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Sentimental Journey in
Ubachsberg
Bevrijdingsconcert

Fanfare St. Cecilia uit Ubachsberg
organiseert woensdag 4 mei - de
avond vóór bevrijdingsdag én Hemelvaart - een fantastisch concert
als tribuut aan het beëindigen van
WO-II. De uitvoering is een ‘Sentimental Journey’ naar de periode
rondom Bevrijdingsdag, waarbij de
bekende entertainer/zanger Geralt
van Gemert, de Kerkraadse zangeres Jacqueline Florie en Big Band
Heerlen een avondvullend programma presenteren met schitterende evergreens van Frank Sinatra,
Michael Bublé, Robbie Williams,
Glenn Miller, Count Basie, Doris Day
en vele anderen.

Onvergetelijk
Sentimental Journey is een muzikale
terugblik naar de vrolijke jaren na de
tweede wereldoorlog. Het programma van onvergetelijke melodieën
haalt ongetwijfeld dierbare herinneringen op bij mensen die vanaf 1945
een compleet nieuwe era tegemoet
gingen. Het concert zal echter
evenzeer aanslaan bij een jong
publiek. De moderne arrangementen
van o.m. Frank Sinatra’s songs door
Robbie Williams en Michael Bublé
hebben deze muziek immers ook
voor de nieuwe generaties
springlevend gehouden.
lees verder op pagina 5

Mooi zicht op de molen van Vrouwenheide.

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 1 mei

Afwisselend
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.
Afstanden 5,10,15,20 km. Starttijden: van 7.00 uur - 14.00 uur Startplaats:
Fanfarezaal "De Auw Sjoeël" tel. 045-5753568 Oude Schoolstraat 33,

Voorjaarsconcert
Harmonie St. Catharina Lemiers
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Voorjaarsconcert
St. Cecilia
Deze keer gaat de Bocholtzer fanfare
o.l.v. Guido Swelsen dat zaterdag 23
april samen doen met Harmonie St.
Agatha uit het nabuurdorp Eys. Deze
staat o.l.v. Paul Olischläger.
Op het program staan een aantal
zeer gevarieerde stukken. Alles
speelt zich af in de Harmoniezaal
aan de Dr. Nolensstraat in Bocholtz.
Aanvang 20 uur en de entree is een
Vrije gave.

Harmonie St. Catharina organiseert dit komende zaterdag 23 april a.s. om
19.30 uur in verenigingslokaal,
café/zaal Pelzer-Zenden, Rijksweg 20 te Lemiers.
Harmonie St. Catharina opent, o.l.v. dirigent Loek Paulissen, haar concert met
Eaglecrest, een prachtige ouverture van de Amerikaanse componist James
Barnes. Daarna volgt “Sinfonietta” van Oliver Waespi. Dit stuk is een vierdelige
compositie uit 1999 en een geweldige uitdaging. Dan een rustpunt in het
programma met de mooie Sunset Serenade van Thomas Doss. Ook Spaanse
klanken mogen niet ontbreken, in de vorm van Mar i Bel, een Fantasia
Española van Ferrer Ferran. Aan het einde van programma speelt de
harmonie nog een swingende compilatie van bekende James Bondnummers en tot slot Europa-mars, een stevige militaire mars uit Tsjechië.

Club Didam

Als gastvereniging zal die avond optreden Muziekvereniging De Club Didam.
Lid Joris Lumeij en zijn partner Symone zijn eveneens lid van deze muziekvereniging. Didam ligt in de Achterhoek (Gelderland). Het harmonieorkest van
De Club bestaat uit circa 70 leden. Leden van het orkest komen niet alleen uit
Didam, maar uit de hele regio. O.l.v. Römanö Mediato worden de volgende
muziekwerken ten gehore gebracht: Man in the Ice (Otto M. Schwarz), The
Seafarer (Haydn Wood), Doina (Klezmerwerk), Root Beer Rag (Billy Joel) en In
Salute to American.
Het uitdagende muziekprogramma van de harmonie en het gastoptreden
van de in de 1e divisie uitkomende Muziekvereniging De Club Didam, maken
het bezoeken van deze concertavond zeker de moeite waard.
(entree: vrije gave).

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

www.weekbladtroef.nl .

AGENDA
Zaterdag 23 april
Voorjaarsconcert
Harmonie St. Catharina Lemiers

Aanvang 19.30 uur in verenigingslokaal, café/zaal
Pelzer-Zenden, Rijksweg 20 te Lemiers
(zie ook artikel).

Voorjaarsconcert
fanfare St. Cecilia Bocholtz

Harmoniezaal, Dr. Nolensstraat. Aanvang 20 uur
(zie ook artikel).

Zondag 24 april

Communicantjes in Eys

In de St. Agathakerk Eys. Aanvang 9.45 uur
Communiemis (zie ook artikel).

				

Limburgse humor in 3 dialecten

Vanaf 15 uur, Theater De Klimboom Simpelveld,
Dr. Ottenstraat 46 (zie ook artikel).

Dinsdag 26 april
Scootmobieltocht

Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor”, Wilhelmina-

straat 19 Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Woensdag 27 april
**Koningsdag 2016**

Activiteiten in Eys, Bocholtz, Simpelveld, Vijlen
en Vaals. (Zie artikelen)

Zondag 1 mei
Lente- wandeltocht Ubachsberg

Starttijden: van 7 - 14 uur, startplaats:
Fanfarezaal “De Auw Sjoeël”, Oude Schoolstraat 33
(zie ook artikel).
			

Maandag 2 mei

Amnesty simpelveld op bres voor verdedigers mensenrechten

Troefmededeling

Zoals u al wel gemerkt hebt verschijnt Troef
nu op donderdag en vrijdag.
Ook is er beter papier gebruikt.
Adverteren is nu ook aantrekkelijker
geworden, u zult versteld staan. Neem
echter hiervoor voorlopig contact op met
het Troefkantoor op 045-5443567 of mail
naar advertentie@weekbladtroef.nl
Het volgend nummer van Troef met de
kermisattracties in Bocholtz verschijnt
echter eerder. Dit i.v.m. Hemelvaart en
bevrijdingsdag 5 mei.

Om 19.30 uur bij Interart, Nieuwe Gaasstraat 1 in
Simpelveld (zie ook artikel).

Woensdag 4 mei

Sentimental Journey in Ubachsberg

Bevrijdingsconcert, aanvang 20.30 uur in fanfarezaal ‘De Auw Sjoeël’, Oude Schoolstraat 33 in
Ubachsberg (zie ook artikel en advertentie).
				

Senioren+ wandeling

Vertrek om 09.45 uur, vanaf dienstencentrum
Rode Beuk, Kloosterstraat Simpelveld
(zie ook Kortvermeld).
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Aanleveren redactie per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag
16 uur

Overlijdensadvertenties

zondag tot 17uur

Email: advertentie@weekbladtroef.nl

of bel 06-228 000 92
Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz 045-544 35 67
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 14 tot 16 uur of op afspraak
Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren of via info@weekbladtroef.nl

Redactie: email: redactie@weekbladtroef.nl
Agentschap: Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr.Nolensstraat 25 045-5441425
Klachten over bezorging 045-544 35 67

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De Redactie behoudt zich het recht
voor artikelen in te korten, met zoveel mogelijk behoud van essentie
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De Sjutse van de Bôcheserhei 125 joar jonk!
De kruisboogschutterij van de Bocholtzerheide
(officieel K.E. Kruisboogschutterij Sint Henricus
Bocholtzerheide 1891) bestaat dit jaar 125 jaar.
Van 8 t/m 11 juli staat er een feestpaviljoen op de
Bocholtzerheide, naast de “sjutsewei”.
We beginnen op vrijdag 8 juli ’s middags met

een Senioren Stimmungs party met
diverse Arena-artiesten (o.a. Wa?!, Iech en
Die Anger Tswei, De Geitenfokkers en De Sjtuutbreur), Duo Royal, Onkel Theodor, Spatzen Willy
, RonnyRon en Piet Godschalk. Het geheel wordt
gepresenteerd door conferencier/buuttereedner/muzikant en zanger d’r Piet va Vols (Piet
Meesters).
En dan ’s avonds, da jeet ‘t Fes los, met:

Dizcover, een jonge allround coverband
uit Parkstad Zuid-Limburg. Met allemaal jonge,
enthousiaste muzikanten verzorgen zij een ontzettend gevarieerd en avondvullend programma
voor jong en oud.
Solid, een zeskoppige coverband, waar met

hart en ziel muziek maken voorop staat. Met
een “solide” ritmesectie, sferische toetsen, zowel
scheurend als funky gitaarwerk en de kenmerkende meerstemmige zang zorgt Solid voor een
avond vol muziek, of dat nu in een café, een volle
feesttent of een (semi-) akoestische setting is.

Slotact

is tevens het hoogtepunt van deze avond DJ

RUDI FERAL AKA RUUD FELTKAMP

(acteur, presentator, DJ). Naast acteren en presenteren is Ruud Feltkamp ook een zeer verdienstelij-

ke DJ. Hij produceert zelf muziek en
draait als DJ Rudi Feral in clubs en
op festivals in binnen en buitenland.
Medio december 2014 kwam zijn
eerste single ‘Listen’ uit en ‘Dirty’
volgde in juni 2015.

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.

Voor zaterdag 9 juli is een heel
gevarieerd programma geprogrammeerd.

HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.

Na de H. Mis met aansluitend koffietafel, start ’s

Dinsdag 3 mei wordt het oude papier in Wahl- en
Nijswiller opgehaald.

middags het Koningsschieten. Vanaf 12 uur Graag voor 17 uur, goed gebundeld, aan de
kan worden gestart voor de Willem Tell tocht, kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.
een wandeltocht van ca. 7 tot 8 km. Onderweg
moeten opdrachten worden uitgevoerd die betrekking hebben op de schutterij en de schutters- SIMPELVELD:
wereld. Op de schuttersweide zal een schiet-

paal voor de kinderen worden geplaatst,
zodat ook de jongsten zelf kunnen schieten.

Daarnaast verzorgt DJ Koll een disco.
Voor de mensen zonder hoogtevrees is er een

uitzichtkraan, die u tot grote hoogte zal

brengen.

’s Avonds zullen Die Jungen Zillertaler

de tent op z’n kop zetten tijdens de Hüttena-

bend. Die Jungen Zillertaler is een muziekgroep
uit Strass in het Oostenrijkse Zillertal.
De muziekstijl van de groep valt onder de zogenaamde volkstümliche Musik. De grootste hits
hadden Die Jungen Zillertaler met „So a schöner
Tag“ (Fliegerlied) en ‘Drob’n auf’m Berg‘
(Zwergenlied).

Snowboardster uit Bocholtz

Jarna Mennens 11 jaar en dochter van Tore (bekende Fysiotherapeut) en Cindy uit Bocholtz behaalde liefst 2 keer goud
met snowboarden op het NK in Laax Zwitserland! Ze traint in
Snowworld bij de aldaar gevestigde club Snowpepper en krijgt
fysieke trainingen bij de fysiotherapie van haar vader, die ook
de fysio verzorgt voor de club.

Een droom komt uit

Na eerst internationaal geschitterd te hebben bij de Alpe
Adria cup (serie van 4 wedstrijden)in Oostenrijk kwam Jarna’s
droom 2 keer uit! Ze veroverde goud op het NK met de
onderdelen, gs reuze slalom en goud op de paralel slalom
in haar categorie nl,junioren meisjes tot en met 15 jaar.
Jarna op de hoogste trede in Laax.
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OUD PAPIER

4e dinsdag van de maand
Dinsdag 26 april:

Ophalen oud-papier en karton in de volgende
straten:
Anselmusstr. - Baakstr. - Bocholtzerweg - Bulkemsbroek - Bulkemstr. - Cochemstr. - Dorpstr. - Gaasstr.
- Giezerstr. - Hennebergweg - Irmstr. - Kanthuisstr.
- Kersboompjesweg - Kloosterstr. - Kloosterplein
- Kruinweg - Loretostr. - Markt - Marktstr. - Mr.
Jongenstr. - Molsberg - Moogstr. - Nieuwe Gaasstr. - Oude Molsbergerweg - Pastoriestr. - Pater
Damiaanstr. - Plaarstr. - Pleistr. - Puntelstr. - Reenstr.
- Rodeput - Rolduckerweg - Schiffelderstr. - Schilterstr. - St. Nicolaasbergweg - St. Nicolaasstr. - Stationstr.
- Sweijer - Sweijersgewanden - van de Leyenstr. Vingweg - Vliexstr. - Vroenhofstr. - Vroenkuilenweg en
Waalbroek.

Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.

Omroep Krijtland

Regiojournaal en Koetsje vanuit Moresnet

In het Regiojournaal deze week aandacht voor de
onthulling van het monument voor Jean Nelissen,
de felicitaties voor een diamanten bruidspaar uit
Vijlen en een bijzonder toneelstuk in het 1000-jarige Vijlen. Daarna is een nieuwe aflevering van
Koetsje durch ’t Krijtland en die staat helemaal in
het teken van de voormalige neutrale staat Moresnet, net over de grens bij Vaals. Later volgt hierover
nog een tweede deel.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start
donderdag 21 april en is een week lang dagelijks
op ieder 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 www.omroepkrijtland.nl.
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Lentekriebels bij Hiero Woonsuper
4271005003

●diverse kleuren mogelijk

1499

bankstel van de maand

●schommelbank
●met parasol

●stoel van de maand

●relax-hangstoel

259

1197006002

●bergkast
●98x50x165cm

75

1197005001

299

●deze kasten hebben
ingebouwde
LED-verlichting

89

●barkast/bergkast
●145x50x165cm

4291008171

4291008170

4291008168

●dressoir-XL
●247x50x89cm

439
4291004022

299

429

●eettafel
●184x102x78cm

4291008166

479

●vitrinekast
●98x50x165cm

nieuw woonkamerprogramma
●tv-meubel
●146x50x57cm

●salontafel
●135x68x44cm

4291008165

2601021049

399

●dressoir is leverbaar
in 4 verschillende maten

199
4291007026

meubelen - stoelen - slaapkamers
kasten - bankstellen - fauteuils - matrassen
gordijnen - tapijten - laminaat
verlichting - woonaccessoires

Heel veel uit voorraad leverbaar
Gratis voor de deur parkeren

249
4291008167

349
4291008169

Openingstijden:
ma. 13-18u
di.+ wo. 9-18u
do. 9-21u
vr. 9-18u
za. 9-17u

Hambeukerboord 101 Heerlen
045-5420026 www.hiero.nl
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Sentimental Journey in Ubachsberg
Geralt van Gemert

Die Moselsänger zondag 1 mei in de Klimboom

Die Moselsänger
Zondagmiddag 1 mei kunt u

om 15.00 uur terecht in
De Klimboom voor een bijzonder
concert van deze groep. Hun repertoire is als grenzeloos te betitelen.
ze brengen van ’n vakantie in ’t
buitenland melodieën mee, waarvan
ze denken dat deze aanslaan. Die
liedjes komen niet alleen van de
Mosel, integendeel, Franse, Engelse,
Italiaanse, Duitse, Russische, Spaanse
en nog andere talen passeren de
revue in het knusse theater van de
Klimboom.

historie

De dirigent en musicus Leo van
Weersch uit Schin op Geul, vertrok in
1998 samen met 9 zangers naar
de Mosel om samen ’n weekend in
het wijndorpje Mesenich door te
brengen om vandaar bij kastelen, in
kerken of op marktpleinen spontaan
te musiceren. Zij beleefden in de
omgeving van Cochem een onvergetelijk muzikaal weekend en ziedaar!:
de zanggroep ”Die Moselsänger”
was geboren. Anno 2016 bestaat de
zanggroep uit 13 zangers.
Reserveren via 06-55.95.45.25 of via
info@puurweijersenweijers.nl
Alles aan de Dr. Ottenstraat 46.

WEGENS OMSTANDIGHEDEN
GEZOCHT:

BEZORGER(STER)

voor een route in Bocholz. Minim. leeft. 13 jaar. Ook geschikt voor
gepensioneerden e.d.
Uitstekende contante beloning. Info en aanmelden op 045- 5443567.
Mailen kan ook op info@weekbladtroef.nl . Zet uw gegevens er op
met een telefoonnummer en we bellen u terug.

speelde reeds als 16-jarige in de
band van Willy Schobben. Op deze
leeftijd startte hij ook zijn muzikale
opleiding slagwerk en zang aan de
muziekschool, gevolgd door het
conservatorium in Maastricht.
Direkt hierna kwam Geralt als slagwerker in dienst bij het LSO, maar al
vrij snel verlegde hij zijn muzikale
focus ook naar andere muziekstijlen.
Gaandeweg werd hij steeds bekender als leadzanger van vermaarde
orkesten, t.w. Swing Design (4 x Las
Vegas en 4 cd,s), Jack Million BigBand (1 cd), Lex van Well Big-Band,
High Voltage (1 cd),
Bart Rademaeckers combo, Chaplin
Band en Die Power Hosen.

Jacqueline Florie

is vooral in Parkstad een veelgevraagde en bekende zangeres. Muziek is een belangrijke factor in haar
leven en ze zingt al zolang ze zich

kan herinneren. Pop en jazz werden
haar belangrijkste passie. Jacqueline
is de vaste zangeres bij de Big Band
Heerlen.

Big Band Heerlen

is in 1982 ontstaan binnen de
Muziekschool Heerlen. de vermaarde
Belgische trompettist Joris Minten
is dirigent. Nu is de band uitgegroeid tot een zelfstandig orkest
dat al meer dan 300 concerten en
optredens heeft verzorgd. Door het
constant hoge muzikale niveau van
de Big Band en de daaruit ontstane
naamsbekendheid musiceert de BBH
regelmatig samen met internationaal
bekende (jazz)solisten.
Aanvang 20.30 uur
in fanfarezaal ‘De Auw Sjoeël’,
Oude Schoolstraat 33 in
Ubachsberg.
Entree: € 7,50. Meer info: www.
fanfareubachsberg.nl of https://nl-nl.
facebook.com/bigbandheerlen.

Klimboom activiteiten
Limburgse humor in 3 dialecten

Op zondagmiddag 24 april kunt u vanaf 15 uur 3 “professoren” van de
narrenuniversiteit begroeten in Theater De Klimboom te Simpelveld.
Uit Kerkrade komt Frans Haselier, met o.a. de bekende kindercommunie.
Vanuit Maastricht begroeten we het befaamde Veldeke cabaret Hortense
Brounts en dames en uit Heerlen zal Ger Prickaerts korte puntgedichten
en liedjes voordragen. Het zal een genoeglijke middag worden waarbij de
lachspieren flink geoefend worden. U kunt genieten van onvervalste
Limburgse humor ten tonele gebracht door Limburgers die hun sporen
meer dan verdiend hebben. Reserveren via 06-55.95.45.25 of via
info@puurweijersenweijers.nl Alles aan de Dr. Ottenstraat 46.

Competitiewedstrijd in de 5e Klasse A-Zuid II

Zondag 24 april a.s.

Rood Groen LCV’01 - Nyswiller
De wedstrijdbal wordt aangeboden door Kupoers Reisinfo Vaals
Terrein: Sportcomplex Molenveld Aanvang 14.30 uur
Meer info: www.roodgroen lvc01.nl
Pagina 5
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Lourdesbedevaarten
Het Lourdescomité Bocholtz/
Simpelveld e.o. organiseert, i.s.m.
met de Organisatie Limburgse
Bedevaarten of Huis voor de
pelgrim Maastricht, Bedevaarten
naar Lourdes.
De Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten is bijna 100 jaar
geleden opgericht met als doel:
gezonde en zieke mensen samen
mee naar Lourdes te nemen.
Onvergetelijk
Een reis met meerwaarde! Zo kan
een bedevaart naar Lourdes het
beste worden omschreven. De
bedevaarten bestaan uit volledig
verzorgde reizen per nachttrein,
bus of vliegtuig. Een team van
enthousiaste vrijwilligers zorgt
ervoor dat u een onvergetelijke
week in Lourdes beleeft.
Tijdens uw bezoek aan Lourdes
kunt u kiezen uit een uitgebreid
programma.
De reizen bieden u de mogelijkheid tot rust en bezinning te
komen met deskundige

medewerkers die hun
uiterste best doen
uw reis zo plezierig
mogelijk te laten
verlopen.
Dit jaar worden de
reizen op de volgende
data georganiseerd:
Data		
21 - 29 mei
21 - 28 mei
22 –27 mei
1 - 9 september
1 - 8 september
1 - 8 september
2 - 7 September
6 - 14 September
7 - 12 September

Vervoermiddel
Bus
Nachttrein
Vliegtuig
Bus
Nachtbus
Nachttrein
Vliegtuig
Bus
vliegtuig

De bedevaart van 21 - 28 mei wordt
door 2 reisleiders begeleid , waaronder Wiel Cuijpers van Lourdescomité
Bocholtz/Simpelveld e.o..
Voor meer info en inschrijving kunt u
terecht bij hem terecht aan de Julianastraat 6, in Bocholtz, 045-5441223.

Hondenschool Vaals
i.v.m. de zomertijd (April-September) zijn de oefentijden voor de
deelname aan de cursus
“gehoorzaamheid”
als volgt veranderd:
Beginners op Maandag
vanaf 18 uur,
gevorderden op woensdag
vanaf 18 uur.
De maandelijkse wandeldag met
hond is iedere eerste woensdag van
de maand vanaf 18 uur vanaf
de oefenwei van Hondenschool
Vaals `90 (Sneeuwberlaan 1).
Tijdens de deelname kan de
bezitter/ster leren hoe zij/hij moet
reageren bij probleempjes tijdens

de dagelijkse
wandelingen.
Bij hondenschool
Vaals `90 heeft
iedere hondenbezitter/ster de
mogelijkheid, het hele jaar door, met
haar/zijn hond gehoorzaamheid
te oefenen. De cursus kan op ieder
tijdstip van het jaar gestart worden.
Doelstelling is, om iedere hondenbezitter zonder stress haar/zijn hond
gehoorzaamheid te leren en het ook
zo te houden. Voor verdere informatie en aanmelding
H.van der Vegte: 043-3063973,
email: hvdv90@home.nl,
Website: www.hvdv90.com.

Opbrengst collecte Amnesty Bocholtz/Simpelveld
De collecte van Amnesty International, die van 13 t/m 19 maart in de gemeente Simpelveld werd gehouden, heeft €1442,06 opgebracht.
Een aantal van 16 vrijwilligers heeft met enthousiasme gecollecteerd.
De reactie van het publiek was nagenoeg positief. Vooral in Bocholtz was
men vrijgevig. Deze collecte is voor het werk van Amnesty dat wereldwijd
strijd voor mensenrechten van groot belang omdat het geen enkele subsidie ontvangt of wenst te ontvangen om helemaal onafhankelijk te kunnen
opereren. Door de bijdrage en de inzet van de vrijwilligers is deze collecte
ook nu weer geslaagd.

ArboPro helpt
jeugd Rood Groen / Vijlen combinatie

Voor het vijfde jaar op rij mocht de jeugdafdeling van Rood Groen / Vijlen een
mooie bijdrage in ontvangst nemen van ArboPro in het kader van de door
ArboPro geïnitieerde “verenigen sponsoractie “.
Een actie waarbij verenigingen worden beloond voor het “werven” van nieuwe
klanten. De jeugdafdeling van Rood-Groen /Vijlen werd dit jaar ondersteund bij
de aanschaf van trainingspakken voor de A jeugd. Als regionale gecertificeerde
arbodienst heeft ArboPro inmiddels een prominente rol ingenomen en biedt
onder de vlag van Bedrijfs Gezondheids Centrum Parkstad een breed scala aan
diensten gericht op het ontzorgen van ondernemers. ArboPro stelt ook andere
verenigingen in de gelegenheid om deel te nemen aan deze vereniging sponsor actie. Interesse? Neem dan contact via % 045-5710077 of
via info@arbopro.nl. Zie ook www.arbopro.nl.

Koningsdag gesloten,
van 26/4 t/m 6/5 van 12.30 tot 13.30 pauze
Pagina 6
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WDZ info
Naar Margraten

MP4 WDZ/Sportclub’25 MP - RKVVM/Sibbe MP1 09.30u.

WDZ bezoekt op zondagmiddag RKVVM
uit Margraten. In deze wedstrijd zijn de
punten zeer kostbaar. Beide teams snakken
natuurlijk naar een overwinning om zich los te
maken uit de gevarenzone en die is groot als je
bedenkt dat de onderste twee teams rechtstreeks
degraderen en de nummers 11 en 12 nog een
nacompetitie moeten spelen met periodekampioenen uit de vierde klasse.
Het tweede elftal speelt niet en de vrouwen
en het vijfde team spelen thuis.
Programma: Zaterdag 23 april
Ve SV Simpelveld – WDZ
16.30u.
Zondag 24 april
1e RKVVM – WDZ
3e SV Geuldal 2 – WDZ
4e Rood Groen LVC’01 2 – WDZ
5e WDZ - RKSVB
VR1 WDZ – Vaesrade

14.30u.
12.00u.
11.00u.
12.30u.
11.00u.

Programma jeugd
Zaterdag 23 april
A1 WDZ/Sportclub’25 - Sportclub Jekerdal A2 15.00u.
B1 WDZ/Sportclub’25 - Laura/Hopel Comb 12.00u.
B2 WDZ/Sportclub’25 - Geertruidse Boys/RKVVM/Sibbe
14.30u.
C1G WDZ/Sportclub’25 - Walram
13.00u.
C2 WDZ/Sportclub’25 - Scharn C5
13.00u.
C3 Sportclub Jekerdal C5 - WDZ/Sportclub’25 11.45u.
11.15u.
D1 WDZ/Sportclub’25 - SV Geuldal
D2 WDZ/Sportclub’25 - Leonidas – W
11.30u.
D3 Eijsden D5M - WDZ/Sportclub’25
11.00u.
E1 WDZ/Sportclub’25 - Sportclub Jekerdal 10.30u.
E2 Weltania - WDZ/Sportclub’25
09.30u.
E3G Sportclub Jekerdal E7 - WDZ/Sportclub’25 08.45u.
F1 WDZ/Sportclub’25 - RKVVL/Polaris F2 10.00u.
F2G WDZ/Sportclub’25 - SCG F1
10.00u.
F3 SCG F2 - WDZ/Sportclub’25
09.30u.
MP1 SV Hulsberg - WDZ/Sportclub’25
09.00u.
MP2SV Hulsberg - WDZ/Sportclub’25
09.00u.
MP3 WDZ/Sportclub’25 MP - RKVVM/Sibbe MP1 09.30u.

WDZ/Sportclub’25 Jeugd Nieuwe tenues D2

De jongens en meisjes van de D2 van WDZ/Sportclub’25 werden op zaterdag 2 april voor aanvang van
de wedstrijd in het nieuw gestoken. De tenues werden geschonken door de sponsors “SPORT 2000
Parkstad” en “Honings vastgoed”.
Spelers en trainers dankten de gulle gevers voor deze prachtige outfit . Om te laten zien dat de D2 erg
blij is met het nieuwe tenue werd de wedstrijd tegen Voerendaal/RKSVB D3 met 2-1 gewonnen.
Foto: Staand v.l.n.r.: Robert Honings (sponsor), Roger Schijns, Cyano Vijgen, Kenneth Kleingeld, Lee
Flores, Mohammed Rafas, Sam Senden, Rick Hoenjet, Timothy van der Linden, Stijn Burgers, Daan
Brinkhoff, Jan Hassert en David (sponsor Sport 2000) Knielend: Tren Burgers, Nikky Goffin,
David Komah,
Vanja Brauers,
Fenno Franzen,
Iwan Schijns en
Roy Tieben.

Troef
de voordeligste
in kleur
Kerkdiensten parochie
H.Agatha Eys		
Zaterdag 23 april 		
19.00 uur: Gest. Jrd.
Joep Schreuders
Zondag 24 april
9.45 uur: 1ste H. Communie
Jaardienst Wiel Olischlager
Maandag 25 april
11.00 uur: Dankdienst ouders
en communiecantjes
19.00 uur: Geen H. Mis
Zaterdag 30 april
19.00 uur:
Jaardienst Jacques Leenen
Jaardienst ouders
Kessels-Schreuders
Gest. Jrd. Wiel Loneus
Gest. Jrd. ouders
Jaspers-van Loo
Gest. Jrd. Jeanny Palosi-Vermeeren
Ouders Wierts-Vluggen en
Keetje en Jan en kleinkind
Connie
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Nieuws van de NOABERE VA VIELE
Cementfabriek
Een van de vele activiteiten die de
heemkundekring verricht is het opknappen van historisch waardevolle
landschapselementen in Vijlen. De
werkgroep “restauratie monumenten” heeft na de opknapbeurt van
het pomphuisje aan “`t Kunninkske”
nu aandacht geschonken aan de
ruïnes van de cementfabriek.

Wildgroei
Bedoeling was om de ergste wilgroei
op de ruïnes te verwijderen om deze
te sparen en het aanzicht te herstellen. In samenspraak met de grondeigenaar is bepaald welke struiken
en planten het beeldmerk van de
overblijfselen van de cementfabriek
aantasten rekening houdend met de
waardevolle biotoop ter plekke. Ook
is er aandacht geschonken aan het
zo belangrijke voedsel voor het bijenvolk dat op enkele meters afstand
een onderkomen heeft. Nadat in
onderling overleg bepaald was hoe
de klus geklaard zou kunnen worden
hebben de heren Kusters (Noabere
va Viele) en Hendriks (grondeigenaar) met enkele dorpsgenoten de
handen uit de mouwen gestoken en
is een mooi stukje Vijlen de komende jaren weer in haar volle glorie te
bewonderen.

Streekwinkel
Beppie en Jack Schins hebben hun
buurtwinkel naast de kerk omgetoverd in een nostalgische stek voor
de verkoop van streekproducten.
Zij hebben de heemkundekring
aangeboden over een gedeelte van
deze winkel (en etalage) te kunnen
beschikken. Deze prachtige heeft
men met beide handen aangegrepen en na ampele overwegingen is
als eerste expositie het thema “Der
Brand va Bellent” gekozen. Naast
oude foto`s en verhalen zijn ook
diverse attributen van kapelaan
Schleiden, (de latere pastoor van de
Holz in kerkrade en in Bocholtz opgegroeid), de schrijver van genoemd
toneelstuk, te bewonderen. Naast de
wisselende thema’s zal er ook materiaal van De Noabere gepresenteerd
worden en kan men zich ter plekke
inschrijven als lid, de verschillende
lopende activiteiten bekijken of een
exemplaar van het jaarboek (indien
voorhanden) bemachtigen. Mede
namens de familie Schins nodigen
wij u van harte uit om vrijdags en
zaterdags eens binnen te wippen
en te genieten van het verleden, het
heden en van heerlijke producten
uit onze eigen omgeving.
NB: De jaarboeken 1 en 3 waren uitverkocht maar zijn binnenkort weer
beschikbaar.

Judovereniging Ju-No-Kata Ubachsberg
weer in de prijzen
Op 2 april jl. was het pupillentoernooi weer een groot succes. Er
waren maar liefst 53 deelnemers uit
4 judo-verenigingen, te weten ToZai, Daalhof, Ko-Tani en Ju-No-Kata
Ubachsberg zelf.
De insteek van dit toernooi was:
Ervaren wat wedstrijdjes zijn en
stimuleren van de jonge judoka,
deelname is dan ook alleen maar
voor de beginnende judoka, met
geen of weinig wedstrijd ervaring.
Er namen maar liefst 15 leden van de
vereniging deel tussen 6 en 12 jaar
oud. Liefst 7 judoka’s uit de vereniging behaalden een eerste prijs,
allemaal in hun eigen categorie, t.w.
Jèl Pluijmen, Sofia Bego, Brian Spee,
Ruben Spee, Danae Franssen Lyna

Pluijmen en Eefje Zinzen. Rob van
der Marel werd tweede, terwijl May
Pluijmen, Engelke Vreugdenburg,
Sanne Pieters, Toby Schetters, Yuri
Pluijmen, Teuntje Zinzen en Kirill
Zinzen er een derde plek wisten uit
te slepen.

Judo-interesse
Mocht interesse gewekt zijn, kom
gerust eens een kijkje nemen.
Ze trainen op de maandagavond in
de gymzaal van basisschool Bergop
Ubachsberg aan de Bostenstraat:
1ste groep van 18.30 – 19.30 uur
(voor de beginnende judoka’s).
2de groep van 19.30 – 20.30 uur.
Meer info op:
mvanwissen@hetnet.nl.

Amnesty Simpelveld op bres
voor verdedigers mensenrechten

De prominente mensenrechtenverdedigers Leyla en Arif Yunus uit
Azerbeidzjan werden in 2014 opgepakt op beschuldiging van verraad en
fraude. Volgens Amnesty waren dat verzonnen aanklachten om hen het
zwijgen op te leggen. Leyla Yunus noemde de Europese Spelen ongepast
in een land dat de mensenrechten schendt. De gezondheid van beiden
is zeer fragiel. Arif heeft hartklachten en Leyla lijdt aan hepatitis C en
diabetes. Ze krijgen in Azerbeidzjan niet de medische zorg die ze nodig
hebben. De autoriteiten hebben hen bovendien verboden het land te
verlaten om daar medische hulp te zoeken.
De schrijfgroep van Amnesty Simpelveld gaat de autoriteiten brieven
schrijven en oproepen voor correcte gezondheidszorg voor beide personen en vragen om een eerlijke rechtsgang.
wanneer
De schrijfgroep komt bijeen op maandag 4 mei om half acht ’s avonds bij
Interart, Nieuwe Gaasstraat 1 in Simpelveld. Iedereen is welkom om zich
aan te sluiten bij de wereldwijde campagne voor deze twee mensen in
Azerbeidzjan.
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Woensdag 27 april
Koningsdag-activiteiten in de regio

Door het uitsteken van de vlag draagt u
bij aan het feest van de verjaardag van
onze Koning.

Eys

Bocholtz

programma:
Vanaf 13uur op Sportpark
Hanzon:

opgevoerd mmv Zangkoor Sint Gregorius.
Om 14 uur vindt er een Fietsversieroptocht
mmv Schutterij Sint Joseph plaats.

De traditionele vrijmarkt, Oud Holland-

Simpelveld

De traditionele fietsoptocht onder begeleiding van Harmonie St. Agatha.
Vertrek vanaf parkeerplaats Sportpark Hanzon.
van 18:30 uur tot 21 uur

Het Oranje Comité Simpelveld
heeft evenals voorafgaande
jaren weer de nodige
activiteiten voor jong en oud gepland.
Het programma van die middag ziet er als volgt
uit:
14 uur Start activiteiten, Locatie Maxime en rondom de kerk (bij slecht weer in de zaal bij Maxime ).

se spellen, Stormbaan (met om 15.30 uur papa-race), Kinderloterij, Schminken, Haarstyling.
Natuurlijk is er ook een drank en eetbuffet
vanaf 18 uur

Feestelijke avond bij café Sport, hierbij vindt de uitreiking plaats van de mooist
versierde fietsen en is er ook de trekking van de
Kinderloterij.
Like de facebookpagina ‘Koningsdag 2016’ en
win een leuke prijs.		

Vaals			

Het oranje comité
organiseert diverse
activiteiten op het Prins Willem
Alexanderplein in Vaals. De jeugdül-

le van carnavalsvereniging CV de Grensülle
verlenen hun medewerking. Kinderen kunnen
op de vrijmarkt hun spullen te koop aanbieden.
Voor ieder kind is er een overheerlijk ijsje van
ijssalon Italia aangeboden door Roger en Wally
Sijmons-Bez.

look-a-like

De mooiste look-a-like van Koning Willem
Alexander en koningin Maxima ontvangen een
waardebon. Er zijn diverse spellen waaronder
een groot luchtkussen met glijbaan.
De allerkleinsten kunnen zich laten schminken.
De activiteiten beginnen om 13 uur en eindigen
om 16 uur. Ieder kind ontvangt bij de afsluiting
een verrassingszak. Bij slecht weer vinden de
activiteiten plaats in gemeenschapszaal de
Obelisk.

Vijlen			
Om 9.45 uur wordt voor alle
geïnteresseerden op het
schoolplein van Basisschool
Op de Top het Wilhelmus gezongen!
Om 10 uur wordt een speciale H. Mis
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De activiteiten voor deze dag zijn: Poppenthe-

ater en Koetsenproject, Schminken, Ballonnenvrouwtje, Huifkartocht, Muziek, Springkussen.

Activiteiten verschillende sportverenigingen.
Fiets versieren (vlaggetjes, ballonnen en crêpepapier zijn aanwezig).
Tijdens deze activiteiten wordt de vroenhofstraat
afgezet.
17 uur Optocht door Simpelveld met
door de kinderen versierde fietsen, waar uiteraard
ook weer voor de mooiste versierde fietsen prijsjes
aan verbonden zijn.

Vrijmarkt vanaf 13.30 uur
rondom de kerk.
Opbouwen vanaf 12.30 uur.
Iedere inwoner van Bocholtz kan zijn spullen met uitzondering van etenswaren op de
vrijmarkt te koop aanbieden. Uitstallen op een
meegebrachte deken of een tafel van 2 meter
huren voor €5,-. Aanmelden bij het secretariaat
per e-mail: bertram-stijfs@planet.nl of via 045
-5440524.
De kinderen tot en met groep 8 ontvangen op
school een flyer met het exacte programma.
Kinderen (tot en met groep 8) die in Bocholtz
wonen, maar ergens anders naar school gaan
kunnen ook deelnemen. Omlijst wordt het
geheel door DJ Flügel en er is een
spellencircuit, springkussen, draaimolen en
schminken.
Oranjeoptocht

Om 17.30 uur met eigen versierde fiets/step/
bolderkar en na afloop traktatie. Het programma
gaat onder alle weersomstandigheden door, bij
slecht weer binnen.

Koninklijk Poppentheater

poppentheater de muze speelt doorlopend
voorstellingen tussen 14 en 17 uur:

“Koningsbal”.

Tussendoor worden de kinderen verkleed als
koning of koningin, gratis gefotografeerd in de
sprookjeskoets.

Woensdag 27 april is er 10 uur is er een Hl. Mis in
de St. Remigiuskerk, waarna het in kleine optocht
naar het gemeentehuis gaat. Vanaf 11.15 uur is er
gelegenheid de gedecoreerden, die hun onderscheiding op 26 april ontvangen en diegenen die
het afgelopen jaar al een kon. onderscheiding
mochten ontvangen, alsmede hun familie te
feliciteren. Om 12 uur zorgt Simpelvelds mannenkoor David voor de muzikale afsluiting van
de ontvangst.
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Helios 3e keer tweede
Blessures nekken
prestaties team
uit Simpelveld

Voor de derde jaar op rij
zijn de gewichtheffers van
Helios tweede geworden
in de Duitse Oberliga.
Winnaar werd het team van AC Soest
terwijl Bielefeld de derde plaats
behaalde.
Na het eerste onderdeel, het trekken,
leidde Helios nog met 5 kilo voorsprong op Soest. Maar tijdens de
pauze bleek dat door de blessures
bij Erwin Rasing en Max Vanhouttem
de Simpelveldenaren niet meer de
strijd op de eerste plaats konden
volhouden. Zelfs de tweede plaats
leek op enig moment nog in gevaar
te komen. Daarmee verdween ook de
spanning in de wedsstrijd. Uiteindelijk
verwerkte het team toch nog het respectabele aantal van 850,4 kilo terwijl
winnaar AC Soest ver was uitgelopen
met 915 kilo. Bielefeld kwam uiteindelijk tot 791,6 kilo.

Storende factor
De organiserende vereniging had
gekozen voor veel showeffect,
begeleid door harde muziek tijdens
de wedstrijd. Vooral bij het technische onderdeel trekken bleek dit een
storende factor te zijn. Bij alle teams
vielen er veel misbeurten te noteren.
Opvallend: bij geen enkele atleet was
de derde beurt succesvol!
Ondanks dit slaagde Bente Brauwers
er in om haar persoonlijk record bij
het trekken te evenaren met 65 kilo.
Bij het trekken bleef ze steken op 73
kilo.

Vanwege zijn liesblessure nam
Erwin Rasing geen risico’s en stopte
na zijn 2e beurt van 74 kilo. Bij het
stoten werd daarom op safe gespeeld maar na drie goede beurten
kwam hij uiteindelijk toch op 103
kilo uit. Max Vanhouttem kreeg al vrij
vroeg in de wedstrijd last van zijn rug
en kwam daardoor niet verder 80 kilo
bij het trekken. Even werd gedacht
om te stoppen maar dat wilde hij absoluut niet. Dan maar liever wat lichtere beurten, dan kunnen we zeker
nog die tweede plaats behalen, was
zijn gedachte. Die tactiek slaagde en
uiteindelijk bleek deze jongeman van
16 jaar nog sterk genoeg om 95 kilo
omhoog te brengen.
Het rumoer in de zaal en de muziek
had ook invloed op Eric Aller; bij het
trekken bleef hij steken op 82 kilo.
Bij het stoten behaalde hij 106 kilo
en evenaarde bijna zijn persoonlijk
record. De beste man in het team
van Helios maar ook van de hele
wedstrijd was Tim Botzem. Blijkbaar
had een korte wintervakantie in de
afgelopen week hem veel energie
gegeven. Bij het trekken kwam hij tot
106 kilo terwijl bij het stoten hij zijn
persoonlijk record met 6 kilo wist te
verbeteren: 136 kilo!

Prachtig seizoen

Alles gegeëve’ : Jo Smeets alias Onkel Jupp,
zingt in ’t Limburgs en in ’t Kölsch!!
‘De voormalige zanger/gitarist en
songwriter Jo Smeets, van de eens
zo suksesvolle formatie ‘Peanuts’, is
met zijn nieuwe single ‘Alles gegeëve’,
nieuw op 7 in de L1-Limbo Top 10
binnengekomen.
Deze Limbo-Rocksong wordt ook
zeer positief muzikaal onthaald, in
talrijke radioprogramma’s in, maar
ook buiten Limburg!. Verder heeft
Jo ook een Kölsche versie van dit
muzikaal werkje opgenomen met de
titel: ‘Alles jejovve’, onder zijn Kölsche
artiestennaam Onkel Jupp.

Na deze wedstrijd kunnen twee
conclusies getrokken worden.
Op de eerste plaats is het Helios-team na een prachtig seizoen
terecht tweede geworden in de
competitie van de Oberliga.
Dit is een compliment aan alle gewichtheffers en hun trainers waard!
Onkel Jupp
Daarnaast bleek dat op die avond de
Onder deze naam werd reeds een
combinatie van beats en
kompleet Kölsch Album uitgebracht
gewichtheffen geen gelukkige is!

Wij zijn uw bank. RegioBank
Zelfstandig adviseur

Waanzinnig laag hypotheek tarief
en bijzonder goede voorwaarden

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

met de titel: ‘Kölle, I Love you’ ,
met 12 eigen werkjes van Jo!.
De single ‘Alles gegeëve’ is de
muzikale voorbode van het 5e
dialect-Album, dat begin Juni wordt
uitgebracht!. Het is een typische
Limbo-Rocksong met een autobiografische tekst en muzikaal het
geluid van deze Limburgse Party
Rocker ! Info: www.josmeets.com.

EYS: Uitslagen
Jubileumloterij Supporters Club Zwart/
Wit ‘19

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

lotnummer
lotnummer
lotnummer
lotnummer
lotnummer
lotnummer
lotnummer

02127
02463
00492
01156
00964
02331
01025

€
€
€
€
€
€
€

200,150,50,25,25,25,25,-

10 jaar NHG én Basis (<66%) verlaagd naar 1,94% Top (<88%) 2.09% SuperTop (>88%) 2,64%
10 jaar NHG én Basis (<66%) verlaagd naar 2,44% Top (<88%) 2.59% SuperTop (>88%) 3,14%
10 jaar NHG én Basis (<66%) verlaagd naar 2,64% Top (<88%) 2.79% SuperTop (>88%) 3,34%

Voorwaarden op een rijtje
•
•
•
•
•

Geen kosten bij uitbrengen offerte.
Geen annuleringskosten offerte.
Taxatierapport vanaf € 500.000,Offerteduur 9 maanden.
Geen bereidstellingsprovisie.

• Standaard 20% boetevrij aflossen.
• Meeneemregeling.
• Periodiek extra aflossen mogelijk
(en snel te wijzigen of stop te zetten).
• 2 jaar achter elkaar de Award voor beste beheer

Financiële Adviesgroep Bocholtz/ Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20, 6351 GN Bocholtz
T 045-5440872/06-51556496
E info@fab-bocholtz.com

Daarom kiest u voor RegioBank
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KORTVERMELD
SIMPELVELD:
Senioren+ wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Woensdag 4 mei is er weer een.
Deelnemen kan iedereen die graag wil wandelen,
maar dan met aangepast tempo en tijdsduur
(± 1 uur). Er is voldoende begeleiding en Gerda
Heckmans gaat als EHBO-er mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode Beuk, alwaar middels een gezellig
samenzijn ook afgesloten wordt. Bij slecht weer
wordt voor een alternatieve activiteit gezorgd.
Voor de organisatie zorgen Henk Ghijsen en Harry
Steinbusch.

BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
Elke 4e dinsdag van de maand
Volgende week dinsdag 26 april is er weer een.
Ze zijn bedoeld als een soort wandeling voor
mensen met een handicap, die zich d.m.v. een
scootmobiel moeten voortbewegen. Deze zijn
gratis. Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor”. Rond
17.00 u. is men weer terug. Elke tocht is +/- 20km.
Onderweg een ruime koffiepauze (consumpties
voor eigen rekening).
Walter Litting en Henk Ghijsen organiseren de
tochten. Gerda Heckmans, Jo en Marleen Steinbusch gaan afwisselend mee als begeleiders.
Bij slechte weersomstandigheden gaat de tocht
niet door en wordt een nieuwe datum gekozen.
Zorg voor een goed humeur, scootmobiel in orde
en accu helemaal opgeladen. Verder voldoende
rijvaardigheid om veilig en verantwoord aan zo’n
tocht deel te nemen.
Meer info: Walter Litting 045 – 5443990 en Henk
Ghijsen 045 – 5440575.		

EYS: ZijActief
Maandag 9 mei geeft Leon Pouls een lezing
met als titel: Ik ben leuk. Deze lezing is bedoeld
om onze eigenwaarde een boost te geven.
Eigenwaarde is de basis voor zelfvertrouwen.
Zelfrespect en zelfvertrouwen gaan immers hand
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32 Communicantjes
in Simpelveld

Woensdag( Koningsdag) 27 april om 10.00 uur
met 17 Jongens en 15 meisjes die Jezus voor de
eerste keer in de H. Communie ontvangen.
De communicantjes worden afgehaald in de
Pastorietuin en gaan o.b.v. fanfare Eendracht Huls
naar de kerk. In de kerk luistert Harmonie
St. Caecilia de H. Mis muzikaal op. Na afloop
brengt de fanfare buiten een serenade voor de
feestelingen en zullen er ballonnen worden
opgelaten.
Naam
j/m
Adres
Enzo van Aken
j Baaksstraat 12
Haily Bär
m Vingweg 7
Julian Coenen
j Bosschenhuizen 5A
Ailin Colen
j Reenstraat 17
Fee Crutzen
m Bosschenhuizen 10
Dylan Dirks
j Dr. Poelsplein 14
Tijn Dortants
j Pannisserweide 21
Kyra Habets
m Schiffelderstraat 19
Sara van Ham
m Stampstraat 65
Armin Handels
j Peitzenberg 15
Stan Heutz
j Bulkemstraat 11
Max Houben
j Stampstraat 99
Toine Jongen
j Molsberg 79
Maja Joosten
m P. Damiaanstraat 15
Karly Kauszen
m Zaunbrechersstr. 11
Luna Leerschen m Schilterstraat 17
Milan Lemmens j Sweijersgewanden 15
Naud Loneus
j Molt 1
Tijmen Meijwaard j Pannisserweide 27
Timo van Ree
j Schilterstraat 29
Silke Schijen
m Bosschenhuizen 19
Fabiënne Schmitzm Peitzenberg 5
Chayenna Seroo m Sougnezstraat 1
Dylan Seroo
j Sougnezstraat 1
Lieke Simonis
m Rode Put 19
Sylvana Spiekermanvan Weezelenburg m Haembuckersstraat 36
m Leon Biessenstr. 46 Heerlen
Maud Vissers

Tim Vrusch
Aimée van de
Waarsenburg
Minke Weelen
Zavanio Wolters
Kay
Zelis

j

Beitel 102

Heerlen

m
m
j
j

Romeinenstr. 36
Pannisserweide 12
Zaunbrecherstraat 8
Pannisserweide 10

Communicantjes in Eys

De Communicantjes: V.l.n.r. Christiaan Lahaije,
Jelle Gidding, Kjell Scheffers, Ruben Smeets, Senna
Houben, Didi Janssen, Fleur Lemmens,
Tara Houben en Nina Willems.
Komende zondag 24 april doen 5 jongens en 4
meisjes hun eerste H. Communie in de
St. Agathakerk in Eys. Om 9.30 uur verzamelen
aan de pastorie, waarna het in optocht naar de
kerk gaat, waar om 9.45 uur de Communiemis
wordt opgedragen.
volledige naam
Jelle Gidding
Senna Houben
Tara Houben
Didi Janssen
Christiaan Lahaije
Fleur Lemmens
Kjell Scheffers
Ruben Smeets
Nina Willems

Geslacht Adres
jongen Wittemerweg 19
jongen Mesweg 41 B
meisje Mesweg 41 B
meisje Piepertweg 15 A
jongen J.C.Schlaunstr.26
meisje De Wissel 12
jongen Spoorstraat 8
jongen Hoebigerweg 27
meisje Lodewijk XIVstr.85

Wij wensen communicanten en familie een mooie feestdag toe.
in hand. Informatie en tips om je zelfvertrouwen
eens onder de loep te nemen. Zelfvertrouwen is
iets waar je je hele leven aan kunt bouwen.
Deze avond begint om 20 uur in Cafe Sport,
Grachtstraat 1a in Eys, zaal open om 19.30 uur.
Iedereen is welkom en de toegang gratis.

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF

Geef uw advertentie af bij de contractadressen, het Troefkantoor of mail
info@weekbladtroef.nl.
Bel 045-5443567 voor tarieven.		
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