   

043-3061710

GEVRAAGD 
VAKANTIE- en/of WEEKENDHULP  

om ons team te komen versterken  
voor een cafetaria in Simpelveld. 

info: 06-54 97 10 54 of 045-544 34 64

Ensemble Harry Ries 
toont zijn trombones

WITTEM - Het Trombone-ensem-
ble Harry Ries gaat op vrijdag 15 
april tijdens een concert in de 
Kloosterbibliotheek Wittem zeer 
uiteenlopende soorten trombo-
nes inzetten. Het kwartet speelt 
op deze concertavond muziek 
uit verschillende tijdsperioden 
en daarbij maken de muzikanten 
voor elk ander tijdvak gebruik 
van andere soorten trombones. 
Zo wordt er gespeeld op de so-
praan-, alt-, tenor- en bastrom-
bones. Het programma vermeldt 
onder meer werken van Josquin 
des Prez (renaissance), Giovanni 
Gebrieli (barok), Anton Bruck-
ner (romantiek) en Herbert No-
bis (twintigste eeuw).
Het voornaamste verschil tussen 
de instrumenten bestaat hieruit, 
dat de beide in elkaar geschoven 
buizen - waaruit een trombone 
bestaat – oorspronkelijk veel 
dunner (dus niet korter) waren 
dan bij de moderne trombone. 
Ook de beker van het instrument 
en het mondstuk vertonen kleine 
verschillen. Het gevolg daarvan 
is dat de klank heel verschillend 
is: bij de oude muziek is die bij-
voorbeeld beduidend zachter en 
intiemer dan bij het moderne 
instrument. Aan het concert in 
de Kloosterbibliotheek Wittem 
(aanvang 20.00 uur, entree 13 
euro) wordt ook meegewerkt 
door enkele gastmuzikanten: ba-
roktrompettiste Anna Freeman 

en organist Hans van Dijk.
Kaarten kunnen worden gereser-
veerd via de receptie van Kloos-

ter Wittem (043-4501741) en via 
CultuurFonds Wittem (Jef Brau-
ers, 043-8513101).

Inloopdagen  
voor mantelzorgers  
in de maand april

SIMPELVELD - Het Steunpunt 
voor Mantelzorgers organiseert 
maandelijks inloopbijeenkom-
sten. Mantelzorgers en zorgvrij-
willigers kunnen er onder het 
genot van een kopje koffie hun 
verhaal vertellen of juist de zor-
gen even van zich afzetten. Aan 
de bijeenkomsten is maandelijks 
een thema gekoppeld. Voor deze 
maand: Vergroten netwerk

Het belang van een goed net-
werk. Gastspreker is Alieske 
Dam. Zij komt uitleg geven over 
inlife. Inlife is een persoonlijk so-
ciaal netwerk voor mensen met 
dementie en hun omgeving.
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl
Telefoonnummer: 045-2114000. 
info@mantelzorgparkstad.nl

Simpelveld:
Datum: 13 april.
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: De Rode Beuk, Kloos-
terstraat 57, Simpelveld
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WDZ/Sp.'25 - S'veld F2 10:00
S'veld F3 - Gr.R./ Vijlen F3 09:30
Langeberg MB1 - S'veld MB1 15:00
zondag 17 april
RKHBS 2 - S'veld 2 11:00
S'veld 3 - RKTSV 2 10:00
S'veld VR1 - Keer VR1 10:00

Uitslagen
12-0 Eijsden B1 - S’veld B1G
2-2 Sporting Heerlen - S’veld C1G
0-3 S’veld D1 - Leonidas- W D1
2-3 Jekerdal E3 - S’veld E1
1-6 SVB/V’daal E4G - S’veldE3G
0-2 RKASV F1 - S’veld F1
1-1 S’veld F2 - Geusselt Sport F1
1-0 Meerssen F4 - S’veld F3
0-3 S’veld 1 - Scharn 1
2-2 S’veld 2 - FC Hoensbroek 2
6-0 WDZ 4 - S’veld 3
2- RKSVB VR 1 - S’veld VR1

Simpelveld 1 - Jong Roda JC
Donderdag 14 april a.s. speelt 
het eerste elfal van SV Simpel-
veld een oefenwedstrijd tegen 
Jong Roda JC. De wedstrijd start 
om 20.00 uur en wordt gespeeld 
op het sportcomplex van SV 
Simpelveld.

uit de regio!s p o r t n i e u w s

Programma
Zondag 17 april
1e: VV Hellas - WDZ 14.30u
2e: GSV'28 - WDZ  11.00u
3e: WDZ - SV Nijswiller 2 10.00u
4e: Groene Ster 3 - WDZ  13.00u
5e: WDZ - RKMVC 3 12.30u

Uitslagen
1e: WDZ - Leonidas-W  gest.
2e: WDZ - UOW '02  0-0
4e: WDZ - SV Simpelveld 3 6-0
5e: Eikenderveld 2 - WDZ 3-2

 rkvv WDZ

Programma
Zaterdag 16 april
A1: WDZ/Sp. - R.Gr./Vijlen  15.00u
B1: WDZ/Sp. - Bekkerveld 12.00u
B2: WDZ/Sp.'25 - Bunde 14.30u
C1G: UOW '02 - WDZ/Sp. 13.00u
C2: WDZ/Sp.'25 - Jekerdal 13.00u
D1: SVME/Or.B. - WDZ/Sp. 11.00u
D2: WDZ/Sp. - Wijn/Minor  11.30u
D3: Geuldal - WDZ/Sp.'25 10.30u
E1: WDZ/Sp.'25 - VV Hellas  10.30u
E2: Chèvremont - WDZ/Sp. 11.00u
E3G: Partij/MVC - WDZ/Sp. 09.00u
F1: WDZ/Sp.'25 - Scharn F2 10.00u
F2G: WDZ/Sp.'25 - S'veld 10.00u
F4: WDZ/Sp.'25 - Eijsden F5 09.30u
MP1: WDZ/Sp.'25 - Bunde  09.00u
MP2: WDZ/Sp.'25 - Bunde  09.00u
MP3: S'veld - WDZ/Sp.'25 09.30u
MP4: S'veld - WDZ/Sp.'25 09.30u

Uitslagen
B1: SV Geuldal - WDZ/Sp.'25  0-6
B2: RKHSV B3 - WDZ/Sp.'25  2-0
C1G: WDZ/Sp.'25 - Haslou  1-0
C2: FC Gulpen - WDZ/Sp.'25  2-3

 WDZ/Sp.cl.’25 jeugd

Programma:
Zaterdag 16 april:
Vet: Sp.cl.'25- Schaesberg 17.00u
G: Sp.cl.'25 - RKHSV  12.30u
Zondag 17 april:
3e: RKTSV -Sp.cl.'25 12.00u
4e: Sibbe- Sp.cl.'25 12.00u

Uitslagen:
Vet: Heksenberg - Sp.cl.'25 0-12
1e: Heer - Sp.cl.'25 1-0
2e :vv Hellas -Sp.cl.'25 5-2
3e: Sp.cl.'25 – Eikenerveld 1-3
4e: Sp.cl.'25 - RKSVB 2-5
Vr: RKHBS- Sp.cl.'25 0-2

 Sportclub’25

C3: WDZ/Sp.'25 - RKVVL C4 3-1
D1: WDZ/Sp.'25 - SV Meerssen  0-1
D2: Daalhof - WDZ/Sp.'25  0-4
D3: WDZ/Sp.'25 - HSV/Heeg  1-0
E1: Walram - WDZ/Sp.'25 4-1
E2: WDZ/Sp.'25 - UOW'02 E4G 6-0
E3G: Minor/Wijn - WDZ/Sp. 0-14
F1: RKHSV - WDZ/Sp.'25  0-8
F2G: SV Hulsberg - WDZ/Sp.'25 0-1
F3: WDZ/Sp.'25 - Daalhof  1-1
F4: Wijn/Minor - WDZ/Sp.'25 0-1
MP1: Walram - WDZ/Sp.'25 2-4/5-0
MP2: Walram - WDZ/Sp.’25 3-4/5-0

Sponsor- en vrijwilligers-
avond SV Simpelveld
Zoals al vele jaren gebruikelijk 
wil het bestuur van SV Simpel-
veld haar sponsoren en vrijwil-
ligers bedanken voor hun inzet 
als vrijwilliger en/of financiële 
ondersteuning. Het bestuur wil 
haar sponsoren en vrijwilligers, 
graag met introducé, persoonlijk 
begroeten tussen 20.00 en 20.30 
uur op vrijdag 15 april 2016.
Een van de vaste onderdelen is de 
spreker van de dag. Dit jaar heb-
ben wij Hub de la Haye kunnen 
“strikken”; een rasechte Simpel-
veldenaar, oprichter en eigenaar 
van Highlite International B.V. 
die, met veel vallen en opstaan, 
van zijn hobby zijn beroep ge-
maakt heeft en wat uiteindelijk 
heeft geleid tot een bedrijf met 
164 medewerkers en vestigingen 
in diverse landen. 
De mensen die een uitnodiging 
voor deze avond op 15 april heb-
ben ontvangen worden verzocht, 
indien ze dit nog niet gedaan 
hebben, alsnog te reageren via 
leniejos@ziggo.nl. 
Wanneer je als vrijwilliger of 
sponsor geen e-mail hebt ont-
vangen, dan kan het zijn dat wij 
geen of een foutief e-mailadres 
van je hebben. Wij vragen je in 
dit geval een e-mail te sturen 
aan leniejos@ziggo.nl zodat we de 
uitnodiging alsnog kunnen mai-
len en het e-mailadres kunnen 
aanpassen!

Programma
donderdag 14 april
Groene Ster 3 - S'veld 3 19:45
zaterdag 16 april
Zw.W./ S'veld A1 - De leeuw 13:00
S'veld B1G - ASV/Geusselt/W.  14:00
S'veld C1G - LHC C1 14:00
RVU D1 - S'veld D1 11:30
S'veld E1 - De Heeg E1 11:30
S'veld E3G - Hellas E2G 09:30
RKVVL E8M - S'veldE4M 09:30
S'veld F1 - RKHSV F1 09:30

 sv Simpelveld

 hv Olympia

Uitslagen
Zaterdag 9 april
Esia/Adio DB1 - Olympia DB1 6-16
Zondag 10 april
Handbal Venlo/Eksplosion ’71 DA2 

– Olympia/Juliana DA1 22-11
Esia DS1 - Olympia DS1 18-15

HV Olympia Kampioen!
Handbal verenig Olympia heeft 
dit jaar dubbel feest. Zowel de D 
als de C- jeugd zijn als eerste ge-
eindigd in de competitie.
De D-jeugd wist het kampioen-
schap 2 weken geleden al veilig 
te stellen door een ruime voor-
sprong op de nummer 2 en een 
overwinning op Margraten.  De 
allerlaatste wedstrijd werd ook 
gewonnen en dat betekent dat ze 
zich ongeslagen kampioen mo-
gen noemen. 
De C-jeugd moest afgelopen 
weekend tegen de concurrent 
Zwart-Wit uit Oirsbeek aantre-
den. Beide teams hadden een 
overwinning nodig om kampi-
oen te worden. De sporthal was 
goed gevuld met enthousiaste 
supporters.  Na een hele mooie 
en spannende wedstrijd met een 
eindstand van 13-9  was het een 
feit: ook de dames C mogen zich 
kampioen noemen! Een super 
prestatie van onze jeugd! Na af-
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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

Nederlands 
kampioenschap 
dansbond S.V.D. 

LEMIERS - Zondag 3 april vond 
in Bergeijk (Noord Brabant) 
het Nederlands Kampioenschap 
Show & Garde dans 2016 onder 
supervisie van het S.V.D. plaats. 
Sanne Merkelbach uit Lemiers 
behaalde in de categorie Solo 
Garde Senioren een prachtige 
3de plaats. Sanne is dansma-
rieche van C.V. de Öss uit Eys. 
Ze nam deel aan het NK met 
Dansvereniging Dancing Stars 
uit Valkenburg, die aangesloten 
is bij het S.V.D. De kwalificatie 
toernooien voorafgaande aan 
het kampioenschap waren door 
de nek aan nek race in deze ca-
tegorie zeer spannend. Sanne 
behaalde respectievelijk een 1ste 

, een 2de , een 4de , een 2de en 
een 3de plaats. C.V. de Öss, D.V. 
Dancing Stars en haar trainer 
wensen Sanne proficiat met dit 
mooie resultaat. 

Reumafonds bedankt 
Simpelveld en Bocholtz

SIMPELVELD - Het Reumafonds 
bedankt alle collectanten en in-
woners van Simpelveld voor de 
grote inzet en bijdrage aan het 
prachtige resultaat van de col-
lecte van 2016. Er is dit jaar  
€ 911,14 opgehaald tijdens de 

collecteweek. Met dit geld kan 
het fonds nog meer onderzoek 
doen naar behandelmethoden 
en medicijnen om reuma te 
bestrijden.
In Bocholtz bedankt het Reuma-
fonds weer alle vrijwilligers die 
hebben gecollecteerd en dankt 
ook iedereen voor de geldelijke 
bijdrage, de totale opbrengst in 
Bocholtz € 673.21.
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k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n
WAHLWILLER

Parochie H. Cunibertus 
Zondag 17 april
11.00 uur: Voor Feike van de 
Waarsenburg. Voor Mieke 
Mertens. Voor Keti Jaspers-
Vanhommerig. Voor Elly 
Thewissen en de ouders 
Thewissen-Schins. De gezangen 
worden verzorgd door Vocaal 
Ensemble Donna Voce o.l.v. 
Hans Geerkens.

Woensdag 20 april
9.00 uur: Voor de parochie.

NIJSWILLER

Parochie St. Dionysius 
Zaterdag 16 april 
19:00 uur: H. Mis. Het kerkelijk 
zangkoor St. Caecillia zal deze 
Eucharistieviering muzikaal 

opluisteren. Voor Gerda 
Hagen-Debije. Voor Mariëtte 
Ruyters-Simons en Pieter 
Simons. Voor ouders Delnoy-
Franck. Jaardienst voor ouders 
Leo Weijenberg en Maike 
Weijenberg-Pleijers.

HEUVELLAND

Protestante Gemeente
Op zondag 17 april is er 
om 10:00 uur een viering in 
de Toeristenkerk in Gulpen 
(Rosstraat 5). In deze dienst 
zullen drie kinderen worden 
gedoopt. Voorganger in deze 
dienst is ds. Harrie de Reus. Het 
orgel wordt bespeeld door Ben 
Feij. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool 
en creche voor de allerkleinsten.

Limburgse Windbuks Schut-
ters Bond: Week 20: 10.04
SVK’79-2 - Hubertus/Vijl.1 581-610
T.v.d.Ende/H.Smeets 196 / A.Vleugels 211
Paulus-2 - Paardestal-1     616-626
M.Pelzer/T.Zenden 208 / J.Rouschen 213
Willem-Tell - Revanche-1     637-623
J.Ramakers 214 / D.Westerbeek/A.Kleyngeld 208

Oranje/RWB - Paulus-1 94-617

F.Mans 202 / K.Sintzen 207                  
Expeditus-1 - SVK’79-1 617-620
P.Weber 207 / H.Souren 210
Revanche-2 : Vrij
Hoofdklasse: 1.Paulus-1 11721, 
2.Willem-Tell-1 11395, 3.Revanche-1 
11198, 3.Paardestal-1 11198, 4.Expe-
ditus-1 10902
1ste Klasse: 1.Paulus-2 11491, 
2.SVK’79-1 11111, 3.Hubertus/
Vijlen-1 10915, 4.Revanche-2 10809, 
5.Oranje/RWB-1 10725, 6.SVK’79-2 
10389

We hebben haar mogen begeleiden in haar laatste 

levensdagen. Verdrietig, maar met een mooie herinnering 

aan haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen  

van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma  

en overgrootmoeder

Francisca (Zus) 
ter Voorde-van Beekveld

weduwe van

Jan ter Voorde

Zij overleed, voorzien van de H. Sacramenten,

in de leeftijd van 90 jaar.

 Evert = en Gerard =
Waalwijk: Wilma en Kees van den Berk-ter Voorde

 Susanne

 Ivo en Gina, Luca, Roan, Mads

Simpelveld: Paula en Eric = Meurers-ter Voorde

 Arjen

 Mariëlle en Thuur

10 april 2016

Corr. adres: Molt 22, 6369 BJ Simpelveld

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 

14 april om 11.00 uur in de parochiekerk H. Remigius, 

Pastoriestraat 15 te Simpelveld, gevolgd door de begrafenis 

op de gemeentelijke begraafplaats aldaar.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 

condoleren.

U kunt afscheid nemen van haar in het mortuarium 

Simpelveld, Schilterstraat 1 te Simpelveld, op dinsdag en 

woensdag van 18.00 tot 18.30 uur.

Speciaal woord van dank aan het verplegend personeel 

van zorgcentrum Bocholtz, afdeling Oude Linde, voor de 

liefdevolle verzorging van mam.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,

gelieve deze annonce als zodanig te beschouwen. 

loop van de wedstrijden werden 
de meisjes, jongens, leiders en 
coaches in het zonnetje gezet.  
In de kantine werd het dubbele 
kampioenschap nog gezellig ge-
vierd samen met  familie, vrien-
den en supporters.  

De handbalsport wint op dit mo-
ment behoorlijk aan populari-
teit. Door handbal te spelen, leer 
je bewegen, gooien en vangen. Je 
leert goed om te gaan met een 
bal en je krijgt conditie en reac-
tievermogen. Door slim met el-

kaar samen te spelen en als team 
aan te vallen, te scoren en te ver-
dedigen kom je veel verder dan 
wanneer je dat in je eentje doet. 
Handbal is een teamsport. Dat is 
wat handbal zo leuk maakt!
Ben je ook geïnteresseerd? Kom 
dan eens vrijblijvend naar onze 
trainingen kijken of meteen 
meedoen mag ook! De trainin-
gen zijn op dinsdag- en donder-
dagavond vanaf 17.00 uur in de 
sporthal te Bocholtz.  Exacte trai-
ningstijden per leeftijdcategorie 
en overige informatie (mail-

adressen, telefoonnummers etc.) 
zijn te vinden op onze site 
www.hvolympia.nl. 
Iedereen is welkom!

Lezing over 
zeewateraquaria

GULPEN - Aquariumvereniging 
Terra Collinaria uit Gulpen orga-
niseert een lezing over het zeewa-
teraquarium. Deze lezing wordt 
gegeven door Nick Grosfeld, 
keurmeester van de Nederlandse 
Bond Aqua Terra. Nick laat ons 
zien hoe hij zijn zeewateraquari-
um van maar liefst 4 meter heeft 
gebouwd en ingericht. De lezing 
wordt gehouden bij ROCCA 
Sport & Adventure Landsrader-
weg 13 Gulpen, op vrijdag 15 
april, aanvang 19.30 uur en is 
voor iedereen vrij toegankelijk.

Herdenking 
oorlogsvliegers

GULPEN - Op donderdag 14 april 
om 13.15 uur vindt de herden-
king plaats van de oorlogsvliegers 
die in april 1944 in de Gemeente 
Gulpen-Wittem zijn omgekomen 
bij twee crashes kort na elkaar. In 
de nacht van 23 april stortte in 
het Wagelerbos een bommen-
werper van de Engelse RAF met 
Düsseldorf als doel neer. Op 28 
april kwam bij Cartils een bom-
menwerper neer die het spoor-
wegemplacement in Montzen 
als bestemming had. In het Wa-
gelerbos waren twee dodelijke 
slachtoffers en bij Cartils vijf. De 
leerlingen van het Sophianum 
in Gulpen en de Driesprong te 
Wahlwiller hebben een belang-
rijke plaats in de ceremonie. Zij 
verzorgen voordrachten die zijn 
toegespitst op de tragische ge-
beurtenissen die hebben plaats-
gevonden in de strijd om onze 
vrijheid te herwinnen. De her-
denking die max. een uur duurt, 
is voor iedereen toegankelijk. 

VAALS

VIJLEN

Gezocht 
bezorg(st)ers

043 - 306 17 43
info@drukkerijdeitzenweeren.nl
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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
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De Prinse-road Zumpelveld heet burgemees-

ter Richard de Boer een cheque overhandigd 
van 2.222 euro. Dat geld mag ingezet worden 
voor een maatschappelijk iniiaief. Het idee 
daarvoor moet van burgers zelf komen en ten 
goede komen aan de inwoners van gemeente 
Simpelveld. Liefst iets dat er zonder dit be-

drag niet zou komen. 

In januari won de Prinse-Road een geldbe-

drag van maar liefst € 100.000 euro in de 
Vriendenloterij. Simpelveld heet zoveel voor 
ons betekend, dat wij hier graag iets voor 
terugdoen nu we de mogelijkheid hiervoor 
hebben”.

Stuur ons uw idee

Heet u een goed idee dat een inancieel 
steuntje in de rug kan gebruiken? Dan kunt u 
dat idee tot 1 mei indienen bij de gemeente 
via bestuur@simpelveld.nl 

Geef een goede beschrijving van het maat-
schappelijk iniiaief/project. Maak er een 
begroing bij en vergeet niet uw contactgege-

vens en het rekeningnummer te vermelden. 

Beoordeling ingezonden ideeën

Een afvaardiging van de Prinse-road, burge-

meester De Boer en wethouder Hub Hodinius 

maken in de loop van de maand mei een 

keuze uit de ingezonden voorstellen. Of dat 

één iniiaief wordt, of dat het geld wordt 
verdeeld over meerdere ideeën is ahankelijk 
van wat er wordt ingediend. Het winnende 
idee wordt gepubliceerd in de gemeentebe-

richten. Over de gemaakte keuze(n) kan niet 
gecorrespondeerd worden. De winnende 
inzending moet kunnen aantonen dat het 
project/idee ook daadwerkelijk is uitgevoerd. 

Prinse-road Zumpelveld stelt 2.222 euro 
beschikbaar voor maatschappelijk iniiaief

Zaaknummer Gevonden voorwerp wanneer waar

61495 Huissleutel maart thv. Wijngracht bij tunnel
61512 Armband met steentjes maart Park achter gemeentehuis 

Gevonden voorwerpen
In maart 2016 zijn de volgende voorwerpen 
bij de gemeente Simpelveld in bewaring 
gegeven:

Denkt u de rechtmaige eigenaar te zijn, dan 
kunt u zich ijdens openingsijden melden 
aan de balie in het gemeentehuis.

Zo lang mogelijk eigen baas
Het Gehandicapten Plaform Simpelveld/ 

Bocholtz organiseert een Infobijeenkomst. 
Deze Infoavond is op donderdag 21 april 
2016 in de Rode Beuk aan de Kloosterstraat 

57 in Simpelveld, aanvang 19.00 uur.

Deze keer hebben we gekozen voor de 
thema’s EHBO voor ouderen en Huren in 
Simpelveld, voor nu en later.

Weet u wat u moet doen wanneer uzelf of 
uw partner een linke brandwond heet? Best 
lasig, want kusje erop is lang geleden. Pleis-

ter erop of verband? Koelen en hoe lang? 

Sommige ongevallen of ongelukken in huis 
komen heel vaak voor, andere veel minder. 

Maar toch! Wat kunt u zelf en wat niet? Wat 
is eerste hulp bij ongelukken? We hebben 
de EHBO bij de arm genomen en vonden 
mevrouw Truus Timmers (bestuurslid/docent 
bevolkingszorg bij het Rode Kruis) bereid een 
en ander toe te lichten.

Beter leven begint bij goed wonen. Het is de 
spreuk van de Woning Siching Simpelveld. 
Wat doet een woningsiching? Hoeveel 
woningen beheert de Wss? Welke soorten 
woningen? Wat zou u moeten doen wanneer 

u bijv. vanuit een eigen huis naar een huur-
huis of appartement zou willen of moeten 
verhuizen? De website www.thuisinlimburg.

nl is een verzamelplaats van beschikbare 
woningen en u kunt daar inschrijven om in 
aanmerking te komen voor een huurwoning 
van WSS. Welke voorwaarden stelt men bij 

het toewijzen? Wie kan deze zaken beter 
beantwoorden dan de heer Peter Smeets. Hij 

is één van de medewerkers van de Wonings-

iching Simpelveld en weet er dus veel van, 
zo niet alles. 

Het programma ziet er als volgt uit:
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19.00 Opening
19.05  EHBO voor ouderen door mw. Truus 

Timmers en de Contactcirkel door 

mw. Gerda Heckmans.

20.00  Pauze. Koie/thee grais,  
geserveerd door de dames van de 
SWOBS.

20.20  Huren in Simpelveld: voor nu en 

later door de heer Peter Smeets.

21.30 Sluiing.

Voor vervoer naar en van de Rode Beuk staan 

de busjes van Taxi van Meurs grais voor u 
klaar. Meldt u zich op ijd aan bij  

d’r Durpswinkel, uiterlijk dinsdag 19 april. 

(tel. 5442877). Mocht u achteraf verhinderd 

zijn om gebruik te maken van het vervoer, 
dan wel graag ijdig afmelden bij Taxi van 
Meurs. (tel. 5442776).

In de gemeente Simpelveld zeten veel 
vrijwilligers zich in voor anderen. Wat doen 
zij precies? En waarom eigenlijk? We vroegen 

het een aantal vrijwilligers uit Simpelveld en 
Bocholtz. Deze week het verhaal van Juul 
Bessems, vrijwilliger bij Impuls.

De (bijna) 65-jarige Juul 
Bessems is geboren en 
getogen in Simpelveld. 
“Als enige van het gezin 
woon ik nog in Simpel-
veld”, vertelt Juul. “Ik 
heb jarenlang in het 
onderwijs gewerkt, 
MBO Welzijn. Vanuit die 
achtergrond ben ik alijd 
al bezig geweest met 
anderen te helpen. Toen 

ik nog werkte, heb ik me 
aangemeld als vrijwil-
liger bij De Zonnebloem 
in Simpelveld om secre-

tarieel werk te doen.”

Met een kopje thee 

en een koekje erbij, 

vertelt Juul hoe ze ook 
bij Impuls vrijwilliger 
werd. “Twee vriendin-

nen werden weduwe 

en een ander was net 

gescheiden. Ze had-

den allemaal hun eigen 
zorgen over hoe ze rond 
moesten komen. Om-

dat hun partners de administraie hadden 
gedaan, hadden ze geen overzicht over hun 
inanciële situaie. Ik heb toen geholpen met 
hun administraie. Niet lang daarna zag ik 
een advertenie waarin ze mensen zochten 
die schuldhulpmaatje wilden zijn. Via de 
vrijwilligerscentrale kwam ik toen bij Impuls 
in Kerkrade terecht. En daar help ik nu al 

twee jaar als vrijwilliger een aantal anderen 
om hun inanciën en administraie op orde te 
krijgen. Ik probeer zo veel mogelijk om ande-

ren te leren het zelf te doen, maar dat vind ik 
soms nog moeilijk.”

Juul vervolgt: “Het is preig om anderen te 
helpen. Als ik twee weken na Kerstmis bij een 

cliënt kom en hij vertelt dat ik de eerste ben 

die hij sinds Kerstmis ziet, dan geet het me 
echt een goed gevoel dat ik hem op ver-
schillende manieren kan helpen; niet alleen 

met de administraie, maar ook om even 
een praatje te maken. De huidige ijd van 
individualisaie, vereenzaming en bezuini-
ging kun je negaief zien, maar ook posiief 
aanpakken. Ik ben lid van de gemeenschap, 
dan vind ik dat ik ook iets voor de gemeen-

schap kan doen. Tegenwoordig kun je binnen 
vrijwilligerswerk veel beter aangeven wat 
je wel en niet wilt doen. Ik heb aangegeven 
hoeveel mensen ik maximaal kan helpen, 

daar wordt rekening mee gehouden. En het is 

Ook vrijwilligerswerk is maatwerk 
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Sinds september 2015 is Impuls samen 

met vrijwilligers van start gegaan met het 
aanbieden van aciviteiten voor jonge man-

telzorgers binnen de gemeente Simpelveld. 
De afgelopen 3 keer hebben hier kinderen 
van groep 7 en 8 aan meegedaan vanuit de 
basisschool Simpelveld en Bocholtz. We zijn 
onder andere gaan bowlen, hebben cup 
cakes gebakken en zijn naar de GlowGolf in 
Kerkrade geweest.

Wij willen ook de kinderen in de leetijd 10-
12 jaar (groep 7 en 8) die elders op school 
ziten maar wel in Simpelveld wonen ook in 
de gelegenheid stellen om mee te doen, mits 
zij zichzelf of hun ouders hen herkennen in 
de rol mantelzorger.

De volgende aciviteit staat gepland op 
20 april van 13.00 tot 17.00 uur.

Herkent u uw kind in de rol van mantelzorger 
en wilt u hem of haar graag aanmelden of 
meer informaie krijgen over het project of 
de aciviteiten dan kunt u zich richten tot:

Saskia Gras-Pisters

Coördinator project Netwerkcoach Impuls
06-23580159 Email: sgraspisters@impulskerkrade.nl

Aandacht voor jonge mantelzorgers

24 februari waren de Jonge mantelzorgertjes 

te gast in het gemeentehuis.

Oiciële bekendmakingen en mededelingen
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:  interne verbouwing en wijziging 
kleurstelling gevel

  Locaie: Pleistraat 13 6369 AJ Simpelveld
 Datum ontvangst: 29-03-2016

 Dossiernummer: 62260

E Voor : kappen lindeboom

  Locaie:  Hoogenbergvoetpad ongen. 
Simpelveld

 Datum ontvangst: 30-03-2016

 Dossiernummer: 62284

E Voor : plaatsen gevelreclame
  Locaie:  Kloosterstraat 16 te  

6369 AD Simpelveld

 Datum ontvangst: 29-03-2016

 Dossiernummer: 62281

E Voor :  Afwijkend plaatsen hekwerk t.o.v. 

afgegeven omgevingsvergunning
  Locaie:  Pater Damiaanstraat 1  

6369 ST Simpelveld

 Datum ontvangst: 30-03-2016

 Dossiernummer: 62365

E Voor :  plaatsen dubbele tuindeur in zijgevel
  Locaie:  Past.Neujeanstraat 1  

6351 GK Bocholtz
 Datum ontvangst: 31-03-2016

 Dossiernummer: 62410

E Voor : realiseren dakkapel voorzijde

  Locaie:  Pannisserweide 13  

6369 GW Simpelveld

 Datum ontvangst: 01-04-2016

 Dossiernummer: 62424

E Voor : kappen berk

  Locaie:  Schifelderstraat 5a  
6369 TJ Simpelveld

 Datum ontvangst: 04-04-2016

 Dossiernummer: 62447

E Voor : slopen dak van schuur

  Locaie: Heiweg 8 6351 HV Bocholtz
 Datum ontvangst: 04-04-2016

 Dossiernummer: 62547

E Voor : realiseren bedrijf aan huis

  Locaie:  Haembuckersstraat 28  

6369 CV Simpelveld

 Datum ontvangst: 05-04-2016

tegenwoordig niet meer zo structureel, het is 
veel meer mogelijk om incidenteel te helpen. 
Eigenlijk is het tegenwoordig ook voor vrijwil-
ligers maatwerk.” 

Ook in Simpelveld is Juul nu acief als 
vrijwilliger van Impuls om te helpen met de 
thuisadministraie. Voor dit nieuwe project is 

Impuls op zoek naar meer vrijwilligers. Juul is 
daar enthousiast over: “Het zou ijn zijn als er 
meer vrijwilligers zijn, dan kunnen we elkaar 
om raad vragen.”

Het vrijwilligerswerk van Juul levert veel op 
voor anderen, maar ook voor Juul zelf. “Het 
geet een kick om ook ná werken als betaalde 

kracht nog mijn talenten in te kunnen zeten. 
Of om nieuwe talenten te ontplooien, daar 
word ik ook blij van. Iedereen heet talenten, 
het is zonde daar niks mee te doen. Vraag 
eens een vrijwilliger die je kent wat het ople-

vert of loop een keer binnen bij d’r Durpswin-

kel. Misschien kun je je talenten inzeten als 
vrijwilliger.”
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Bezoek ook onze website www.simpelveld.nl
Volg ons op 
Twiter en 
Facebook

E Evenementenvergunningen

De burgemeester en wethouders van Sim-

pelveld maken bekend dat voor het volgende 
evenement vergunning is verleend voor: 

E Koningsdag Bocholtz op 27 april 2016. 

Er vinden diverse aciviteiten plaats in de 
Pastoor Neujeanstraat en Kerkstraat te Bo-

choltz. Eveneens vindt er een optocht plaatst. 
Rondom de locaie zullen diverse verkeers-

maatregels van kracht zijn. 
Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om 
de toe- en afstroom van bezoekers in goede 
orde te regelen. 
Verzenddatum: 23 maart 2016

E Koningsdag Simpelveld op 27 april 2016. 

Er vinden diverse aciviteiten plaats in de 
Vroenhofstraat en Pastoriestraat te Simpel-

veld. Eveneens vindt er een optocht plaatst. 

Rondom de locaie zullen diverse verkeers-

maatregels van kracht zijn. 
Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om 

de toe- en afstroom van bezoekers in goede 
orde te regelen. 
Verzenddatum: 29 maart 2016

De stukken liggen ter inzage in het gemeente-

huis, Markt 1 in Simpelveld.

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 en/of burge-

meester, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Een bezwaarschrit schorst niet de werking 
van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 
voorlopige voorziening verzoeken bij de 
Voorzieningenrechter van Rechtbank Lim-

burg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een 
voorlopige voorziening kan door de voor-
zieningenrechter van de rechtbank worden 
getrofen indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. Van de 
verzoeker van een voorlopige voorziening 
wordt een griierecht geheven. U wordt door 
de griie van de rechtbank geïnformeerd 
over de hoogte van het griierecht en de 
wijze van betaling.

 Dossiernummer: 62561

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 kunt u 
ons bellen, telefoon 14 045.

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

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht heb-

ben besloten voor de volgende aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken:

Voor: legalisaie hekwerk
Locaie: Kanthuisstraat 9 6369 SM Simpeveld

Dossiernummer: 60920 

De beslistermijn wordt verlengd in verband 
met het opvragen van aanvullende gegevens. 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslis-

datum 31 mei 2016.

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 : construcie voor leibomen
  Locaie:  Vroenkuilerweg 1 te  

6369 WB Simpelveld

 Verzenddatum: 4 april 2016

 Dossiernummer: 60158

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van de 

verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien ijdens de openings-

ijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van verzending 
daarvan bezwaar maken, door het indienen 
van een bezwaarschrit bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel-
veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Het bezwaarschrit moet op grond van arikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevat-

ten: de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden waarop het bezwaarschrit rust. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Limburg 
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer-

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


