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Drie Koninklijke onderscheidingen in Simpelveld
Afgelopen vrijdagmorgen toog burgemeester
Richard de Boer vergezeld van secrataris Piet
Schillings en wethouder naar drie adressen in
Simpelveld om aan de decorandi hun onderscheiding als lid in de orde van Oranje Nassau uit te reiken.
Allereerst Dorpstraat 10a bij Hilde BrauwersGerets (73), de echtgenote van Jo. Hilde was
van1984-1993 bestuurslid, daarna en ook nu
nog voorzitter van het Katholieke Vrouwengilde
Simpelveld. Vanaf 2005 collectant voor de MSStichting, vrijwilliger bij de dagopvang van
Meander en lid van de dialectgroep bij heemk.
ver. “De Bongerd”. Tenslotte is ze vanaf 2010
gastvrouw bij het maandelijkse koffiedrinken na
de mis.
Daarna was het adres Bouwerweg 12 aan de
beurt bij Mirjam Wick (46) Al haar verdiensten
liggen bij bij Gemengd Koord “Voyage” in
Landgraaf.
Lees verder op pagina 3..
Alle gedecoreerden na 30 april 2013, die
afgelopen zaterdagmorgen 26 april (Koningsdag) nog eens gehuldigt werden in
de raadszaal van het Simpelvelds gemeentehuis. V.l.n.r. Nol Koll, Anton Delnoye, Jean Brouns, Joep v.d. Aa, burgemeester Richard de boer, Ciska Wings,
Hilde Brauwers-Gerets en Mirjam Wick.
Foto: Leo Franzen.
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Vijf Lintjes in Vaals
Burgemeester Reg van Loo ging
al donderdagavond op pad om
samen met de wethouders al
twee onderscheidingen bij de
decorandi uit te reiken. De laatste drie werden vrijdagochtend
bezorgd.
1- Arnold Eijmael (69) Past. Gelissenstraat 104 Vijlen, stelt sinds
meer dan 50 jaar zijn kennis, kunde
en talenten ten goede aan de
gemeenschap van Vijlen. Heeft zich
gespecialiseerd in alle mogelijke
facetten van techniek, en wendt
deze vrijwel dagelijks aan om zijn
medemens te ondersteunen, is begaan met de jeugd en ouderen en
sinds 2009 tevens bestuurslid en
kerkmeester van de parochie St.
Martinus. Houdt de ontmoetingsplek van Vijlen, ‘De Koel’ mede

draaiende en zorgt voor alle technische aspecten tijdens de talrijke
evenementen die in de ‘Koel’ gehouden worden.

F.J.M. Counotte met echtgenote.

A.H.J. Eijmael en echtgenote

2- Fred Counotte, geboren 6 juni
1961 (St. Jozefplein 14 Vaals), op
basis van zijn vrijwillige activiteiten
sinds 1984. Is reeds lange tijd als
vrijwilliger actief op het gebied van
carnaval, als bestuurslid, secretaris
en penningmeester binnen CV De
Grensülle en de Elveraad. Daarnaast zorgt hij voor verkeersveiligheid tijdens de vele optochten die
in Vaals plaatsvinden.
Lees verder op pagina 4..
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Weekenddiensten
HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg- Vaals. Voor
niet spoed zijn de praktijken van 8-17 uur bereikbaar.
In Vaals bereikbaar van 8.00-12.30 uur & 13.30 uur17.00 uur
Huisartsenmaatschap Bocholtz . . . . . ☎ 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld . . . ☎ 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062744
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3061383
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5441208
Simpelveld: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5440325
Ubachsberg:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062780
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3062468
Na 17.00 uur en in het weekend wordt u automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in Heerlen

Het rechtstreekse nummer van Nightcare ☎ 045-5778844
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en
van 13.30-17.30 uur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30-18.00 uur. ☎ 5441100

Buiten genoemde openingstijden kunt u voor spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht bij de
Dassenburcht Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen, . . . . . . . . ☎ 045 5741004.
Zaterdags kunt u van 9.00-17.00 uur terecht bij Apotheek de Hesselle, Bongerd 25 Heerlen ☎ 045 -5719545.
Zaterdags kunt u van 9-17 uur terecht bij Theriak apotheek de Heselle, Bongerd 25 Heerlen . ☎ 045-5719545

TANDARTSEN
spoedhulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 06-51 27 20 39

Agenda
Woensdag 30 april
Muzikale Lentemarkt
in en om het restaurant Mondriaan Heerlen
van 10-15 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 3 mei
Tanz in den Mai
bij The Hills met div. artiesten
Aanvang 20 uur (zie ook artikel en advertentie).
•

Lente Fair in Simpelveld

in en rond de Klimboom van 11-17 uur
(zie ook artikel).
•

48e Mergellandroute Bocholtz
Start 11 uur Oud Bocholtz, terug zondag 4 mei
tussen 11.50 en 12.30 uur kantine Tennishal
Simpelveld (zie ook artikel).
•

Boeken-en Platenbeurs

van 11-15 uur Laethof Putstraat 19 Eygelshoven
met gratis kop koffie. Ook bezoek Mijnproject
mogelijk (zie ook artikel).

Zondag 4 mei
Dodenherdenkingen
in Bocholtz en Simpelveld
Bocholtz aanvang 9.45 uur. Simpelveld 19.30 uur
(zie ook artikel).
•

Lente- wandeltocht Ubachsberg

Starttijden tussen 7 en 14 uur (zie ook artikel).
•
7e Bergomloop Simpelveld oude parcours
Vanaf 10,30 uur (zie ook artikel).
•

Lente Fair in Simpelveld

in en rond de Klimboom van 11-17 uur
(zie ook artikel).

Woensdag 7 mei
Woensdagwandeltocht Simpelveld
Start vanaf Driesprong Kruinweg vanaf 9 uur
(zie ook artikel).
•

Senioren+ wandeling

Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk Simpelveld (zie ook Kortvermeld).

Zaterdag 10 mei
Open Dag brandweerkazerne Vaals
van 12-16.30 uur achter poltiebureau
(zie ook artikel).
•

(alleen voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM en VAALS)

Feestavond /Jubilarissen viering

IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
Inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14-15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 . . . . . . . . . ☎ 045-5440999
Simpelveld: dinsdag 14-15 uur,
Gemeentehuis Markt 1 . . . . . . . . . . . ☎ 045- 5440999
Crisissituaties buiten kantooruren. ☎ 045 - 571 9999.

g.v. Wilhelmina Bocholtz. Interne huldiging 20 uur.
Feestavond aanvang 21 uur. Orkest “ 2on Tour “
(zie ook artikel).

Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na afspraak Math Göbbels . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5442794
of Jozé Leisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5442241

Woensdag 14 mei
Inloopdag Mantelzorgers
Rode Beuk Simpelveld van 10-12 uur.
Thema Dementie (zie ook artikel).
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Oud papier
Algemeen: Onder oud papier wordt niet verstaan
behang of de kartonnen(tetra) flessen van melk, frisdrank, pudding en yoghurt. Ook geen verpakkingsmatriaal als piepschuim en plastic mag meegenomen worden. Bundel het papier of doe het in kartonnen dozen en dus niet in houten kistjes of plastic
zakken.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand. Papier vrijdag
vanaf 18 uur gebundeld langs de kant van de weg
plaatsen. In verband met de reconstructiewerkzaamheden in Eys zullen in de komende tijd regelmatig
straten niet bereikbaar zijn voor het ophalen van
oud papier. Wij vragen u dan ook om elke eerste vrijdag van de maand het oud papier op een bereikbare plaats neer te zetten. Dank voor uw medewerking.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ WIJK 2: Iedere
2e donderdag van de maand: Donderdag 8 mei:
Beatrixstraat; Bernhardstraat; Bongaarderweg; Bongerdplein; Broek; Dr. Nolensstraat; De Pomerio;
De Slag; Emmastraat; Gasthof; Groeneboord;
Hinsbrig; Hofstraat; Irenehof; Julianastraat; Kerkstraat; Kloosterhof; Kommerstraat; Op de Klinkert;
Op de Weijer; Oude Smedestraat; Overhuizenstraat;
Past. Neujeanstraat; Patersplein; Patersweg; Paumstraat; Persoonstraat; Prickart; Pr. Hendrikstraat;
Quelle; Schoolstraat; Schuttershof; Steenberg;
Steenbergervoetpad (onderste en bovenste flat);
Stevensweg; Weiweg; Wilhelminastraat; Zandberg.
Papier vóór 12.30 uur buiten gereed zetten.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand.
Dinsdag 13 mei Ophalen oud-papier:
Boschenhuizen-Bouwensstr.-Bouwerweg- Brandstr.Brewerstr.-Buysroggesttr.-Clara Feystr.-Clovisstr.Deus-Diddenstr.-Dr.Ottenstr.-Dr.PoelspleinDr.Schweitzerstr.-Gangstr.-Grispenplein-Haembuckerstr.-Hennebergweg-Jamarstr.-Kapelstr.-Karolingenstr.-Kromstr.-Laurenthof-Laurentstr.-Lerschenstr.Merovingenstr.-Molt-Norbertijnenstr.-Panneslagerstr.-Peuschkensheiderweg-Romeinenstr.-Scheelenstr.-Sougnezstr.-Stampstr.-Steenstr.-St.Georgestr.St.Remigiusstr.-vanWerschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.Wijnstr. - Zaunbrecherstraat en Zijstraat.
Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.

kort vermeld
PARKSTAD: Modeshow
Borstkankerpatiënten
BVN afd. Parkstad organiseert dinsdag 13 mei a.s.
van 10 tot 12 uur een modeshow voor en door
(ex)borstkankerpatiënten in het Toon Hermans huis
Wilhelminaplein 24 Heerlen. Toegang is gratis.

➨

De volgende Troef
verschijnt op
dinsdag 13 mei
Nr. 18 • 29 april 2014

Drie Koninklijke onderscheidingen in Simpelveld
(vervolg voorpagina)
Vanaf 1985 diverse (bestuurs)functies, van 19852013 lid muziekcommissie. Ook vanaf 1985 af lid
van de activiteitencommissie, van1989 af bestuurslid, van 1990 af beheerder van de partituren als archivaris van het koor en vanaf 1990 lid
van de kledingcommissie.

kort vermeld

Last but not least naar de Clara Feystraat 29 waar
Joep van der AA (65) zijn onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Wat Joep voor de gemeenschap betekende en nog betekent is het volgende: Van 1988 af componist en tekstschrijver bij CV
de Woeesj-joepe. Van 1989-2007 actief lid, bestuurslid en opleider bij fanfare St. Cecilia Bocholtz. Verder van 1993 af vrijwilliger bij en voorzitter van de werkgroep Concertwedstrijden bij het
WMC in Kerkrade. Heeft in totaal zes concoursen

georganiseerd en geleid en fungeert als aanspreekpunt voor de internationaal samengestelde
jury en de deelnemers aan de wedstrijden in de
Rodahal.
Joep is van 1996 af vrijwilliger, bestuurslid (20022004), voorzitter van de interim-werkgroep
(2005) en dirigent van het jeugdorkest (20002004) van harmonie St. Jozef Kaalheide.
Gemeente
Van 2002- 2003 fractieassistent, tot 2010 raadslid
en daarna één periode (4 jaar) wethouder in de
gemeente Simpelveld. Bij de GGD was hij van
2003-2010 algemeen bestuurslid en daarna werd
hij dagelijks bestuurslid en is dat nu nog. Verder is
hij van 2010 af lid van zowel het algemeen als het
dagelijks bestuur van Werkvoorzieningschap OZL.
Tenslotte van1995-2005 onbezoldigd toetsinstructeur bij het examen voor verpleegkundigen.

NIJSWILLER: Opbrengst Vastenactie
die gehouden werd tijdens de Goede Week bedroeg: € 517,04. Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage. Ook een woord van dank voor de geweldige
inzet van alle vrijwilligers van de M.O.V.-goep Nijswiller (M.O.V. staat voor Missie, Ontwikkeling,
Vrede), en dank aan degenen die zich de moeite
hebben getroost hun vastenaktiezakje in de kerk of
op de Ireneweg 10 te bezorgen.

➨

Brood- en Banketbakkerij

Brood- en Banketbakkerij

Ivo Dreessen v.o.f.

Ivo Dreessen v.o.f.

Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig van 29 april t/m 3 mei 2014

Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen

Chiabatta wit . . . . . voor. . . . . . . . 1.80
Natuurspelt; speltbrood met zonnebloem-

Tarvo volkorenbrood
bus of vloer . . . . . . voor . . . . . . . . 1.75
Columbusbrood; heerlijk voedzaam brood

pitten, speltvlokken, gebroken spelt en
lupinegries en bevat veel vitamines
en mineralen . . . . . . . voor . . . . . . . .

2.15
Kersenvlaai. . . . . . . voor. . . . . . . . 8.15
Aardbeien soezen . . . . . . 4 stuks . . . . . 5.20
Nr. 18 • 29 april 2014

geldig van 6 t/m 10 mei 2014

met Chiazaad en Boekweit

. . . . . . . . . . . . . . . voor . . . . . . . . 1.75
Strooisel puddingvlaai voor . . . . . 7.85

Harde wener gebakje
bananenbavarois . . . . . . per stuk . . . . . 1.35
Pagina 3

Vijf Lintjes in Vaals

1988. Haar hele leven staat in het
teken van het verzorgen van hulpbehoevende mensen; als vrijwilligster en lid van de cliëntenraad in
zorgcentrum Langedael, als vrijwilligster bij de Stichting S.O.S.
Telefonische Hulpdienst, als medeoprichtster van het Hospice Martinus in Mechelen en lid van de
Wmo-raad Vaals. Ondanks haar hoge leeftijd neemt zij nog altijd actief
deel aan vrijwilligersactiviteiten.

V.l.n.r. Wethouder Jean Vroemen, secretaris John Bertram, wethouder Juliette
Verbeek-Benink, daarachter wethouder Jean Paul Kompier, mevr. Phijl, Lintjesdrager J.F. Phijl en burgemeester Reg van Loo.

(vervolg voorpagina)
3- Hans Phijl, geboren 16 november 1938 (Maastrichterlaan 162F
Vaals), op basis van zijn onbezoldigde activiteiten sinds 1963. Zet
zich sinds jaar en dag in voor natuurbehoud en het behoud van vogels in de gemeente Vaals. Mede
door zijn inzet is het aantal kerkuilen en steenuilen gestegen in de
laatste jaren. Zijn fascinatie voor de
natuur geeft hij tijdens vogelexcursies door aan de deelnemers en
vindt daarnaast nog tijd om zorg te
verlenen aan de bewoners van het
Zorgcentrum Langedael. Is ceremoniemeester bij de carnavalsvereniging en bestuurslid van de Duivenvereniging Eendracht.
4- Anna Maria Van der Poel-Loo,
geboren op 12 augustus 1929

Pagina 4

kort vermeld
F.J.G. Hendricks en echtgenote.

A.M.van der Poel-Loo en burgem. Reg
van Loo

(Zorgcentrum Langedael, Bloemendalstraat 148 Vaals) op basis van
haar onbezoldigde activiteiten sinds

5- Ferdinand Hendricks, geboren
19 januari 1942 ( Vijlenstraat 54 te
Vijlen) op basis van zijn onbezoldigde activiteiten sinds 1970. Zet
zich al meer dan 30 jaar in voor het
wel en wee van de bijenbevolking.
Besteed elke vrije minuut aan voorlichting, promotie, samenwerking,
het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes. Naast de imkerij
vond hij vanaf 1970 ook nog tijd om
leiding te geven aan een veteranen
voetbalteam. Hij was tot 2011
werkzaam als secretaris, elftalleider
en scheidsrechter.

➨

BOCHOLTZ: Collecte

Hartstichting
De opbrengst van de onlangs gehouden
collecte in Bocholtz bedroeg het mooie
bedrag van € 1474,62. Men bedankt de
mensen die ook dit jaar weer de Hartstichting steunden en zeker ook de collectanten die ieder jaar weer trouw langs
de deuren gaan!
Mocht u hier ook iets voor voelen, neem
dan gerust even vrijblijvend contact op
met: Wim Dumont ☎045-5443158,
Marlies van der Leeuw ☎045-5444484 of
Thea de Koning ☎045-5441996.

➨
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Ervaring, kennis en service
kenmerken Auto Keulders
Ettelijke jaren was op het
adres Oranjeplein 16a in
Simpelveld, Henry’s Power
Transmissions gevestigd, als
het ware in de voortuin van
de ZLSM, een prachtige locatie. Onlangs verhuisde dit
bedrijf naar Landgraaf. “Een
buitenkansje”, dacht Werner
Keulders (28) om op deze locatie zijn eigen bedrijf Auto
Keulders op te zetten, samen
met partner Sanne Notermans (26). Na enkele maanden van poetsen en opknappen, mag het resultaat er
zijn. Auto Keulders is inmiddels geopend.
Nuchter
Werner Keulders, afkomstig uit
Wijlre, is een man die met
beide benen op de grond staat.
Hij is zich terdege bewust van
het feit dat het niet gemakkelijk is om in deze tijd een autobedrijf op te starten. Reeds op
jonge leeftijd was hij werkzaam
in de autobranche bij de revisering van versnellingsbakken
bij een bedrijf in Heerlen. Hij
verkaste naar Autocentrum
Margraten, waar hij maar liefst
10 jaar werkzaam was. Werner
is allround opgeleid en blijft tot
op de dag van heden cursussen en bijscholingen volgen.
“Dat zal je wel moeten, de
autotechniek verandert als het
ware met de dag. Het ‘gooi de
motorkap maar open’ wordt
steeds minder. Geavanceerde
meetapparatuur is de vervanger. Die heb ik overigens in
huis voor nagenoeg alle auto-

De eerste opdrachten lopen binnen bij Auto Keulders. Werner weet er
wel raad mee, terwijl Sanne trots toekijkt.

merken, tot de nieuwste modellen aan toe. Bijscholing en
investeringen in deze apparatuur zijn een must om als garage de kop boven water te houden.” De nuchtere en bescheiden Werner vergeet erbij te vertellen dat werklust en ijver hieraan gekoppeld moeten worden. Bij autocenter Margraten
was Werner diagnosetechnicus
en hij kan de daarbij opgedane
ervaring goed gebruiken. Hij
vertrok overigens in goed overleg bij deze werkgever.
Service
Net als bij Werner staat ‘service’
hoog in het vaandel bij Sanne
Notermans, de uit Bocholtz afkomstige ‘compagnon’. Het
paar woont momenteel in Eys
en heeft de handen danig uit
de mouwen gestoken. Sanne:
“We hebben de afgelopen
maanden menig uurtje in de
nieuwe garage moeten steken,
en dat naast mijn werk als fysi-

otherapeute. Maar het resultaat mag er zijn en we gaan nu
onze klanten laten ervaren dat
naast vakmanschap en ijver,
het woord service met een
hoofdletter geschreven mag
worden bij Auto Keulders”.

Auto Keulders heeft jarenlange
ervaring in de autobranche en is
bekend met alle merken auto’s.
Wij beschikken over de nieuwste
apparatuur om alle storingen snel
en vakkundig te lokaliseren en
herstellen.

•APK
•Periodieke onderhoudsbeurten aan alle merken
auto’s •Bandenservice
•Aircoservice •Diagnose
van electronica en
technische storingen
•Alle reparaties

☎045-5680981
Trots poseren Werner en Sanne in de ontvangstruimte van Auto
Keulders.
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Alweer voor de 14e keer, zondag 18 mei als er met
huifkarren vertrokken wordt vanaf de Sporthal in
Bocholtz, waar ruimschoots parkeermogelijkheden voorhanden zijn, richting Vaals.
Gestart wordt bij het Drielandenpunt en zoals altijd
krijgen we iets te zien en gaan we enkele dingen
bezoeken waar normalerwijs niemand binnenkomt.
Zelfs voor de professionele Vaalser gids, die ons langs
en door zijn gemeente voert, wordt dit een verrassing.
Daarnaast begeleiden Marianne en Hub Bonten,
samen met organisator Leo Franzen het hele gebeuren. Als Troef bij u in de bus valt is deze tocht vol.
tweede tocht ?
Dat is nog een groot vraagteken. Als er een gaat dan
is dat de zondag later, op 25 mei, maar ook alleen
maar als er voldoende aanmeldingen zijn. Die dan
weer snel, omdat er dan opnieuw van alles geregeld
moet worden en vooral die dingen, die normaal niet
bezocht kunnen worden.
aanmelden
Dat kan deze en volgende week t/m vrijdag niet bij
Leo Franzen, maar alleen bij Yvonne Frissen ☎0455444003 en Marianne Bonten ☎045-5440198. Probeer er dus voor te zorgen dat als Leo Franzen weer
terug is, deze evt. tweede tocht vol is, anders kunnen
we het om bovengenoemde redenen wel vergeten.

Toekomst
Natuurlijk moet er nog veel
worden gedaan, opgeruimd en
opgebouwd, maar ook over de
toekomst is Werner, in al zijn
nuchterheid optimistisch gestemd: “Ik ben ervan overtuigd
dat ik me door kwaliteit en
goede service kan onderscheiden. En op termijn wil ik mijn
diensten ook uitbreiden met
handel in occasions.”

U kunt terecht voor:

Oranjeplein 16a
6369 VD Simpelveld

Jesjpòòrt en
Jesjtivvelt tocht

www.autokeulders.nl

De tocht is all inclusive, dus inclusief de huifkar, gidsen, warm eten met consumptie, evt. entrees etc. en
kost ietsje meer, (was €16,50 wordt €17,50).
Tenslotte is Leo vanaf 9 mei weer te bereiken op
☎045-5443567.

Te huur in Eys
1 pers. appartement, geh.
gerenoveerd, instapklaar,
rustig gelegen, halfvrijstaand
met voor- en achtertuin,
kelder, hal, woonkeuken,
2 slaapkamers, badkamer
en garage.

Info: 043-451 20 75
of 06-29 29 4103
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Feestavond en
jubilarissen viering
bij Wilhelmina

Bianca Beckers-Franken
40 jaar: Werd op 6-jarige leeftijd
(1974) lidwaar zij in de meisjesgroep de turnsport begon te beoefenen. Korte tijd was ze hulpjeugdleidster. In 1978 ook lid van ons
Drumband op de marstrom. Was
verder enkele jaren bij de drumbandcommissie. Van 1990 tot
1992 bij redactie van Wilhelminanieuws. Vóór haar verhuizing naar
Landgraaf [1997] was ze vrijwilligster. Vanwege gezondheidsredenen stopte ze in 2010 bij de drumband.
Robert Hodiamont – 40 jaar:
Werd in 1974 lid en begon bij de
jongensgroep en later bij de heren
en wist in groepsverband vele
regionale en nationale titels in de
wacht te slepen. Vanaf 1991 bij de
fitheren.Vanaf toen de technische
man, samen met vader Hub.
Kwam in 2001 in het Bestuur en
is vanaf 2002 Penningmeester.
Mede onder zijn leiding is de
nagenoeg nieuwe Wilhelminazaal
in 2008 weer in gebruik genomen.

Lucas Hursel – 50 jaar:
Werd als 16 jarige lid bij de Drumband en speelde 18 jaar klaroen
bij de 1e stemmen. Stopte toen
De jubilarissen van Wilhelmina Bocholtz met v.l.n.r.: Lucas Hursel – Ilona Brouns – Hein hierbij,wegens gezondheidsredeSchoonbrood – Bianca Beckers en Robert Hodiamont. Foto Kaldenbach.

nen. Was bestuurslid van 1972 1983 en daarna vanaf 1987 tot
medio 2013 in diverse functies. Tijdens de 1e verbouwing van de
Wilhelminazaal [1975-1979] fungeerde hij als uitvoerder. Heeft ook
het verenigingsvaandel in 1984
ontworpen. Voert nog diverse onderhoudsklusjes uit in de Wilhelminazaal.
Hein Schoonbrood – 65 jaar:
Werd als 8-jarige lid en maakte
een actieve turnperiode door
waarin menig succes behaald
werd. Als 22 jarige (1963) bestuurslid. In 1979 Voorzitter tot
2000, waarna hij is benoemd tot
Ere-Voorzitter. Kwam in 1956 bij
de drumband als klaroenblazer en
was van 1970 tot 2003 drumbandleider. Noodgedwongen stopte hij
in 2011 wegens het opheffen van
de klaroenafdeling. Van 1960 tot
1971 was hij jeugdleider. Werd in
1989 kon. onderscheiden en kreeg
van de KNGB de zilveren erespeld
van verdienste. De laatste jaren
zorgt hij ervoor dat de kantine
voorraad op peil wordt gehouden.
Verder worden nog diverse onderhoudsklussen door hem uitgevoerd. Aan nagenoeg alle verenigingsactiviteiten draagt hij zijn
steentje bij.
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Deze jaarlijkse gebeurtenis van de Bocholtzer gymnastiekvereniging vindt
plaats zaterdag 10 mei in de Wilhelminazaal aan de Dr.Nolensstraat. Naast
het feit dat G.V.Wilhelmina 80 jaar bestaat zijn er dit jaar 5 jubilarissen. Deze
worden thuis afgehaald door drumband en bestuur, waarna tegen 20 uur de
interne huldiging begint. Rond de klok van 21 uur startt de feestavond met
Orkest 2on tour.
De Jubilarissen
Ilona Brouns – 25 jaar: Na 2 korte periodes [1974-1975 en 1978-1983] werd
Ilona in 1989 weer lid van Wilhelmina
als actieve springster, waarmee ze diverse kampioenschappen wist te behalen.
In 1997 werd ze lid van de drumband

speelde eerst op klaroen en toen de
blazersafd. verdween tenortrom en nu
nog. Is v.a. 2000 leidster van de ACRO
gymnastiek. Ondersteunde de jeugdraad en enkele jaren penningmeester.
Sinds 2013 actief bij de ZUMBA. Is verder een van de vaste vrijwilligers.

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl

www.lei-schilderwerken.nl
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Europa in ‘t kléng
De kaat is gesjreëve óp d’r 8e mei 1958. Óp
d’r possjtèmpel sjteet 9 mei 1958.
D’r aafzender houw vergeëte um ze i Holland óp de pos te doeë, zoe sjteet hinge óp
de kaat.
Warsjeinlik woare de Duutsje poszegele óp,
doarum is doanevver inge Hollendsje zegel
geplèkt.

D’r sjriever lit wete dat ze heej woare vur inge
zoegeneumde “Bótter-import”. Nit zoe verwonderlik dat me da vergoot um ing kaat óp de
pos te doeë. Alling al ’t idee dat me vorbeej d’r
Zoll moeët, koeënt inge d’r angssjweet bezurge. Veural wen me gèt teväöl bótter, kaffe,
sigarètte of sjokolaad beej zich hauw. Misjie
sjtoog ing gów filosofie hinger de twei versjillende poszegele. Zoe gebroederlik nevver-ee

geplèkt, hat ’t misjie nog d’ra mitgehólpe dat ’t
i versjneld tèmpo beëter woat tusje de twei
leng.
Links óp de kaat: Vrugger hotel Du Limbourg.
Óp de laeg plaatsj, woa inge boom sjtóng, verkoad d’r Wilhelmie vrugger blomme. Noaderhand is doa de Boerenleenbank, noe Rabobank, kómme. Doanevver ’t vrugger hoes van
d’r Hoesdokter Simons, väöl sjpieëder is doa ’t
café Cheers geweë. D’rnevver, in ’t neer gebouw, woar eind zèssiger joare ing reniging.

Dankmis
Aanmelden voor
Sobornost
Kunstmarkt Nijswiller
in kerk
31 augustus is, alweer Excelsior i.s.m de plaatselijke
voor de zesde keer, de Dionysius- heemkundevereniging. Naast kunst
Simpelveld Zondag
kunstmarkt in Nijswiller. Net als kunnen de bezoekers ook genieten

Het bekende Slavisch Byzantijns Gemengd Koor
luistert zondag 4 mei om 11
uur de H. Mis op in de St.
Remigiuskerk. Het koor
dankt daarmee pastoor en
parochie voor het jaarlijks
beschikbaar stellen van de
kerk voor haar traditionele
Nieuwjaarsconcert, de tweede zondag van januari. Het
koor zingt vanaf het oksaal.
groei
Sobornost beleeft momenteel een ongekende groei,
die zeer gewaardeerd wordt
in verband met de geplande
concertreis naar Duitsland
volgend jaar van 14 tot en
met 17 mei. Het koor bestaat
momenteel uit 36 leden en 5
aspirant-leden en wil zich
nog versterken, o.a. met 1 of
2 tenoren.
kennismaken
kunt u vrijblijvend tijdens de
repetities op woensdag van
20 tot 22 uur in Dé Wieëtsjaf
aan de Markt 49 in Kerkrade.
Meer over het succesvolle
koor vindt u op
www.sobornost.nl

➨
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de afgelopen vijf jaar zullen tal
van kunstenaars hun mooiste
werken aan het publiek tonen,
verkopen en graag vertellen over
hoe hun creatie tot stand is gekomen.
De markt vindt geheel plaats op en
rondom het dorpsplein aan de
Kerkstraat, tegen de achtergrond
van de Dionysiuskerk, zodat de
kunstenaars nog intensiever bij de
hele markt betrokken worden.
organisatie
die is in handen van Harmonie

van muziek van o.a. de harmonie
en ook een natje en droogje.
Tevens wordt rond de middag het
nieuwe heemkundeboekje gepresenteerd en is er een kleine heemkunde-expositie. De kunstmarkt
duurt van 10.00-16.30 uur.
Kunstenaars en beoefenaars van
oude ambachten die willen deelnemen kunnen zich per mail aanmelden bij
kunstmarkt@harmonie-nijswiller.nl

Meer info bij Adrey en Hermien
Weijenberg via ☎043-4511638.

➨

Gezocht vrijwilliger
computerhulp in Vaals
Het moet iemand zijn die samen
met het Trajekt team een cursusaanbod kan ontwikkelen en
deze vervolgens wil gaan geven
aan mensen die nauwelijks verstand hebben van een computer.
Het cursusaanbod is bedoeld voor
mensen met een minimum inkomen en zowel autochtonen als allochtonen uit de gemeente Vaals.

wanneer
De cursus gaat plaatsvinden op de
maandag of op de donderdagochtend. Bent u handig met computers
en denkt u iets voor ons te kunnen
betekenen en hebt u nog wat tijd
over voor de medemens, neem dan
contact op met Trajekt Vaals Rianne
van den Bos rianne.v.d.bos@trajekt.nl
of Anne-Marie Conraads
annemarie.conraads@trajekt.nl

➨

Sjteet noe nuibów. Doanevver woa d’r iessalon
is, woar gans vrugger, eurgens begin 1960, ins
ing tsietlank inge antiekwinkel. ’t Gebów d’rnevver is d’r Laan (Lok). Doanevver woar de
ABN bank. Doanevver de Napoleon bar en
nevver de i-vaat, de garaasj mit tanksjtation
Peeters.

2014 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

Leonidas-W - WDZ 1-3
Voor WDZ gold maar één devies
vandaag: winnen. In de tweede
minuut kopte René Gorissen vlak
over de lat. Maar ook de gastgevers
waren gebrand op een zege en
zochten de aanval. In de 13e
minuut tikte Tom Koelkelkoren met een
katachtige reflex de bal over de lat. Vier minuten
later dook Tom Gillissen alleen voor de keeper
op, maar hij speelde af op Roy Brassé en diens
schot werd door de doelman afgeweerd. In de
20e minuut was het aan de andere kant raak. De
bal zeilde over de hele WDZ defensie heen,
waarna de linker spits van Leonidas koelbloedig
scoorde. Op het half uur trok WDZ de stand
gelijk. Roy Brassé en René Gorissen stormden na
een diepe bal beiden op de keeper af en Roy liet
de Maastrichtse goalie geen schijn van kans.
Vóór rust had de stand zeker nog gewijzigd kunnen worden. Koen Brands schoof de bal na een
corner vlak langs de paal. Enkele minuten miste
hij een voorzet van zijn broer Stijn op een haar.
Tussen deze beide kansen moest Tom
Koekelkoren nog een doorgebroken speler van
de thuisploeg van scoren afhouden.
In de tweede helft namen de gasten van de
Bocholtzerheide het heft volledig in handen.
Leonidas bleef gevaarlijk op de counter, in de
55e minuut wist keeper Tom met een miraculeuze redding op een schot een zeker doelpunt
te voorkomen. Tien minuten later kwam de verdiende voorsprong. Raymond Habets kogelde de
bal onhoudbaar in de touwen uit een vrije trap
van 20 meter. In de 80e minuut een vrije trap op
dezelfde plek. En ook nu werd de vrees van de
mannen uit Wolder bewaarheid.
Raymond Habets maakte met zijn tweede doelpunt een eind aan alle twijfel.

➨
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Dodenherdenkingen in
Bocholtz en Simpelveld
Zondag 4 mei is er in Bocholtz om
9.45 uur een H. Mis in de St. Jacobus
de Meerdere kerk te Bocholtz.
Aansluitend hieraan worden de
gevallen slachtoffers op het kerkhof
te Bocholtz herdacht en wordt,
samen met pastoor P. Pierik een
bloemstuk bij het monument worden
neergelegd.
Aansluitend bent u uitgenodigd om

gezamenlijk met het oranje Comité
Bocholtz een consumptie te gebruiken
in Café Oud Bocholtz tegenover de kerk.
Simpelveld
Om 19.30 uur wordt ter nagedachtenis
een woorddienst gehouden in de St.
Remigiuskerk te Simpelveld. Aansluitend aan deze plechtigheid is er bij het
verzetsmonument aan het Oranjeplein
een kranslegging.

➨

Lente- wandeltocht Ubachsberg
De inmiddels wijd en zijd bekende
tocht rond de molen Vrouwenheide
op het plateau van Ubachsberg wordt
dit jaar gehouden op zondag 4 mei.
De routes voeren over stille veldwegen,
bospaden, verharde en onverharde wegen rondom Ubachsberg, het hoogst
gelegen kerkdorp van Nederland! Afwis-

selende tochten waarbij u ongekende
vergezichten, wijngaarden, vakwerkboerderijen, beschermde natuurgebieden, kastelen en andere monumentale
gebouwen zult passeren.
Afstanden: 5,10,15,20 km. Starttijden:
van 7 - 14 uur.
Startplaats: Fanfarezaal ‘De Auw
Sjoeël’, Oude Schoolstraat 33.

➨

Voetklachten en Podotherapie Hermanns
Pijn onder de hiel of voetholte
Advertorial

Zaterdag 17 mei om 19.30 uur
in het Tenniscentrum in Vaals
zingen 8 mannenkoren samen

’t Heuvelland jeet plat
met JACK VINDERS + combo

Entreekaarten à €10,00
bij de deelnemende mannenkoren en
de u bekende voorverkoopadressen.
Stel dat u de schitterende Mergelland-route vanuit Vaals begint, dan
komt u twijfelloos zangers tegen uit Vaals, Mechelen, Lemiers,
Gulpen, Klimmen, Schin op Geul, Meerssen en Valkenburg. Zangers
die samen hun zangstemmen hebben gebundeld en ook u voor het
eerst kennis laten maken met de vele dialecten die het Heuvelland
rijk is.
De u welbekende Henk Hover van L1 zal dit derde Heuvellandconcert
aan u presenteren waarbij Jack Vinders in onvervalst Kerkraads dialect zijn niet geringe steentje op muzikale wijze zal bijdragen om onze
Limburgse mannen-zang, nu “óp plat” te promoten.
Goede wijn behoeft geen krans, maar de entreekaart is incl. één consumptie.
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Het hielbeen is een groot, stevig bot met
twee belangrijke functies; het dragen
van het lichaamsgewicht tijdens het
staan en het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Daarnaast is het een
aanhechtingspunt voor een aantal
enkelbanden en pezen in de voet.
Aan de onderkant van de hiel zit een
pees die er voor zorgt dat de voetholte mooi in stand blijft. Wanneer een voet
is doorgezakt of juist heel hol is, komt er teveel trekkracht op de pees te staan
en zal men pijnklachten ervaren onder de hiel en/of onder de voetholte.
Vooral na lang zitten en na het slapen, ervaart men deze pijnklachten bij het
staan en lopen. Indien er niets aan deze klachten gedaan wordt, kan de pijn
zelfs de hele dag aanhouden.
Podotherapie Hermanns heeft een protocol opgezet waardoor nagenoeg
iedereen van deze klachten af kan komen.
Bel voor een afspraak of kijk op onze website:

Tel. 077-397 13 18
Website www.podotherapiehermanns.nl
Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties;

•Gulpen - Rijksweg 29B
•Heerlen - Heerlerbaan 114
•Kerkrade - Kampstraat 45
•Ubachsberg - Bernardusplein 5A
Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de
therapieën vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen
risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u
een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of
medisch specialist!
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PROGRAMMA
Zaterdag 3 mei:
A1 RKTSV/Kerkrade-W - Sportclub'25/WDZ . . 13.15u.
C1G KVC Oranje - ST WDZ/Sportclub’25 . . . . 14.00u.
C2 Scharn C5 - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . 13.00u.
D1 ST WDZ/Sportclub'25 – Bunde . . . . . . . . . 12.30u.
D2 RKASV D3 - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . 10.00u.
D3 Walram - ST Sportclub'25/WDZ . . . . . . . . 11.30u.
E1 Schimmert - ST Sportclub'25/WDZ . . . . . . 09.30u.
E2 ST WDZ/Sportclub'25 – Voerendaal. . . . . . 11.00u.
E3 ST Sportclub'25/WDZ - Scharn E9 . . . . . . 10.00u.
E4 Bunde E5 - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . 10.30u.
F1 Voerendaal F2 – WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . 09.00u.
F2G RKSV Minor F1 – WDZ . . . . . . . . . . . . . . 10.30u.
F3G Walram – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.30u.
MP1 WDZ - SV Simpelveld MP 3 . . . . . . . . . . 10.00u.
MP2 WDZ - SV Simpelveld MP 4 . . . . . . . . . . 10.00u.
Ve WDZ- Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u.
Zondag 4 mei:
1e WDZ – Weltania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30u.
2e WDZ - Willem 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30u.
3e Struchter Boys 2 – WDZ. . . . . . . . . . . . . . 12.00u.
4e WDZ - Laura/Hopel Comb. . . . . . . . . . . . . 11.00u.
5e SV Zwart - Wit '19 3 – WDZ . . . . . . . . . . . 11.00u.
VR1 Geertruidse Boys – WDZ . . . . . . . . . . . . 11.00u.
Dinsdag 6 mei:
4e Heksenberg 2 – WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . 19.00u.
5e SVA 2 – WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00u.
Zaterdag 10 mei:
A1 ST Sportclub'25/WDZ – Langeberg. . . . . . 14.30u.
B1 WDZ/Sportc.'25 - Rd Groen LVC'01/Vijlen . 14.00u.
C2 SV Simpelveld - ST WDZ/Sportclub'25 . . . 11.30u.
D1 SV Meerssen - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . 11.00u.
D2 SV Simpelveld - WDZ/Sportclub'25 D2 . . . 11.30u.
D3 ST Sportclub'25/WDZ - Eijsden D4G . . . . . 11.15u.
E1 ST Sportclub'25/WDZ - Geertruidse Boys . 10.00u.
E2 RKASV - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . 13.00u.
E4 WDZ/Sportclub'25 - Geusselt Sport E2G . . 11.00u.
F1 WDZ - Sportclub Jekerdal F2 . . . . . . . . . . 10.00u.
F2G WDZ - De Heeg F1. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00u.
F3G WDZ - RKVVL/Polaris F5. . . . . . . . . . . . . 10.00u.
MP1 RKVVM – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.30u.
MP2 RKVVM - WDZ MP. . . . . . . . . . . . . . . . . 09.30u.
Ve Mheerder Boys – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u.
Zondag 11 mei:
3e SV Nyswiller 2 – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
4e WDZ - Sporting Heerlen . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
UITSLAGEN
Zaterdag 26 april:
Ve SV Simpelveld – WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Zondag 27 april:
1e Leonidas - W – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
2e Voerendaal – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
4e VV Hellas 3 – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-4
5e WDZ - Sportclub'25 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
VR1 WDZ – Eijsden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8

WDZ INFO
Laatste thuiswedstrijden
Op zondag spelen het eerste en tweede
elftal hun laatste thuiswedstrijden van
het reguliere seizoen. Mogelijk komen
wel nog wedstrijden van de nacompetitie. De trainers
Joop Dacier, Cor van Kan en Roy Vervoort sluiten op
het eind van de competitie hun werk voor WDZ af.
Handhaving van beide selectieteams zou een mooi
afscheidscadeau voor deze mannen zijn die in de

afgelopen jaren veel werk voor de vereniging verzet
hebben.
Het eerste elftal sluit af met Weltania als tegenstander, een team met fraaie resultaten in de laatste wedstrijden. WDZ zal de drie punten absoluut nodig hebben. In de voorwedstrijd spelen de F-jeugdteams van
WDZ en Weltania tegen elkaar. Het tweede neemt de
handschoen op tegen Willem I. Ook hier geldt de
doelstelling handhaven in de tweede klasse en dan
zit er nog de nacompetitie aan vast.
En als het allemaal voor beide teams gelukt is, dan is
zeker reden tot feest na afloop

kort vermeld
SIMPELVELD: Senioren+

wandeling
Elke 1e woensdag van de
maand. Woensdag 7 mei is er
weer een. Deelnemen kan
iedereen die graag wil wandelen, maar dan met aangepast
tempo en tijdsduur (± 1 uur). Er
is voldoende begeleiding en
Gerda Heckmans gaat als
EHBO-er mee. Vertrokken wordt
om 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode Beuk, alwaar
middels een gezellig samenzijn
ook afgesloten wordt. Bij slecht
weer wordt voor een alternatieve activiteit gezorgd. Voor de
organisatie zorgen Henk Ghijsen en Harry Steinbusch.
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SIMPELVELD: Uitslag verloting harmonie St.
Caecilia Simpelveld

Zondag 4 mei 2014

garage sale
buurtvereniging um der Paum,
van 11.00 uur tot 16.00 uur
Hofstraat Emmastraat Gasthof
Paumstraat en de
Overhuizerstraat te Bocholtz
Deelnemers te herkennen aan
de sale bordjes.
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Gespecialiseerd in etalage benen

ELKE DINSDAG OP INTERNET...
WWW.WEEKBLADTROEF.NL

Wij wensen de prijswinnaars
veel plezier met hun prijs en
hopen – ook als u geen winnaar
bent – volgend jaar weer op u
mogen rekenen.
1e prijs €100 nr. 0257, 2e €70
nr. 2304, 3e €45 nr. 0902, 4e
€35 nr. 4231, 5e €25 nr. 2435
De 6e t/m de 15e prijzen van
€10 vielen op de nrs. 3351,
4516, 4164, 1448, 2663, 4378,
0447, 2411, 3419 en 2198.
Prijzen kunnen (bij voorkeur na
telefonische afspraak) worden
afgehaald tegen afgifte van het
betreffende lot bij: J. Meijers,
Puntelstraat 68 Simpelveld
☎ 045-5442955.

➨

Nr. 18 • 29 april 2014

7e Bergomloop Simpelveld
Wordt dit jaar op zondag 4 mei
verreden en niet zoals u gewend
bent in augustus.
als eerste edities
De Bergomloop gaat weer verreden
worden zoals in de eerste edities.
Dat betekent, een lokale ronde dus
geen lus via Ubachsberg. Dit omdat
de Gemeente Voerendaal slechts
een beperkt aantal vergunningen
voor wielerwedstrijden verleent.
Simpelveld kwam hiervoor niet in
aanmerking. Om deze reden blijft
de Bergomloop dus binnen de grenzen van Simpelveld. Hoewel de
wedstrijd, die 2 jaar lang het predicaat 'Klassieker' droeg nu weer criterium heet, is de koers zwaarder als
de afgelopen jaren. Scherprechter
de Huls wordt nu 20 maal beklommen, om de 5,6 kilometer, en dat
betekent voor de toeschouwers dat
de renners zonder lange tussentijd
langskomen. Dat komt het kijkplezier van de mensen langs de route
ten goede. Afgelopen jaren waren

er, ondanks het slechte weer, toch
steeds veel mensen met name in de
beklimming van de Huls. Naar verluid was het BMC dat reeds voor de
inschrijving aangaf weer te willen
komen.
wedstrijden
4 mei, 10.30 uur starten de junioren
voor een wedstrijd over 73 kilometer en finishen rond 12.30 uur. Om
14.00 uur barst het 'geweld' los als
de echte matadoren 20 ronden
(118 km) rijden. Elite & Beloften eindigt om ca 17.00 uur. Anders als
afgelopen jaren is dat ook de finish
weer in ere is hersteld. Deze is in de
Irmstraat ter hoogte van Café Oud
Zumpelveld. " Hier zijn diverse horecagelegenheden en het is voor het
publiek wel zo leuk als er ook een
drankje genuttigd kan worden, vooral als het goed weer is, want na 2
jaar regen is nu de zon weer aan de
beurt."
deelnemersveld
Internationaal deelnemersveld met
coureurs uit o.a. de USA, België,

Zwitserland, en natuurlijk Nederland
gaan weer voor een spannende, heroïsche wielerdag zorgen. De grotere
Nederlandse Continentale ploegen
zijn ook van de partij. Simpelvelds
wielertalent als Brend Muyrers en
Stan Bertram staan ook weer aan de
start.
De entree is gratis.

Langs het parcours worden herinnerings-speldjes verkocht als souvenir.
Uit respect voor de slachtoffers van
WO II is rekening gehouden met de
Dodenherdenking. De wedstrijd is
ruim op tijd afgelopen en de werkzaamheden zullen voltooid zijn ruim
voor dat de Dodenherdenking plaatsvindt.

➨

Dank je wel allemaal
Een dank je wel aan iedereen die
tijdens haar ziekte en na het overlijden
van mam-mia en tante mia:

MIA STORMS
Voor ons een grote steun waren.
Een extra woord van dank aan de
huisartsenpost Simpelveld m.n.
dr. Crutzen.
Aan alle buurtbewoners en bewonersvereniging “DE STER”.
Simpelveld 2014
Riet Storms en fam.
De plechtige zeswekendienst zal
gehouden worden op zaterdag 3 mei
om 17.45 uur in de St. Remigius Kerk
te Simpelveld.

Lente Fair in Simpelveld
Puur Weijers & Weijers organiseren
op zaterdag 3 en zondag 4 mei een
Lente Fair van 11-17 uur in en om
De Klimboom aan de Kloosterstraat.
stands
Om deze gezellige activiteit zo laagdrempelig als mogelijk te houden is er
dit jaar voor gekozen om in de entreeprijs een gratis kop koffie of thee op te
nemen. U kunt genieten van brocanterie, bakproducten, diverse jams,
kruidenwijnen, kado-artikelen uit o.a.
Ierland en Schotland, schilderijen, tassen, sieraden, woondecoratie, lifestyle, kinderkleding, sfeerartikelen, fit-
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ness, tuinplanten, tuinartikelen,
kraamkado’s, home and living, schilderkunst, keramiek, diverse goede
doelen enz. Tevens van een aantal
verrassende acts en unieke muzikale
momenten.
Bij onverhoopt slecht weer beschikt
men over een eigen binnenlocatie. U
vindt gratis parkeergelegenheid in de
directe omgeving.

➨
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Vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Ark natuur
Nu de natuurgebieden bij Wolfhaag veranderen is het belangrijk om te
weten hoe het gebied zich ontwikkelt en hoe de natuur hier op reageert. Om
dit te onderzoeken zoeken we vrijwilligers die helpen met het inventariseren van Flora en
Fauna en er worden vrijwilligers gezocht die de beheerder wil ondersteunen met kleine
klusjes bv. het opruimen van prikkeldraad en het onderhouden van poortjes, bebording en
rasters.
Steunpunt Mantelzorg zoekt jonge zorgvrijwilligers 18-30 jaar voor diverse activiteiten.
Bijvoorbeeld: steun voor mensen met dementie, ziekenhuis begeleider etc. . U biedt naast
emotionele steun, een luisterend oor en een helpende hand.
Omroep Krijtland vraagt enthousiaste medewerkers voor bijv. De Pijler tv, Cameramensen,
filmmontage technici voor zowel TV Kabelkrant en Radio.
Museum Vaals: Vrijwilligers die mee willen helpen in de winkel.
Vrijwilligster die een mevrouw uit Vaals wil begeleiden naar het zwembad in Vaals. Mee
zwemmen zou fijn zijn, maar is niet noodzakelijk.
.
Wandelmaatje voor een licht dementerende meneer uit Vaals. Meneer zelf rijdt in een
scootmobiel.
Boodschappen doen Zorgcentrum Langedael zoekt ondersteuners om boodschappen te
doen samen met de bewoners.
Behoud Jeugdgebouw Vijlen Wordt secretaris van Stichting Jeugdgebouw Vijlen.
Is wandelen uw hobby? Bewoners van Zorgcentrum Langedael zoeken vrijwilligers die met
hun willen wandelen.
Activiteitenbegeleiding Helpt u de activiteitenbegeleidster van Zorgcentrum Langedael een
handje mee?
Zwemvereniging ZVV `75 is op zoek naar begeleiders voor o.a. recreatiezwemmen met kinderen.

Muzikale
Lentemarkt
Woensdag 30 april in het restaurant van Mondriaan van 1015 uur. Ze staat bekend om zijn
brede aanbod aan producten en
planten voor het nieuwe seizoen, maar ook om de sfeer. Dit
laatste wordt versterkt door een
muzikaal optreden van Straatsymfonie Ricciotti.
organisatie
is in handen van patiënten, medewerkers en vrijwilligers van Arbeidstherapie Mondriaan. De
planten en producten die worden
aangeboden zijn met zorg gemaakt en gekweekt binnen de
therapeutische setting van de instelling. Het assortiment varieert
van eenjarige zomerplantjes, vaste
planten en kruiden tot zomerkle-

ding en tuinmaterialen als vogelhuisjes en tuinbanken.
biologisch
Ecologisch land- en tuinbouwproject De Heihof is op de markt aanwezig met biologische producten
van eigen grond. Ontmoetingscentrum Brunssum biedt bloemsierkunst te koop aan.
muziek
De markt wordt van 13-14 uur
muzikaal opgeluisterd door Straatsymfonie Ricciotti. Het orkest bestaat uit 40 jonge musici die zich
als doel stellen symfonische muziek van hoge kwaliteit op plaatsen te brengen waar je die niet
verwacht. Entree: Gratis. Iedereen
is welkom.
Inlichtingen markt: Marleen
Verswijveren via ☎06-51.77.71.84.

Meer weten? Kom voorbij of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u.
vrijwilligerswerk@vaals.nl
☎ 043-3040011 of 06-46.11.20.17

Inloopdagen voor
Mantelzorgers
Het thema in mei is dementie.
Besproken wordt de problematiek vanuit de positie van de mantelzorger Na
bespreking kunnen algemene vragen
over mantelzorg gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een
zieke of hulpbehoevende (thuis of in
een verzorgingshuis) dan bent u van
harte welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname,
koffie en thee zijn gratis.
Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl of bel
☎045-5 67 99 61.
Email: info@mantelzorgparkstad.nl
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert in samenwerking met Ruggesteun en het Toon Hermans Huis Parkstad deze bijeenkomsten op de volgen-
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de locaties in ons verspreidingsgebied:
Simpelveld: Woensdag14 mei en verder
elke tweede woensdag van de maand
van 10-12 uur in De Rode Beuk aan de
Kloosterstraat.
Voerendaal: Donderdag 15 mei en verder elke derde donderdag van de
maand van 10-12 uur in het Kunderhoes
aan de Hogeweg.

➨

MEER LEZERS BEREIKEN,

ADVERTEER DAN IN

d’r TROEF
Geef uw advertentie af bij de
contactadressen of Troefkantoor,
mail

info@weekbladtroef.nl of bel

☎045-5443567
Nr. 18 • 29 april 2014

Opening Mariamaand Vijlen

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Za. 3 mei
18.45 - 19.00 uur: Rozenkransgebed; 1e Jaardienst Anna Boonvan Loo tevens voor Jaardienst ouders Huynen-Brouwers; Mathieu Boon, zoon Jos en dochter Marlies; Gest. jrd. Frans Kramers;
Ouders van der Linden - Lacroix; Willy Schmetz-Heinen (collecte)
1e weekend van de maand – collecte voor eigen kerk
Zo. 4 mei 9.45 uur:
Gest. jrd. overl. familie van Can – Souren; Gest. h. mis ter ere van
het Allerheiligst Sacrament (Stg. Lod. XIV)
1e weekend van de maand – collecte voor eigen kerk
Ma. 5 mei
18.45 -19.00 uur: Rozenkransgebed; Gest. h. mis voor Guillaume
en Bertha Xhonneux; Bertien Senden-Lenaerts (collecte)
Za. 10 mei
18.45 - 19.00 uur: Rozenkransgebed; Zeswekendienst Jos Huppertz-Vaessen; Jaardienst ouders Direcks-Vielvoye; Jaardienst
ouders Muijrers-Groenemeijer en kinderen en schoondochter; Uit
dankbaarheid en tevens voor Jo Geurts
Zo. 11 mei 9.45 uur:
Zeswekendienst André Kösters; Jaardienst ouders Duisings-Winthaegen en ouders; Kösters-Meens; Mia Conjaerts-Theunissen
Ma. 12 mei
18.45-19.00 uur: Rozenkransgebed; Jaardienst Martin Boon; Jaardienst Sjef Horbag; Gest. h. mis Guillaume en Bertha-Xhonneux;
Hub Ortmans

Zondag 4 Mei gebeurt dit met
een Processie naar het Mariabeeld aan de rand van het Vijlenerbos. Deze vertrekt om 9.30
uur vanaf de kerk, alwaar bij
aankomst om 10.00 uur een H.
Mis wordt opgedragen.
De Kon. Harmonie St. Martinus, en
het Kerkelijk Gemengd Zangkoor
St.Gregorius verlenen muzikale
medewerking.
Het Mariacomité hoopt op gunstig
weer en een grote deelname van
Parochianen en Bezoekers. Na de
H. Mis gaat men weer, gezamenlijk
biddend in Processie, terug tot aan
de kerk.
Mariamonument aan de rand van het
Vijlener bos.

Gemotiveerde studenten gezocht,
voor de bediening,
bar, keuken en afwas.
Wil je bij ons team horen, bel dan
snel naar ☎ 043-3064305
of mail even naar info@lodge7.nl

Brasserie Lodge 7,
Epenerbaan 1 Vaals

Moederdag aanbiedingen
Ladyshave
al vanaf

Braun
Epilady
voor

42.
95
49.
95

Medisana
Manicure Pedicure
set
al vanaf

Medisana mini
massage
voor

Medisana bloeddrukmeter
voor

29.

95

Medisana bloedglucosemeter
voor

Diverse kleuren hangpotten in diverse samenstellingen. Alle potten, zelf kiezen 11.95

Nieuw!

Verse asperges en
v.a. 1 mei verse aardbeien
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
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29.95
19.95

voor

14.
34.95
95

Braun electrische
tandenborstel
al vanaf

Philips
blender
voor

al vanaf

24.95
34.95

14.

95

Philips stoomsysteem
voor

Severin haarstyle
set

Haarföhn
1800 watt
voor

34.95

Straigtner

179.--

Diverse
aanbiedingen in
klein huishoudelijk.
Ook uw specialist
in inbouwapp. en
schotel antenne

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)
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Woensdagwandeltochten
Simpelveld weer van start
Woensdag 7 mei organiseert wandelvereniging NOAD uit Bocholtz in Simpelveld de 1e woensdagwandeltocht
van dit jaar en dat gaat elke 1e
woensdag van de maand door t/m oktober.

Open dag brandweerkazerne Vaals

De routes voeren door de mooie grensregio in Oostelijk Zuid-Limburg. Men kan
de 5 en 10 km wandelen, wilt u 15 km
wandelen dan kan dit ook door na de lus
van 10 km ook nog de lus van 5 km te
wandelen.
10km
De 1e woensdagtocht brengt de wandelaars van de 10 km via Baneheide richting Eys. Via een nieuw aangelegd wandelpad bereiken we Eijserhalte tussen
Eijs en Wittem en verder naar het waterwingebied en de Piepert. Via nieuw aangelegde wandelpaden achter kasteel
Goedenraad om richting Bulkemsbroek.
Via de oude Molen wordt weer het vertrekpunt bereikt. Het parkoers is op
internet terug te vinden via de volgende
link:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1279382

5km
De wandelaars van de 5 km gaan via
rustige veldwegen richting Kievit en de
Prickart in Bocholtz om daarna via Broek

Vooraanzicht van de nieuwe brandweerkazerne Vaals.

Na een bouwtijd van exact vier
maanden werd eind 2013 de
nieuwe brandweerkazerne aan
de Randweg in gebruik genomen. Op 24 jan. 2014 werd deze
feestelijk officieel geopend.
Sindsdien is de brandweer al
menig keer uitgerukt vanuit de
nieuwe post. Daarnaast zijn er
vaak activiteiten in de kazerne
zoals oefeningen, onderhoudsavonden, overleggen of anderszins. Vanaf de openbare weg is
de kazerne een echte eyecatcher achter het politiebureau.
De meeste mensen zijn echter
niet bekend met de ruimtes die
zich achter de imposante façade bevinden.
Zaterdag 10 mei begint de
Open dag van 12-16.30 uur
Dan hebben geïnteresseerden
uitgebreid de gelegenheid om de
kazerne te bekijken.
programma
Er is een gevarieerd programma.
Naast het bezichtigen wordt ook
het nieuwe blusvoertuig gepresenteerd De Brandweer Zuid-Limburg nam onlangs elf van deze
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moderne en geavanceerde voertuigen in gebruik. Eén van deze
nieuwe tankautospuiten is gestald in de brandweerkazerne in
Vaals. Die dag zullen specialisten
van de brandweer aanwezig zijn
die u graag te woord staan. U
kunt zelf ervaren hoe u met kleine blusmiddelen een beginnend
brandje kunt bestrijden.
vertier
Voor de kinderen is er ook vertier.
Zo mogen de kleinsten plaatsnemen in de brandweerauto, kunnen ze zich schminken laten of
hun energie kwijt op het springkussen. Ondertussen mogen de
volwassenen, zodra ze alle nieuwigheden in ogenschouwen hebben genomen, in gemoedelijke
sfeer genieten van een natje en
een droogje.
parkeren
Hou er rekening mee dat tijdens
deze dag bij de kazerne nauwelijks parkeergelegenheid is. Bereid u a.u.b. voor op een eindje
lopen. Alternatief is de bekende
'Tuktuk' welke vanaf de parkeerterreinen in het centrum van
Vaals wordt ingezet als pendeldienst naar de kazerne.

➨

over veldwegen weer terug te keren in
Simpelveld.
Voor parkoers zie:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1041328

15km
is ook mogelijk door beide parkoersen te
combineren
versnapering
Bij de inschrijving ontvangt iedere wandelaar een versnapering voor onderweg.
Op de routes van de 10 km wordt een
eenvoudige rustpost ingericht door
NOAD leden alwaar koffie/thee/frisdrank
en een wafel verkregen kan worden.
Startplaats: Brasserie De Driesprong,
Kruinweg 3. Volg de pijlen richting
Natuurtransferium en bungalowpark.
Starttijd: 10 en 15 km van 8-14 uur, 5
km van 9-15 uur.
Inschrijfgeld: €2,50. Leden van erkende
wandelsportorganisaties ontvangen €1,korting.
Info: Han Pirovano ☎045-5250190 of
06-12.53.47.31.
e-mail: wsv.noad@zonnet.nl Website:
www.home.versatel.nl/wsv.noad
•De wandeltocht gaat onder alle weeromstandigheden door!
•Denk aan passende kleding en schoeisel
•Deelname op eigen risico.

➨

Succes Alpenklank lid
Anne Smulders (Lid Mandoline & Gitaar Orkest Alpenklank Lemiers) behaald ADiploma Mandoline bij Muziekschool Kumulus!
Maandag 14 april behaalde
Anne Smulders van de Lemierser Mandoline-vereniging haar
A-diploma bij Muziekschool
Kumulus. Anne speelt ondertussen alweer enige jaren mee en
als je dat ook wilt, loop dan
eens binnen op een repetitie op
de maandagavond in cafe-zaal
Oud Lemiers van 20 tot 22.00
uur, of stuur een mailtje naar
Alpenklank@gmail.com
Geen regeltjes
zijn er om eerst een be-paalde
graad te halen. Zo vlug mogelijk
meespelen is het doel. Eventu- Anne Smulders zelfs als jeugdprinses, i Viele, nog met
eel worden er partijen aange- de mandoline.
past zodat zoveel mogelijk nootharte welkom. Ook oudleden zijn uiterjes meegespeeld kunnen worden.
Informeer eens via bovengenoemde mail aard welkom om terug te keren.
naar de mogelijkheden. Iedereen is van

➨
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Impressie Koningsfeesten in Troef Regio

Impressie Koningsfeesten in Troef Regio
Vijlen: Optocht met schutterij St. Jozef voorop

Eys: Vanwege wegwerkzaamheden, dit keer feest op het Hanzon terrein en geen
Duckraces natuurlijk.

Vaals Feest op het Willem Alexanderplein

Simpelveld : Hier kon men ook een ritje in de huifkar maken.

Foto’s : Leo Franzen
Bocholtz : Koemelken - broekhangen en Bungy Jumpen
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Geslaagden piano examens
Op 5 en 12 april j.l. werden weer de jaarlijkse piano graadxamens van
de EPTA in Zuid-Limburg afgenomen. Dit jaar deden landelijk 337 leerlingen examen, op 24 locaties. Het worden er ieder jaar meer.
In Zuid-Limburg zijn 56 leerlingen geslaagd.
Uit Simpelveld was dat Kiëra Reneerkens, leerling van Tineke Limbach,
voor de graad A2. Kijk ook op www.eptanederland.nl voor meer informatie.

➨

Boeken-en Platenbeurs Egelze
Zaterdag 3 mei a.s. van 11-15 uur op de
Laethof Putstraat 19 te Eygelshoven.
Een unieke gelegenheid om leesgenot
voor weinig geld vanaf €0,50 in uw
bezit te krijgen. 12.000 boeken in diverse genres zijn te koop, o.a. romans, thrillers, oorlog, hobby, natuur, reizen,
koken, tuinieren, bloemen, limburgensia enz. Inmiddels heeft er een behoorlijke, “nieuwe aanvoer” plaatsgevonden.
Uiteraard zijn ook de eigen uitgaven van
de “Egelzer” heemkundevereniging te
verkrijgen.
nieuw
Is de enorme voorraad jeugdboeken en

vooral het genre, “Young adult”.
muziek
Ook zijn langspeelplaten, cd ’s, dvd’s,
speelfilms en legpuzzels aanwezig.
Die bewuste lp die u nog mist, is er
waarschijnlijk!
mijnproject
Gedurende de openingstijden kunt u,
op verzoek, ook het mijnproject op de
bovenverdieping van de Laethof gratis
bezoeken, waar de geschiedenis van de
mijnen Laura en Julia belicht worden.
Voor een gratis kopje koffie wordt
gezorgd.

➨

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contractadressen of mail Troef, info@weekbladtroef.nl
of bel ☎045-5443567 voor onze tarieven.

Kiëra Reneerkens uit Simpelveld met haar lerares Tineke Limbach.

Nationale Vogelweek
en het IVN Eys
Van 17 t/m 25 mei 2014 barst de
Nationale Vogelweek weer los.
Door het hele land zijn er dan
gratis vogelexcursies en activiteiten.
In regio Zuid-Limburg biedt de
vogelwerkgroep van het IVN EYS
de gelegenheid aan belangstellenden om een nestkastcontrole mee
te lopen in het Waterwingebied of
het Froweinbos (beide liggend
aan de rand van Eys) . De lente
heeft zich dit jaar heel vroeg aangediend en de vogels zijn al aan
het nestelen. Dat laat men u graag
zien. Ooit een nest vol jonge pimpelmeesjes of boomklevers gezien? Een prachtig gezicht! De
excursieleiders vertellen u onderweg over het nut van de controles
en laten u luisteren naar alle vroege vogelgeluiden. Misschien ho-
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ren we de havik, de koekoek of de
wielewaal.
Maar we kijken ook naar de voorjaarsbloemen en wie weet ontmoeten we een ree of een vos.
Een heerlijke natuurbelevenis
Vertrokken wordt zaterdag 17 mei
om 8 uur vanaf de parkeerplaats
bij de kerk van Eys. Kinderen welkom, mits onder begeleiding. Helaas niet geschikt voor minder
validen. Honden zijn niet toegestaan.
Meld u snel aan, via de website
www.vogelweek.nl of via Vogelbescherming Nederland via ☎ 0653.72.95.86.
Het aantal plaatsen is beperkt!!!
Voor informatie: Wim Kemperink
☎ 045- 5442540.

➨
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Jo Scheeren nieuwe voorzitter Helios
De leden kozen hem op de jaarvergadering van 5
april jl. omdat Guido Bessems, na bijna 12 jaar deze
functie vervuld te hebben in december jl. hiermee
stopte.
Jo was jarenlang 2e voorzitter en nu heeft Pierre
Gielen deze taak overgenomen. Beide heren gaven
na afloop (zie foto) elkaar de hand in het vertrouwen
samen aan de slag te gaan voor de toekomst en verdere uitbouw van de vereniging.

➨

Links Pierre Gielen nu 2e voorzitter en rechts Jo Scheeren van
2e naar 1e voorzitter van de krachtsportvereniging uit
Simpelveld.

48e Mergellandroute Bocholtz over 135 km
Zaterdagmorgen 3 mei wordt
om 11 uur, vanuit café Oud
Bocholtz t.o. de kerk, het startsein gegeven voor deze lange
afstandswandeltocht die nu al
voor de 48e keer door W.S.V.
N.O.A.D. uit Bocholtz wordt
georganiseerd. Aan de start
worden Nederlands beste lange
afstandswandelaars verwacht.
terug
De wandelaars worden op zondagmiddag 4 mei 2014 tussen
11.50 en 12.30 uur bij de kantine
van de Tennishal aan de Sportlaan
in Simpelveld terugverwacht. Van
hieruit lopen alle wandelaars
gezamenlijk naar Bocholtz, waar
ze met muziek feestelijk zullen
worden ingehaald. In café Oud
Bocholtz zullen dan door de wethouder voor sportzaken de herinneringen worden uitgereikt.
diploma
Alle deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen een diploma.

Verzorging?
De medische verzorging doet het
Rode Kruis Afd. Bocholtz/Simpelveld, terwijl de overige verzorging
door NOAD-leden geschiedt.
Het is vanzelfsprekend dat weekendtassen op het parcours worden meegenomen.
De wandeltocht vindt plaats onder

alle weersomstandigheden.
Het IVV-stempel is aanwezig.
regels
Diegenen
die de
Mergellandroute voor de eerste keer willen
lopen, wordt opgemerkt dat het
gemiddelde wandeltempo ligt op
6,5 km. Te langzame wandelaars
lopen kans op uitsluiting. Er wordt
ca. 114 km in groepsverband
gelopen. Iedere wandelaar dient
een reflecterend veiligheidsvest te
hebben, vanwege de nachttocht.
Er is na afloop douchegelegenheid.
Info
bij Han Pirovano ☎045-5250190
of 06-12.53.47.31 en Chris Gijselaers ☎045-5444421 of per mail:
wsv.noad@zonnet.nl

➨

Bezoek ook de website:
www.home.versatel.nl/wsv.noad

FNV jubilarissen
afd. Kerkrade/Landgraaf
Simpelveld/Bocholtz
In het 1e kwartaal van dit jaar zijn door FNV
Bondgenoten weer verschillende leden onderscheiden voor hun lidmaatschap van 25,
40, 50 en 60 jaar.
25 jaar lid zijn: R.J. van de Beemd, P.J.W.
Bertrand, H.F.W. Bloemink, J.W.J. Boere, G.L.
Carestia, J.P.M. Dolls, R.H. Goldbach, W.J.
Henssen, B.W. Rabeling, G.J. Toussaint, J.A.M.
Somers, P.K.J. Vreuls, W. Waanders en F.
Weyers.
40 jaar: U. Burgmeyer-Kunst, L.H. Dautzenberg, H.J. Hanssen, H.J. Heuts, L.H.E. Heynen,
W. Kuppers, J.J. Leszynski, J.H. van Montfort,
J.C. Salden, P.J. Stalman en N.J. Wings.
50 jaar: W.J. Bertrand.
60 jaar: P.J. Dautzenberg, H.J. Donners, M.
Hanneman, J.J.H. Huppertz, J.W.A. Salden, W.
Schryen en L.H. Vanhommerig.
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Rijschool
Reinders

SLAGINGSPERCENTAGE
SLAGINGSPERCENTAGE 85%
85%

Pakketten
vanaf €1250,www.mreinders.nl
tel: 06 46731861
Nr. 18 • 29 april 2014
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Paashaas op bezoek
bij Jij & Ik en Ziezo
in Bocholtz
Donderdag 17-4, rond 11.00 uur bezocht hij onze dreumes- peutergroep van de Buitenschoolse opvang (BSO)
en het Kinderdagverblijf (KDV). De aanwezige kinderen
keken in eerste instantie nog even de kat uit de boom,
maar toen ze zagen dat hij wel heel erg lief was, werd het
volop feest.
Samen zochten ze eieren in de buitenruimte om ze daarna op
te peuzelen en hierbij werd natuurlijk volop “je-tietsjt”. Ook
mochten de kinderen met de Paashaas op de foto; althans de
kinderen die dat wilden. Het was weer voor iedereen een
heerlijke en gezellige ochtend.
‘s-middag bezocht de Paashaas ook nog de BSO. Ook hier
stonden de activiteiten in het teken van het bezoek van de
Paashaas en Pasen. Hoogtepunt was de eierzeskamp waar
om het BSO Paashaaskampioenschap werd gestreden.
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Financiële Adviesgroep Bocholtz / Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20, Bocholtz, tel 045-5440872 E. info@fab-bocholtz.com
Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.30 uur vrij 17-18 uur en op afspraak tel. 06-51556496

Wij blijven!

Zilvervloot

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen. Vooral in dorpen
en kleinere steden. Terwijl iedereen een bank in de buurt verdiend.

Open nu een Zilvervloot spaarrekening voor uw
kind of kleinkind

Banksparen

Sparen voor later.
Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met
veel vrije tijd gaat dan beginnen. Wat zijn uw wensen?
Bij Regiobank kunt u sparen of beleggen voor extra
inkomen om uw wensen te realiseren

Sparen eerste eigen huis
Kan uw kind later wel een huis kopen?
Tijden zijn veranderd, Spaar daarom nu voor startkapitaal

Jeugdsparen?
De 1.2.3. rekening van Regiobank is perfect afgestemd op kinderen die stap voor stap zelfstandig worden. Met het ouder
worden van uw kind, kan er steeds meer met de rekening.
Eerst zelf sparen, dan betalen en dan Internet Bankieren.
• De 1.2.3. rekening met Wereldpas is gratis
• Af te sluiten tot en met 23 jaar. Dus ook voor studenten
• Rekening loopt door tot 27 jaar
• Sparen, betalen en Internet Bankieren met 1 bankrekening
• Aantrekkelijke spaarrente over het tegoed op de rekening
• Welkomstcadeau

Korte Gemeenteberichten Vaals
De Paashaas temidden van de peuters.

Nieuwe uitzending
Omroep Krijtland
De vrijwilligers van Omroep Krijtland hebben ook voor
komende week weer enkele interessante reportages
gemaakt.
Zo was verslaggever Jan Somers een tijdje geleden bij de opening van de nieuwe brandweerkazerne in Vaals. In Koetsje
durch ’t Krijtland van Henk Kroese wordt aandacht besteed
aan ‘het Toscane van Zuid-Limburg’ oftewel de Eyser plantage. Daarnaast is er de eerste aflevering van het programma
Jan & Alleman. Jan Somers gaat in deze serie op bezoek bij
interessante personen uit de regio. Dit keer spreekt hij, mede
in het kader van de Dodenherdenking, met dichter Dan
Lumey uit Wahlwiller.
Deze nieuwe tv-uitzending van Omroep Krijtland start donderdag 1 mei om 19.00 uur en is daarna een week lang dagelijks op de gebruikelijke tijdstippen (3, 7, 11, 15, 19 en 23 uur)
zowel analoog als digitaal (Ziggo-kanaal 46) op tv te bekijken.
ok is de uitzending te zien op internet via YouTube en website www.omroepkrijtland.nl
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Winkeliers opgelet: aangepaste openingstijden op zondag 4 mei a.s. (Dodenherdenking)
Het op basis van de Winkeltijdenwet verboden op 4 mei a.s. winkels na 19.00 uur geopend te hebben.
beperkt open
Op donderdag 1 mei as. is de balie Burgerzaken in het Gemeentehuis en Servicepunt
Lemiers gesloten tussen 11.30 en 14.00 uur.
U kunt deze dag terecht van 09.00 tot 11.30
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
gesloten
In verband met Bevrijdingsdag is het gemeentehuis gesloten op maandag 5 mei.
Vanaf 6 mei kunt u weer tijdens de gebruikelijke openingstijden terecht.
Geen sirenetest
Hoewel het de eerste maandag van de
maand is, wordt op 5 mei, nationale Bevrijdingsdag, geen sirenetest uitgevoerd. De
eerstvolgende zal op maandag 2 juni om
12.00 uur worden uitgevoerd.
geen wekelijks spreekuur
Wethouder Juliette Verbeek houdt tot 9 mei
geen wekelijks spreekuur over verkeer en
groen. Vanaf 15 mei bent u weer elke donderdag van 9 tot 10.00 uur van harte welkom.

Openingstijden gemeentehuis en
servicepunt bma lemiers
Van maandag t/m vrijdag van 9-16 uur.
Buiten openingstijden op afspraak
*vanwege de verruimde openingstijden via
afspraak, vervalt de avondopenstelling op
donderdag.
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GEBOORTE-TROUW-JUBILEUMPOSTERS - BELETTERINGEN
en ander drukwerk bij TROEF

☎ 045-5443567

Dr. Nolensstraat 8 Bocholtz.
mail info@weekbladtroef.nl
Vraag naar onze advertentietarieven,
los, meermaals en jaarovereenkomsten.

TROEF: THE BEST
INFORMATION!
Nr. 18 • 29 april 2014

Tanz in den Mai bij The Hills
129

THE HILLS (genomineerd als
Gezelligste café van Simpelveld) presenteert dit zaterdag 3 mei. Ramon
Beense (bekend van BLOED ZWEET en
TRANEN SBS6) reist af vanuit Amsterdam en dat beloofd een groot feest te
worden. Samen met Die Tiroler Teufel,
Corina Sommer en Mike Trevor wordt

het een avond voor jong en oud die u
lang zal heugen. En zoals we dat kennen; wordt het altijd weer een avond
vol verassingen. Tickets in de voorverkoop ad €6 op de Huls 46 en via ☎ 0455441737 of hvanwijmeren@planet.nl
Aan de kassa kosten ze €8 euro. Zie ook
de advertentie.
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(advertorial)

Senioren naar Vulkaneifel
Er is weer een vakantiereis voor senioren van Impuls afd.
SWOBS in Bocholtz en Simpelveld. Wout Houbraken die een en
ander telkens organiseert deelt u het volgende mee:
bekend
Hebt u zin om met bekend gezelschap op vakantie te gaan? Dan is dit
een heel mooie reis!

Aannemersbedrijf

5 dagen naar de ‘Vulkaneifel’
(halfpension, incl. entrees en EHBO begeleiding) Van maandag 25 t/m
vrijdag 29 augustus. U verblijft in een seniorvriendelijke hotel in Weidenbach in de buurt van Daun
onbezorgd
Kunt u op reis en genieten van een heel mooi en verzorgd, sfeervol programma waarbij u veel te zien
krijgt en tevens afgestemd is op
uw mogelijkheden. Ook de
avonden zijn altijd even gezellig.
informatie en opgave:
Wout Houbraken

☎045-5441964
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DAEMEN-DOUVEN

ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers

Kan nog werk
aannemen
Nieuwbouw en
Renovatie

Selzerbeeklaan 4A
Vaals

☎06-10.13.41.68 of
☎06-19.90.42.62
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