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Ben Cramer bij Grand opening Star-Radio

16e keer
met Jesjpòòrt
en Jesjtivvelt
op stap pagina 3

Zaterdag 2 mei zijn diverse Nederlandstalige artiesten in Café
Partycentrum The Hills op de Huls
in Simpelveld bij de opening van
Star-radio Internetradio, waaronder Ben Cramer, die de officiële
openingshandeling gaat doen,
Christel Lynn, Sjaak Verkade, Jordan Peeters, Barry van Vliet en
nog veel meer artiesten treden
eveneens op.

➨

19e Brandbier
Drielandenomloop
pagina 15

➨

24/7 muziek
Het radiostation wil met een knaller
gaan openen. Het jonge en dynamische team gaat 24/7 muziek verzorgen via de radiostream. Ook organiseert men elke laatste zondag van
de maand een live uitzending met
eventueel live artiesten. Dit wordt
ook uitgezonden op hun radio en
vindt ook plaats in The Hills.
drive-in
Het team is ook beschikbaar om
ingehuurd te worden bij Drive-in
shows etc.
De zaal opent zaterdag 2 mei om
19 uur zijn deuren, vlak voor 20 uur
gaat afgeteld worden samen met
Ben Cramer.

Vanaf dan treden er gedurende de
hele avond diverse artiesten op. Dit
zal ook live te horen zijn vanaf 20
uur op hun radiostation voor de
mensen die deze avond niet aanwezig kunnen zijn maar toch willen
meeluisteren. De entree is €12,50,
in de voorverkoop €10, en voor
mensen die lid worden van StarRadio GRATIS!.

Internetradio Star-Radio gaat ook
elke maandagavond tussen 19 en
24 uur een gezellige en muzikale
bingo-avond organiseren in The
Hills. Tijdens de Star-Bingoavonden
zijn er diverse prijzen te winnen.

o.a. koffie, levensmiddelen en een
hoofdprijs in geld.
live artiesten
tijdens de pauze reden er diverse
live artiesten op. Een bingokaart
kost €2,- per stuk. Mensen die lid
zijn van Star-Radio, krijgen 1 consumptie gratis. Er is ook mogelijkheid om te betalen via een pinautomaat, zelfs kleine bedragen.
lid
U kunt al lid worden vanaf €30,- per
jaar, of vanaf €4,- per maand.
Voor de leden van Star-radio wordt
ook 4 maal per jaar een Evenementendag georganiseerd. Voor
meer informatie, ook over een lidmaatschap, kijk op de website:
www.Star-Radio.nl
(zie ook de advertentie).
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Lente- wandeltocht
Ubachsberg
De inmiddels wijd en zijd bekende wandeltocht
rond de molen Vrouwenheide, op het plateau
van Ubachsberg, wordt dit jaar gehouden op
zondag 3 mei.
De routes voeren over stille veldwegen, bospaden,
verharde en onverharde wegen rondom Ubachsberg, het hoogst gelegen kerkdorp van Nederland!
Afwisselende tochten waarbij u ongekende vergezichten, wijngaarden, vakwerkboerderijen, beschermde natuurgebieden,
kastelen en andere monumentale gebouwen zult passeren. Kortom wie wil
ervaren wat een rijkdom Zuid-Limburg te bieden heeft, die neemt deel.
Afstanden: 5,10,15,20 km. Starttijden: van 7 - 14 uur.
Startplaats: Fanfarezaal "De Auw Sjoeël" Oude Schoolstraat 33 Ubachsberg.

De kon. onderscheidingen van afgelopen jaar met v.l.n.r. Piet Seroo, Ger Seroo,
Thijs Gulpen, Jos Scheepers, Burgem. Richard de Boer, Gemma Frijns-Possen,
Gerde Bastin-Jongen en Hub Grooten. Foto Leo Franzen.

Lintjesregen in
Vaals en Simpelveld
Lees verder op pagina 5 & 6
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Agenda
Zaterdag 2 mei
Ben Cramer bij Grand
opening Star-Radio
Café Partycentrum The Hills, Huls Simpelveld.
Aanvang 19 uur (zie ook artikel en advertentie).
•

19e Brandbier Drielandenomloop

Start 14.30 uur vanuit de Wilhelminastraat Bocholtz.
(zie ook artikel).
•

Drie Landen Tocht

Wandelclub Jo-Ne Te Vijlen, Startlokaal:
Jeugdgebouw, Hopschet 2 Vijlen. Starttijd: 7-14 uur
(zie ook artikel).
•

Mergellandroute Bocholtz
Vanaf 11 uur, vanaf café Oud Bocholtz t.o. de kerk.
(zie ook artikel).

Zondag 3 mei
Lente- wandeltocht Ubachsberg
Starttijden: van 7-14 uur. Startplaats: Fanfarezaal
"De Auw Sjoeël" Oude Schoolstraat 33 Ubachsberg
(zie ook artikel).
•

2e Grote Prijs Toyota Mengelers

Start 12 uur vanuit de Wilhelminastraat Bocholtz.
(zie ook artikel).
•

19e Brandbier Drielandenomloop

Start 12 uur vanuit de Wilhelminastraat Bocholtz.
(zie ook artikel).
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Zondag 3 mei
Op stap met de dorpsdichter
‘Poëziewandeling’ vertrek 10:30 uur bij
Gemeentehuis Voerendaal (Raadhuisplein)
(zie ook artikel).
•

Drie Landen Tocht

Wandelclub Jo-Ne Te Vijlen, Startlokaal:
Jeugdgebouw, Hopschet 2 Vijlen. Starttijd: 7-14 uur
(zie ook artikel).
•

Middigsjiech in De Klimboom

Vanaf 14 uur aan de Dr. Ottenstraat Simpelveld
(zie ook artikel).
•

Samen koken, samen eten

Kookmiddag, van 12.30 tot 16.30 uur in de Oude
Pastorie, Kerkstraat 41 Vaals
(t.o. speelgoedwinkel Schmetz) (zie ook artikel).
•

Maria Processie Vijlen

Vertrek om 9.30 uur vanaf de kerk.
Bij slecht weer, wordt er om 10 uur in de kerk de
H.Mis opgedragen. (zie ook artikel).
•

Start seizoen stoomtrein Miljoenenlijn
(zie ook artikel).
•

IVN Voorjaarsfietstocht
“Land van Kalk”, start/eindpunt: markt Simpelveld,
vertrek:10 uur. (zie ook Kortvermeld).

Maandag 4 mei
Dodenherdenkingen
(zie ook artikelen).
•

Amnesty Schrijfavond Simpelveld
Nieuwe Gaassstraat 1 in de winkel van Interart.
Aanvang 19.30 uur. (zie ook artikel).

Woensdag 6 mei
Woensdagwandeltocht Simpelveld
WSV NOAD, vanaf 8 uur, start: Brasserie De
Driesprong, Kruinweg 3 in Simpelveld.
(zie ook artikel).

Vrijdag 8 mei
primeur in de Klimboom
“Leedjes van sjtoal” Vanaf 20.30 uur, Dr. Ottenstraat
Simpelveld (zie ook artikel).

De volgende Troef verschijnt
op dinsdag 12 mei
Te koop:
Herenfiets Giant Expedition
57 cm. Vr.pr. €175,00
Motor BMW R 850 R bouwjaar
1998, kilometerstand: 46000,
met twee zijkoffers en windscherm. Prijs n.o.t.k.
Info: % 045-5444133.

Te Koop:
Verse scharreleieren,
aardappels en uien
Kunnen gratis bezorgd worden
in Bocholtz en Simpelveld.
Daarbuiten voor een
kleine vergoeding.
Voor bestellingen
kunt u bellen met

☎ 06-83.89.89.71.

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 EXELSIOR NIJSWILLER Elke
eerste dinsdag van de maand. Volgende
week dinsdag 5 mei wordt het oude papier
in Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag voor
17 uur, goed gebundeld, aan de kant van de
weg plaatsen. P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand. Papier
vrijdag vanaf 18 uur gebundeld (geen houten
kistjes of plastic zakken)langs de kant van de
weg plaatsen. Ook geen tetra pakken svp.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag12 mei ophalen oud-papier en
karton in de straten: BoschenhuizenBouwensstr.-Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.
Buysroggesttr.-Clara Feystr.-Clovisstr.-DeusDiddenstr.-Dr.Ottenstr.-Dr.Poelsplein-Dr.
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.
Voor 18 uur buiten gereedzetten.

Troefjes
verloren: Sleutelbos
In de Persoonstraat op woensdagmorgen 22-04 (± 7 uur).
Indien gevonden neem aub
contact op met het
Troef kantoor.

☎ 045 - 5443567
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16e keer met
Jesjpòòrt en
Jesjtivvelt op stap
Zondag 31 mei (zondag na Pinksteren). Dit keer richting Maastricht
en... voor het eerst met de bus. Dat
doen we weer op de manier zoals
u gewend bent. Deze tocht is praktisch vol.. Er kunnen nog maar
enkele mensen mee dus vlug aanmelden. Als alles gaat zoals we
ons dat voorgesteld hebben, wordt
het weer een prachtige tocht, met
een gids uit die contreien. Hij laat
ons plekjes zien die zelfs ik nog
nooit had gezien, alhoewel ik al
zo’n 3 keer door Maastricht ben
gewandeld. De kosten zijn incl.
eten, koffie (thee etc) en vlaai (in

Brasserie de Eyserhof in Eys
is op zoek naar nieuwe collega's.

Partime en fulltime
in de bediening en keuken!!

een Molen), consumptie, vervoer
en gids in Maastricht € 20.
tweede
Of we nog een tweede keer gaan,
hangt af van het aantal aanmeldingen. De datum voor die tocht is nog
niet bekend. U kunt een voorstel
doen.
aanmelden
Dus wil u mee, aanmelden bij Leo
Franzen ☎045-5443567 of mailen
met vermelding van naam, adres en
telnr. op franzen.leo@gmail.com
Leo Franzen

Heb jij werkervaring in de horeca,
ben je 16 jaar of ouder,
gemotiveerd en gastvrij?

Stuur dan een mail met
je CV en motivatie naar:
horeca@eyserhof.nl
Kijk ook op website www.eyserhof.nl
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MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contactadressen of
Troefkantoor, mail info@weekbladtroef.nl of bel
☎045-5443567 voor onze tarieven.

Maria Processie Vijlen
Zondag 3 mei wordt de Mariamaand geopend met een Processie naar het Mariabeeld aan
de rand van het Vijlenerbos.
De Processie vertrekt om 9.30 uur
vanaf de kerk. Bij aankomst om 10
uur wordt een H.Mis opgedragen.
De Kon. Harmonie St. Martinus, en
het Kerkel. gemengd zangkoor
St.Gregorius verlenen hun muzikale medewerking.
Het Mariacomité hoopt op gunstig

Nr. 18 • 28 april 2015

weer en een grote deelname van
de Parochianen en Bezoekers. Na
de H. Mis gaat men weer gezamenlijk bidden in Processie, tot
aan de kerk.
Bij slecht weer, wordt er om
10.00 uur in de kerk de H.Mis
opgedragen.
Voor donaties aan het Mariabeeld:
NL 29 RABO 016647 4037
Het Mariamonument aan de rand van het
Vijlener bos.

➨
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 2 mei
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Lena Schreuders – Aarts (collecte)
Zondag 3 mei
9.45 uur: 1e H. Communie
Maandag 4 mei
11.00 uur: Dankdienst communicantjes en ouders
19.00 uur: Geen h. Mis
Zaterdag 9 mei
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Mia Conjaerts – Theunissen; Jacob van
de Weijer; Bertien Pagen – Mullenders (nms. activiteitengroep Agathahöfke)
Zondag 10 mei
9.00 uur: Grote Bronk vertrek vanaf kerk (bij slecht
weer h.mis 9.00 uur in kerk) Jrd. ouders Boon - van
Loo en kinderen, René Spronk en pap Lahaye; Johan en Leentje Kokkelmans – De Bie. Gest. h. mis
ter ere van het Allerheiligst Sacrament
Maandag 11 mei
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Familie Debie-Pelzer en Frans en Willem
Pelzer Na h. mis Kruisprocessie
Dinsdag 12 mei
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur Gest. h. Mis ouders Vliegen – Zilvertand
en kinderen. Gest. h. Mis Guillaume en Bertha
Xhonneux. Na h. Mis Kruisprocessie

Dinsdag 5 mei GESLOTEN

Omroep Krijtland
kort vermeld
BOCHOLTZ: Collecte

Hartstichting
De opbrengst hiervan bedroeg
€1246,76. Met dank aan gulle gevers en collectanten Mocht u hier
ook iets voor voelen, neem dan
gerust vrijblijvend contact op met
Wim Dumont ☎045-5443158,
Marlies v.d. Leeuw ☎045-5444484
of Thea Koning: ☎045-5441996.
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VAALS: Lentebraderie
Zaterdag 16 mei organiseert Landal Hoog Vaals een gezellige braderie voor jong en oud!
Er is van alles leuks te doen; knutselen, schminken, handboogschieten.. aan kindervertier geen gebrek! Er zijn verschillende stands
en ook aan lekker eten en live
muziek is gedacht. Iedereen is van
13 uur tot 18 uur van harte welkom.

➨

In het Regiojournaal deze
week aandacht voor de
restauratie van de Catharinakapel in
Lemiers, de scholierenactie voor waterputten in Mali en de herdenking van
omgekomen pioloten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna wordt er heerlijk Indonesisch gekookt door Jeannette
Konneman uit Gulpen en chef-kok Sylvian in Koken zonder Grenzen. Tot slot
een nieuwe aflevering van Spot.tv. De
jongeren zijn daarbij gaan checken hoe
het er aan toe gaat op de bieb van
Margraten.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start donderdag 30 april en is een

week lang dagelijks op de gebruikelijke
tijdstippen (3, 7, 11, 15, 19, 21 en 23
uur) zowel analoog als digitaal (Ziggokanaal 46) op tv te bekijken. Ook zijn
de programma’s terug te zien op de
Facebookpagina en de website van
Omroep Krijtland:
www.omroepkrijtland.nl

➨

ook in Vaals, Vijlen & Lemiers
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Lintjesregen in Vaals en Simpelveld
Twee Koninklijke Onderscheidingen
in gemeente Simpelveld
Gerda Bastin-Jongen (66)
uit Bocholtz als lid in de Orde Van
Oranje-Nassau.
uitreiking:
Die vond plaats vrijdag 24 april om
10 uur bij haar aan de Oude Smedestraat 4
activiteiten:
Van 1986 af, coördinator van het
poetsteam en schoonmaker van de
Parochie Bocholtz. Vanaf 1989 vrijwilliger bij wandelsportvereniging
NOAD. Ook is Gerda vanaf 1994 vrijwilliger bij de paardensportevenementen van Menvereniging ZuidLimburg en van 1998 af vrijwilliger
bij het tuinfeest van de Parochie
Bocholtz. In 2000 werd ze vrijwilliger
bij de KBO en van 2003-2014 vrijwilliger bij en penningmeester van ZijActief Bocholtz. Vanaf 2003 is ze vrijwilliger bij de SWOBS.
Jos Scheepers (59)
uit Simpelveld eveneens benoemd
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tot lid in de Orde Van Oranje-Nassau.
uitreiking:
Vrijdag 24 april 2015 om 10.45 uur,
Baaksstraat 26
activiteiten:
1970-1984, drummer en dirigent bij
kinderkoor Echo’70.
1984-1992, jeugdtrainer en scheidsrechter van voetbalvereniging Huls.
1986-heden, lid van de Fractie
BurgerBelangen Simpelveld.
1991-2000, KNVB-scheidsrechter.
1994-1996, wedstrijdleider en
jeugdtrainer bij SV Simpelveld.
1996-heden, algemeen bestuurslid,
groepsleider, materiaalbeheerder en
gebouwenbeheerder bij Scouting
Sint Lucia.
1996-heden, wedstijdbegeleider en
jeugdtrainer, handbalscheidsrechter
bij handbalvereniging HV Olympia
Bocholtz.
1998-heden, bestuurslid Oranje Comité Simpelveld.

➨

Gouverneur Theo Bovens feliciteert de Vaalser burgemeester. Op de achtergrond echtgenote, schoondochter en kleinzoon.

Koninklijke onderscheidingen
in gemeente Vaals
Dit keer drie onderscheidingen: Allereerst de hoogste:
Burgemeester Reg van Loo Ridder
De burgervader van Vaals werd afgelopen donderdag 23 april (rond 19
uur) door Gouverneur Theo Bovens
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau, vanwege zijn langdurige maatschappelijke verdiensten
onder meer in het onderwijs en op
cultureel gebied.
curiculum vitae
In het kort: Was van 1977 tot 2006
werkzaam in het voortgezet onderwijs ( van docent geschiedenis en
maatschappijleer, van 1989-2000
rector van het Sint Antonius Doctorcollege in Kerkrade en aansluitend
voorzitter van de centrale directie
van het College Rolduc (tot 2006).
Vele jaren voorzitter personeelsraad
en medezeggenschapsraad van het
Antonius Doctor. Verder voorzitter
Katholieke Schoolraad Kerkrade, bestuurslid St. Bijzonder Onderwijs
Zuid-Limburg en Stg. Regionaal Onderwijsbureau Limburg.
Vaals
In 2006 werd hij burgemeester van
Vaals en steekt veel tijd en energie in
grensoverschrijdende samenwerking. Ook is hij lid van de Stuurgroep
Drielandenpark, van de Euregio
Maas Rijn, het overleg Aachen 2030
en het bestuurlijk overleg met de
Reinisch Westfälische Technische
Hochschule (RWTH) Aachen.
cultureel
Al 40 jaar is Van Loo actief op cultu-

reel gebied. Van 1975-2001 vicevoorzitter Harmonie Agatha te Eys.
Van 1999-2007 voorzitter van de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. De Dag van de Blaasmuziek, LBM Jeugdproms en het Jong
LBM bestuur zijn initiatieven van zijn
hand. Verder bestuurslid (20022007) en voorzitter (2007-najaar
2014) van het WMC Onmiskenbaar
speelde hij in de afgelopen decennia
een toonaangevende rol in de
wereld van de blaasmuziek.
Piet Weyenberg (53)

(foto: Wino Winkens)

is op basis van zijn vrijwillige activiteiten sinds 1984 benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
activiteiten
Piet is een markant figuur in de
Vaalser gemeenschap.
Lees verder op pagina 6
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Dodenherdenkingen
Bocholtz
Maandag 4 mei worden in Nederland de
slachtoffers van oorlog, onderdrukking en
geweld herdacht. Om 18.00 uur vindt de
herdenking plaats op het kerkhof van Bocholtz. Hier wordt, samen met pastoor Peter
Pierik en wethouder Wiel Sleijpen, een
bloemstuk bij het monument van Joep Peters neergelegd. Uw aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld.
aansluitend
na de plechtigheid is er gelegenheid gezamenlijk met het Oranje Comité Bocholtz een
consumptie te nuttigen in café Oud Bocholtz
tegenover de kerk.
info
tegen 19.45 uur, de stille tocht naar
Stichting Oranje Comité Bocholtz:
het oorlogsmonument op het Von
☎045-5440524.
Clermontplein, waar een cordon van
Francis Bertram, voorzitter, Email:
de vrijwillige brandweer Vaals met
francis_bertram@hotmail.com
brandende fakkels aanwezig is.
Marij Bertram-Stijfs, secretaris,
voorlezen
Email: bertram-stijfs@planet.nl
Hub Hartmans, penningmeester en Bij het monument zullen scholieren
Math. Slechtriem en Peter Bertram, van Basisschool De kleine Wereld
Vaals gedichten omtrent het jaarthebestuursleden.
ma “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst”
Simpelveld
Hier vindt de herdenking plaats om voorlezen en bloemen bij het oor19.15 uur met een viering in de St. logsmonument neerleggen. Bestuursleden van het Gemengd Koor
Remigiuskerk in Simpelveld.
Aansluitend hieraan gaan de aan- ‘St. Jozef’ Vaals lezen de namen van
wezigen naar het Monument aan de oorlogsslachtoffers, vermeld op
het Oranjeplein. Om 20.00 uur de herdenkingsplaquette, voor.
wordt daar, net zoals in het hele Aansluitend zal de kranslegging
land, 2 minuten stilte in acht geno- door de Oud Indiëstrijders "Madjmen. Daarna vindt de kranslegging oe", de Protestantse gemeenschap
plaats bij het monument aan het Maas-Heuvelland en Stichting 40-45
Oranjeplein, dat in 1948 is onthuld en het K.V.V. volgen. Na het leggen
ter nagedachtenis aan de oorlogs- van de krans door burgemeester
Van Loo vuurt een sectie van de
slachtoffers uit Simpelveld.
Schutterij St. Paulus een salvo af.
Daarna worden 2 minuten stilte in
Vaals
acht genomen, waarna The Last Post
Ook in deze gemeente
wordt gespeeld. De plechtigheid
wordt weer een herdenwordt afgesloten met een toespraak
kingsplechtigheid gedoor burgemeester Van Loo en het
houden.
zingen van het Wilhelmus met
Om 19.00 uur vindt in de
ondersteuning van Gemengd Koor
St. Pauluskerk de Eucharistieviering ter herdenking van de ‘St. Jozef’.
gevallenen plaats. Hierna begint,

Lintjesregen in Vaals en Simpelveld
Hij is een organisator, moderator en
fervent voorvechter voor het behoud
van het Vaalser dialect. Buiten zijn
normale werk vindt de hij ook nog
tijd om actief te zijn voor het Oranje
Comité en Rood Groen L.V.C. '01.
Tien jaar lang besteedde hij als trainer 10-12 uur per week aan de
jeugdelftallen. Hiervan was hij ook 5
jaar lang Jeugdcoördinator. De afgelopen tien jaar is hij actief als leider
van het veteranenteam. Hij is een
duizendpoot en zeer aanwezig in de
Vaalser gemeenschap, ondanks het
feit dat hij in een andere gemeente
woont.
uitreiking
Vond plaats donderdag 23 april om
19.45 uur en opgespeld door de
kersverse ridder Reg van Loo in
Grand Café ZeRa.
Thea Winen Langohr (71)
op basis van haar vrijwillige activiteiten sinds 1974. Werd eveneens Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
activiteiten
Thea is een stille kracht die altijd
aanwezig is en door inzet en liefde
voor de sport en muziek ervoor zorgt
dat kinderen en ouderen hun kennis
en kunde kunnen uitbreiden en hun
hobby kunnen uitoefenen. Sinds
1974 is zij docent en adviseur van
Mandoline Orkest Alpenklank. Zij
werft nieuwe leden en was in de

periode 1991-2006 lid van de
muziekcommissie en zodoende verantwoordelijk voor de verzameling
van toegankelijke muziekstukken.
In 1999 ontving zij de erepenning
van het Nederlands verbond van
Mandoline Orkesten. Ook is ze vrijwilliger bij en medeoprichter van
zwemvereniging ZV Vaals ’75, als
o.a. zwemtrainer en tijdwaarnemer
voor KNZB-wedstrijden. Sinds 1987
is zij hoofd van de afdeling diplomazwemmen. Zij was daarnaast lid
van de activiteitencommissie en
organiseerde in die hoedanigheid
o.a. het jaarlijkse jeugdkamp.
uitreiking
Vond plaats vrijdag 24 april om
10.00 uur door de burgemeester bij
haar thuis Rijksweg 92, Lemiers.

(foto: Wino Winkens)

www.lei-schilderwerken.nl

➨

Feestelijkheden
t.g.v. 70 jaar vrede
Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl

Op het sportcomplex Bocholtzerheide is er voor de schoolgaande jeugd
uit de gemeente Simpelveld op dinsdag 5 mei van alles te doen.
Zo is er vanaf 17.30 uur, voor de kinderen tot 8 jaar, Theater Sluiter en een
huifkartocht voor de jeugd vanaf 9 . Dit program wordt nog eens herhaald om
18.50 uur. Aansluitend is er een Vredesvuur.
Wil u meer weten bel dan: voor Bocholtz Fam. Bertram ☎045-5440524 en
voor Simpelveld de fam. Scheepers ☎045- 5441133.
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Als
kwaliteit
voorrang
krijgt
Rijschool M. Reinders
www.mreinders.nl
tel: 06 46731861

kort vermeld
SIMPELVELD: IVN Voorjaarsfietstocht
Zondag 3 mei a.s. een gevarieerde
natuurfietstocht onder de noemer
‘Land van Kalk’. Start/eindpunt:
Markt Simpelveld, vertrek:10 uur.
Lengte parcours: 30 km. Begaanbaarheid: glooiend parcours, weinig
steile hellingen. Na 15 km. koffiepauze in Voerendaal bij “de Koffiemuuèle”. Traject: Simpelveld– Mols-

berg-Imstenrade-Benzenrade-Welten-Terworm-Voerendaal. (pauze)
Voerendaal-Craubeek-Ransdaal-Colmont-Ubachsberg-Simpelveld.
Iedereen, (ook niet-leden) kunnen
gratis aan deze landschappelijk en
cultuur-historisch interessante tocht
deelnemen. Men rijdt in een rustig
tempo en onderweg zijn de nodige
stops met vertelmomenten. Neem
ook wat proviand mee voor onderweg.Deelname is geheel voor eigen
risico. Info: Henk Ghijsen,
☎ 045 - 5440575

➨

Feestavond met jubilaris
Wilhelmina Bocholtz
Deze vindt plaats zaterdag 9 mei in
de Wilhelminazaal, Dr. Nolensstraat 9a. Naast het feit dat G.V.
Wilhelmina 81 jaar bestaat is er dit
jaar wederom een jubilaris en wel
Wilma Hursel-Franken. Ze wordt
thuis feestelijk afgehaald, waarna
rond 20 uur de interne huldiging
begint met daarna de feestavond.
diamant
Wilma werd in 1955 op 5 jarige leeftijd lid van de vereniging, waar zij in
de meisjesgroep turnde. In 1968 begon ze met ritmische gymnastiek, tot
1981. In 1982 de overstap naar de Fitdames. Voorts was Wilma vaak achter
de bar te vinden, met name op de
drumbandrepetities. Ook het versieren van de kantine rond kerst en carnaval, heeft ze jarenlang, samen met
collega vrijwilligers, gedaan.
drumband
In 1959 werd ze lid van de Drumband
op de tenor-trom (pauk). Maar liefst
41 jaar deed ze dit met veel plezier en
inzet. Tijdens haar drumband jubilea
van 25 en 40 jaar ontving ze de speldjes van langdurig lidmaatschap van de
FKM (Federatie Katholieke Muziekgezelschappen).
onderscheidingen
Bij het 25, 40 en 50-jarig jubileum
voor bewezen diensten o.a.: zilveren

Diamanten jubilaris Wilma Hursel-Franken

speld LTK (Limburgse Turnkring), klaverblad orde (Kalk ad Books), zilveren
W (Wilhelmina), zilveren speld KNGB
(turnbond), gouden W (Wilhelmina)
en gouden speld KNGB (turnbond).
non-actief
Sinds 2013 is ze geen actief lid meer,
wegens het stoppen van de fitgroep,
maar tot op de dag van vandaag ligt
de drumband haar aan het hart. Bij
elke activiteit hiervan is zij, samen
met haar echtgenoot, vaak aanwezig.

➨

Amnesty op de bres voor
gedode jongens in Brazilië
Maandag 4 mei komt de schrijfgroep van Amnesty in de gemeente
Simpelveld in actie tegen structureel politiegeweld in Brazilië.
In februari doodde de militaire politie
twaalf jongens in Salvador, de hoofdstad van de staat Bahia. Vier anderen
raakten ernstig gewond. De bewoners
van de wijk Cabula meldden dat de
jongens in koele bloede werden vermoord nadat zij zich al hadden overgegeven.
orde van de dag
Volgens een officiële verklaring reageerde de militaire politie op berichten dat er een bankoverval plaatsvond. Buitensporig politiegeweld is in
Salvador aan de orde van de dag. Ze
zijn bang voor de militaire politie die
continu, en op een intimiderende wijze, in hun buurt patrouilleert. Leden
van een lokale organisatie die aan-
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dacht vraagt voor het structurele politiegeweld in Salvador hebben ook
laten weten te worden geïntimideerd
door de militaire politie.
onafhankelijk onderzoek
De schrijfgroep gaat brieven sturen
aan de Gouverneur van de staat Bahia
en dringt aan op een onafhankelijk
onderzoek naar de recente moorden
in Cabula.
Iedereen is op 4 mei na de dodenherdenking welkom om mee in actie
te komen voor een goede zaak.
Voorbeeldenbrieven liggen klaar. Zo
sluit Amnesty Simpelveld zich aan bij
een wereldwijde actie die deze
maand tienduizenden brieven naar
Brazilië stuurt.
De schrijfavond vindt plaats op het
adres Nieuwe Gaassstraat 1 in de
winkel van Interart, vanaf 19.30 uur
Voor verdere info ☎ 544 54 19.

➨

Pagina 7

D’r Von Clermontplei i Vols
D’r Von Clermontplei, aavangk joare drissig.

E tafereeltje dat me nit mieë dök taegekunt: nurgens
waëgel of wat da óch. De paar luuj óp de foto rèts zient
nit graad gesjtrest oet. Teminste, zoe kunt ‘t uvver.
Vurzoewied wie óp te make vilt, is d’r possjtèmpel va
1933. ’t Markant gebów, dat noe al joare ‘t gemingdehoes is, woar toen nog lang nit i zieng auw glorie hersjteld. Dat leet nog hieël gèt joare óp zich wade.
winkel
Links van d’r boag woar i vrugger joare d’r winkel van
de familie Vluggen. Dat woar ’t adrès vur benoa alles
wat me in de kuche nuuedig hów: i-maaksglazer, keëtele, panne en va alles um te bakke. Zoegaar e forneus
woat doa verkoad. Nevver dae winkel is óch nog ’t konsultatiebureau van ’t Groene Kruis geweë. Doanoa is
dat bureau noa de Mgr. Nolenssjtroat verhoesd. Dat
woar vanaaf de Seffentersjtroat ’t ieësjte hoes links in
de Nolenssjtroat. Óngertusje is dat hoes aafgebroake
en sjteet doa noe e hoeëghoes.
drukke Sjtroat
dat woar vrugger, bis urgens, éng 1970, d’r von
Clermontplei. Óp de plaatsj woa noe (nog) de parkeerplaatsj (’t Sjanes) is, woar joarelank e bedriéf mit
matriale vur d’r bów van de firma Brock. E paar hoezer

2015 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

wier woar ’t winkeltje van de famili-je
Frijns. Zicher weet ich ’t nit, meh ich
ming dat ‘t winkeltje woa mieëstal de
vrauw hólp, zoegèt d’r lètste klinge winkel i Vols woar. Doanevver, óp d’r hoek BusjsjtroatClermontplei woar d’r Flecken, d’r Sjoester. Dae man
how ummer gów zin, gèt dat mich toendertsiet al woar
ópgevalle en nit dök vurkómp.
Tapieët (behang)
Taegenuvver d’r Brock woar nog d’r verf- en tapieëtwinkel van de famili-je Bindels. Tapieët gelde woar
toendertsiet, egaal of dat beej d’r Adang, Bindels,
Schmets of van Horck woar, gèt gans aparts. Noadat
d’r pap, natuurlik how de mam óch e wöädje i te bringe, ’t eens woare uvver ’t patroeën en doa-a verbonge
wieväöl rolle, kómp vur mich en mieng sjwèsterkes ’t
sjunste: rol vur rol woat in e apparaat geduid en an d’r
rand aafgesjneie. Uvver bleef e rölke e va óngeveer
angerhoave centimeter, meh waal 10 meter en 5 centimeter langk. Wen d’r pap da 15 rolle how gevroad,
woar dat 150 meter plezeer. A-nee geplèkd, woat al ins
de sjtroat ópgemeëte of i sjtukskes gesjneie durch de
kuche gewórpe. Wat hant veer dök mit dat soat dinger
d’r verraende middig umkreëge. ’t Koaset nuuks, alling
meh gèt fantasie en in d’r zommer dónge benoa alle
kinger oet de sjtroat mit.
konserveblikke
Zoegaar ’t billigste kommunicatiemiddel va vrugger
woat väöl gebroekd: twei ringgemakde laeg konserveblikke oane dékkel, e loak in ’t midde van d’r bòam,
éng dun koad zoe lank wie meugelik, a twei kante inge
knup, sjtraktrèkke en mè belle.
Of, wen me wool lotte huure wie me leep: dezelfde twei
blikke mit ing dieker koad vur ónger de sjong. Gèt wie
óp sjtelte lope.

kort vermeld
UBACHSBERG: Sjlagerkonkoer
Met de klanken van de carnavalssjlagers van
vorig jaar nog vers in het gehoor, is de st.
Leedjeskonkoer Gen Berg al druk bezig met
de voorbereidingen voor het komende carnavalsseizoen. Na het geweldige succes van
afgelopen jaren is dit al voor de 6e keer, nu
op zaterdag 21 november. Interesse om deel
te nemen? Meldt u dan aan voor dinsdag 12
mei a.s. via email
sjlagerkonkoergenberg@online.nl of
☎06-22. 36. 37.45.

➨

WNK en VTV
successen
Op de Limburgse Kampioenschappen Turnen Heren
in Oirsbeek hebben de turners van VTV Vaals en
Werk Naar Krachten Simpelveld goed gepresteerd.
In de categorie Junior 2/Senior van de 6e divisie was het
podium geheel voor de Zuid-Limburgse turners van VTV
en WNK. Mooie prestaties van deze heren, mede dankzij
hun trainers Bert Franzen en Martin Timmers.

➨

1e Kevin Leenders, VTV Vaals, 2e Jaap Nunnink, WNK Simpelveld,
3e Mark Eiling, VTV Vaals

Troef de
goedkoopste in kleur
Pagina 8
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Samen koken,
samen eten
Onder dit motto ging maandag 20 april in Vaals de eerste kookmiddag van start, voor inwoners van Vaals. De kookmiddag was
gratis. Achterliggende gedachte was om mensen op een prettige en informele wijze met elkaar in contact te brengen.
volgende
De kookactiviteiten
werden begeleid door
twee vrijwilligers, die elke twee weken
een zo’n middag/avond gaan organiseren. De datum voor de volgende bijeenkomst, dan in de vorm van een
brunch, is zondag 3 mei van 12.30 tot 16.30 uur in de Oude
Pastorie, Kerk-straat 41 te Vaals (t.o. speelgoedwinkel Schmetz). In
verband met het inkopen van de benodigde ingrediënten, wordt
deelnemers gevraagd zich van tevoren aan te melden via
m.wassenberg@vaals.nl of ☎043- 306 85 54.

➨

Woensdagwandeltocht Simpelveld
Woensdag 6 mei start WSV NOAD weer
met woensdagwandeltochten vanuit
Simpelveld. Gedurende de maanden
mei tot en met oktober organiseert
NOAD Bocholtz op elke 1e woensdag
van de maand deze doordeweekse
wandelingen. Het uitzetten van de
wandelroutes is in de vertrouwde handen van de parcoursbouwers van
NOAD. De routes voeren door de mooie
grensregio in Oostelijk Zuid-Limburg.

De stoomtrein gaat weer
rijden bij de Miljoenenlijn
Zondag 3 mei gaat het stoomseizoen bij de Zuid-Limburgse
Stoomtreinmaatschappij van start. Vanaf die zondag rijdt elke
woensdag en zondag de stoomtrein door het Heuvelland. Door
intensieve werkzaamheden aan de stoomlocomotief vindt de
start van het nieuwe stoomseizoen dit jaar iets later dan normaal plaats.
langste museum
De Miljoenenlijn, ook wel het Langste museum van Limburg
genoemd, kenmerkt zich door 22 kilometer spoor en 9 haltes waar
gasten uit kunnen stappen en de parels van Zuid-Limburg ontdekken. Om aandacht te geven aan een aantal speciale parels heeft de
Miljoenenlijn arrangementen samengesteld met o.a. rederij
Stiphout, de Romeinse Catacomben, Mijnmuseum Heerlen, Schacht
Nulland en de Steenkolenmijn in Valkenburg. Daarnaast vindt wekelijks een culinair arrangement in het luxueuze Pullman- rijtuig plaats.
teddyberen express Vrijwel meteen na de start van het nieuwe
stoomseizoen start ook het eerste evenement, de Teddyberen
Express. De stoomtrein wordt gedurende de meivakantie omgetoverd naar de Teddyberen Express.
Voor meer info over Teddyberen-express, rijtijden en tarieven kunt u
de website www.miljoenenlijn.nl bezoeken, bellen naar het secretariaat ☎ 045- 544 00 18 of een mail te sturen naar
info@miljoenenlijn.nl
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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.
parcours
De 5 km loopt richting Oude Molen en
Bosschenhuizen om via Bulkemsbroek
terug te keren naar de startplaats. Het
parkoers van 10 km brengt de wandelaar
via Baneheide naar Nijswiller. In het
Platebos gaat het op de grens van
Nederland en Duitsland via oude smokkelwegen naar de rustplaats in Bocholtz.
Vervolgens op rustige veldwegen terug
naar Simpelveld. Kijk ook eens op:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1501314

info
Startplaats: Brasserie De Driesprong,
Kruinweg 3 in Simpelveld. Volg de pijlen
richting Natuurtransferium en bungalowpark.
Starttijd: 15 km van 08-13 uur, 10 km van
08-14 uur, 5 km van 08-15 uur. Het startbureau sluit om 16.30 uur.
Inschrijfgeld: €2,50. Leden van erkende
wandelsportorganisaties ontvangen €1,korting. Er zijn verschillende stickers te
koop voor €0,25. IVV stempel is aanwezig. Bij inschrijving ontvangt iedere wandelaar een versnapering voor onderweg.

Inlichtingen:
Han
Pirovano,
☎ 0455250190 of
☎ 0612534731
e-mail: info@wsv-noad.nl
Let op:
De wandeltocht gaat onder alle weeromstandigheden door en denk aan passende kleding en schoeisel! Deelname
aan de wandeltocht is op eigen risico.

Peter Heuts
Hartelijk gefeliciteerd met
het behalen van je

Doctoraalexamen
voor de Master
Internationale
betrekkingen in
historisch perspectief
aan de Universiteit Utrecht
Succes met je nieuwe baan!
Mama en Papa
Faranaaz
Marcel en Riya
Inge en Randy, Viënna
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Mergellandroute Bocholtz
wanneer
Zaterdagmorgen 2 mei om 11 uur de start
van deze lange afstandswandeltocht over
135 km vanaf café Oud Bocholtz t.o. de
kerk: Het is dan voor de 49e keer zijn dat
deze monstertocht door W.S.V. N.O.A.D. uit
Bocholtz wordt georganiseerd.
beste
Aan de start worden Nederlands beste
lange afstandswandelaars verwacht. De
Mergellandroute wordt, in wandelkringen,
de mooiste en een van de zwaarste wandeltochten van Nederland genoemd.
terugkomst
De wandelaars worden zondagmiddag 3
mei tussen 11.50 en 12.30 uur bij de kantine van de Tennishal aan de Sportlaan in
Simpelveld verwacht. Van hieruit komen
alle wandelaars gezamenlijk naar Bocholtz,
waar ze met muziek feestelijk worden ingehaald. In café Oud Bocholtz reikt de wethouder van sportzaken de herinneringen
uit.
let op: Familieleden, kennissen en vrienden die wandelaars komen in- en/of afhalen, worden er op gewezen dat op zondagmiddag er activiteiten in Bocholtz zijn rondom de wielerwedstrijd De Drielandenomloop. Hierdoor zijn de parkeerfaciliteiten in
de buurt van de kerk beperkt, echter met
het openbaar vervoer is café Oud Bocholtz
goed te bereiken.
openbaar vervoer
Er zijn uitstekende busverbindingen vanuit
Heerlen naar Bocholtz. Voor info kunt u het
beste kontakt opnemen met Veolia : inlichtingen bussen: ☎0900-9292 en lijntaxi:
☎0900-8381. Ook met eigen vervoer is
Bocholtz via de autoweg Eindhoven-Heerlen-Aken goed te bereiken.
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inschrijving Alle deelnemers die de tocht
volbrengen ontvangen een diploma onafhankelijk of men ingeschreven is met of
zonder herinnering.
Het startgeld bedraagt €42,50 met diploma, zonder herinnering. Na-inschrijving
met herinnering is niet mogelijk.
verzorging De medische verzorging is
weer in de vertrouwde handen van de
EHBO Afd. Kerkrade en de overige verzorging door NOAD-leden.
Het is vanzelfsprekend dat weekendtassen
op het parcours worden meegenomen. De
wandeltocht vindt plaats onder alle weersomstandigheden.
wandelstempel
Het IVV-stempel is aanwezig.
wandelregels
Opgemerkt moet nog worden voor deelnemers, die de route voor de eerste keer willen lopen, dat het gemiddelde wandeltempo op 6,5 km. ligt. Te langzame wandelaars
lopen kans op uitsluiting. Er wordt ca. 114
km in groepsverband gelopen. Verder
wordt met nadruk medegedeeld dat iedere wandelaar
een reflecterend veiligheidsvest dient te hebben, aangezien het een nachttocht
betreft. Het ontbreken van
een dergelijk vest kan uitsluiting van deelname tot
gevolg hebben. Er is na afloop douchegelegenheid.
inlichtingen
Vragen en info, bel Han Pirovano ☎0455250190 of ☎06-12534731 oftewel Chris
Gijselaers, Kerkstraat 44, Bocholtz ☎045 5444421 E: info@wsv-noad.nl Bezoek
ook de website: www.wsv-noad.nl

➨

De Koempele hebben Middigsjiech.

‘Middigsjiech’ in De Klimboom
Zondagmiddag 3 mei, vanaf 14 uur aan de Dr. Ottenstraat
Simpelveld.
De bezoekers van deze voorstelling gaan samen met een aantal prominenten terug naar de “Koel” en kunnen samen met de
acteurs het mijnverleden weer tot leven brengen.
programma: Henk Steijvers, van Carboon, brengt de nodige
mijnliedjes ten gehore en Annie Franssen haar prachtige mijngedichten. Wiel Miseré laat de H. Barbara herleven, Wim
Schoenmaekers en Ger Dautzenberg gaan als oud koempels
terug naar de mijn.
Vrijdagavond 8 mei, 20.30 uur, Dr. Ottenstraat Simpelveld.
Reserveren voor dit alles via ☎0655954525 of via
info@puurweijersenweijers.nl

➨
Uitslag Loterij Harmonie St.Caecilia

Met dank aan iedereen die door deelname aan de loterij de
Simpelveldse muziek heeft gesteund, de uitslag van de jaarlijkse loterij. De prijswinnaars wordt veel plezier met hun prijs
gewenst.
uitslag 1e prijs, €100,- lotnr.4852, 2e: €70,- nr.4639, 3e: €45,nr.3347, 4e: €35,- nr.3075, 5e: €25,- nr.4849. De 6e t/m de
15e prijzen van€10,- vielen op de lotnrs.: 2472 - 2079 - 1392 2572 - 3666 - 0520 - 4592 - 2812 - 2444 en 0403.
Prijzen kunnen na telefonische afspraak worden afgehaald tegen afgifte van het betreffende lot bij: J. Meijers, Puntelstraat
68 Simpelveld ☎045-5442955.

➨
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Klassiek lunchconcert op Kasteel
Wittem door het Werpen Duo
Het Werpen Duo bestaande uit Adriana Racolta,
dwarsfluit en Misael Mejia
Rondo, piano, speelt werken van Antonin Dvorak,
Joseph Jongen en Sergei
Prokoffiev. Het concert
wordt zondag 3 mei georganiseerd i.s.m. de Stichting Muziek Jong voor Oud,
begint om 12 uur en is gratis toegankelijk.
Adriana Racolta
studeerde aan de Music
Academy Gheorghe Dima
in Cluj Napoca (Roemenië)
en verder bij bij Philippe

Adriana Racolta die zondag 3
mei optreedt op het lunchconcert in kasteel Wittem.

Benoit aan het Lemmeninstituut te Leuven en het
Conservatorium Maastricht,
waar zij in 2013 afstudeerde. Met het Universiteitsorkest van Leuven trad ze
op in Roemenië, Duitsland,
België en London.
Misael Mejia Rondo
uit Bolivia toonde al op 6
jarige leeftijd hoge muzikale kwaliteiten en studeerde
op het conservatorium bij
professor Irina Efanova.
Sinds 2011 studeert hij aan
het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

➨

Geslaagden piano examens

Leocadie Ploumen uit Simpelveld

Zaterdag 28 maart en
zaterdag 18 april j.l. werden weer de jaarlijkse
piano graadexamens van
de EPTA in Zuid-Limburg
afgenomen.

Dit jaar doen landelijk ongeveer 300 leerlingen examen, op 23 locaties.
In Zuid-Limburg waren het
45 leerlingen, die allemaal
zijn geslaagd!

Uit Simpelveld, Leocadie
Ploumen, leerling van Tineke Limbach.
Zij slaagde met prachtige
cijfers voor de graad B. Dit
is na de graden A1 en A2
de 3e graad.
Het landelijk graadexamen
systeem, onderdeel van
EPTA Nederland (European
Piano Teachers Association), is in 2002 opgericht
en begon met 25 leerlingen op 3 locaties. Een landelijk gecoördineerd toetsingssysteem bestond in
Nederland nog niet, wel in
de ons omringende landen.
De examens worden belangeloos georganiseerd
door leden van de EPTA.
Voor meer informatie zie
www.eptanederland.nl

Drie Landen Tocht
Wandelclub Jo-Ne Te Vijlen organiseert deze zaterdag 2 en
zondag 3 mei.
route
Vanaf het startlokaal vertrekken alle afstanden richting
Vijlenderbos. Bij de laatste bebouwing aan de Vijlenberg passeert men een ca. 400 jaar oude monumentale linde. Vanaf de
verharde weg over de heuvelrug naar de bosrand ziet u rechts
het dal van de Lomberg beek en links de Schneeberg (Duits
grondgebied) en de uitkijktoren van het Drielandenpunt.
rustpunt
De eerste rustplaats is in de “schuur” van Staatsbosbeheer. Van
hier uit keert de groep van 6km. via het Rotterbos terug naar de
start. De overige afstanden buigen af naar Zevenwegen; de 12
km. keert via een lus door het Kerperbos terug naar de eerste
rust in de “ schuur”’ van Staatbosbeheer en sluit vervolgens aan
bij de 6 km.
power
Voor degenen, die nog genoeg power in de benen hebben,
lopen de 18 en de 25 km. na een splitsing met de 12km. richting
het Belgische gehucht Terstraten, dalen vervolgens af naar het
Schimperbos tot de volgende pauze in de Bovenste “Raren”. Van
hieruit maakt de 25km. een lus naar het Dielandenpunt.
vergezicht
Als u de Boudewijntoren passeert, openbaart zich een mooi vergezicht op de spoorbrug van Moresnet. Dit was van 1839-1919
een Vrijstaat. Via Belgische wegen en het Schimperbos terug
naar de rust in Raren. Van hieruit samen met de 18km. door het
Males- , het Kerper- en het Vijlenderbos naar de eerste pauze in
de “schuur” van Staatsbosbeheer. Samen met de 6 en de 12km.
terug naar de start.
Startlokaal: Jeugdgebouw, Hopschet 2 Vijlen.
Afstanden: 6, 12,18 en 25 km. Starttijd: 7 uur -14 uur.
Info: Jo Paffen ☎045- 5317868. Aankomst tot 17 uur.

Op stap met de dorpsdichter
Onder deze noemer organiseert Peter Crombach, dorpsdichter van Voerendaal, op zondag
3 mei een ‘Poëziewandeling’.
Tijdens deze tocht, richting Winthagen en
Colmont, komen alle typerende elementen van
de streek aan bod, zoals de romantische en stoere carréboerderijen, de wegkruisen, de
Kunradersteen en de vergezichten in een streek
die rust en ruimte ademt.
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voordracht
De dichter draagt onderweg gedichten voor én
vertelt op bevlogen en onderhoudende wijze over
bezienswaardigheden en bijzonderheden. Alle
ingrediënten dus voor een ontspannen ‘zondagse’ tocht met inhoud!
vertrek
De wandeling vertrekt om 10:30 uur bij het Gemeentehuis Voerendaal (Raadhuisplein). Onderweg pauze op het nieuwe terras van Zet Dich Effe
in Colmont. (consumpties hier voor eigen reke-
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ning). Kosten deelname wandeling €3,50 per
persoon (bij aanvang contant en gepast te voldoen). Graag van te voren aanmelden via ☎0434592067 of pcrombach@hetnet.nl
Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie.

Ca. 8.000 maandelijkse bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf maandag/dinsdag
een complete uitgave op internet.
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Zwart-Wit ‘19
Eys

RegioBank in top 3 van Kassa
Regiobank behoort tot de top 3 van banken waar
klanten naar willen overstappen.
Dat blijkt uit een enquête van televisieprogramma
Kassa van zaterdag 4 april.

Verlaagde rentetarieven op de Budget Hypotheken.
Deze staan zeer concurrent in de markt:
. . . . . . . . . . . . . NHG . . . Basis . . . . . Top . Super Top
5 jaar vast. . . 2.29% . . . 2.29% . . . 2.39%. . . . . 2.99%
10 jaar vast . 2.54% . . . 2.54% . . . 2.64%. . . . . 3.24%
15 jaar vast . 3.04% . . . 3.04% . . . 3.14%. . . . . 3.74%

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

Ju-No-Kata Ubachsberg
in de prijzen
11 april jl. was het pupillentoernooi bij
judover. Ju-No-Kata een groot succes met
maar liefst 70 deelnemers van 6 judo-verenigingen.
Ervaren wat wedstrijdjes zijn en stimuleren
van de jonge judoka, deelname is dan ook
alleen maar voor beginnende judoka, met
geen of weinig wedstrijd ervaring. Er namen
maar liefst 10 leden van de vereniging deel,
tussen 6 en 11 jaar.
eerste keer
Voor Lyna Pluijmen was het de eerste keer
dat ze aan een wedstrijd deelnam, zelfs aan
clubkampioenschappen nam ze nooit deel,
maar won toch een 1ste prijs. Haar broertje
Yuri Pluijmen en Ajla Spahic werden ook
1ste. Kiki Coenen en Jèl Pluijmen kwamen
op een tweede plek terecht. Rob vd Marel
werd 3de en River Kennis, Toby Schetters,
Engelke Vreugdenburg en Sanne Pieters
werden 4de.
judo-interesse
Mocht je interesse gewekt zijn, kom gerust
een kijkje nemen. Getraind wordt op maandagavond in de gymzaal van basisschool
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Bergop te Ubachsberg aan de Bostenstraat:
1ste groep van 18.30 – 19.30 uur (voor de
kleintjes) 2de groep van 19.30 – 20.30 uur
(senioren)
Info: mvanwissen@hetnet.nl
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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.

PROGRAMMA Zaterdag 2 mei: Jeugd:
Zwart - Wit '19 MF1/2 - Simpelveld MF1/2 . . . . . . . . . . . . . . 09:00u.
Zwart - Wit '19 E2G - Schimmert E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:30u.
Zwart - Wit '19 E1 - Bunde E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30u.
Zwart - Wit '19 D1G - Leonidas -W D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:30u.
Gulpen/SV Zwart - Wit'19 C1 - Scharn C3. . . . . . . . . . . . . . . . 14:30u.
V.V. Schaesberg B1 - Zwart - Wit'19/Gulpen B1 . . . . . . . . . . . . 13:00u.
Amstenrade A2 - Zwart - Wit'19/Gulpen A1. . . . . . . . . . . . . . . 14:30u.
Veteranen: Zwart - Wit '19 Eys - Bekkerveld . . . . . . . . . . . . . . 17:00u.
Zondag 3 mei: Senioren:
Kakertse Boys 1 - Zwart - Wit '19 Eys 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:30u.
Laura/Hopel Comb. 3 - Zwart - Wit '19 Eys 2 . . . . . . . . . . . . . 09:30u.
Berg'28 4 - Zwart - Wit '19 Eys 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30u.
Zaterdag 9 mei: Jeugd:
ST RKVVM/Sibbe F3 - Zwart - Wit '19 F1 . . . . . . . . . . . . . . . . 09:30u.
Zwart - Wit'19/Gulpen B1 - SJO/Adveo Schinnen B1 . . . . . . . . 10:30u.
Zwart - Wit'19/Gulpen A1 - Keer A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:30u.
Veteranen: Zwart - Wit '19 Eys - Jekerdal . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00u.
Zondag 10 mei: Senioren:
Zwart - Wit '19 Eys 3 - Rood Groen LVC'01 3 . . . . . . . . . . . . . 11:00u.

Rood Groen LVC’01
in de problemen
Het eerste elftal van Rood Groen LVC’01
behaalde afgelopen drie wedstrijden slechts 1
schamel puntje. Het ging om zeer cruciale wedstrijden in de
strijd tegen degradatie, waardoor men nu serieus in de problemen is geraakt. De twee wedstrijden tegen Kerkrade West
en Passart zijn enorm belangrijk om klassenbehoud te
bewerkstelligen. Er dienen zes punten binnengehaald te worden als men nog kans wil maken om volgend jaar in de vierde klasse te spelen. Niets is onmogelijk in voetbal, maar dat
dit heel zwaar wordt mag duidelijk zijn. De jonge ploeg is
helaas slecht bestand tegen mentaal en fysiek zwaar voetbal
dat degradatievoetbal met zich mee brengt. Er zit meer dan
voldoende kwaliteit in de groep om de komende jaren goed
voor de dag te komen in het amateurvoetbal. Het is nu zaak
niet in paniek te raken en deze jongens het vertrouwen te
gunnen en verder te laten doorgroeien.
om spannen
Echter, de komende weken gaat het er om spannen. Komende
zondag wordt de thuiswedstrijd tegen Kerkrade West gespeeld. Het gaat een spannende wedstrijd worden en vandaar
ook dat iedere voetballiefhebber in de gemeente Vaals wordt
opgeroepen om het eerste van Rood Groen LVC’01 te komen
steunen!
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PROGRAMMA Zaterdag 2 mei:
A1 WDZ/Sportclub'25-Scharn A2 . . . . . . . . . . 15.00u.
B1 WDZ/Sportclub'25 - RKVVM/Sibbe B1 . . . 14.00u.
training jeugdkeepers
C1G KVC Oranje - WDZ/Sportclub'25 - . . . . . 14.00u.
Met 200 jeugdleden bouwt WDZ aan
C2 WDZ/Sportclub'25 - Daalhof C1 . . . . . . . . 13.00u.
een solide toekomst. In alle categorieën
C3 WDZ/Sportclub'25 - SNC'14/BMR . . . . . . 13.00u.
traint de jeugd onder ervaren en gekwaD1 Scharn D4 - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . 11.15u.
lificeerde trainers. Zo ook de keepers. Dat doen ze
D2 Sportclub Jekerdal D3-WDZ/Sportclub'25 . 11.45u.
elke dinsdagavond van 18.45 - 20.15 uur onder desD3 WDZ/Sportclub'25 - Scharn D6 . . . . . . . . 11.45u.
E1 VV Hellas - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . 11.30u.
Jeugdkamp
E2 WDZ/Sportclub'25-Struchter Boys/Wijlré . . 10.30u.
In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen
E3G RKSVB/Voerendaal E5-WDZ/Sportclub'25 10.00u.
alle pappa’s, opa’s en broertjes en zusjes niet
F1 VV Hellas - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . 10.15u.
meedoen aan de barbecue, maar zaterdagF2G I.B.C.'03/RKVCL - WDZ/Sportclub'25 . . . 11.00u.
morgen wel om 12.00 uur met zijn allen de
F3 WDZ/Sportclub'25- FC Hoensbroek . . . . . . 09.30u.
deelnemers ophalen.
F4 WDZ/Sportclub'25-FC Kerkrade-We F5 . . . 09.30u.
afsluiting
MP WDZ – RKVVM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.30u.
Zondag 3 mei sluiten bijna alle seniorenelftalVe Miranda – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u.
len de competitie af en worden, na afloop van
Zondag 3 mei:
hun wedstrijd, getrakteerd op een hartig
1e WDZ - Langeberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u.
hapje. Het eerste elftal voltooid de competitie
2e WDZ - Scharn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30u.
tegen kampioen Langeberg. Het tweede elftal
3e Haanrade 2 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00u.
ontvangt de reserves van Scharn. Ook het vier4e WDZ - RKIVV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30u.
de en het vijfde elftal spelen een thuiswed5e WDZ - Wijlré 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
strijd.
VR1FC Gulpen - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00u.
Achterste rij v.l.n.r.: Trainer Ralph Schepers, (keepers C-D en E jeugd) Dani Ruwette, Jules Schokker, Pelle Bindels,
Rick Martens en trainer Jo Lux. Voorste rij: (keepers C-D en E jeugd) Max Lamboo, Steven Leeftink en Maarten
Goossens. Kjetill Sintzen en Gino Gorissen ontbreken op foto.

WDZ INFO

MET MONTAGE/DEMONTAGE VOOR ALLE
RENOVATIES IN EN OM UW PAND
TEVENS HET ADERS VOOR GEVELRENOVATIE

*voegen uitkappen *opnieuw invoegen
*stralen *impregmeren
Meer dan 20 jaar ervaring
Vraag vrijblijvend offerte aan

P. Bertholet
Gemmenicherweg 21 • 6291 BR Vaals
Tel.: 043-3062256 • Fax: 043-3062353
M: 06-53836738
E: SteigerverhuurPB@gmail.com

kundige leiding van oud WDZ keeper Jo Lux en tweede elftal speler Ralph Schepers.
De 9 keepers van de C-,D en E jeugd zijn: Maarten
Goossens, Steven Leeftink, Dani Ruwette, Max
Lamboo, Pelle Bindels, Jules Schokker, Kjetill Sintzen,
Rick Martens en Gino Gorissen, Dat alle inspanningen
vruchten afwerpen is op zaterdag tijdens de wedstrijden overduidelijk waar te nemen.

Receptie SV Willem Tell
Na een spannende, sportieve en
gezellige competitie werd het
viertal kampioen in de Hoofdklasse van de Vaalser schietbond
L.W.S.B.
Ter gelegenheid hiervan is er voor
het winnend viertal, bestaande
uit: Daphne Raven, Huib Vleugels,
Michel Raven en Sjef Rademakers, een receptie vrijdag 1 mei
van 20 – 21 uur in clublokaal Café
Hazen-Wijnen aan de Wielderdorpstr. 20 te Wijlre. De kampioenen worden tijdens deze receptie
persoonlijk gehuldigd.
Daphne Raven werd winnaar in
de 1e klasse met een eindgemid-

delde van 208 ringen per wedstrijd. Sjef Ramakers won met een
eindgemiddelde van 214 ringen.

v.l.n.r. Daphne Raven, Michel Raven,
Huib Vleugels en Sjef Ramakers.

➨

Wo.

Pagina 14

Nr. 18 • 28 april 2015

SPORT
19e Brandbier Drielandenomloop
In augustus 2014 heeft de Drielandenomloop met veel succes een
herstart beleefd. De wedstrijden op
zondag haalden zelfs de nationale
pers, met winnaar Bert-Jan Lindenman van Rabobank en de Amerikaanse Megan Guarnier van Boels
Dolmans.
vervolg
De Drielandenomloop krijgt dit jaar
een vervolg in het weekend van 1 mei.
Een paar maanden eerder dan afgelopen jaar. Ook tijdens deze editie
staat niet alleen de hoofdwedstrijd bij
de heren en vrouwen centraal.
programma
Het programma in de Wilhelminastraat ziet er als volgt uit. Zaterdag 2
mei wordt om 14.30 uur gestart met
een Nieuwelingenwedstrijd. Vervolgens nemen de mensen van de Koraalgroep-Equipe Mont Ventoux het
parcours over. Daarna de Rabobank
Dikke Banden Race rond 17uur.
kinderen
Die rijden hun rondjes via de Kerkstraat. Alle jeugd t/m 12 jaar kan deelnemen aan deze spannende race met
mooie prijzen, gesponsord door Snow
World Landgraaf en Pretpark de Valkenier. Aanmelden kan via mail
info@drielandenomloop.nl

volgen
Voor de inwendige mens wordt op
zaterdag ook gezorgd. Aan de finishlijn is een paviljoen/terras, waar iedereen de races, (nieuwelingen, Equipe
Mont Ventoux en Dikke Banden Races) onder het genot van een drankje,
goed kan volgen.
Aan het avondprogramma wordt op
dit moment nog gewerkt.
primeur
Zondag 3 mei start, naast de 19e
Brandbier Drielandenomloop, ook de
2e Grote Prijs Toyota Mengelers. Beiden tegelijkertijd om 12 uur vanuit de
Wilhelminastraat. Dit is een primeur in
de wielerwereld die u niet mag missen. De finish van de GP Toyota Mengelers is voorzien rond 15.30uur en de
Brandbier Drielandenomloop finisht
rond 16.30 uur. Ook dit jaar kunnen
alleen de allerbeste renners een gooi
doen naar het podium. Het parcours is
loodzwaar.
info
Zie hiervoor de website:
www.drielandenomloop.nl
of Facebook pagina
www.facebook.com/3landenomloop
U kunt ook mailen naar
info@drielandenomloop.nl
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Bert-Jan Lindeman winnaar van de 18e drielandenomloop, verleden jaar.
Foto Henk Korzelius.

Grenslandtoernooi Helios
Zaterdag 2 mei een internationale gewichthefwedstrijd voor de jeugd en junioren. De
jubilerende vereniging, die binnenkort 60
jaar bestaat, begroet dan jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. Zij zijn
afkomstig uit Dortmund, Duisburg,
Eindhoven en Brunssum; natuurlijk zullen
ook de jeugdige atleten van de organiserende vereniging acte de presence geven.
De wedstrijd begint om 14 uur bij cafe/par- Jeugdige deelneemster
tycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstaat Eveline Huppertz
23 in Simpelveld.
Bent u geinteresseerd en wilt u of uw kinderen een beeld krijgen van
deze sport, kom dan gerust eens voorbij. Uw aanwezigheid zal zeker
door de jonge gewichtheffers als stimulans ervaren worden.
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Fysiotherapie, Manuele therapie,
shockwave, revalidatie
na een operatie
Wij zijn ook open na kantooruren

Bedankt Buurt Sjutsewei voor de attentie
ontvangen t.g.v ons 50 jarig huwelijk
Henk en Joke Lauer
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