41e jaargang
Week 44
dinsdag

27 okt. 2015

Unieke jubilea DAVID
Zaterdag 31 oktober is een zeer
bijzondere dag voor het Simpelvelds Mannenkoor. De vereniging
heeft namelijk twee bijzondere
jubilarissen in haar midden.

Die Jekke Famillieë
Zie pagina 4

➨

Hoofdprijswinnaar
Bocholtz Promotion
De loterij ten bate van de Gulpener Derny
Bocholtz 2015 kende een gelukkige hoofdprijswinnaar. Hier ontvangt Jos Franken de
E-bike Mihatra Viva ter waarde van €1880,uit handen van Elly Aretz van het Fietshoes
va Bóches.

Jo Leunissen viert platina en is dus
70 jaar lid. Direct na de tweede
wereldoorlog werd hij dat op 18
jarige leeftijd. Tot verleden jaar was
hijn og een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse donateursactie, een van de promotors van
de jaarlijkse concerten en zorgde
voor de nodige publiciteit door het
aanbrengen en verspreiden van
posters.
en meer..
Meer dan 50 jaar was hij actief lid
van het Rode Kruis Bocholtz-Simpelveld-Vaals. Nauw betrokken is hij
nog bij de instandhouding van de
kapel Sterre der Zee aan de Rodeput. Voor al zijn maatschappelijke
verdiensten werd hij in 2006 Koninklijk onderscheiden.
Lees verder op pagina 3

➨

Verder in Troef..
Sprookjesreis
Mijoenenlijn ZLSM
Sint Maartensoptocht Bocholtz
Kribkestentoonstellers gezocht
‘Op stap met de
dorpsdichter’
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➨

De jubilarissen: Links Jo Lennartz 60 jaar en
Jo Leunissen 70 jaar lid, rechts. (Foto Kaldenbach)

Dorpstraat Simpelveld weer open
Ondernemers en vele anderen (bezoekers, bewoners van de omliggende
straten en de vele autorijders die lang hebben moeten omrijden) konden
opgelucht ademhalen. Afgelopen vrijdag verzamelden zich de aanliggende ondernemers, ook die van het Oranjeplein, zich bij de afzetting aan de
rotonde om een groepsfoto te maken en rond 16 uur ging de feestelijk
versierde straat voor alle verkeer open.

➨
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Troef op Facebook (link: www.facebook.com/weekbladtroef)
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

www.weekbladtroef.nl

De ondernemers uit Dorpstraat en Oranjeplein verzameld bij de rotonde voor de
definitieve opening van de straat.

Agenda

Oud papier

Tijdens de Herfstvakantie: Sprookjesreis bij de
Miljoenenlijn t/m 1 november

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.

(zie ook artikel).

Zaterdag 31 oktober
50-jarig jubileum ‘De Zonnebloem’ Eys
om 14 uur, H.Mis in Agathakerk m.m.v. het Kerkelijk
Zangkoor St. Cecilia Eys.
•

HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER. Elke eerste
dinsdag van de maand. Dinsdag 3 november
wordt het oude papier in Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17 uur, goed gebundeld, aan
de kant van de weg plaatsen. P.S. Geen plastic
zakken of houten kistjes.

Smokkel-Horrortocht &
Halloweenparty Boches
Start 19.30 uur, café d’r Aowe Kino.
•

11e AEROFIT4Life

HARMONIE ST. AGATHA EYS. Elke eerste vrijdag
van de maand. Vrijdag 6 november: Papier vanaf
18 uur gebundeld langs de kant van de weg plaatsen.

Spinningmarathon Vaals Jongerencentrum Fraiche,
Sneeuwberglaan 1b, Start 12 uur (zie ook artikel).

Zondag 1 november
Gratis Lunchconcert Kasteel Wittem
Aanvang concert 12 uur (zie ook artikel).
•

Open Dag Colour of Dogs

Gratis lezing over hondengedrag, tussen 13 en 17
uur, Rijksweg 126 Lemiers. (Zie ook artikel).
•

‘Op stap met de dorpsdichter’

Poëziewandeling, vertrek om 10:30 uur
Gemeentehuis, Markt Simpelveld (zie ook artikel).

Maandag 2 november
Cursus Mantelzorg
Van14 tot 16 uur. Locatie: De Rode Beuk,
Kloosterstraat 57, Simpelveld (zie ook artikel).

Een TROEFJE wordt
ALTIJD GELEZEN!
ZIET U...?

SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand. Dinsdag 10 november: Ophalen oud-papier en karton in de straten: Boschenhuizen-Bouwensstr.Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr.Clara Feystr.-Clovisstr.-Deus-Diddenstr.-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.-van Werschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.-Wijnstr.-Zaunbrecherstraat en Zijstraat. Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.

Woensdag 4 november
Senioren+ wandeling
Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk, Kloosterstraat 57 Simpelveld
(zie ook Kortvermeld).

Zondag 8 november
De 6 Sjtond va Vols
De 11de editie van deze unieke brommerendurance race op de Outdoor Karting Vaals

Dinsdag 10 november
Alzheimercafé
Vanaf 19 uur, grote recreatiezaal Zorgcentrum
Tobias, Piet Malherbestraat 2 Heerlen
(zie ook artikel).

Woensdag 11 november
Inloopdag mantelzorgers
van 10-12 uur in de Rode Beuk, Kloosterstraat 57,
Simpelveld (zie ook artikel).

Vrijdag 13 november
Sint Maartensoptocht Bocholtz
Bijeenkomst in de kerk om 18 uur (zie ook artikel).
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Unieke jubilea DAVID
(vervolg voorpagina)
Jo Lennartz bas, diamanten
jubilaris en dus 60 jaar lid. Is
eveneens geen onbekende in
de gemeenschap van Simpelveld. Zo beheerde hij vele jaren
het uniformenfonds en was
nauw betrokken bij de vele
concertreizen van David. Jo was
eveneens een drijvende kracht
achter de jaarlijkse donateursactie. Ook buiten David heeft
Jo zijn sporen verdiend. Zo
maakte hij o.a. vele jaren deel
uit van het plaatselijk OranjeComité.
huldiging
De jubilarissen worden zaterdag 31 oktober a.s. intern gehuldigd tijdens de jaarlijkse
feestavond in Jeugdcentrum

‘café de Toekomst’ aan de Irmstaat. Voorafgaand luistert David om 17.45 uur de H. Mis op
in de parochiekerk van de H.
Remigius, opgedragen voor o.a.
de jubilarissen en ter intentie
van de levende en overleden
leden van het koor.
110 jaar
Het Simpelvelds Mannenkoor
treedt dit jaar nog enkele keren
op. Zaterdag 5 december om
15.30 uur met een concert in
de Abdijkerk van Rolduc. T.g.v.
het 110 jarig bestaan geeft het
koor op zondag 13 december
a.s. om 17.30 uur, samen met
Kerkel. Zangkoor Harmonia uit
Simpelveld en Mannenkoor
Lauwerkrans uit Mechelen, een
jubileumconcert in de parochie-

kerk van Simpelveld. Zondag 20 december,
om 15.30 uur, is het koor te
gast bij Lauwerkrans Mechelen
voor het Kerstconcert in de
parochiekerk aldaar, dat begint
om 15.30 uur.
nieuwe leden
Daar is David naar op zoek.
Heeft uw interesse, bezoek geheel vrijblijvend 'n repetitie,
kom luisteren of repeteer eens
mee, elke maandag van 20 tot
22 uur in Partycentrum ‘Oud
Zumpelveld’ aan de Irmstraat
23 te Simpelveld, of neem contact op met voorzitter Hub
Bogman ☎045-5444675 of secretaris Jo Haagmans. ☎0455442849. Meer informatie vindt
u op de website

➨
www.simpelveldsmannenkoor-david.nl

Troef de goedkoopste in kleur
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WEEKBLAD
OPLAGE 13.000 EX.
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
Advertenties en troefjes t/m donderdag 16.00 uur.
Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl
TROEF KANTOOR
Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz☎ 045-544 35 67
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 14.00-17.00 uur en
vrijdag van 14.00-16.00 uur of op afspraak. Tel bereikbaar tijdens kantooruren of info@weekbladtroef.nl
REDACTIE:

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25
Klachten over bezorging
☎ 045-544 35 67
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven☎ 045-532 26 20
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Sprookjesreis bij de Miljoenenlijn t/m 1 november
Nu is het nog stil bij de Miljoenenlijn, het nostalgische station
in Simpelveld. Langzaam komen
de eerste sprookjesfiguren uit
hun schuilplaats tevoorschijn en
zo wordt de Miljoenenlijn omgetoverd naar de wondere wereld van Grimm, Andersen en
Perrault. In de herfstvakantie kunnen bezoekers zo elke
rijdag op zoek gaan naar hun favoriete sprookjes.

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
Overstappen van andere bank?

Zo geregeld!
Dat doen wij!

klassiekers
Sneeuwwitje, Doornroosje, Vrouw Holle, de Gelaarsde kat.
Wie kent niet deze klassiekers? De sprookjesachtige, nostalgische sfeer van het station lijkt bijna gemaakt te zijn om ze
tot leven te brengen. Iets wat de vrijwilligers van de
Miljoenenlijn inspireerde om tijdens de herfstvakantie, elke
rijdag t/m 1 november, deze klassieke sprookjes te tonen en
te ontdekken rondom het station en in de trein.
Bezoek zo onder andere het huisje van de 7 dwergen met 7
bedjes en bordjes, knabbel aan het koekjeshuisje van Hans
en Grietje, luister naar de sprookjesverhalen in de railbus
verteld door de verhalenverteller en neem een kijkje in de
grot van Ali Baba. Niet alleen sprookjesfiguren, maar ook het
spinnenwiel van Doornroosje, de kikker van de kikkerkoning
zijn zo te ontdekken rondom het station en in de trein.
sprookjesraadsel
Speciaal voor kinderen is een sprookjesspeurtocht uitgezet,
waarbij ze worden uitgedaagd om het sprookjesraadsel op
te lossen in hun zoektocht naar alle sprookjes. Los het raadsel op en ontvang een cadeautje van onze vrijwilligers.
actie:
Kleine bezoekers, 3 t/m 11 jaar , worden gevraagd sprookjesachtig verkleed te komen. Verkleed als sprookjesfiguur
mogen zij vervolgens gratis mee met de stoomtrein (max 2
kinderen per volwassenen) Volwassenen betalen €12,50
per persoon voor de stoomtrein. Kinderen onder de 3 jaar
zijn gratis. Meer info op www.miljoenenlijn.nl In het sprookjesbos in Valkenburg mogen kleine sprookjesfiguren nog
t/m 1 november ( wo. 28, do, 29 oktober en zo. 1 november
vanaf 10 uur) op vertoon van hun ZLSM-treinkaartje ook gratis naar binnen. Volwassenen betalen €7,50 per pers.

➨

Aladdin op het vliegend tapijt met zijn wonderlamp. (foto: Leo Franzen)

ook in Vaals, Vijlen & Lemiers
Pagina 4
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OVERSTAPSERVICE
Wij gaan voor een bank
waar we nog steeds
persoonlijk geholpen
worden.
Cash geld handelingen
aan de balie.
Dagelijks geopend.

Hypotheekrente met NHG
5 jr vast 10 jr vast 15 jr vast 20 jr vast
2,19 % 2,44 % 2,89 % 3,09 %

Gun uw spaargeld
een mooie rente
Eigen huis sparen 1,5 %
Zilvervloot (jeugd) 1,3 %
Groeisparen tot 1,7 %
Spaar op maat 1,1 %
Campagne Eigen Huis Sparen
“kan hij later wel een eigen huis kopen?”
Speciaal voor uw kinderen en/of
kleinkinderen

1,5 %

(advertorial)

Jubileumvoorstelling Volkstoneel Kerkrade

Die Jekke Famillieë
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 november a.s. in de Aula Major-Abdij Rolduc. De verwikkelingen worden opgevoerd
in smakelijk “Kirchroatsj plat”.
cast
Dat is een gemêleerd gezelschap. Jo Piefer, voorzitter van
de stichting: “We hebben een
mix van (iets)oudere en jongere
mensen, verbonden door hun
liefde voor het Kerkraads dialect
en passie voor theater.” De rollen
zijn ingevuld door Esther Wetzels, Ivon Schoenmaekers 58
jaar (in een glansrol als schoonmoeder), Renée Fan-champs 21
jaar (deze keer als eigenwijze
dienstmeid), Nicole de Groot,
Armand Charlier, Jack Ritzen,
Max Charlier en Richard Schorn.
“Juist door die mix straalt ons
gezelschap uit dat humor van
alle tijden én voor alle leeftijden
is. Wij hopen dat veel mensen
ervan komen genieten”.
inhoud
In de klucht staat het gezin van,
de net 1 jaar getrouwde, professor Walter Winckens, gespeeld
door Max Charlier, centraal. Hij
wordt geconfronteerd met de
gevolgen van een actie uit zijn
verleden, net op het moment dat
zijn schoonouders hem op ‘subtiele’ wijze pushen om hen tot

De Crew van Die Jekke Famillieë met v.l.n.r. op de achterste rij: Marjan
Lips, Joop Omloo, Baukje Prickarts, Max Charlier, Jack Ritzen, Tamara
Vannuys en Ivon Schoenmaekers. Voorste rij v.l.n.r.: Renée Fanchamps,
Esther Wetzels, Armand Charlier (vooraan), Jo Piefer, Nicole de Groot en
Richard Schorn.

opa en oma te maken. Het lukt
hem ternauwernood alles onder
controle te houden, ook al zorgen
zijn leugentjes om bestwil dat
zijn vrouw, Henny, op meesterlijke wijze neergezet door Esther
Wetzels, aan zijn liefde gaat twijfelen. Het zal geen verrassing
zijn.. vele lachers en blunders
later.. komt het allemaal goed.
25 jaar
Met deze klucht, geregisseerd
door Joop Omloo, wordt het 25
jarig jubileum gemarkeerd.
Wegens het ontbreken van een
theater in Kerkrade zullen de uitvoeringen worden gehouden in
de Aula Major van Abdij Rolduc.
Alle bezoekers vieren het jubileum mee: zij krijgen na kaartcontrole een gratis consumptie-

bon én traktatie.
aanvang vrijdag 20 en zaterdag
21 november om 20 uur. Zondag 22 november matineevoorstelling om 15 uur.
voorverkoop van de kaarten is
reeds van start gegaan. Ze zijn
online te bestellen via de website www.parkstadlimburgtheaters.nl en aan de kassa van het
Parkstad Limburg Theater te
Heerlen ☎045-5716607.
Daarnaast zijn kaarten ook te
koop bij Drukkerij Deurenberg
Marktstraat 23 in Kerkrade
☎045-5463535 of te bestellen
via secretaris/penningmeester,
Chris Hofland,
chrishofland@volkstoneelkerkrade.nl (☎045-5311942
of 06-50562900).

(advertorial)

GRIEP EN DE GRIEPPRIK
De echte griep ofwel influenza staat
weer voor de deur. Daarom willen
wij alle mensen die behoren tot de
risicogroep oproepen gebruik te
maken van de gratis vaccinatie.
Wie behoort tot de risicogroepen?
Hartpatiënten, longpatiënten, nierpatiënten, mensen met suikerziekte
en mensen met verminderde afweer
en alle zestig plussers. Alle mensen, die tot deze risicogroepen behoren, zijn inmiddels schriftelijk opgeroepen om
de griepprik in de praktijk van de huisarts te komen halen.
De kosten van deze prik worden vergoed uit de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten.

Datum en tijdstip van de griepprik
Huisartsenpraktijk Bocholtz:
dinsdag 3 november 2015 van 17.00 tot 19.00 uur
Huisartsenpraktijk Simpelveld
woensdag 4 november 2015 van 14.00 tot 17.00 uur.
Heeft u een oproepbrief ontvangen, wilt u deze dan s.v.p. meenemen.
Mensen die niet tot een van de genoemde risico-groepen horen kunnen eveneens terecht voor een prik. Deze vaccinatie wordt gegeven
op een andere datum. U dient vooraf de prik te bestellen en te betalen.

kort vermeld
SIMPELVELD: Senioren+
wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Volgende week woensdag 4
november 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

Theater De Klimboom
Samenwerking tussen Bijmaxime
en Theater De Klimboom heeft

ertoe geleid. dat we u dit theaterdiner
kunnen aanbieden.

Dr. Ottenstraat 46
6369 VP Simpelveld

Kaarten bestellen via
info@puurweijersenweijers.nl
of via 06 5595 4525

Voor € 30,- krijgt u een diner aangeboden en een mooie theatervoorstelling in Theater De Klimboom.

U kunt kiezen uit de volgende voorstellingen
zondag

15 november 14.00 uur

Concert Yreen en Jean
vooraf of na afloop diner

Maandag

7 december 18.00 uur
20.00 uur

Diner
Kerstshow Jack Vinders

Woensdag 9 december 18.00 uur
20.00 uur

Diner
Kerstshow Jack Vinders

Zondag

Kerstconcert Die Moselsänger
vooraf of na afloop diner

13 december 14.00 uur

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.

➨
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.

De plaatselijke P.v.d.A Bocholtz/Simpelveld
is aan het veranderen en is op zoek naar jonge
belangstelling of nieuwsgierige mensen.
Die hun ambities en inzet voor hun woon/leef
omgeving willen waar maken. Die we kunnen
ondersteunen met vele jaren ervaring.
De huidige mensen zijn:
Joep Wings, raadslid.
Chames Nouri, commissielid.
Jens Grimm, Commissielid.
Secretariaat: Baneheide 7, 6351JV. Bocholtz.
☎06-13.37.93.40 • j.wings@live.nl
Voorz. Henk Erens: ☎06-27.41.62.68
Nr. 44 • 27 oktober 2015

Pagina 5

Nieuw werk Al Hellebrand
De Vaalser kunstenaar, bekend van zijn
vele schilderingen en grafische schetsen, heeft een nieuw werk aan zijn
veelzijdige oeuvre toegevoegd. Onder
de titel VERGETEN-VERDWENEN–
VERLEDEN-HEDEN tekende hij 21
'motieven' over Vaals, Vijlen, Holset
en Lemiers. De tekeningen, gemaakt
met de zogenaamde “brush”-techniek,

zijn voorzien van een handgeschreven
korte tekst (soms met een knipoog) en
brengen bekende en minder bekende
personen en plekken in de gemeente
voor het voetlicht.
Onlangs mocht burgemeester van Loo
het eerste exemplaar van de map met
tekeningen van de kunstenaar persoonlijk in ontvangst nemen.

Sint Maartensoptocht Bocholtz

Burgemeester Reg van Loo bekijkt met Al Hellebrand enkele tekeningen uit zijn nieuwe map.

Al Hellebrand
Zijn hele leven lang -volgend jaar bereikt
de kunstenaar de respectabele leeftijd van
80 jaar- heeft de schilder en graficus zijn
niet geringe kunstzinnige talenten ingezet
om de geliefde plekjes en de vele monumenten van zijn geboorteplaats, in zowel
de naaste als wijdere omgeving, op doek
en op papier vast te leggen. Kenmerkend
voor zijn werk is de aandacht voor details,
die de oplettende toeschouwer niet bekende motieven een soms geheel nieuwe
kijk op zijn omgeving verschaffen.

Wanneer: Vrijdag 13 november 2015
Aanvang: 18 uur bijeenkomst in de kerk.
Na afloop valt er heerlijke warme chocomel en een Ganzekoek te verkrijgen bij het veldje aan de Billenhovenstraat waar het Sint Maartensvuur wordt ontstoken!
Vanaf 4 november kunt u Bij Bakkerij Ivo Dreessen terecht voor het
kopen van een extra ganzekoekbon, deze kost €1,00. De tocht gaat
onder alle weersomstandigheden door!

➨

Troef op Facebook (link: www.facebook.com/weekbladtroef)
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

www.weekbladtroef.nl

De tekst onder aan de tekening is waarschijnlijk
door de verkleining moeilijk leesbaar, maar er
staat: “Tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw
nog ‘n dagelijks tafereel in ‘t Sjtrónksberresje “. Zie
niet alleen de koe onderaan , maar ook de vele
“Kowts-vó-te” bovenaan de trap rechts.

Troefjes
Een TROEFJE wordt
ALTIJD GELEZEN!
ZIET U...?
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Kribkestentoonstellers gezocht
Voor de kribkeswandelingen, waarbij verleden jaar meer als 300 kribkes bekeken
konden worden en die dit jaar van vrijdag
18 december 2015 t/m vrijdag 1 januari
2016 duurt zoekt de organisatie nieuwe
adressen (in Bocholtz, Simpelveld en buurdorp Orsbach) ter uitbreiding van het aanbod en om de aantrekkelijkheid van de
wandelingen te vergroten.
keuze
Men kon verleden jaar een keuze maken uit
liefst 11 kribkeswandelingen. Opvallend is dat
jaarlijks steeds meer mensen genieten van de
wandelingen met de talrijke en in grote variatie te aanschouwen kribkes.
aanmelden
Nieuwe kribkesaanmeldingen, nieuwe ideeën
en nieuwe initiatieven, worden van harte begroet, liefst vóór 15 november. Deed u al mee
en is uw adres al opgenomen in de routebeschrijvingen? Dan hoeft u zich niet meer aan
te melden. Voor vragen en/of aanmelding
kunt u terecht bij Yvon Frissen ☎0455444003, Marianne Bonten ☎045-5440198,
of mailen naar info@kribkeswandelingen.nl
Kijk ook eens op de website
www.kribkeswandelingen.nl

➨

Een van de vele kerststallen die verleden jaar te
bezichtigen waren. (foto: Leo Franzen)

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 8
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Donateurkaarten kerkelijk zangkoor Eys

Omroep
Krijtland
Deze week in het Regiojournaal het DoeLab dat
is neergestreken in de bibliotheek van
Gulpen. Daarnaast ook aandacht voor
respect langs en op het veld bij het jeugdvoetbal.
Daarna is er weer ‘In de meziek is ederein
geliek’, met dit keer de clip van Ken & Bob
uit Valkenburg met ‘Iech bin diene Don
Juan’. Deze tv-uitzending van Omroep
Krijtland start donderdag 29 oktober en is
een week lang dagelijks op de gebruikelijke
tijdstippen (3, 7, 11, 15, 19, 21 en 23 uur)
zowel analoog als digitaal (Ziggo-kanaal 46)
op tv te bekijken. Ook zijn de programma’s
terug te zien op de Facebookpagina en de
website van Omroep Krijtland
(omroepkrijtland.nl)

Eenmaal per jaar vindt de donateurkaartenactie van kerkelijk
zangkoor St.-Cecilia Eys plaats. Dit
jaar valt deze huis-aan-huis collecte van 2 tot en met 14 november.
Het kerkelijk zangkoor, dat dit jaar het
honderdjarig bestaan viert, heeft in
het afgelopen jaar weer veel kerkelijke diensten muzikaal opgeluisterd en

ook veel uitvaartdiensten ondersteund met gezang. Men rekent ook
nu weer op uw bijdrage.
Mocht u de voorkeur geven aan een
overschrijving per bank, dan kunt u
gebruik maken van rekeningnummer
NL20RAB0147594022.
Alvast bij voorbaat dank!

➨

➨

FNV Jubilarissen
In het 3e kwartaal 2015 zijn door FNV
Bondgenoten weer verschillende leden
onderscheiden voor hun lidmaatschap van
25, 40, 50 en 60 jaar.
25 jaar:
M.F.S. Aust-Regeling, J.L.E. Beckers, J.J. Houben,
E.L. Pottgens, R.J.J. Vek, A.M. Wessels.
40 jaar:
A.G.P. Bisschops, G.P. Brock, R.H. Delang,
A. Essers-Haagmans, G.H. Frohn, C. Jongen,
J. Leyssenaar, H.A. Nillesen, W. Noteborn,
A.M.L. van Oort, E.J. Scheijen-Meesters,
J.J.H. Schmetz, L.P.H. Schobben, J.J.M. Verbong.
50 jaar: J.W. Triepels.
60 jaar: J. Hilak, J. Lohuis, M.J. Noe.

➨
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Inloopdag mantelzorgers november
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het
genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of
juist de zorgen even van zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks een thema gekoppeld. Voor de
maand november is dit informatie over het Toon
Hermans Huis Parkstad, Marjon Willemsen (directeur)
geeft een toelichting over de activiteiten.
Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen
met betrekking tot 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 ☎ 045-2114000.
Email: info@mantelzorgparkstad.nl
Simpelveld: Woensdag 11 november van 10-12 uur in de
Rode Beuk
Voerendaal: Maandag 26 november van 10-12 uur in
Wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade, Hogeweg 74.

‘Op stap met de dorpsdichter’

➨

Alzheimercafé
Dinsdag 10 november bent u weer vanaf 19 uur van
harte welkom in het Alzheimercafe Parkstad Heerlen.
thema: Cognitie en Revalidatie
Specifiek op het cognitief functioneren ( o.a. waarneming,
geheugen, handelen, taal en communicatie) gerichte
behandelingen worden samengevat met de term ‘cognitieve revalidatie’. Hieronder wordt verstaan: het deel van de
cognitieve revalidatie, dat zich richt op het verminderen
van directe beperkingen t.g.v. cognitieve stoornissen. In
een aantal gevallen heeft cognitieve training de vorm van
‘vaardigheids-training’.
nieuwe ontwikkelingen Die avond weidt Bea van der
Voort van Sevagram u hierin in. waar De cafeavonden worden gehouden in de grote recreatiezaal van Zorgcentrum
Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Het programma
start om 19.30 en eindigt om ca. 21.30 uur.
De entrée, koffie en thee zijn gratis en het is niet nodig om
u van tevoren aan te melden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs
Peeters, ☎ 045-5416248.

➨
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Dorpsdichter Peter Crombach.

Dorpsdichter Peter Crombach gaat buurten
en nodigt iedereen uit voor een sfeervolle
poëziewandeling op zondag 1 november in
het kloosterstadje Simpelveld.
De dichter schreef een aantal jaren geleden
gedichten voor het fotoboek ‘Simpelveld, een
poëtisch palet’. Tijdens de wandeling neemt hij
ons mee langs bijzondere plekken die inspiratie opleverden voor deze gedichten.
zondagse wandeling
Langs en door het hellingbos in
herfstsfeer, religieus erfgoed,
langs boerderijen en monumentale gebouwen … in een streek
die rust en ruimte ademt.
Onderweg draagt hij gedichten
voor én vertelt hij over vele
bezienswaardigheden en bijzonderheden. Alle ingrediënten
dus voor een ontspannen ‘zondagse’ wandeling met inhoud!
vertrek
om 10:30 uur bij Gemeentehuis,
Markt Simpelveld. (ruime, gratis
parkeergelegenheid) Onderweg

pauze in het station van ZLSM. (consumpties
hier voor eigen rekening). Kosten deelname
wandeling €3,50 p.p. (bij aanvang wandeling
contant en gepast te voldoen). Graag van te
voren aanmelden: ☎043-4592067; ☎0682.04.96.29 of via pcrombach@hetnet.nl
Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie.

➨

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.
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Drumband fanfare Bocholtz en
D examen Maurice Belleflamme
Op 15 november neemt de
drumband deel aan het bondsconcours van de LBT in Venray.
Om de jongens aan te moedigen
en te steunen is het mogelijk
tegen een gereduceerde prijs
met hen mee te reizen. De busreis inclusief entreeprijs kosten
€12.50 p.p.
Vertrek rond 11 uur en omstreeks
17 uur keert men huiswaarts.
Opgave kan bij Christien Ridderbeek, Akerweg 2, Bocholtz. Voor 1
november en betaling cash bij
opgave.
Maurice Belleflamme
Vrijdag 13 november is er een
openbaar HaFaBra examen en de
generale repetitie van de drumband in de harmoniezaal Bocholtz.

Drumband Fanfare Bocholtz, met v.l.n.r.: Korneel Ridderbeek - Tijn Brauers instructeur Roland Jaegers - Wes Kikken - Ivo Kikken - Tom Körver - Michiel
Schmeets - Stan Baggen - Hennie Bosch - Peter Wagenaar en Millo Houben.

Deze avond begint om 19.30 uur
met het HaFaBra D examen van lid
Maurice Belleflamme op Saxofoon
Alt. Het gaat hier om een bijzonder
iets, daar dit het hoogste HaFaBra

Open Dag
Colour of Dogs 11e AEROFIT4Life
Deze vindt plaats op zondag 1 november
tussen 13 en 17 uur aan de Rijksweg 126
te Lemiers. De middag is gevuld met gratis lezingen met de nieuwste inzichten
over hondengedrag en gezondheid van de
hond.
een unieke visie
"Laat je leiden door wat je hart je te vertellen
heeft"Kies voor een bewuste liefdevolle
opvoeding zonder straf. Opvoeden zonder
straf is mogelijk! Helena deelt op deze middag haar unieke inzichten en ervaringen van
de afgelopen 20 jaar op het gebied van hondengedrag en opvoeding. Deze zijn tot grote
tevredenheid "beproefd" bij veel honden en
mensen en ze wil er nu mee naar voren
komen.
doel van deze middag is:
Colour of Dogs onder de aandacht te brengen en vooral mensen , honden en kinderen
te bereiken om zich bewust te worden van
de nadelige affecten van straf in de opvoeding en hoe het anders kan zodat iedereen
zijn eigen mening kan vormen en misschien
de oude mening kan herzien.

➨
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examen betreft. Daarna brengt de
drumband hun concourswerk ten
gehore. U bent van harte uitgenodigd voor deze wel zeer speciale
avond.

➨

Spinningmarathon Vaals
Komende zaterdag 31
oktober. Dit keer op een
nieuwe locatie: Jongerencentrum Fraiche, Sneeuwberglaan 1b. Hiermee
hoopt men ook de jongeren te enthousiasmeren
voor deelname hieraan,
die wederom een financiële bijdrage aan een Goed
Doel oplevert.
Nu is dat Stichting de Knoevel, die voor gezinnen met
een langdurig ziek kind een
‘Verwendag’ houdt. Dit doen
zij zo'n 12 tot 15 keer per
jaar en daarnaast organiseren ze een soort ‘Terugkomdag’, waar alle gezinnen met

hun kinderen voor worden
uitgenodigd.
Qua programma is de spinningmarathon ietwat veranderd. Ditmaal keer wordt er
om 12 uur gestart worden
en uitsluitend een ‘blok’
gefietst, dat bestaat uit 4 lessen. Zoals gebruikelijk wordt
afgesloten met een ‘special
act’ en de noodzakelijke
‘cooling down’, zodat de
deelnemers rond 16.05 uur
moe maar voldaan van hun
spinningfietsen kunnen afstappen. De inschrijving voor
deelname staat op de website van AEROFIT4Life
www.aerofit4life.nl

➨

Tiener Vastelaovend
Kónkoer nu in
Heythuysen
De voorronde is op zaterdag 21 november in
Neer in gemeenschapshuis de Haammaeker.
Inschrijven voor het TVK is mogelijk tot en
met 15 november via de website:
www.tvk-limburg.nl Bij de voorronde worden 16 kandidaten geselecteerd voor de
grote finale, die plaatsvindt in Cultuurpodium
De Bombardon in Heythuysen.

➨
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zondag 1 november
9.45 uur: Jaardienst Maria Huveneers-Engelen en Hub
Huveneers (collecte)
15.00 uur: Allerzielendienst
Maandag 2 november
18.30 uur: Gezinsmis Allerzielenviering kerkhof
19.00 uur: Geen H. Mis
Zaterdag 7 november
19.00 uur: 1e jaardienst Wim Jeukens; Jaardienst Frans
Meys; Jaardienst ouders Starmans-Crutz; Gest. Jrd. ouders
Bindels-Schijnen; Jacob van de Weijer
Zondag 8 november
9.45 uur: Gest. Jrd. ouders van de Berg - Hensgens, Hub,
Sjef en Jean; Ouders Huntjens - Marcus en ouders
Houben - Schümmer en zoon Jos
Maandag 9 november
19.00 uur: Gest. H. Mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Zwarte Liefde en de
Groene Berg in Klimboom
Gaat in op het leven tijdens en na en
het industriële spoor van Luik naar
Maastricht, Aken en verder. De oude
stad, de nieuwe stad mijnbouw, steenkool, bruinkool, staal, aardewerk en
keramiek.
verandering
Hoe niet alleen de industriële omgeving verandert, maar ook de mens in
het volgen van zijn levenspad, steeds
met het zicht op “de weg en de berg” ,
waarbij de voormalige steenkolenberg
Wilhelmina, het nieuwe spoorwegstation van Luik, de oude gebouwen van
Maastricht, de energie voorzieningen
van Aken, als concreet voorbeeld van
metamorfose worden gebruikt, vooral
symbool voor iedere berg, gebouw of
de weg daarheen, of het nu gaat om
Schaesberg in Nederland, Alsdorf in

Duitsland of Herstal in België.
verhaal
“Zwarte Liefde en de Groene Berg” vertelt niet alleen het verhaal van een
mijnstreek of verhaal van de mijnwerker, maar juist het universele verhaal
van de mens die van en met de
industrie en de economische ontwikkelingen van zijn directe omgeving poogt
te overleven en zich richt op de toekomst. Een verhaal dat ook de muren,
straten, pleinen en industrieel erfgoed
van de steden Maastricht, Aken en Luik
kunnen vertellen.

(piano en keyboard) en Steffen Thormählen (drums & percussie).
try out
De uitvoering in de Klimboom, aan de Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld,
vormt tevens de try-out hiervan.
De voorstelling vindt plaats op 5 nvember om 20.00 uur. Entree €7,50
Reserveren kan via ☎06-55.95.45.25 of info@puurweijersenweijers.nl

combinatie
Het wordt een voorstelling worden waarin de
combinatie van film,
fotografie, interviews,
theater, dans en live
muziek het publiek
diepmenselijk zal treffen en ontroerd achterlaten.
cast
Met o.a. Katrin Henss
(teksten en performance), Germaine Sijstermans (klarinetten), Masami Sakurai (dans),
Heribert Leuchter (saxen), Jo Dautzenberg
(teksten en gitaar), Wim
Kleinen(teksten en contrabas), Gero Körner

Pagina 12
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Cursus Veldeke-sjriefwies
Limburgs dialect
Veldeke-kring “Um Mamelis” organiseert in samenwerking met de
Openbare Bibliotheek Vaals een cursus dialect schrijven volgens de
Veldeke schrijfwijze. Schrijven in het
(eigen) dialect raakt steeds meer in,
bij jong en oud.
Belangrijk bij de schrijfwijze van welk
dialect dan ook is het consequent hanteren van regels, waarbij de schrijfwijze
de herkenbaarheid en de leesbaarheid
niet negatief mag beïnvloeden. De Veldeke-schrijfwijze reikt deze regels aan.

De vereniging is opgebouwd uit kringen,
met een eigen bestuur en een eigen
programma van activiteiten. Alle leden
zijn als lid van Veldeke Limburg automatisch lid van een kring.
voordrachtsavonden
De krink “Um Mamelis” presenteert haar
activiteiten, zoals de halfjaarlijkse voordrachtavonden in de sfeerrijke kloosterbibliotheek in Wittem. De eerstvolgende
avond is gepland voor vrijdag 27 november a.s. met als hoofdact “Los Catastrofos”.

ABN
De Veldeke schrijfwijze volgt zoveel
mogelijk het ABN en dat leidt tot een
gereglementeerd systeem met als uitgangspositie: schrijf wat je hoort, zoek
het niet te ver, zo eenvoudig mogelijk en
vermijdt zoveel mogelijk allerlei overbodige leestekens. De deelnemers kunnen
na de cursus hun dialect vlot schrijven
(en natuurlijk lezen).
De cursus wordt geleid door Lei
Heijenrath uit Kerkrade, Neerlandicus en
vice-voorzitter van Veldeke Limburg.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten
op de donderdagen 12/11, 03/12,
17/12, 14/01, 28/01 en 18/02 van 19.30
tot 21.00 uur. Lokatie is de Openbare
Bibliotheek in Vaals, St. Jozefplein 51.
Cursuskosten: Euro 25,- (incl. materiaal,
koffie/thee).
Deelname betekent bovendien, dat men
(indien gewenst) 1 jaar gratis lid is van
Veldeke Krink ‘Um Mamelis’.
Aanmelden via e-mail:
vaals@heuvellandbibliotheken.nl
De aanmelding/deelname is pas definitief na overmaken van het cursusgeld op
bankrekeningnummer
IBAN NL98RABO0107904292
t.n.v Veldeke “Um Mamelis onder vermelding van “cursus sjriefwies”. Het
maximum aantal deelnemers is 25 en
vol=vol.
Voor meer informatie, bel gerust: Mia
Hounjet, ☎043-3062044 of Christel
Kern, ☎043-3061142.
VELDEKE ?
De vereniging Veldeke Limburg werd
opgericht in 1926 en viert dus volgend
jaar haar 90-jarig jubileum. Het jaar
2016 is tevens uitgeroepen tot “Het jaar
van de Limburgse dialecten”. Het doel
van Veldeke was en is de instandhouding en bevordering van de Limburgse
dialecten. Het woord V.E.L.D.E.K.E., een
verwijzing naar de eerste Maaslandse
dichter wiens werk is overleverd, werd
gezien als een letterwoord: Voor Elk
Limburgs Dialect Een Krachtige Eenheid.

(naschrift)
Daar ik zelf dialectschrijver ben verwondert het me, dat die cursus juist in Vaals
wordt gegeven en ook de Veldeke spelling wordt gebruikt, terwijl van Vaals t/m
Rimburg een Duits dialect wordt gesproken (Ripuarisch, oftewel Rijn-Frankisch)
en geen Maaslands, waar Veldeke op
gebaseerd is. Dus niet bijv. ao maar oa.
In Kirchroa weten ze het dus wel. Het
Vielener plat behoort al niet meer bij het
Ripuarisch, maar volgens de de dialectenkaart bij het Oost-Limburgs- Ripuarisch overgangsgebied, wat ook duidelijk aan de uitspraak te horen is.
Trouwens Veldeke komt van Hendrik van
Veldeke. Hij was, voor zover bekend, de
eerste z.g. volkstalige schrijver. De uitleg
van het woord Veldeke heeft dus ooit
iemand ervan gemaakt. Raadpleeg ook
eens de “Diksjonäär van et Jömelejer
Plat” een kloek werk van liefst 363 pagina’s.
Leo Franzen
Historicus-dialectschrijver
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Standbeeld Hendrik van Veldeke in Hasselt.

Cursus Mantelzorg
Maandag 2 november start een cursus Mantelzorg en dementie. Een
cursus is voor iedereen die te maken krijgt met de zorg voor een
dementerende medemens. De cursus bestaat uit een reeks van zeven
bijeenkomsten van twee uur, telkens op maandagmiddag van14 tot 16
uur. Locatie: De Rode Beuk, Kloosterstraat 57, Simpelveld.
invloed
Dementie heeft grote invloed op het leven van mensen met dementie
en hun familie. Iemand met dementie wordt naarmate het ziekteproces vordert, steeds afhankelijker van zijn omgeving. Als mantelzorger
krijgt u te maken met verlies en veranderende zorgtaken. Tijdens de
cursus wordt u in de gelegenheid gesteld om uw ervaringen te delen
met lotgenoten. Ook gaan we in op de manier waarop het evenwicht
tussen ‘draagkracht en draaglast’ invloed uitoefent op uw dagelijks
leven. U leert omgaan met gevoelens en spanningen rondom de zorg
voor de dementerende. Tijdens deze cursus willen wij u ondersteunen
om een goede balans te vinden tussen zorg voor de ander en zorg
voor uzelf.
De cursus wordt verzorgd door het Steunpunt voor Mantelzorgers
Parkstad, in samenwerking met de zichtbare schakels van Meander.
Aanmelden kan bij RaffaellaSmedts@mgzl.nl of ☎045 568 81 87.
Ook als u vragen heeft kunt u ons uiteraard bellen.
Data van de cursus: 2 november, 16 november, 30 november, 14
december, 4 januari 2016, 18 januari 2016, 1 februari 2016.

➨
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SPORT
WDZ INFO
naar Maastricht
Komende zondag gaat het eerste elftal aan de
westzijde van Maastricht spelen waar men het
opneemt tegen de combinatie van Standaard en
Caberg. Deze fusieclub speelt op een prachtig nieuw complex
en zal er alles aan doen om de punten op hun accommodatie
houden. Maar WDZ kan en mag geen punten meer verspelen
wil men aansluiting houden aan de
middenmoot. Ook het tweede doet
Maastricht aan en wel spelen de mannen van trainer Xavier Vaessen tegen
de reserves van Heer. Tegen de gelijk
geplaatste tegenstanders zou een
overwinning zeer welkom zijn.
carnaval
Nog maar enkele weekjes en het
Carnavalsseizoen begint weer. Een
seizoen dat WDZ elk jaar met een
spetterende feestavond wil inzetten,
de traditionele Sjpassoavend, op vrij-

programma zaterdag 31 oktober:
A1 WDZ/Sportclub'25 - Sportclub Jekerdal A2 14.30u.
B1 RKMVC/Partij - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . 15.00 u.
C1G WDZ/Sportclub'25 - UOW '02 . . . . . . . . 13.00 u.
D1 Sp.cl. Jekerdal D2 - WDZ/Sportclub'25 . . 11.00 u.
E1 Scharn E2 - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . 10.00 u.
E3G RKHSV E4 - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . 10.30 u.
F1 WDZ/Sportclub'25 - SV Hulsberg . . . . . . 10.00 u.
F3 WDZ/Sportclub'25 - SV Meerssen F4 . . . 09.00 u.
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zondag 1 november
1e vv SCM – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 u.
2e Heer – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 u.
3e WDZ - Vijlen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 u.
4e Sporting Heerlen - WDZ . . . . . . . . . . . . . 10.00 u.
5e WDZ - Sportclub'25 4 . . . . . . . . . . . . . . 12.30 u.
VR1 WDZ - Passart-VKC . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 u.

dag 13 november in de WDZ narrentempel van WDZ. Aanvang vanaf
20.00 uur.
De WDZ Raad van Vier heeft weer een
keur van artiesten weten te strikken
zoals Erwin, Clara Zoerbier, Demi Sec,
Legata’s Lederhosen Power, Schnütze
Will en Sven ohne Girls.
Kaarten zijn à raison van 10 euro verkrijgbaar bij Jo Brauers, Marc Keulen,
Bert Schijns, Joep Wetzels en Roger
Wetzels.

Rood Groen LVC’01
kantine kienen
Prijzen en gezelligheid! Dat is waar
het om draait bij alweer de vierde editie van het Kantine Kienen van Rood
Groen LVC01! Bingokaarten, twee
echte showmasters en een hulpje,
een geflipte DJ, een gezellig biertje,
diverse leuke prijzen en alle ingrediënten die nodig zijn voor een gezellige en ludieke avond in de kantine van
RGLVC. Vrijdag 30 oktober vanaf 19.30
uur a.s. wordt dit voor leden, suppor-

Ve WDZ - SV Nijswiller. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 u.

ters en sponsoren
wederom georganiseerd! Iedereen is
welkom en in de juiste banen geleid
door niemand minder dan de alom
bekende Show-masters Crazy Krisje,
Bora Bingo Balls en Robin Wolf. Een
knotsgekke avond dus, die je niet mag
missen!
sponsoren
Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door sponsoren. Meer hierover

De F2 tjes in de nieuwe cluboutfit.

op www.roodgroenlvc01.nl of de
facebookpagina van Rood Groen
LVC’01! De hoofdprijs van deze
avond is wederom een flatscreen
TV, mogelijk gemaakt door RTV
Geelen uit Vaals. De kantine van het
sportcomplex Molenveld is het
strijdtoneel. Inschrijven kan ter
plekke. De bingokaarten kosten
€5,- per stuk.
jeugd in het nieuw
Onlangs werd de gehele jeugd van
Rood Groen in het nieuw gestoken.
Alle 13 ploegen kregen het schitte-

rende witte shirt met de rood/groene strepen en bijbehorende groene
broek en groen/witte kousen. Hierdoor is de nu de hele vereniging,
dus senioren, jeugd en dames gekleed volgens de nieuwe clublijn.
Als klap op de vuurpijl krijgen alle
jeugdleiders volgende week ook
een nieuw uitgebreid trainerspakket bestaand uit o.a. een trainingspak, regenjas, polo en een winterjas. De aanschaf van al deze kleding
werd mogelijk gemaakt door het
vorig jaar opgerichte kleding fonds.
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SPORT
Bordenactie langs
voetbalvelden

Deze borden worden gratis verstrekt
aan voetbalclubs uit de regio. Maar
liefst 29 verenigingen hebben zich
binnen een week aangemeld. Vanwege
de positieve reacties zijn nog eens 72
verenigingen in het hele Heuvelland
benaderd. Het betreft alle verenigingen
in de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem,
Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Nuth, Voerendaal,
Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en
Simpelveld. Het idee is afkomstig van
Roger van der Linden, ondernemer in
Bocholtz.
eerste
Die werden zaterdag 17 oktober werden, rond 11 uur, geplaatst op het
sportcomplex van voetbalvereniging
WDZ in Bocholtz.
bewustwording
Roger van der Linden, zelf actief bij
WDZ als jeugdtrainer, maar ook

scheidsrechter "Van dichtbij maak ik
mee hoe toeschouwers, vaak de ouders
van voetballende kinderen, zich regelmatig negatief gedragen langs het veld.
Dit gedrag wordt gekopieerd door de
kinderen. De bordenactie is bedoeld als
bewustwording en kan het gedrag veranderen”. Hij hoopt dat zo veel mogelijk verenigingen meedoen.
initiatief
De bordenactie voor meer respect en
sportiviteit langs de velden is een gezamenlijk initiatief van de ondernemers
Roger van der Linden uit Bocholtz en
Phillipe Schreurs uit Eys. Zij willen zo
een maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren aan de samenleving.
Roda JC ondersteunt het project. De
club wil samen met haar stichting Midden in de Maatschappij onderzoeken
op welke wijze zij een actieve bijdrage
kan leveren in dit unieke initiatief.

Een van de borden, geplaatst op het WDZ terrein. Achter het bord v.l.n.r. Wiel Ramakers
(vicevoorz. WDZ) - Roger v.d. Linden (initiatiefnemer) - Philippe Schreurs (initiatiefnemer)
en Huub Schepers (voorz. WDZ).
Het bord zegt alles, als iedereen er zich nu maar aan houdt. (foto: Leo Franzen)

Wo.

Gratis Lunchconcert Kasteel Wittem
zondag 1 november kunt u in
Kasteel Wittem genieten van een
jazzy lunchconcert door Rob Reyners, zang en Ben van Daal, piano. Zij brengen een gevarieerd
licht programma van Frank Sinatra tot Wim Sonneveld. Aanvang
concert 12.00 uur, toegang gratis.
Rob Reyners (1991)
komt uit Roermond en studeert Jazz
zang aan het Conservatorium te
Maastricht. Hij is een duizendpoot:
zingen, bugel, trompet, gitaar en
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piano spelen, theater maken, sketches schrijven en gedichten schrijven.
Rob kan zijn stem aan iedere muzikale situatie aanpassen en is daarom in staat om op te treden met
een pianist, een trio, kwartet, kwintet of zelfs een complete bigband!
Door zijn brede interesse voor muziek heeft Ben zeer uiteenlopende
muziekstijlen in zeer uiteenlopende
samenstellingen gespeeld, van popmuziek tot jazz, van popbands tot
bigbands, en begeleidde zo verschil-

lende koren en solisten.
Ben van Daal
is 24 jaar en is afkomstig uit Linne.
Hij speelt al ruim 12 jaar piano en
heeft, mede door zijn docent, organist Jean-Pierre Steijvers, een grote
interesse voor de Russische klassieke muziek ontwikkeld.
Hiermee
won hij, na in 2010 al de 1ste prijs
voor instrumentalisten te winnen, in
2012 de hoofdprijs van het concours
Prix Dominique in Venlo.

➨

V.l.n.r. Rob Reyners en Ben van Daal.
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