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Historisch Mariaconcert in kerk Bocholtz

16e tocht
Jesjpòòrt en
Jesjtivvelt
Dat gebeurt komende zondag 31 mei,
Dit keer naar Maastricht en... voor het
eerst met de bus. 57 personen kunnen
mee. Als alles gaat zoals we ons dat
voorgesteld hebben, wordt het weer
een prachtige tocht met gids Willy
Savelsberg.
Iedere deelnemer verwachten we
om 9.30 uur bij het station in Simpelveld, waar ruimschoots gelegenheid is uw auto e.d. te parkeren. Na
ontvangst van bonnen, penningen
en het dagprogramma wordt om 10
uur vertrokken.
tweede keer
Een 15-tal deelnemers hebben zich
hiervoor al opgegeven. Ik kan u meedelen dat deze zondag 14 juni kan
doorgaan. Natuurlijk alleen bij voldoende aanmeldingen. De kosten zijn
incl. warm eten, koffie (thee etc.) en
Vlaai (in een Molen), consumptie, vervoer en gids in Maastricht €20.
aanmelden
Dus wil u mee, spoedig aanmelden bij
Leo Franzen ☎045-5443567 of mailen
met vermelding van uw naam, adres
en tel. nr. op franzen.leo@gmail.com
Troef staat nu ook op Facebook (even zoeken onder de
naam Troef), met heel veel
foto’s en met een link naar de website
www.weekbladtroef.nl
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Fanfare St. Cecilia
Bocholtz in ‘Koperen
Golf’ door Limburg

3
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In het boekje ‘Maria in Limburg’
schrijft Gerard Lemmens: “Limburg houdt veel van Maria en
Maria veel van Limburg; men
vindt dit weerspiegeld en bevestigd in geheel ons volksleven.
In de opmars naar het 150-jarig
jubileumfeest eert het Bocholtzer
zangkoor St. Joseph, Maria op
zondag 31 mei in de H. Jacobus
de Meerdere Kerk, Aanvang:
14 uur, Entree: Vrije gave.
koren
Dirigent Anton Kropivcek wist ook
Zangvereniging Oranje uit Schinveld, het ensemble RedRill Singers,
en Vocaal Ensemble Canto Rinato
uit Limburg, aan zich te binden
voor dit historische concert.
Aan Maria gewijde liederen en
composities uit verschillende muziekperiodes zullen u verrassen en
ontroeren. Het wordt een gevarieerde muziekmiddag, van eenvoudig
tot rijk uitgewerkt, van smekend tot
dankzeggend, van stil en ingetogen
tot uitbundig en jubelend.
historie
Bij de inzegening van het Mariabeeld van de Maastrichtse Beeldhouwer Jean Weerts in 1937 schrijft
de krant: “Zondag a.s. zal een grote
vreugdedag zijn. Gemeente en
parochie worden toegewijd aan
Maria. Op het plantsoen langs den
nieuwe kerkweg is een fraai Mariabeeld geplaatst, een groot sieraad.
Met grote luister zullen de feestelijkheden plaats hebben. Alle verenigingen hebben spontaan hare
toezegging gedaan”. Op 1 november 1950 werd het beeld achter de
kerk geplaatst en opnieuw ingezegend door pastoor W. Franck. (Rond
1964 kwam er een nieuw Mariamonument -Troef nr. 28 d.d. 8 juli
2009-) Anno 2014 is dit laatste
gerestaureerd en verplaatst naar
het nieuwe strooiveld op het kerkhof.
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Koningspaar schutterij
Sint Joseph Vijlen
John Coenen is op Hemelvaartsdag Koning van Schutterij Sint Joseph
Vijlen geworden. John is in 2007 ook al eens Koning geweest! Zaterdag
20 juni wordt rond 19.15 uur de Koningsden bij de woning (Mamelisserweg, Vijlen) van het kersverse Koningspaar geplant!
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Koning John Coenen en Koningin Petra Coenen-Schins.

Agenda
Dinsdag 26 mei
Lezing over missionaris Hubert Jacobs
Aanvang 20 uur in Partycentrum Oud Zumpelveld,
Irmstraat 23 Simpelveld. (zie ook artikel).

Woensdag 27 mei
Hypnose show
t.b.v. Kankeronderzoekfonds Limburg
Door Jos Claus, aanvang: 19.30 uur. Taverne ijscafe
Oud Vijlen, Vijlenerberg 147. (zie ook artikel).

Zaterdag 30 mei
Fanfare St. Cecilia Bocholtz
in “Koperen Golf” door Limburg. Uniek muzikaal
evenement, aanvang14 uur, spoorwegovergang op
de Heiweg Bocholtz (zie ook artikel).
•

Hoe vertel ik het mijn kinderen?

Ontmoetingssmiddag voor ouders van kinderen tot
16 jaar, Tijd: 14-17 uur, bij Landal Hoog-Vaals
(Restaurant), Randweg 21.

Zondag 31 mei
Passio in Duplo concert
Unieke voorstelling, aanvang 15 uur in de H.
Cunibertuskerk te Wahlwiller.
•

Vrijdag 29 mei

16e Jesjpòòrt en Jestivvelt tocht

Joep Conjaerts in de Klimboom

Bijeenkomst 9.30 uur, vertrek 10 uur bij station
Simpelveld. (zie ook artikel).
•

Liedjesprogramma, aanvang 20 uur.
Dr. Ottenstraat 46, Simpelveld.
•

Passio in Duplo concert

Unieke voorstelling, aanvang 19.30 uur in de H.
Cunibertuskerk te Wahlwiller.

Historisch Mariaconcert

in kerk Bocholtz Aanvang:14 uur, Entree: Vrije gave.
(zie ook artikel).
•

IVN dagwandel-excursie Wormdal
Vertrek 9 uur, markt Simpelveld.

Zaterdag 30 mei

Dinsdag 2 juni

Passio in Duplo concert

Inloopuur veranderingen PGB

Unieke voorstelling, aanvang 19.30 uur in de H.
Cunibertuskerk te Wahlwiller.
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OPLAGE 13.000 EX.
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
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van 17-19 uur in de BMA in Lemiers
(Schoolstraat 2) (zie ook artikel).

Woensdag 3 juni
Woensdagwandeltocht Simpelveld
Startplaats: Brasserie De Driesprong, Kruinweg 3.
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.

Zaterdag 6 juni
Met IVN naar mergelgroeve ’t Rooth
Fossielen excursie, vertrek: 9.30 uur met de auto’s
vanaf het IVN lokaal aan de Lindenstraat 17 te
Vaals óf om 9.30 uur vanaf de Kruinweg bij het
Natuurtransferium te Simpelveld.

GEZOCHT

BEZORGER(STER)
voor één route in Simpelveld
en één in Vaals.
Minimum leeftijd 13 jaar. Ook zeer geschikt
voor gepensioneerden e.d. Leuke vergoeding
en contante betaling bij elk nummer.
Aanmelden op ☎045- 5443567
Mailen op info@weekbladtroef.nl
Zet uw gegevens er op met een telnr.
en we bellen terug.

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. Dinsdag 2
juni wordt het oude papier in Wahl- en
Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17 uur,
goed gebundeld, aan de kant van de weg
plaatsen. Geen plastic zakken of houten kistjes.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand. Papier vrijdag 5 juni vanaf 18 uur gebundeld langs de
kant van de weg plaatsen.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand,
dinsdag 9 juni Ophalen oud-papier en karton in de straten: Boschenhuizen-Bouwensstr.-Bouwerwe-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.
Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.
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RegioBank in top 3
van het programma 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
10 jaar vast . 2.29% . . . 2.29% . . . 2.39%. . . . . 3.04%
15 jaar vast . 2.64% . . . 2.64% . . . 2.74%. . . . . 3.39%

Fanfare St. Cecilia
Bocholtz in
‘Koperen Golf’
door Limburg

Overstappen Gun uw spaargeld
doe je zo! een mooie rente
Wij zijn uw bank. RegioBank
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

Ben jij een
coole gast?
Kom dan bij de brandweer
Brandweer Zuid-limburg zoekt
voor de posten Simpelveld en Bocholtz
nieuwe vrijwilligers.
Ben jij een teamspeler, kun je tegen een stootje en minimaal 18 jaar, kom dan op maandag
8 juni naar de Markt in Simpelveld.
Stap dan letterlijk in het pak van de brandweerman of vrouw en ervaar wat onze helden
ervaren.
Mogen wij jou 8 juni tussen 19 en 22 uur op
de Markt in Simpelveld ontmoeten?
Voor meer informatie kijk op
www.brandweer.nl/zuid-limburg
of bel ☎06-502813
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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

Troef de goedkoopste in kleur

Onthulling van het monumentje, waar fanfare St. Cecilia a.s. zaterdag vanaf
14 uur speelt in het kader van de Koperen Golf. Het werd za. 17 sept. 1994
onthuld door Leo Kohl† toenm. voorz. heemk. ver. De Bongard en mr. Peter
Cammaert in die tijd burgemeester van de gem. Simpelveld. Foto Lambert
Huppertz.

De mijnen in Limburg hebben veel betekend voor het Limburg van nu. Zo ook in het culturele leven. Vele verenigingen vinden hun oorsprong in het mijnwerkersleven of hebben er nauwe relaties mee gehad.
mijnmars
Daarom initieert M2015 een ‘Koperen Golf’. Deze bestaat uit
vele harmonie- en fanfarekorpsen in Limburg, die in hun eigen
woonplaats op één en hetzelfde moment gezamenlijk een
mars, gecomponeerd door de uit Brunssum afkomstige Leon
Vliex ten gehore gaan brengen. Dit muziekwerk, wordt dé
mars die het jaar van de mijnen zal begeleiden en is een eerbetoon aan de Limburgse historie van de mijnen en koempels.
Daarnaast wordt ook de Limburgia-mars van Piet Stalmeier
gespeeld.
waarom 30 mei?
Omdat dan de Week van de Amateurkunst start.
Zie ook www.waknederland.nl
Cecilia Bocholtz ook
Als zaterdag om 14 uur in vele dorpen en steden harmonieën
en fanfares hetzelfde muziekwerk spelen, betekent dat een
concert voor héél Limburg, waarin alle deelnemende muzikanten met elkaar verbonden zijn.
Ook Bocholtz kent een mijnwerkers verleden daarom speelt
de Fanfare St. Cecilia bij het gedenkteken voor de omgekomen mijnwerkers aan de spoorwegovergang op de Heiweg,
en is daarmee onderdeel van deze koperen golf door Limburg.
U bent van harte uitgenodigd om bij dit unieke evenement
aanwezig te zijn en te komen genieten van de voor u
gespeelde muziekwerken.

➨
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Superdruk bij de verloting maandag 18 mei op de Bocholtzer Kermis. (Foto: Leo Franzen)

Geslaagde voorjaarskermis
en verloting in Bocholtz
www.lei-schilderwerken.nl

Troef de goedkoopste in kleur

Als
kwaliteit
voorrang
krijgt
Rijschool M. Reinders
www.mreinders.nl
tel: 06 46731861
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De hemelvaartkermis in Bocholtz kende
een goede zonnige start. Er was veel
volk op de been en de exploitanten
konden tevreden zijn. Helaas verdween
dit positieve gevoel zodra het ging regenen. Ook de andere dagen werkte het
weer niet echt mee. Ondanks de regen
was het zaterdag erg gezellig op het
Wilhelminaplein. Vanaf de grote podiumwagen klonk muziek en het terras
zat vol. Op zondag keerde de zon terug.
Die dag was er voor het eerst een kleine markt. Het is de bedoeling dat deze
markt in de toekomst groter wordt,
zodat er op kermiszondag nog meer te
genieten valt in Bocholtz.
prijzenregen
Het slot van de kermis was de verloting op
maandag. Meer dan 1.050 euro werd weggegeven. De prijzen waren voor een deel
gesponsord door de ondernemers in Bocholtz,
de Ondernemersvereniging en de Stichting
Bocholtz Promotion.. De opkomst was goed en
liefst 29 personen mochten een prijs ontvangen. De damesfiets (450 euro, Fietshoes vá
Bóches) kwam terecht bij H. Knarren,
Patersplein Bocholtz. De twee zware boodschappentassen (50 artikelen ter waarde van
75 euro, gesponsord door de OVB) gingen naar
de familie Beek, Irenehof Bocholtz. Mevrouw
Ginguené van het Steenbergervoetpad mag
voor 35 euro naar Hairstyling Danver. Familie
van Wersch (Dautzenbergstraat Bocholtz) kan
voor 27,50 euro bloemen kopen bij Bloemenhuis Bocholtz. John of Josien Aretz uit
Bosschenhuizen (Simpelveld) gaat genieten
van een driegangenmenu bij Restaria Bocholtz. T. Jongen (Kerkeveld) en M. Leerssing
(Elfschoorstenen) mogen ieder voor €25
besteden bij Plusmarkt Tossings of drogisterij
Tossings. De gel-lakkers, geschonken door
schoonheidssalon Skills (waarde €23) kwa-

men terecht bij Mw Pluymakers, Patersweg.
De twee waardebonnen van 20 euro voor bakker Ivo Dreessen kwamen terecht bij Bosch
(Quelle) en Schmets (Baneheiderweg). Ook in
Vaals viel een prijs bij Kleijngeld (Schepenbankstraat), een voetbehandeling van €20 bij
Skills. Ook Wiel Kleikers (Hinsbrig) ontving
deze prijs. De familie Bastin (Oude Smedestraat) kreeg een waardebon van €20 voor
Griekse Taverne Kreta. S. Brouns (Steenberg)
was blij met een pakket ter waarde van 20
euro van tabakszaak Jos Laval. Kelsey
Slangen (Anjerstraat) ontving een pakket
(€20) van bakker Ivo Dreessen. De worstpakketten van slager-traiteur Vaessen (€20) gingen naar Maricel (Margrietstraat) en Derwall
(Rosaliestraat). Er waren 6 setjes van 10 consumpties (waarde 17,50 euro) van de vijf café’s, te weten Aowe Kino, Auw Leemkoel, Oud
Bocholtz, café de Sporthal en Im weissen
Rossl (twee). Deze prijzen gingen naar
Snijders (Groeneboord), Nevelstein (Groeneboord), Jongen (de Baan), Brauwers (Paumstraat), Thevissen (Persoonstraat) en Mingels
(Beatrixstraat). Een bloemenbon van €15
(Bloemenhuis Bocholtz) ging naar Beppie
Dejalle (Beatrixstraat). Schmets (Steenberg)
ontving een waardebon van €15 voor
Snackpoint Bocholtz. Schreuders (Emmastraat) en Lux (Asterstraat) kunnen ieder voor
15 euro kopen bij Plusmarkt Tossings of
Drogisterij Tossings. Prijs nummer 28 was een
waardebon van €7,50 euro voor Bloemenhuis
Bocholtz (Bonnema, Beatrixstraat). In de
pauze van de verloting werd spontaan nog
een extra prijs aangedragen. Een massage of
schoonheidsbehandeling van €17,50 bij Mellness Bocholtz. Gelukkige winnares was Wilma
Bodelier, Kerkstraat Bocholtz. De verloting
vormde een fraai slot van deze kermis.

➨
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Akte van parochiële verdienste
voor koorlid Jef Huits

V.l.n.r.: pastoor Pisters, voorzitter Thijs Cleuters en Jef Huits.

Pinksterzondag 24 mei was voor
Kerkelijk Zangkoor Harmonia Simpelveld een bijzondere dag. Niet
alleen door de uitvoering van de feestelijke Missa Festiva van A. Gretchaninoff o.l.v. Jean Lardinois met aan
het orgel Marcel Konieczny, maar
bovenal door de huldiging van
Harmonialid Jef Huits. Hij kreeg
door Pastoor Pisters de ‘Akte van
parochiële verdienste’ uitgereikt.

Een onderscheiding die een parochiaan ten deel valt vanwege bijzondere prestaties.
Gememoreerd werd het meer dan
een halve eeuw heel trouw zingen in
het groot koor, gregoriaans op zondagmorgen en vele uitvaarten opluisteren. Ooit is hij begonnen bij het
knapenkoor in de zestiger jaren van
de vorige eeuw. Namens het koor
bood voorzitter Thijs Cleuters een
mooie foto aan. Na de Mis werd een
flyer uitgedeeld waarin een oproep
gedaan wordt lid te worden van de
Harmoniafamilie, waarbij gezorgd zal
worden voor begeleiding en ondersteuning in alle opzichten.
Dus: Hou je van zingen en ben je
op donderdagavond vrij? Dan is
Harmonia misschien iets voor jou!
Voor verdere informatie, neem een
kijkje op de website:
www.zangkoorharmonia.nl

Vier generaties Krutzen

➨

GEBOORTE-TROUWJUBILEUM-POSTERS BELETTERINGEN
en ander drukwerk bij
TROEF

☎ 045-5443567

Dr. Nolensstraat 8 Bocholtz.
mail info@weekbladtroef.nl
Vraag naar onze
advertentietarieven,
los, meermaals en
jaarovereenkomsten.
Nr. 22 • 27 mei 2015

Grootmoeder Anita Krutzen-Meerten (44) Bocholtz, Overgrootmoeder Bertie Meerten- De Jong
(70) Kerkrade met op schoot Rosalie Krutzen (4 mnd.) en moeder Jessica Krutzen (21)
Kerkrade.
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Ingezonden
Gaat Op de Boor in Bocholtz dicht ?
Afgelopen dagen kreeg ik de volgende passage van de gemeente Simpelveld onder ogen: *citaat,” Daarbij dient ook gekeken worden naar de alternatieven voor kostbare onderhoudswerkzaamheden, zoals nieuwbouw of
de huur van gebouwen. Denk bijv. aan het afstoten van MFC op de Boor,
waarbij wel oog moet zijn voor herplaatsing van de gebruikers. Daarom zal
het college een ambtelijke werkgroep instellen met als doel de toekomstige accommodatiebehoefte van de gemeente in kaart te brengen.** einde
citaat.
Als ik nu nuchter naar het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen
kijk dan zou je, puur inhoudelijk gezien, hier mee kunnen instemmen. Echter
als je verder leest en je gedachten laat gaan over dit voorstel, dan stel je vast,
dat hierin ook is opgenomen het afstoten van het multifunctionele Centrum “Op
de Boor”.
historisch
Het betreft hier het oude gemeentehuis van Bocholtz met historische waarden
o.a.: het exclusieve “glas en lood raam” dat alleen al een enorme waarde kent.
Dit zou verloren kunnen gaan, als het gebouw in particuliere handen zou
komen. Daarnaast heeft het oude gemeentehuis in de oorlogsjaren een cruciale plek gediend o.a.als schuilplaats voor de inwoners van Bocholtz. Bij de
gemeentelijke herindeling,1 januari 1982, heeft men vanwegede historische
waarden van dit gebouw met elkaar afgesproken dat het oude gemeentehuis
voor de burgers van Bocholtz behouden zou blijven.
verloren
Het gebouw heeft door agressieve verbouwingsdrang en modernisering voor
een groot deel aan historische waarde verloren, zoals o.a. de entree, de kostbare eiken trap in het gebouw, die onverantwoord gesloopt is en de Zaanse
klok buiten op de dakspits en gedeeltelijk sloop van het bordes met zijn bijzonder karakter, dat in zijn geheel opgetrokken was met “Bocholtzersteen”.
Daarom dient het absoluut niet afgestoten te worden en behouden te blijven
voor de burgers. Ik hoop dat de gemeente nog enig historisch besef heeft
en het gebouw voor de gemeenschap behoudt.
Jan Franssen, oud raadslid

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Vrijdag 29 mei
19.00 uur: Afsluiting Mariamaand Eyserheide, vertrek te
voet vanaf kerk om 18.30 uur.
Zaterdag 30 mei
17.00 uur: 50 jarig Huwelijk Bertien en Wiel WendersOdekerken. 19.00 uur: Geen h. Mis
Zondag 31 mei
09.45 uur: Gest. H. Mis ouders Vanwersch-Souren en
familie
Maandag 1 juni
19.00 uur: Gest. jrd. Enny en Leo van Loo – Wöltgens.
Vrijdag 5 juni
14.00 uur: Huwelijk bruidspaar Linda Slangen en Maikel
Göbbels.
Zaterdag 6 juni
13.00 uur: Huwelijk bruidspaar Karen Beckers en Jeroen
Bindels. 19.00 uur: Geen H. Mis.
Zondag 7 juni
9.00 uur: Vertrek Sacramentsprocessie naar Piepert; Joep
Schreuders; Lena Schreuders-Aarts (nms.buurt); Sjeng
Senden en fam. Senden-Lenaerts. Bij slecht weer h. mis
om 9.00 uur in kerk.
Maandag 8 juni
19.00 uur: Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart van Jezus.

INGEZONDEN (Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud en strekking en kan
stukken die te lang zijn, na overleg, inkorten. Alle stukken dienen voorzien te zijn
van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te worden gepubliceerd, als ze maar
bekend zijn bij de redactie.)

Inloopdagen Mantelzorgers juni
Voor de maand juni is dit “In gesprek met elkaar”. Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen gesteld worden, desgewenst individueel.
Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis)
dan bent u van harte welkom! Aanmelden niet nodig. Deelname, koffie en
thee zijn gratis. Kijk voor meer info op www.mantelzorgparkstad.nl of
☎ 045-2114000. E: info@mantelzorgparkstad.nl
Simpelveld: Woensdag 10 juni van 10-12 uur in de Rode Beuk,
Kloosterstraat 57.
Voerendaal: Donderdag 25 juni van 10-12 uur in Wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade, Hogeweg 74.

Wo.

TROEF: THE BEST INFORMATION!

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl
Pagina 6
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24 Uur Non-Stop Fietsen Inloopavond fotogroep

Noabere va Viele

Die vindt woensdag 3 Juni van
20 tot 22 uur plaats in het
Noabere Gebouw (v.h. Jo-Ne)
op de Hopschet. De avond is
bedoeld voor geïnteresseerden
in oude foto`s. Er kunnen
albums bekeken worden en
ook op scherm worden foto`s
getoond uit de verzameling van
de Fotogroep. Ook is er de
mogelijkheid dat meegebrachte foto`s gescand kunnen worden. De avond begint om 18.00
Veel interesse bij een eerdere sessie.
en eindigt rond 20.00 uur.

➨

Paul Moraal links en Nestar Lakot partner van Ed Grassère.

Op 6 en 7 juni gaat Paul Moraal
de uitdaging aan: 24uur nonstop fietsen tijdens de Melfar 24
Hour Cycling Challenge, in
Denemarken. Hoe ver kun je
komen als je je best doet?
inzamelactie
Deze sportieve uitdaging wil Paul
verbinden met een inzamelactie
voor de Stichting UKEF van Nestar
Lakot (rechts op de foto) en Ed
Grassère uit Vaals UKEF wil onderwijs voor kinderen in het NoordOegandase Kitgum mogelijk maken. Want “je best doen” is voor
hen niet voldoende, ze moeten

een school hebben, met goed lesmateriaal, en goede leerkrachten.
lesmateriaal
Met jullie hulp kan Paul hopelijk
het lesmateriaal voor de 155 scholieren in het komende schooljaar
bekostigen. Daarvoor is ongeveer
€3000 nodig. Als je deze actie wilt
steunen, kijk dan op website:
www.ugandakitgumschoolfoundation.com/nl/fietsen

en help mee!
En hoever ga ik fietsen in 24 uur?
Waag een voorspelling op
www.ukef.nl
Wie het dichtst in de buurt komt,
wacht een leuke verrassing.

➨

Geslaagde clubkampioenschappen Öm de 13

V.l.n.r. Ton Grootheest (2e) - Frans Bastin (3e) - Hans Meessen (kampioen 2015) - Elly
Verheijen (3e ) en Luud Schoonen (3e). Rechts het bord waarop de punten worden
aangegeven (13 aan elke kant).

De Jeu de Boule of zoals u wil Petanque club die 4 banen, waarvan 1
overdekte, in gebruik heeft nabij de terreinen van Sportclub’25 in
Bocholtz, hield woensdag 13 mei voor de tweede keer in haar 10-jarig
bestaan clubkampioenschappen. In een spannende eindstrijd versloeg
Hans Meessen Ton Grootheest met 13-4. De club bestaat uit een gemèleerd gezelschap van dames en heren, niet alleen afkomstig uit Bocholtz
maar ook o.a. uit Simpelveld, Vaals en Hergenrath (België). Als u belangstelling hebt (jong en oud) kunt eens vrijblijvend komen kijken en meedoen op maandagmorgen van 10-12, woensdag en vrijdag van 18-20 uur.
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Begrafenis- en
Crematievereniging Bocholtz
Jaarvergadering 2015

Een van harte
DANK JE WEL
Aan iedereen die mij
heeft voorgedragen
om tot lid in de orde
van Oranje Nassau
benoemd te worden.
Tevens heel hartelijk
bedankt voor alle
felicitaties in de
vorm van
telefoontjes,
facebook,
telegrammen,
bloemen en
cadeaus die ik
mocht ontvangen.
Ook een woord van
dank aan Frans,
die mij alle
gelegenheid heeft
gegeven om
dit vrijwilligerswerk
te mogen doen.

Nogmaals allen
bedankt.

Gerda
Bastin-Jongen
Pagina 8

Op dinsdag 9 juni 2015 houdt de Begrafenis en Crematievereniging Bocholtz
haar algemene ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt
plaats in Café “Oud Bocholtz”, Pastoor Neujeanstraat 11, Bocholtz (tegenover de kerk).
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering van 29 april 2014
3. Jaarverslag 2014
4. Financieel jaarverslag 2014
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Verkiezing kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Verrichtingen, korting en contributie 2016
9. Rondvraag en sluiting
Het bestuur nodigt de leden van harte uit de vergadering bij te wonen.

Opnieuw inzegenen gerenoveerd
wegkruis Bongardbrug
Door de overweldigende inzet van
een aantal deskundige vrijwilligers
staat het wegkruis bij de ingang
van Bocholtz vanuit Simpelveld er
weer prachtig bij. Pastoor Pierik
zal het opnieuw inzegenen als het
dient als rustaltaar tijdens de
lange processietocht over de
Bocholtzerheide op zondag 7 juni
a.s.
Door de invloed van weer en wind
waren de eikenhouten kruisbalken
en de natuurstenen sokkel van het
kruis dringend aan een grondige
restauratie toe. Nu, met een opnieuw gemetselde sokkel, een nieuw
leien dakje, alsook een verfbeurt en
bewerking van hout en ijzerwerk,
staat het geheel weer als een rots in
de branding voor de vele mensen

die hier dagelijks passeren. Een
oprecht woord van dank aan de vrijwilligers is dan ook zeker op zijn
plaats. Hopelijk kan nog jaren een

Het gerenoveerde wegkruis dat zondag
7 juni, tijdens de sacramentsprocessie
in Bocholtz, wordt ingezegend.

groet gebracht worden aan dit kruisbeeld, door veel mensen die hier
behoefte aan hebben.
historie
Het wegkruis werd zo’n 63 jaar geleden (1952) verplaatst van de andere
kant van de spoorbrug, bij het weggetje “d’r Schach”, naar de huidige
plek. Het werd er geplaatst op verzoek van toenmalig pastoor Franck
na overleg met de bewoners, de fam.
Schnackers. De pastoor vond dat, na
de reconstructie van de Simpelvelder
(Bocholtzer) weg, daar een betere
locatie en meer in het zicht (bron:
boek Jesjpòòrt en Jesjtivvelt deel 1
pag. 32)
Later werd door de toenmalige bewoner van de Bongard een nieuw
eikenhouten wegkruis gesticht en
een bijpassend rustaltaar gedoneerd.
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Speciale hypnose show t.b.v. Kankerfonds
Woensdag 27 mei a.s. -vanaf
19.30 uur- verzorgt hypnotiseur
Jos Claus, bekend van vele tv
programma’s in Nederland,
België en Duitsland, een infotainment avond over hypnose
in Taverne Oud Vijlen.

drachten gegeven en niemand
hoeft zich beledigd te voelen.
Daarom laten in zijn shows grote
aantallen toeschouwers zich meenemen op een unieke ontdekkingsreis door de wondere wereld van
het menselijke brein. Jos Claus
werkt reeds meer dan dertig jaar
hypnose
met hypnose, variërend van indiviDe opbrengst van deze avond duele cliënten in zijn praktijk tot
komt volledig ten goede aan het
Kankeronderzoekfonds Limburg.
In het eerste deel van de avond
geeft Jos uitleg over de vele
mogelijkheden van hypnose in
het dagelijkse leven.
amusement
Deze avond is een combinatie van
informatie en amusement. Er Heemkundevereniging De
worden geen onesthetische op- Bongard Simpelveld-Bocholtz geeft een indrukwekkende lezing over de jonge
Hubert Jacobs van de HulsSimpelveld die voor een
leven als missionaris gekozen had maar in de onlusten
van de Congo, na een maandenlange gijzeling met 30
andere missionarissen als
martelaar, vermoord werd.

het geven van lezingen en workshops aan universiteiten en de presentatie van hypnoseshows bij verenigingen en bedrijfsfeesten.
info
Kaarten in voorverkoop €7,50 via
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl
avondkassa €10,00 (let op! Slechts
80 plaatsen beschikbaar) Taverne
ijscafe Oud Vijlen, Vijlenerberg 147.

Lezing over missionaris
Hubert Jacobs

Dit vond precies vijftig jaar
geleden plaats, in mei 1965.
Dat is reden hier aandacht aan
te schenken. De lezing is
dinsdag 26 mei om 20 uur in
de zaal van Partycentrum Oud
Hubert Jacobs in de Congo te midden van
Zumpelveld aan de Irmstraat zijn mede-gijzelaars.
23 te Simpelveld.

➨
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SPORT
Medailleregen voor
turnsters WNK

De A1 van Zwart Wit'19 uit Eys in nieuwe tenues

Zwart-Wit ‘19
Eys
Nieuwe voetbaltenues A1
junioren Zwart-Wit'19 Eys
Dankzij de gulle geste van 'n sponsor staat de A
jeugd de komende 3 jaren er weer piekfijn op. De
club is blij dat bedrijven ook de jeugd willen sponsoren. De jeugd bezit immers de toekomst. Binnen
de vereniging is 2 jaar geleden een jeugdkader
aangesteld met goed opgeleide trainers en begeleiders. Dit krijgt meer mandaat zodat het direct en
sneller kan inspringen op wensen van ouders en
ontwikkelingen binnen de regio. Dit blijft niet
onopgemerkt in en buiten Eys want de vereniging
telt inmiddels weer 7 jeugdteams en voor het
nieuwe seizoen 2015-16 wordt dit waarschijnlijk
uitgebreid met een achtste jeugdteam. Voeg hierbij 3 senioren en een veteranenteam dan kan SV
Zwart Wit '19 de toekomst positief tegemoet gaan.

B1 Rood Groen
LVC’01 kampioen

RKSVB Dames 1 en
Heren 2 Kampioen
Zondag 17 mei werd het damesteam 1 van
RKSVB kampioen in de 5de klas. Met een klinkende overwinning van 7-0 op tegenstander,
dames Sibbe 1, werden de laatste drie punten
binnengehaald. Gedurende het hele seizoen
2014 -2015 werd maar één wedstrijd verloren en
hebben de dames overwegend attractief voetbal
laten zien. Met recht mogen de dames van
RKSVB zich dus kampioen noemen. Na de overwinning kregen de trainers de bekende bierdouche en werd gefeest in de kantine. Het volgend
seizoen komt het team uit in de 4de klas, er zal
hard getraind worden om ook hier goed voor de
dag te komen.

Omroep Krijtland
Kampioen Dames I van RKSVB Ubachsberg.

➨

B1 Rood Groen LVC01 kampioen
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V.l.n.r.: Anneke Hoek, Sanne Lenssen, Emma Lauterfeld,
Milou Hollands.

Heren 2
Deze wisten eveneens het kampioenschap binnen te halen. Na een gelijke stand in de ranglijst
was er een beslissingsduel nodig om tot een uiteindelijke kampioen te komen. Dit duel tussen
RKSVB 2-LHC 6, werd op donderdagavond 21
mei gespeeld op het sportcomplex In gen Anker,
met een 3-0 overwinning.

De club uit Lemiers/Vijlen kon, na een spannende wedstrijd tegen Zwart-Wit met het feest
beginnen. De B1 begon zwak aan de wedstrijd,
getuige de 0-1 achterstand. Echter, nog voor rust
werd het heft in handen genomen. Dit resulteerde in een 2-1 ruststand. Uiteindelijk werd het
een terechte 4-2 overwinning. Al met al een verdiende overwinning en een terecht kampioenschap. Felicitaties aan trainers, staf en spelers.

Tijdens de Limburgse Kampioenschappen toestelturnen hebben de turnsters van de Simpelveldse
gymnastiekvereniging liefst zeven medailles in de
wacht gesleept!. Emma Lauterfeld was grote winnares met 4 medailles op 4 toestellen (1e op balk,
2e op sprong en 2x 3e op vloer en brug). De andere podiumplaatsen waren voor Milou Hollands 3e,
Sanne Lenssen 2e en Anneke Hoek 3e op de balk.
Zeer zeker ook vermeldenswaard was de 2x 4e
plek (vloer en balk) voor Jitte Leclaire. Geweldig
voor deze zeer jonge turnster.
De overige toestelfinalisten haalden helaas het
podium niet. Dit waren: Lieke van den Bergh, Isis
Leclaire, Maud Vleugels en Jisse Jehne.
Een welgemeend proficiat aan alle deelnemers
en hun trainsters: Fieny van der Weerden,
Jacqueline Hoek en Esther Meijers.

Heren 2 die eveneens het kampioenschap binnenhaalden.

Omroep Krijtland gaat in de uitzending van
de komende week terug in de tijd.
Allereerst met een Krijtland Special over The
Singing Stars. We spraken met de nog overgebleven leden van dit orkest dat ‘in de vorige eeuw’ furore maakte in de hele regio.
Daarna een bijdrage van onze collega’s van omroep Maas &
Mergelland. In het kader van 70
jaar bevrijding maakten zij een
reportage over The Faces of
Margraten, een bijzonder project
op het Amerikaans kerkhof dat al tienduizenden
bezoekers trok..
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start
donderdag 28 mei 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

➨
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successen jeugdteams
Zondag 17 mei heeft de E-jeugd succesvol deelgenomen aan het jeugdtoernooi
van LHC. In de eerste wedstrijd werd
nog verloren van vv Schaesberg E1,
maar de twee volgende tegen UOW en LHC leverden
een zege op. Tegen het sterke Heer en Kerkrade W.
werd met 1-1 gelijkgespeeld en in de laatste wedstrijd mede dankzij sterk keeperswerk van Steven een
1-0 overwinning uit het vuur gesleept. Met 11 punten
mocht de E1 zich toernooiwinnaar noemen.
Eveneens gingen die zondag de minipupillen naar De E1 die toernooiwinaar werd.
een toernooi in Voerendaal. De openingswedstrijden
werden verloren, maar daarna alle tegenstanders aan
de zegekar gebonden.
workshop meisjesvoetbal
Jeremy van Wissen (KNVB) houdt woensdag 3 juni
een Workshop Meisjes Voetbal op het Sportpark
Neerhagerbos. Na de pauze bestaat er gelegenheid
onderling kennis uit te wisselen.
afsluiting seizoen
Zaterdag 30 mei wordt het seizoen afgesloten. De
jeugd begint om 13 uur met het spellencircuit 'The
Dutch Battle', vanaf 16 uur start de BBQ. Om half vijf
is de prijsuitreiking en vervolgens de huldiging van de
jeugdteams die kampioen zijn geworden. ’s Avonds
staat voor de senioren de Quiz Night op het programma.
toernooien
De nieuwe kantine die vrijdag officiëel geopend wordt
Het voetbalgebeuren sluit zaterdag 6 juni in de avonduren af met het Veteranen- en Miniveldtoernooi. Het
eerste start om 16 uur en wordt met zeventallen gespeeld in twee poules van vijf teams. De finales voor
de plaatsen 1 t/m 4 worden rond 20 uur gespeeld,
waarna prijsuitreiking. Hierbij wordt ook de Fairplay
bokaal uitgereikt aan het sportiefste team.
Het miniveldtoernooi wordt gespeeld in twee competities, een prestatieve en een recreatieve competitie.
feestavond
Hiermee wordt het voetbalgebeuren afgesloten,
waarbij DJ Saurus de aanwezigen voorziet van de
nodige muzikale gezelligheid. Ook voor de inwendige
mens wordt ruimschoots gezorgd en de finale van de
Champions League is op een groot scherm te zien.

Succesvolle minipupillen.

Opening kantine en sportpark Hanzon
Het is feest in Eys. Hoewel de kantine en
sportpark Hanzon met breed maatschappelijke voorziening al geruime tijd in gebruik zijn, is vrijdag 29 mei om 19 uur de
officiële opening door B&W van de gemeente Gulpen-Wittem met ondersteuning
van Limburgs deputé Van Rijnsbergen.
openingsceremonie
Op het hoofdveld is de openingsceremonie,
waaraan o.a. harmonie St. Agatha en schutterij Sint Sebastianus deelnemen. Zij begeleiden
alle elftallen van Zwart-Wit (zowel senioren als
jeugdteams) en andere gasten langs de zittribune, waar dan genodigden, sponsoren, club
van 50, supportersclub hebben plaatsgenomen en het hoofdveld. De harmonie begeleid
de spelers het veld op en brengt aansluitend
een aantal marsen ten gehore.
showtraining
Rond de klok van 19.30 uur zal de inmiddels
befaamde showtraining plaatsvinden. De toeschouwers kunnen dit spektakel live volgen.
Welke verrassingen de selectie in petto heeft
wordt nog niet verklapt. Na afloop geeft de
schutterij ook nog een show ten beste. Onder
muzikale klanken van de schutterij-drumband
wordt iedereen richting kantine gedirigeerd.
Eys en Zwart-Wit is een fijne locatie rijker. Al
veel verenigingen maken gebruik van de kantine en sportpark. Zwart-Wit is klaar voor de
spilfunctie en de toekomst.
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