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KERMIS- KON. ONDERSCHEIDINGEN - SPROOKJES EN COMMUNIE
Weer Voorjaarskermis in Bocholtz bonnen
Start dit jaar op Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag 5 mei,
de officiële opening gebeurt door wethouder Hodinius om 15 uur.
15 minuten lang zijn alle attracties gratis (van 15.00-15.15 uur en
uiteraard niet voor spel- en verkoopzaken). Dit jaar is de voorjaarskermis weer
te bezoeken t/m maandag 9 mei. Er staan 13 attracties in de Wilhelminastraat,
zoals Rupsbaan, Minicars, Draaimolen, Lijntrek, Skeeball, Schietsalon, Lucky
Duck en de Calypso. Er is van alles te beleven, vanaf voor de kleinsten, tot de
volwassenen toe. Voor de inwendige mens zijn er ook dit jaar genoeg lekkernijen te vinden in Suikerspin, Notenbar, Popcorn, Reibekuchen en lekkere Vis.

Links de viskraam van Willem van Wijk, die al sinds onheuglijke tijden in
Bocholtz staat en waar u uw loten kunt inleveren. (Foto: Leo Franzen)

Verder in

Op de basisschool worden boekjes
uitgedeeld met kortingsbonnen die
ook in de advertentie in Troef staan,
het loont zich dus ook dit jaar weer
om de Kermis te bezoeken, maar er is
nog meer.
Maandag 9 mei is er clown Desalles
voor de trekking van de twee loterijen. Via Bocholtzer ondernemers
worden gratis loten verspreid en in
de advertentie staan loten waarmee
tijdens de kermis fraaie prijzen zijn te
winnen.

Clown Desalles presenteert beide
trekkingen in samenwerking met
wethouder Schleijpen.

Kinderloterij
Om 18.30 uur is de trekking voor
de kinderloterij. Hoofdprijs is een
led-TV met dvd-speler. Verder nog
diverse andere mooie prijzen, zoals
speelgoed en filmbonnen.

Grote loterij
Om 19.30 uur start de trekking van
de grote loterij. Hoofd-prijs: driedaags verblijf in B&B Bo Temps
in de Belgische Ardennen. Verder
waardebonnen voor brunches in La
Caverne te Geulhem (2 personen!),
waardebon Plusmarkt Tossings en
van andere plaatselijke ondernemers.
De waardebonnen zijn in te wisselen
bij de plaatselijke ondernemers.
Dit alles is mogelijk gemaakt door
de Stichting Bocholtz Promotion in
samenwerking met de gemeente
Simpelveld en de ondernemers uit
Bocholtz.
De loten staan in de advertentie en
zijn gratis. Tijdig ingevuld inleveren
bij de viskraam en aanwezig zijn
bij de trekking, anders wordt er
opnieuw geloot!

Jeugd bezoekt Roda JC
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Bij de wedstrijd Roda JC-Willem II op
zondag 8 mei zijn WDZ en Sportclub´25 de amateurpartners van de
week van Roda JC. Dat betekent dat
alle pupillen (D-jeugd en jonger) van
WDZ en Sportclub ‘25 gratis de wedstrijd mogen bezoeken. In de week
van 11 april hebben de spelers via
hun trainer een voucher ontvangen
waarmee ze online hun kaartje kunnen bestellen. Tegelijkertijd kunnen
ze ook een kaartje bestellen voor een
begeleider voor de gereduceerde
prijs van € 10,-.

Volg ons op Facebook of via onze website www.weekbladtroef.nl

HUISARTSEN

AGENDA

Voor Bocholtz-SimpelveldUbachsberg-Vaals

Dodenherdenkingen gem. Simpelveld

Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.
Huisartsenmaatschap Bocholtz
045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld
045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg
045-5754747
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere
043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/ 3061239

Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers
bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt
U automatisch doorgeschakeld naar de
Huisartsenpost in Heerlen
Rechtstreekse nummer van

Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur
en van 13.30-17.30 uur. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00
uur. 045- 5441100
Buiten genoemde openingstijden kunt
u voor spoedgevallen in avond, nacht en
weekend terecht bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
Zaterdags kunt u van 9.00-17.00 uur terecht bij Apotheek de Hesselle,
Bongerd 25 Heerlen, 045 - 5719545.

Woensdag 4 mei
Bocholtz
Om18 uur, bij het grafmonument van Joep Peters
(zie ook artikel).
Simpelveld
Om 19.15, St. Remigius parochiekerk
(zie ook artikel).

Woensdag 4, Donderdag 5 en Zondag 8 mei
Sprookjesdagen bij de Miljoenenlijn
Opening nieuw stoomseizoen ZLSM Simpelveld
(zie ook artikel).

Donderdag 5 t/m Maandag 9 mei
Voorjaarskermis Bocholtz
Wilhelminaplein Bocholtz (zie ook artikel).

Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag
43E KUNST- & ANTIEKMARKT IN OUD
LEMIERS (zie ook artikel)
Zaterdag 7 mei Paul van Loo Solo
Limburgse luisterliedjes in Theater De Klimboom,
Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld. Aanvang 20 uur

Zondag 8 mei Communicantjes Ubachsberg

Ledenavond
Om 20 uur, in Cafe Sport, Grachtstraat 1a Eys. Zaal
open 19.30 uur (zie ook Kortvermeld).

Dinsdag 10 mei
Eerste Bergdorpjes Voetbal Interland
Nederland-België In Vijlen, aanvang 19 uur
(zie ook artikel).

Alzheimercafé
Grote recreatiezaal Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2 Heerlen. Zaal open vanaf 19 uur
(zie ook artikel).

Herdenking
Jaarlijkse Herdenking, om 12 uur bij monument
aan voet van Servatiusbrug (Wijck) Maastricht
(zie ook artikel).

woensdag 11 mei:
Verdraagzaamheid en geduld
Lezing Dieuwke Heijmink Klimboom
(zie ook artikel)

Zaterdag 14 t/m Zondag 22 mei
Nationale Vogelweek en het IVN Eys
Zaterdag 14 mei vertrek om 8 uur parkeerplaats
nabij kerk Eys (zie ook artikel).

Om 10 uur in de Parochiekerk St. Bernardus m.m.v.
Fanfare (zie ook artikel).

Zaterdag 14 mei
Jaarlijkse Kledingactie

Kyle Carey Quartet bij Pandora

Inzamelingsactie, ophalen zakken vanaf 9 uur
(zie ook artikel).

Gaelic Americana muziek, aanvang 16 uur, in
Pandora Podium, Oude Baan 21 Wahlwiller (zie
ook artikel).

Maandag 9 mei: ZijActief Eys
Wandeltocht
Verzamelen 10 uur op het kermisplein
(zie ook Kortvermeld).

Wilhelmina jubilarissen en Feestavond
Interne huldiging 20 uur, aanvang feestavond 21
uur, Wilhelminazaal, Dr.Nolensstraat 9a Bocholtz.
(Zie ook artikel).

Bolton & Jeninga en Flowers & Tambourines
in Theater De Klimboom
Ontspannende luistermuziek, aanvang 20,
Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld (zie ook artikel).

Kermis Simpelveld cvan 14 t/m 17 mei
Pinksterzondag 15 mei
38 Communicantjes in Bocholtz
In de parochiekerk van de H.Jacobus, aanvang
9.30 uur (zie ook artikel).

Pinkstermaandag 16 mei
Muzikale eucharistieviering met Hanzon
Vocaal in H. Agatha kerk Eys aanvang 11 uur
(zie ook artikel).

Dinsdag 17 mei
Blijf vitaal en wandel mee
Maandelijkse wandeltocht, vertrek 13.30 uur
vanaf dienstencentrum Op de Boor,
Wilhelminastraat Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Zaterdags kunt u van 9-17 uur terecht bij
Theriak apotheek de Heselle,
Bongerd 25 Heerlen 045-5719545
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM en VAALS)
Pagina 2

Nr. 18 5 mei 2016

Geslaagden EHBO

Alzheimercafé

Woensdag 20 april hebben 8 kandidaten een
toets afgelegd voor hun EHBO-diploma. Allen
zijn geslaagd. De opleiding werd georganiseerd
door het Rode Kruis, afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals. Instructeur was Marianne Franssen.
Zij heeft de cursisten op een zeer hoog niveau
getild en gezorgd dat ze allen hun fel begeerde
certificaat konden behalen.
Voor de Rode Kruis-afdeling betekent dit dat ze
er 2 nieuwe vrijwilligers bijgekregen hebben.
De overige kandidaten hebben hun certificaat
behaald om privé-redenen.
Proficiat aan alle geslaagden, alsmede aan de
instructeur en de Rode Kruisafdeling.

Dinsdag 10 mei bent u weer van harte welkom in
het Alzheimercafe Parkstad Heerlen.
De avond heeft als onderwerp:

V.l.n.r.: Jordi Linckens, instructrice Marianne
Franssen, Karin Spierts, Diana Dautzenberg,
Shawny Smeets, Jacques Schrijvers, Myriam
de Vries, Mischa Jansen en Fien Ghijzen.

Eerste Bergdorpjes
Voetbal Interland
Nederland-België

In Vijlen wordt dinsdag 10 mei om 19 uur de
Millennium Memorial Match gespeeld, de eerste
vriendschappelijke Bergdorpjes Voetbal interland tussen Nederland en België. De teams van
RKVV Vijlen en USFC Elsenborn vertegenwoordigen, respectievelijk Oranje en de Rode Duivels,
in de Europese Bergdorpjes Voetbal competitie.
Het team uit Vijlen heeft zich niet geplaatst
voor het komende Europees Kampioenschap
Voetbal voor Bergdorpjes van 2 t/m 6 juni in het
Franse Alpendorp Morzine. USFC Elsenborn gaat
wel naar Morzine en de Belgische club ziet de
interland als voorbereiding op het komende EK.
De wedstrijd staat mede in het teken van 1000
jaar Vijlen.

Europees niveau
Oranje staat o.l.v. bondscoach Eddy Achterberg,
oud voetballer, trainer en scout, die er in 2012
ook al bij was in Kleinarl en de Rode Duivels hebben oud Belgisch doelman en Tv-persoonlijkheid
Jean Marie Pfaff, als bondscoach.
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casemanagement bij dementie.
Wat is een casemanager, wat doet zo iemand en
hoe ? Is zij/hij de spin in het web in de zorg voor
iemand met dementie en de mantelzorger?
Kan je “ zomaar” de hulp van een casemanager
inroepen?
Pauline Meurs en Romy Bleimuth vertellen over
de dagelijkse praktijk en beantwoorden vragen
daarover.
De lezing wordt gehouden in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Tevoren aanmelden is niet
noodzakelijk en zoals altijd zijn entree, koffie en
thee gratis. De zaal is open vanaf 19 uur en om
19.30 uur starten we met het programma. Omstreeks 21.30 uur wordt de avond afgesloten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met Thijs Peeters 045-5416248.
De scheidsrechter van de wedstrijd is
Roelof Luinge, een zeer ervaren leidsman, oud
scheidsrechter in de eredivisie die bovendien
diverse wedstrijden op Europees niveau heeft
gefloten.
De teams spelen in de officiële tenues van de
Nationale elftallen. Voorafgaand aan de wedstrijd
worden de nationale volksliederen ten gehore gebracht. De Harmonie St. Martinus uit Vijlen speelt
uiteraard het Wilhelmus en de Kgl. Musikverein
Elsenborn neemt het Belgische Volkslied, de Brabançonne, voor haar rekening. Voor de wedstrijd
staat een heel programma met diverse interviews.

Hoog bezoek
De verwachting is dat vele supporters uit België
naar Vijlen komen. Daarnaast heeft een aantal
bestuurders en andere prominenten hun aanwezigheid aangekondigd. Zo komt natuurlijk de
burgemeester van Vaals, Reg van Loo, maar ook
de Bürgermeister Emil Dannemark van Butgenbach, de gemeente waar Elsenborn onder valt.
Bovendien is later op de avond de President van
het Belgische Parlement van de Duits sprekende
gemeenschap, Karl-Heinz Lambertz, aanwezig.
Ook de grote baas van het EK Voetbal voor Bergdorpjes, Fabian Furrer (OK-Präsident Bergdorf-EM
& Präsident Verein Bergdorf-EM), komt vanuit
Zwitserland naar Vijlen.

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.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand:
Volgende week donderdag 12 mei
WIJK 2 :
Beatrixstraat; Bernhardstraat; Bongaarderweg; Bongerdplein; Broek;Dr. Nolensstraat; De Pomerio; De
Slag; Emmastraat; Gasthof; Groeneboord; Hinsbrig;
Hofstraat; Irenehof; Julianastraat; Kerkstraat;
Kloosterhof; Kommerstraat; Op de Klinkert;
Op de Weijer; Oude Smedestraat; Overhuizerstraat;
Past. Neujeanstraat; Patersplein; Patersweg; Paumstraat; Persoonstraat; Prickart; Pr. Hendrikstraat;
Quelle; Schoolstraat; Schuttershof; Steenberg;
Steenbergervoetpad (onderste en bovenste flat);
Stevensweg; Weiweg; Wilhelminastraat; Zandberg.

Papier vóór 17.30 uur buiten gereed zetten.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 17 mei :
WIJK 1 :
Akerweg; Alle straten in de Bloemenwijk; Alle straten
in het Kerkeveld; Aretsbosweg; Baneheide; Baneheiderweg; De Baan; Groeneweg; Heiweg; Herver;
Koolhoverweg; Min. Ruysstraat; Molenweg;
Nachtegaal; Neerhagerbosweg; Nijswillerweg;
Platenweg; Reijnert; Verl. Koolhoverweg;
Vlengendaal en Wijngracht.

Papier vóór 17.30 uur buiten gereed zetten.

SIMPELVELD:
2e dinsdag van de maand
Dinsdag 10mei:
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.
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Drie Koninklijke Onderscheidingen
Simpelveld-Bocholtz
Dinsdag 26 april toog het college
o.l.v. burgem. Richard de Boer allereerst (9.30 uur) naar de Koolhoverweg 28 in Bocholtz waar Hub van
der Linden (64) werd benoemd tot
lid in de orde van Oranje-Nassau.
Hub kreeg ze vanwege het feit dat
hij: Van 1985 af bij WDZ actief lid
is van de onderhoudsploeg; was
verder 10 jaar elftalleider en ook 10
jaar president van de WDZ raad van
vier in de het carnavalgebeuren van
de club. Vanaf 1986 is hij betrokken
bij buurtvereniging Bocholtzerheide
als 2e voorzitter e n vervolgens
voorzitter. Van 1990 af is hij in de
Parochie H. Jacobus de Meerdere
collectant en broedermeester. Vanaf
2002 bij Postduivenvereniging
De Huiszoekers: bestuurslid en 2e
voorzitter. Van 2002 – 2014 was hij
bij de stichting Schlaager-Arena
Bocholtz vrijwilliger, bestuurslid en
2e voorzitter.
Tegen 10,15uur werd aangebeld
bij Jo Hundscheidt (70) aan de
Dorpstraat 15 in Simpelveld. Ook
hij werd benoemd tot lid in de orde
van Oranje-Nassau en wel vanwege
de volgende activiteiten. Zo was hij
van 1967 – 1976: bestuurslid van
de St. Limb. Draf en Rensport (LDR).
Van 1980 - 1990 was hij voorzitter /
President van carnavalsvereniging
De Woeësj-joepe en voorzitter van
het optochtcomité. Verder van 1992
- 2009: voorzitter van de Bond der
Carnavalsverenigingen (BCL).
Vanaf 2009 is hij lid van Kon. Mannenkoor Cecilia Vaals en bestuurslid
Les Amis de Cécile (groep sympa-

thisanten van het koor), is / was lid
van diverse commissies. Voorts was
hij in het verleden voor de Bond van
Carnavalsverenigingen (BCL) mede
initiator van:
- de oprichting het KVL (Kinjer Vasteloavends Leedjeskonkoer).
- de oprichting van het jeugdprinsentreffen.
- de oprichting van een club sponsoren, de senatoren van de BCL.
- de ontwikkeling en promoten
van de lesbrief Carnaval voor het
onderwijs.
- het huidige bondsblad Vasteloavend Same en initiatiefnemer van
de realisatie van het standbeeld d’r
Kloonemaan, een eerbetoon ter nagedachtenis aan André Jorissen.
Tenslotte kreeg Elly Breemen-Donners (52) uit de Vliexstraat 31 in
Simpelveld (rond 11 uur) de versierselen van de Orde van Oranje-Nassau
opgespeld, vanwege de volgende
verdiensten:
Bij de inmiddels rustende gymn. ver.
Werk naar Krachten Bocholtz was
ze van 1972 -2011 lid en vanaf 1982
bestuurslid. Van 1980 - 2011 leidster
jeugd- en volwassenen-instructrice
jazz en callanetics. Ook was ze nog
van 1988-1999 hoofdleidster en van
1980 tot 2011 lid van de drumband.
Bij de TAC (Turn- en Acrobatenclub
Simpelveld) is ze van 1984 af lid,
jeugdleidster en hoofdleidster, een
activiteit die ze ook verricht bij der
Internationaler Turnverband.
Tenslotte is ze van 2009 af actief lid
van de EHBO-vereniging
Simpelveld.

4 Koninklijke onderscheidingen
in gemeente Vaals
Dinsdag 26 april togen burgemeester
Reg van Loo, wethouders en secretaris
naar Vaals , Lemiers en Vijlen om daar
de verraste decorandi hun onderscheiding als lid in de orde van Oranje
Nassau op te spelden.
Om 9.30 uur viel dit de 75 jarige
Hubert Brief

In restaurant Bergzicht Vijlen verscheen om 11.30 de burgemeester
en zijn gevolg om Jeu Brauers (69)
een koninklijk lintje op te spelden.

in de kantine van Rood Groen LVC’01
in Lemiers ten deel. Dit op basis van
zijn vrijwillige activiteiten sinds 1971.
Hij is van onschatbare waarde voor
de voetbalclub. Reeds als trainer
zorgde hij ervoor dat ieder kind en
ieder jeugdlid zich zowel als voetballer
maar zeker ook als mens verder kon
ontplooien. In 2001 werd hij verantwoordelijk voor het onderhoud van
alles dat met de club te maken heeft.
Dankzij de technische vaardigheden
hoeft de club vaak geen externe dure
hulp in te schakelen. Hij is letterlijk een
manusje van alles en een vraagbaak
voor iedereen. Gedurende 23 jaar
was Hubert secretaris van een
inmiddels opgeheven Carnavalsvereniging, ook toen stond hij midden in
de Vaalser samenleving.
Om 10.30 uur arriveerde de gemeentelijke delegatie in café Oud Lemiers
voor Jean Haenen (69).

De gedecoreerden van afgelopen jaar in de raadszaal met
V.l.n.r. Jan Deguelle - Pascal Andriolo - Bep Meessen-Deckers - Elly Breemen-Donners - Burgemeester Richard de Boer - Hub van der Linden - Gerda
Heckmans-Haagmans - Wiel Ramakers en Jo Hundscheidt
(foto: Leo Franzen).
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Deze is 50 jaar verbonden aan
Kerkel. Zangkoor St. Caecilia Lemiers
dat later opging in Mannenkoor CCK
‘74. Lange tijd maakte hij zich verdienstelijk op tal van vlakken binnen
het koor en wordt enorm gewaardeerd vanwege zijn inzet en plichtbesef. Haenen heeft zijn achtergrond
als bouwkundige aangewend om als
adviseur van de Restauratie-commissie van de Catharinakerk in Lemiers
te fungeren. Daarnaast is hij medeoprichter van de Heemkundevereniging “De Auw Kapel” en heeft daar
twee jaar als secretaris gefungeerd.

Jeu is actief in een niche terrein
(postduiven vereniging, kanarie
vereniging), echter hij vervult
zijn vrijwillige werkzaamheden
sinds lange duur en met verve. Op
cultuurhistorisch was hij ook menig
jaar actief o.a. als actief lid van
carnavalsvereniging De Schnapsnaze.
Tenslotte werd, rond 12.30 uur, thuis
aan de Vijlenerstraat 61
Wilfred Nijssen (58) lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Nijssen is actief op cultuur-historisch
en maatschappelijk gebied en staat
midden in de Vijlener samenleving.
Hij is langdurig betrokken bij verschillende verenigingen, stichtingen
en commissies (Mannenkoor CCK ’75,
Kunst- en Antiekmarktcommissie,
Oranje Comité Vijlen, Schnapsnaze
Ville, Evenementencommissie Vijlen,
Dorpscommissie jlen en Heemkundevereniging De Noabere va Viele).
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Nationale Vogelweek en het IVN
Eys
Vogelactiviteit bij u in de
buurt!
De lente is de mooiste tijd om
vogels te beleven. Vogels zijn overal
en vogels kijken is voor iedereen. In
het bos, aan zee, op het platteland
en ook in eigen achtertuin kan men
ze zien en horen. Om meer mensen

kennis te laten maken met natuur en
vogels, organiseren Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland samen met
vogelwerkgroepen van 14 t/m 22
mei voor de vijfde maal de Nationale
Vogelweek.
Iedereen kan met ervaren excursieleiders te voet of op de fiets zelf
ontdekken hoe rijk de natuur is aan
vogels en hoe belangrijk het is deze
te beschermen. Er zijn ook lezingen,
workshops en jeugdkampen. De
excursies zijn gratis en geschikt voor
iedereen.

Nestkastcontrole
In de regio Zuid Limburg biedt de
vogelwerkgroep van het IVN EYS ook
dit jaar de gelegenheid aan belang-

stellenden om een nestkastcontrole
mee te lopen in het Waterwingebied
of het Froweinbos (beide liggend aan
de rand van Eys). De vogels hebben
de lentekriebels en hebben vermoedelijk al hun nestjes klaargemaakt
en hun eitjes gelegd. Dat laat men u
graag zien. De excursieleiders
vertellen u onderweg over het nut
van de controles en laten u
luisteren naar alle vroege
vogelgeluiden. Misschien horen we
de koekoek of de wielewaal.
Maar ook het kijken naar de
voorjaarsbloemen en wie weet een
ree of een vos tegenkomen.

Enthousiast
Sommige deelnemers van afgelopen

jaren waren zo enthousiast dat ze
zich hebben aangemeld bij de
actieve vogelwerkgroep om dit vaker
mee te maken. Dat hoeft niet, maar
kan natuurlijk wel.

Vertrek
Zaterdag 14 mei om 8 uur vanaf de
parkeerplaats nabij de kerk van Eys.
Kinderen zijn welkom, mits onder
begeleiding. Helaas is de tocht niet
geschikt voor minder validen.
Honden zijn niet toegestaan.
Meldt u snel aan, via de website
www.vogelweek.nl. of bij het
SOVON: 06-50.91.44.86.
Het aantal plaatsen is beperkt. Voor
info Wim Kemperink:
045 5442540.

Mis 2e Pinksterdag
m.m.v. Hanzon Vocaal
Op maandag 16 mei, tweede pinksterdag, zal Hanzon Vocaal uit Eys o.l.v.
Jo Smeets, de eucharistieviering
muzikaal ondersteunen. Het thema van
deze viering is: “De Geest, die we nodig
hebben”. De vragen die dit oproept
worden vertaald in eigentijdse teksten.
Zoals u misschien van ons gewend bent,
zal de muzikale invulling in deze viering
gevarieerd zijn. “Gabriëlla’s Song”
(Helen Sjöholm),” Zwart-wit” (Frank
Boeijen), “You’re the Voice”
(John Farham) zijn enkele nummers die
ten gehore worden gebracht.
Aanvang van de mis in de
H. Agatha kerk te Eys is 11 uur.

enthousiast geworden?
En wilt u kennismaken met het plezier
van meerstemmig zingen,
een lied instuderen, zien en horen hoe
het groeit en begint te klinken?
Kom dan eens luisteren en meezingen
Bij Hanzon Vocaal!
Repeteren: elke woensdag van
19:15 tot 20:45 in het patronaat
in Eys.
Voor vragen kun je terecht bij
voorzitter Eric Bijster, 043-4511451.
Meer informatie vindt u op de site www.
hanzonvocaal.nl en op
facebook: Hanzon Vocaal.

Jaarlijkse
Kledingactie
Het Missiecomité van Eys, Wahl- en
Nyswiller houdt ook dit jaar weer
namens het Kerkbestuur St. Agatha Eys
een inzamelingsactie van gebruikte
kleding, schoeisel en huishoudtextiel
in de hele gemeente Gulpen- Wittem.
Schoenen graag per paar gebundeld.

Opbrengst
is bestemd voor Zr. Maria Goretti,
Zr. Veera Monis en het Straatkinderen
Project (Mukta Trust) in India.
Het ophalen van de zakken zal geschieden: Zaterdag, 14 mei 2016 vanaf 9 uur.
Gelieve de zakken op die dag voor 9 uur
op de stoep te willen zetten.
Het Missiecomité van Eys, Wahl- en
Nyswiller.
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Fanfarejeugd Bocholtz succesvol
tijdens Roderland toernooi Bleijerheide

V.l.n.r.: Lonneke Mares, Janneke Mares, achter Janneke staat Lara van
Deursen verscholen, naast Janneke Mares staat Daan Baggen, Chamel
Kikken neemt haar prijs in ontvangst.
Ties Baggen en Fabienne Thewissen staan niet op deze foto.
Zondag 17 april namen een zeven- Baggen 84 p in 1 e divisie, Fabiënne
Thewissen 85,5 p in 3 e divisie.
tal leerlingen deel aan het Roderlandtoernooi te Bleijerheide.
De fanfarejeugd neemt reeds vele ja- Interesse om ook een instrument te
ren deel aan dit concours dat onder gaan bespelen neem dan contact op
met Christine Ridderbeek- Demarteau
auspiciën valt van de LBM.
% 045-5440498. Ook zijn er muziekAlle leerlingen wisten een eerste
lessen voor jonge kinderen van 4 t/m
prijs te halen in hun divisie.
7 jaar.
Janneke Mares 81 p jeugdafdeling,
Deze vinden elke dinsdag na school
Lonneke Mares 84 p in 5 e divisie,
plaats op school van 15:15 u tot 16:15
Chamel Kikken 81 p in 4 e divisie,
Lara van Deursen 81 p in 5 e divisie, u. Voor info hieromtrent kan men ook
Ties Baggen 82 p in 4 e divisie, Daan bij Christine terecht.

Stap in
de lente!
IVN Heuvelland start met
een reeks Lenteavondwandelingen in de nabije regio.
Ook in de verspreidingsregio van
Troef zijn er 2 .
Lekker ontspannen na een dag werken of gewoon zin in een paar uurtjes
stappen met veel aandacht voor flora,
fauna en landschap? Kernwoorden
van deze avonden zijn: natuur, beleving, aandacht en stilte!

Heuvelland

Oplage 13.000 ex

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

Loop gezellig mee, kijk, luister en
voel.
Ervaar de eerste wandeling, het
heuvelland en merk hoe de zomer geleidelijk onze omgeving steeds meer
in de greep krijgt.
Telkens starten we om 19.30 uur
vanaf een wisselende plek of ander
vertrekpunt om mooie delen van ons
Heuvelland te bewonderen.
We kiezen voor een aantal hoogtepunten binnen het Zuid-Limburgse
landschap.
Let op: er wordt een bijdrage verwacht van
€ 2, per volwassene (kinderen kunnen
gratis mee). De duur van de wandeling is gekoppeld aan het invallen van

de duisternis. Wees op tijd aanwezig
want de groep is spoedig onzichtbaar of verdwenen. Zorg voor stevig
schoeisel! De tochten vinden plaats
op een woensdagavond. Opgeven
of meer informatie kan via mail:
ivnheuvelland@gmail.com.

De twee tochten
Woensdag 11 mei,
Platte bosschen en reekalfjes /
Nijswiller, 19.30 uur vanaf de kerk
in Nijswiller, Kerkstraat 32.

Woensdag 8 juni,
Massa muggenorchis /
Ubachsberg,
19.30 uur Kunderberg 18
(vanuit Kunrade de A79 oprit naar
Heerlen niet oprijden, maar rechtdoor onder de autoweg en parkeren
in de berm).

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
Troef is het voordeligste fullcolor weekblad in de regio en verschijnt 1 x in de 14 dagen
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38 Communicantjes
in Bocholtz
Pinksterzondag 15 mei ontvangen
21 meisjes en 17 jongens
verleden jaar in totaal 41 met deze
keer zelfs een meisje meer en
4 jongens minder ) hun
1e H. Communie in de parochiekerk
van de H.Jacobus de Meerdere tijdens de plechtige
mis die om 9.30 uur begint en wordt opgedragen
door pastoor Pierik. Tijdens de H. Mis zijn er div.
voordrachtjes door verschillende groepjes communicantjes en zoals elk jaar speelt daarin juffrouw
Linssen een hoofdrol Na de Mis worden buiten nog
enkele muzieknummers ten gehore gebracht, terwijl
er foto’s van ouders en kinderen worden gemaakt bij
de ingang van de kerk.

Ophalen
Om 8.45 uur verzamelen kinderen en ouders zich
bij de basisschool aan de Wijngracht en van daaruit
in optocht o.b.v. Kon. erk. fanfare St Cecilia via de
Wijngracht - Herver - Dr. Nolensstraat en Past. Neujeanstraat naar de kerk.
Voornaam Achternaam meisje/jongen Adres
Evelien van den Beuken m Kerkstraat 19
Keanu Bleijlevens
j Groeneboord 34
Jon Blezer
j Steenberg 63
Silvana Bonnema
m Dr. Nolensstraat 12
Angelica Clignet
m Bombaard 5
Riley Coerver
j Overhuizerstraat 33
Thijn Conjaerts
j Persoonstraat 3
Fam Copier
m Vlengendaal 152
Reg Copier
j Vlengendaal 152
Zara Delnoy
m Bombaard 2
Janne Dreessen
m Wilhelminastraat 27
Eline Franssen
m Schoolstraat 51
Lente Franssen
m Bombaard 43
Sem Janssen
j Zonnebloemstraat 42
Terence Janssen
j Op de Weijer 4
Zoë Kaplar
m Kerkeveld 6
Maaike Kohl
m Jacobusstraat 28
Lieke van Laar
m Billenhovenstraat 12
Stark Linssen
m Stevensweg 251 Heerlen
Fedde Lux
j Asterstraat 8
Jurit Mennens
m Pastoor Neujeanstr. 4
Maud Muijrers
m Overhuizerstraat 3
Ilya Ozek
j Crocusstraat 18

Yentl Pelzer
Devin Quodbach
Liv Reinders
Renée Ritzen
Anna Röben
Melih Senden
Yord Smeets
Bente Smeets
Lieke Somberg
Lars Spirk
Nina Starmans
Vincent Stommen
Sjoerd Vanhommerig
Justin Bodelier
Dylan Schmetz

m Bombaard 26
j Emmastraat 37
m Hofstraat 6
m Groeneboord 36
m Schuttershof 4
j Vlengendaal 14
j Molenweg 3
m Van den Hovestr. 19
m Bombaard 34
j Wilhelminastraat 33
m Pastoor Mainsstr. 17
KERKRADE
j Gasthof 25
j Heiweg 156
j Bongerdplein 48
j Elfschoorstenen 27

11 Communicantjes
Ubachsberg

Op zondag 8 mei gaan de
vlaggen uit, want 11 jongens
en meisjes uit Ubachsberg
doen hun 1ste H. Communie.
Om 10 uur in de Parochiekerk St. Bernardus
m.m.v. Fanfare.
Voornaam Achternaam jongen/meisje Adres
Sofia Bego
m Widdershovenstraat 18
Sem Bosten
j Klaverweerd 39
Jasmijn Eurlings
m Kerkstraat 81
River Kennis
Eijserweg 11A Eijs
Luuk Offermans
j Hunsstraat 29
May Pluijmen
j Landsruwe 23
Tara Schaapkens
m Kerkstraat 13
Toby Schetters
j Hellebeukerweg Klimmen
Maxim Waltmans
j Landsruwe 1
Veerle Waterval
m Klaverweerd 12
Finn Wouters
j Kerkstraat 5

Wij wensen de communicantjes en
hun familie een hele mooie en
feestelijke dag toe.

Troef
de voordeligste
in kleur

KORTVERMELD
BOCHOLTZ:
Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 17 mei start deze succesvolle maandelijkse wandeltocht weer, georganiseerd
door de SWOBS. Vertrokken wordt om 13.30
uur vanaf dienstencentrum Op de Boor aan
de Wilhelminastraat, waar deze ook gezamenlijk afgesloten wordt. Ger Vliegen heeft de
ongeveer 2 uur durende wandeling rondom
Bocholtz wederom uitgezet en deze gaat
onder alle omstandigheden door. Ger houdt
rekening met het tempo, zodat iedereen op
een aangename manier mee kan wandelen.
Deelname is kosteloos.

BOCHOLTZ:
Hartstichting
De opbrengst van de onlangs gehouden
collecte in Bocholtz
bedroeg € 1 526,88. Deze mooie opbrengst
dankzij de collectanten die ieder jaar weer
trouw langs de deuren gaan!
Mocht u hier ook iets voor voelen, neem dan
gerust even vrijblijvend contact op met: Wim
Dumont tel. 045 5443158, Marlies van der
Leeuw tel. 045 5444484 of
Thea de Koning: tel. 045 5441996

VAALS:
Regenboog stopt
De activiteiten van “De Regenboog” zijn met
onmiddellijke ingang gestopt. Met de opgedane ervaringen worden nu kleinschalige projecten gestart. De baten van de Regenboog
en het zeer geslaagde optreden van Luqman
Tahlo in de Kopermolen zijn gedoneerd aan
de Stichting Stille Armoede te Vaals.

VAALS:
Koningsdag 27 april Vaals
Door het slechte weer hebben alle activiteiten plaatsgevonden in gemeenschapszaal
de Obelisk. Circa 80 kinderen vermaakten
zich prima.. Met dank aan de Jeugdülle van
carnavalsvereniging CV de Grensülle. Voor
ieder kind was er een heerlijk ijsje, en een verrassingszak . Men hoopt op beter weer voor
Koningsdag 2017.

EYS: ZijActief
wandeling
A.s. maandag 9 mei wordt er gewandelt in
Eys en omstreken. De tocht duurt 1-1,5 uur
en iedereen mag gratis mee. Ook honden
zijn welkom. Verzamelen om 10 uur op het
kermisplein.

Ledenavond
om 20 uur is er weer een Ledenavond in de
zaal van café Sport met een lezing van Leon
Pouls over “Ik ben leuk” en bedoelt uw eigenwaarde een boost te geven. Eigenwaarde is
de basis voor zelfvertrouwen. Informatie en
tips om dat eens onder de loep te nemen.
Zelfvertrouwen is iets waar je je hele leven aan
kunt bouwen.
Zaal open om 19.30 uur. Iedereen is op deze
avond van harte welkom en de toegang is
gratis.
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De Sjutse van de Bôcheserhei
125 joar jónk!

Bocholtz
Kies je Frietje!!!
U kunt nu kiezen
uit onze huidige

verse friet of Franse friet.
Beide soorten friet worden
uitsluitend gemaakt van de
best geselecteerde aardappel.
Heeft u ook al ons geliked op facebook
zodat u altijd als eerste op de hoogte bent????

Snackpoint Bocholtz
Wilhelminastraat 3,
045-5445314
Omroep
Krijtland
Lintjesregen en kunst & cultuur
Deze week start de uitzending
met een uitgebreid Regiojournaal.
Hierin aandacht voor de ‘Hoeskamer’ in Vijlen, de prijswinnende
Paradijsvogels in Cottessen, de
opening van de kringloopwinkel
in Margraten en internationale
samenwerking op het Sophianum.
Daarna is er een Krijtland Special
met daarin alle inwoners van Gulpen-Wittem die vlak voor Koningsdag een lintje kregen.
Tot slot een nieuwe aflevering van
het praatprogramma De Tafel. Thema van deze uitzending is kunst
en cultuur in de regio.
Deze tv-uitzending van Omroep
Krijtland start donderdag 5 mei 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 .

Verdraagzaamheid
en geduld
Woensdag 11 mei geeft Dieuwke
Heijmink een interactieve lezing
hierover.
Is het voor uw gevoel vaak vijf voor
twaalf en wil men dingen vaak
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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 “Sjutsewej”.

Gevarieerd
Voor zaterdag 9 juli staat een heel
gevarieerd programma op stapel.
Na de H. Mis met aansluitend koffietafel, start ’s middags het Koningsschieten. Tussen 12 en 14 uur kan worden
gestart voor de Willem Tell tocht, een
wandeltocht van ca. 7 tot 8 km. Onderweg moeten opdrachten worden
uitgevoerd die betrekking hebben op
de schutterij en de schutterswereld.
Op de schuttersweide zal een
schietpaal voor de kinderen worden
geplaatst, zodat ook de jongsten zelf
kunnen schieten. Daarnaast verzorgt
DJ Koll een kinderdisco. 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 Hüttenabend.
Die Jungen Zillertaler is een muziekgroep uit Strass in het Oostenrijkse
Zillertal. De muziekstijl van de groep valt onder de zogenaamde
volkstümlichen Musik. De grootste hits hadden Die Jungen Zillertaler met
‘So a schöner Tag’ (Fliegerlied) en ‘Drob’n auf’m Berg‘ (Zwergenlied).
DJ Koll zal de bezoekers vooraf in de juiste stemming brengen.
Entreekaarten voor deze en alle andere avonden kunnen worden besteld
via de website www.125jaarhenricus.nl. Zodra de voorverkoopadressen
bekend zijn zullen we u hiervan in kennis stellen, zodat de kaarten ook
“gewoon” kunnen worden gekocht.

Dieuwke Heijmink
sneller dan mogelijk of goed is?

Kunst
is om geduld op te brengen om in
het juiste levensritme terecht te
komen en van daaruit innerlijke rust
gebeurtenissen in het leven goed
overzien en de juiste beslissingen
nemen.

Toepassen
Hoe dit werkt en hoe jij dat toe te
passen, wordt tijdens deze bijeenkomst uitgelegd.
Aanmelden kan via 06-80052681en
via info@praktijkvoorinnerlijkevrijheid.nl .
Aanvang 19.30, tot omstreeks 21.30
uur. Bijdrage € 6,50.
Alles in de praktijkruimte van
Dieuwke in De Klimboom
Dr. Ottenstraat 46 in Simpelveld
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De beste stoelen en fauteuils collectie in Limburg
…en bijna allemaal uit voorraad leverbaar

3191021044

met
parketwielen
●parketwielen

99

3651021013/14

49

129

2601021048

3191021058

●diverse kleuren
●metalen frame
●mooi stikwerk

69

●retro
retroretro-look
●diverse
diverse kleuren

●aanbieding
aanbieding van de maand

3191006030

129

79

0811021082 t/m7

RVS handgreep
handgreep●

199

3191006024

●diverse kleuren
mogelijk
●vintage-look
●diverse kleuren

●
met parketwielen
●diverse kleuren
mogelijk

2601021042

119

0811021073

109

2601021049

89

3191021057

69

2151021026

99

●echte schommelstoel
●massief beukenhout
●degelijke kwaliteit

1487021007

119

3191006022

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

Heel veel uit voorraad leverbaar
Gratis voor de deur parkeren

169

0811006008

199

3191006028

299

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

Kyle Carey Quartet bij Pandora
Op zondag 8 mei komt Kyle Carey met drie begeleiders en een scala aan
akoestische muziek-instrumenten naar Pandora te Wahlwiller.
De ingrediënten voor Kyle Carey’s muziek worden gevormd door songs uit
de American Folk Anthology, de traditionele Keltische invloeden uit Schotland (Schotse Gaelic oftewel “Gaelic Americana”) en Ierland, en de poëzie
van Louise McNeill, dichteres uit de Appalachen.

Derde cd
De opvolger van “Monongah”, “North Star” genaamd, werd in Schotland
geproduceerd door Seamus Egan (Solas). Onder de gastmuzikanten op dit
majestueuze album bevinden zich Dirk Powell, Chris Stout, Catriona McKay
en Natalie Haas, naast gitarist Ben Walker en de zang van Josienne Clarke.
Inmiddels treft Kyle de voorbereidingen voor een derde cd, die in 2017 wordt
geproduceerd door Dirk Powell in diens studio in Louisiana.
Tijdens dit concert wordt Kyle wederom begeleid daar haar sideman Ron
Janssen (mandoline, octaafmandoline) en door de Amerikaanse fiddler Amy
Merrill en de Vlaamse fiddler Nikki Verlinden. Aanvang: 16 uur, reserveren via
% 06-11.85.30.41 of via: www.pandorapodium.nl.
Pandora Podium, Oude Baan 21 Wahlwiller.

Vlnr: Juanita Schmeets – Henny Schmeets – Anita Snijders

Wilhelmina jubilarissen
Feestavond G.V.Wilhelmina
Bocholtz op 14 mei.
Deze is als gebruikelijk in de Wilhelminazaal, Dr.Nolensstraat 9a Bocholtz.
Dit jaar zijn er een drietal jubilarissen. Eerst worden de jubilarissen thuis
afgehaald door de Drumband en het Bestuur, waarna tegen 20 uur de
interne huldiging begint. Rond de klok van 21 uur begint de feestavond

met DJ Ivo Kikken.

De jubilarissen
Henny Schmeets-Beuken / 25 jaar

Kyle Carey die zondag in Pandora optreedt.

In de periode 1967-1976 was Henny al lid van Wilhelmina. Ze turnde in
de wedstrijdgroepen jeugd en junioren. Toen ze verkering kreeg met
Peter Schmeets, haar huidige echtgenoot, werd het turnen teveel hooi
op haar vork, en beëindigde haar lidmaatschap. Sinds 1991 is Henny
weer lid en begon ze bij de fitdames op maandagavond. Tot op heden is
ze actief in deze groep. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en vanaf
1993 startte ze als jeugdleidster bij de kleutergroepen. Dit deed ze t/m
1996 want intussen heeft ze de jurycursus en de cursus verenigingsleider
gevolgd, en begint les te geven aan de wedstrijdgroepen. In 2000 nam
Henny, samen met collega Miriam Slangen, het stokje over van hoofdleider Ger Wetzels. Vanaf die tijd sturen de dames de technische leiding aan
en zijn verantwoordelijk voor de sportieve prestaties en dat t/m 2012. Tot
op heden geeft Henny les aan de wedstrijdgroepen van de gymnastiekvereniging. Daarnaast was ze van 2003 t/m 2012 bestuurslid.

Juanita Schmeets / 25 jaar.
Juanita, een van de dochters van Henny, werd in 1991 al op 3 jarige leeftijd lid van de vereniging,
waar zij bij de kleutergroep spelenderwijs de gymnastieksport begon te beoefenen. Vanaf 1994
kwam ze bij de wedstrijdgroepen jeugd en junioren, waar menig turnsucces is behaald. Van 2001
t/m 2003 was Juanita voorzitter van de Jeugdraad, en vanaf 2007 is ze jeugdleidster. Zij geeft
turnles aan de jongens. Juanita deed verder vanaf jonge leeftijd aan Jazz-dance en, iets later,
kwam ze bij de Acro-gym.
Op dit moment is ze nog actief bij de Zumba groep en als vrijwilliger betrokken bij o.a het Kerstgala en het Minikamp.

Anita Snijders / 40 jaar KNGU:
Anita Snijders is lid van Wilhelmina sedert 2013, waar ze actief is in de fitdames van de maandagavond. Verder neemt ze deel aan de Zumba groep.
Haar sporen op turngebied heeft ze grotendeels verdiend bij haar lidmaatschap van ONA
Kerkrade-West van 1970 tot 2013. Hier was ze assistentleidster van 1975 tot 1985. Na het behalen
van het diploma verenigingsleider is ze actief hoofdleidster en bestuurslid geweest van 1985 tot
2013.
Verder heeft ze het jurydiploma CI groepsspringen in 1985 behaald en Jury diploma NTS in 2009
met vervolgcursus keuze oefenstof in 2013. Anita heeft gejureerd bij onderlinge wedstrijden en
NTS. Ook heeft Anita deel uitgemaakt van het bestuur.
Daarnaast kon altijd een beroep op haar worden gedaan als vrijwilliger. Ze heeft o.a. 8 jaar het
ONA kamp georganiseerd, diverse verenigingsactiviteiten begeleid en leidster van de trimgroep
geweest.
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Vrijwilligers
vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Computerkennis delen met ouderen?
Dan is Dienstencentrum (De Soos) op zoek naar u.

Ondersteuning groepsopvang
Ondersteuning geven bij Langedael aan de
medewerkers van de groepsopvang.

Helpen bij het ontbijt
Bewoners van Langedael helpen bij het nuttigen
van de maaltijd (vooral het ontbijt).
Eventueel in combinatie met ondersteuning
verlenen bij de activiteit v/d dag.

ARK NATUUR is op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen met de begeleiding van veldlessen
voor basisscholieren.

Ervaring in de horeca?
Museumcafé De Zwarte Madonna zoekt collega’s
voor in de bediening.

Leraar ICT gezocht
Computercursus geven aan ouderen in
Zorgcentrum Langedael.

Wandelproject
Voor Zorgcentrum Langedael zoeken wij
sportieve en gezellige vrijwilligers voor een
wandelproject.

Radio Krijtland is op zoek naar vrijwilligers
om programma’ s te presenteren voor de radio
b.v. cultuur/sport.

Houdt u van paarden?
Paard in Nood zoekt vrijwilligers om paarden die
gered zijn van o.a. de slacht te helpen verzorgen.
U moet wel fysiek zwaar werk aan kunnen.

Wilt U meer weten? Kom voorbij of bel even:

Vrijwilligerscentrale Vaals
Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u
vrijwilligerswerk@vaals.nl
043-3040011 of 06-46112017
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Beleef sprookjes bij de Miljoenenlijn
in de meivakantie
Het nieuwe stoomseizoen van de Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschappij is vanaf vandaag 4 mei officieel geopend. Net als de
stoomtrein ‘ontwaakt’ is uit haar winterslaap, komen ook sprookjes
weer tot leven bij de Miljoenenlijn. Het is de tweede editie van
“Sprookjesdagen bij de Miljoenenlijn” die ook,
donderdag 5 en zondag 8 mei een voortgang vindt.

Tot leven
komen Sneeuwwitje, Doornroosje, Vrouw Holle, de Gelaarsde kat.
Wie kent niet deze klassieke sprookjes? De sprookjesachtige,
nostalgische sfeer van het station lijkt bijna gemaakt te zijn om de
magie van deze sprookjes tot leven te brengen. Iets wat de
vrijwilligers van de Miljoenenlijn inspireerde om tijdens de
herfstvakantie vorig jaar deze klassieke sprookjes te tonen
rondom het station en in de trein.

Sprookjesspeurtocht
Na een geslaagde eerste editie wordt nu het seizoen
sprookjesachtig geopend. Bezoek zo onder andere het huisje van
de 7 dwergen met 7 bedjes en bordjes, knabbel aan het koekjeshuisje van Hans en Grietje, probeer of het muiltje van Assepoester
jou past en neem een kijkje in de grot van Ali Baba.

Bij de boze heks
(foto Leo Franzen).

Op verschillende punten zijn zo op allerlei
manieren sprookjes van Grimm, Andersen en
Perrault te ontdekken. 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.
Op zondag 8 mei, Moederdag, is er een speciale
Meet & Greet georganiseerd, waarbij kinderen
met hun moeder op de foto kunnen met o.a.
Assepoester, Sneeuwwitje, de boze heks en vele
andere sprookjesfiguren.
actie
Kleine bezoekers, 3 t/m 11 jaar , worden
gevraagd sprookjesachtig verkleed te komen.
Dan mogen ze ook gratis mee met de stoomtrein (max 2 kinderen per volwassenen)
Volwassenen betalen €12,50 p.p. Kinderen
onder de 3 jaar zijn gratis. Kijk voor meer info op
www.miljoenenlijn.nl. of
Sjarlot Stal: marketing@miljoenenlijn.nl,
Stationstraat 20-22, Simpelveld, 06-17.58.46.30.
Wegwijzer naar de sprookjes
(foto Leo Franzen)
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Aanschuifmenu’s
Verleden week konden de inwoners van
Bocholtz een flyer vinden in Troef waar melding
werd gemaakt van een nieuwigheid bij

Restaria Bocholtz

(naast Snackpoint) n.l. de aanschuifmenu’s.

De nieuwe
koningen, v.l.n.r.:
koningspaar
Dayne en Nicole
Leenen, burgerkoning Danny
Seroo en Kitty
Cornelisse (Ons
Genoegen). Foto:
Jasper Kroese

Nieuwe Koningen Eys
Zondag 17 april werd in Eys de koningsvogel
geschoten door schutterij St.-Sebastianus Eys.
Nadat met enig protocol de generaal en het
aftredende koningspaar waren afgehaald, trok de
499 jaar oude schutterij naar het erf van de familie
Grooten.
Burgerkoning
Bij de burgervogel toonden scheidend koningin
Hanny Kremer en enkele heren hun schietkunsten.
Zij maakten er een spannende schietstrijd van.
Op het beslissende moment was het de beurt aan
Danny Seroo, die de vogel afschoot en nu een jaar
lang burgerkoning van Eys is. Rodafan Danny is de
zoon van kastelein Leo Seroo van schutterslokaal
Sport te Eys. Bovendien was er een vogel voor de
leden van schietvereniging ‘Ons Genoegen’ uit
Wijk aan Zee. De strijd werd ditmaal beslecht door
een enthousiaste Kitty Cornelisse.
Schutterskoning
De strijd om het koningschap volgde daarna.
Diverse schutters, onder

Hierbij kunt u elke woensdag, te beginnen met
vandaag, een 3 gangen menue bestellen voor
slechts € 8,95. Dat is ook nog eens elke keer
anders van samenstelling.
Als u de flyer nog hebt krijgt u ook nog een
heerlijk kopje koffie/thee als afsluiter gratis.
Remco en Veronique willen u hiermee met hun
producten laten kennismaken,
zodat u misschien vaker van hun uitstekend
restaurant met sfeer gebruik gaat maken.
In de Snackpoint naast het restaurant hebben
ze ook iets nieuws bedacht.
Naast de gewone friet kunt u nu ook kiezen
voor Franse frietjes. Zie hiervoor de advertentie
elders in Troef.
Mogen we hen vanaf deze kant ook nog veel
succes toewensen.

wie veel jeugdigen en twee damesleden deden
een gooi naar het koningschap. Na de openingsschoten barstte de strijd los. De wedstrijd werd
spannend toen de vogel flink gehavend raakte.
Het winnende schot werd gelost door drumbandlid Nicole Leenen. Zij vormt met zoon Dwayne het
koningspaar; dochter Kaylie was in 2013 koningin.
Nicole is sinds een paar jaar een zeer actief lid: ze
heeft zich bekwaamd als tamboer en thans als
klaroenblazer en schiet mee.
Denplanten
Zaterdag 30 april a.s. werd, omstreeks acht uur, de
koningsden geplant. Dit gebeurt bij de Koninklijke
residentie aan de St.-Agathastraat. De schutters
trokken die middag met de den rond en doen op
hun ronde ook kasteel Goedenrade aan. Bij het
denplanten gaan de nieuwe schuttersleden onder
de vlag. In 2016 betreft dit Ruby Bormans. Het
zwenken van het vaandel over het hoofd is het
teken van het officiële lidmaatschap. Daags erna,
op zondag 1 mei, trok de schutterij mee in de
grote processie.

KSV Helios Jeugd toont haar krachten
Op het 3e internationale Grenslandtoernooi van
KSV Helios Simpelveld, 30 april j.l. , lieten jeugdige
gewichtheffers uit Belgie, Nordrhein-Westfalen en
Limburg zich van hun beste kant zien.
Met twintig deelnemers, in de leeftijd variërend
van 14 t/m 20 jaar, was er niet alleen een goede
kwantitatieve bezetting maar waren ook de sterkste atleten uit deze regio vertegenwoordigd.

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF

Heren
Bij de heren leverde dat een boeiende strijd op
hoog niveau tussen Brent Saerens uit Brussel en
Enis Gjeli uit Dortmund op. Uiteindelijk besliste
deze laatste de strijd in zijn voordeel als 17-jarige,
met een score van 313 sinclairpunten,
de beste bij alle mannelijke atleten.

Dames
Bij de dames ging deze prijs naar de plaatselijke
favoriet, Bente Brauwers. Bij het trekken verbeterde ze haar persoonlijk record en bracht dit nu
naar 66 kilo..
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De overall winnaars Bente Brauwers (Helios)
en Enis Gjeli (Mengede). Foto John Huijnen.
Ook Helios-atleet Twan Palmen was meer dan
tevreden met zijn resultaat. Bij het trekken verbeterde hij zij persoonlijk record (71 kilo) en bij het
stoten lukte het hem dit zelfs tweemaal te doen.
Uiteindelijk bracht hij 91 kilo omhoog.

Geef uw advertentie af bij de contractadressen,
het Troefkantoor of mail
info@weekbladtroef.nl.
Bel 045-5443567 voor tarieven.
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Kerkdiensten parochie
H. Agatha Eys
Donderdag 5 mei
9.45 uur: HEMELVAARTSDAG
Gest. H. Mis voor levende en
overl. Leden v.d. Schutterij en
Baron Gustaaf van Thimus
Zaterdag 7 mei
19.00 uur: Jacob van de Weijer
Zondag 8 mei
9.45 uur: Zeswekendienst Maria
Vanwersch-Mannens
1ste Jaardienst Sjir Beckers
Gest. Jrd. Frits en Henriëtte
kokkelmans-Mulders
Gest. Jrd. Overledenen van de
familie van Can-Souren
Trautje Delnoy-Godschalk (collecte)
Mia Conjaerts-Theunissen
Maandag 9 mei
19.00 uur: Jo Joha (collecte)
Zaterdag 14 mei
19.00 uur:
Gest. H. Mis Fien Vliegen
Zondag 15 mei
9.45 uur: PINKSTEREN
Gest. Jrd. Maike Spiekers
Uit dankbaarheid
Maandag 16 mei
11.00 uur: 2de PINKSTERDAG
Gest. H. Mis Guillaume en
Bertha Xhonneux

Klimboomactiviteiten***

Paul van Loo
solo op 7 mei
Luisterliedjes, veelal in het Limburgse dialect, maar ook soms in het Engels.
Eigen liedjes, liedjes van zijn compagnon
Ivo Rosbeek of van andere songwriters.
Hij heeft een zestal cd’s op zijn naam staan
samen met Ivo Rosbeek en de lotgenoten
en samen met de Blackstars. Zaterdag ontmoet u Paul van Loo solo.

Limburgse luisterlied
Hij is puur in het kwadraat, met steeds
dezelfde kwaliteit en drive: Passie,
enthousiasme, echtheid en warmte.
Als vertolker van het Limburgse luisterlied
is hij niet meer weg te denken uit de Limburgse muziekwereld.
Paul zingt op een bijzondere manier: rustig,
meeslepend, melancholisch, welgemeend.
Als u een gezellige , ontspannen avond wilt
beleven, dan is dit een aanrader.
U vindt Theater De Klimboom in de Dr.
Ottenstraat 46 te Simpelveld.
De voorstelling begint op zaterdag 7 mei
om 20 uur. U kunt vooraf reserveren via
info@puurweijersenweijers.nl
of via 06-55.95.45.25.

Paul van Loo

Wij zijn uw bank. RegioBank
Zelfstandig adviseur

Waanzinnig laag hypotheek tarief
en bijzonder goede voorwaarden
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%

Bolton & Jeninga en
Flowers & Tambourines
in Theater De Klimboom
Nicole Bolton en John Jeninga gaan op zaterdagavond 14 mei om 20 uur samen met Anne
Weijers en Dylan Gerards optreden tijdens een
avondvullend theaterprogramma in Theater De
Klimboom te Simpelveld.
Bolton & Jeninga zijn muzikanten uit Heerlen.
Dit duo zorgt voor sfeervolle muziek:
Ballads & Blues, luisteren, genieten en swingen.
Hun repertoire bestaat uit eigen nummers en
gearrangeerde covers van o.a. Crosby Stills Nash,
JJ Cale, Joni Mitchell en Eva Cassidy. In 2011
brachten Bolton & Jeninga het album
‘How are you today? ’uit dat door het publiek
zeer positief is ontvangen.

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.

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

Een van de nummers op de CD, een cover van
‘Whispers’ van Eddi Reader, heeft enkele weken
in de L1 Limbo-top-10 gestaan. Kijk ook op
www.nicoleboltonenjohnjeninga.nl .

Ook zij maken er een feestje van bestaande uit een spontane glimlach, meerstemmige zang, akoestische gitaarmuziek en
bekende songs waar ze een eigen draai
aan geven. Veelzijdigheid, beleving en
plezier staat hierbij voorop. Reserveren
via info@puurweijersenweijers.nl
of via 06-55.95.45.25.

Anne en Dylan, twee toptalenten uit de regio,
vertegenwoordigen een vergelijkbaar genre.
Heerlijke ontspannende luistermuziek. Onder
de naam Flowers & Tambourines vormen zij een
akoestisch duo.

Het duo Flowers en Tamborines
met links Dylan en
rechts Anne Weijers.

L1 limbo top 10
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• 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
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Maandag 9 mei

WDZ gaat voor
duurzaam

E2

Op 21 en 22 april heeft men op het dak van het
WDZ clubgebouw een aantal zonnepanelen geplaatst. Op deze manier draagt WDZ in het kader
van maatschappelijke verantwoordelijkheid een
steentje bij aan het duurzaam opwekken van
energie. De opgewekte stroom wordt geleverd
aan het net, waardoor de stroommeter achteruit
gaat lopen. Hierdoor zal de stroomrekening van
de vereniging aanzienlijk lager gaan uitvallen.
In vijf jaar tijd is de investering terugverdiend
en gaat de voorziening ook nog eens extra geld
opleveren.

Laatste loodjes
De competitie loopt ten einde. Op Hemelvaartsdag mag het team van trainer Paul van Putten
aantreden tegen de koploper Heer. Enkele dagen
later wil Heer het kampioenschap rond krijgen
in de directe confrontatie met de nummer 2 van
de ranglijst vv SCM, maar dan moeten wel de
punten van WDZ afgenomen worden en dat is
het laatste waar ze op de Bocholtzerheide op
wachten.
In de voorlaatste wedstrijd speelt WDZ op
zondag een thuiswedstrijd tegen het dit seizoen
erg sterk voor de dag komend UOW ’02 uit
Landgraaf. Ook in deze wedstrijd zijn de punten
nog steeds erg hard nodig, WDZ mag geen
punten morsen, wil men op Pinkstermaandag
met een enigszins gerust gevoel naar de laatste
wedstrijd in Mariadorp Eijsden reizen.
Ook het tweede heeft nog enkele puntjes nodig
en een overwinning uit tegen de reserves van
Haslou zou bijzonder welkom zijn.

WDZ/Sportclub’25 - Sporting Heerlen E3 18.30u.

Woensdag 11 mei
D1
E1

WDZ/Sportclub’25 Jeugd
Jeugdkamp

WDZ/Sportclub’25 - BMR/SNC’14 19.00u.
Voerendaal/RKSVB - WDZ/Sportclub’25 18.30u.

Van woensdag 4 mei 18 uur tot zaterdag 7 mei
rond het middaguur vindt op het Sportcomplex
Neerhagerbos weer het jaarlijkse WDZ jeugdDonderdag 12 mei
kamp plaats. De kids slapen drie nachten onder
D2 WDZ/Sportclub’25 - Leonidas-W
19.00u.
begeleiding van een groot aantal jeugdleiders
in tenten. Het programma is zeer afwisselend
UITSLAGEN
Maandag 25 april
met activiteiten op het sportcomplex, maar ook
C1G
WDZ/Sportclub’25 – Walram C1 1-3
daarbuiten. Op vrijdagavond wordt de barbecue
Donderdag 28 april
aangestoken.
B2 Keer B1 - WDZ/Sportclub’25
2-4
maatschappelijke verantwoordelijkheid
C2
Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Ze
Zaterdag 30 april
zouden geen enkele relatie met elkaar moeA1 Voerendaal/RKSVB - WDZ/Sportclub’25 3-5
ten hebben. Maar helaas is dat niet waar. Ook
B1 BMR/SNC’14 - WDZ/Sportclub’25 uitgesteld
binnen de sportwereld vinden helaas incidenten
B2 Berg’28/ SV Vilt B1 - WDZ/Sportclub’25 afgel.
plaats waarbij sprake is van grensoverschrijdend
C1G WDZ/Sportclub’25 - Scharn C2
9-0
gedrag, zoals seksueel grensoverschrijdend
C2 SNC’14/BMR - WDZ/Sportclub’25 uitgesteld
C3 WDZ/Sportclub’25 - Wijnandia/RKSV Minor 1-2 gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie,
bedreiging en mishandeling. Om uitvoering aan
D1 RKASV - WDZ/Sportclub’25 uitgesteld
het beleid te geven hebben de besturen een
D2 SNC’14/BMR - WDZ/Sportclub’25
2-0
aantal gedragsregels opgesteld voor teambeD3 WDZ/Sportclub’25 - Scharn D6
2-5
E2 WDZ/Sportclub’25 - Sporting Heerlen E3 uitgest. geleiders. Door zijn of haar handtekening te
E3G WDZ/Sportclub’25 - De Heeg E2
7-3
zetten onder de gedragscode geeft de leider
F1 SNC’14/BMR F2 - WDZ/Sportclub’25
0-13 aan deze regels in acht te nemen.De besturen
F2G SV Meerssen F3 - WDZ/Sportclub’25
0-1
zullen verder van iedere leider een verklaring
F3 WDZ/Sportclub’25 - RKHSV F2 uitgesteld
omtrent gedrag verlangen. Tenslotte wordt er
MP1 WDZ/Sportclub’25 - Geulsche Boys
3-0/3-5
een vertrouwenspersoon aangesteld waartoe
MP2 WDZ/Sportclub’25 - Geulsche Boys
7-0/0-3
MP3 FC Gulpen MP1 - WDZ/Sportclub’25
5-4/2-1 leden zich kunnen wenden, als er sprake is van
MP4 FC Gulpen MP2 - WDZ/Sportclub’25
0-0/3-2 ongewenste bejegening.

PROGRAMMA
Donderdag 5 mei:
1e

WDZ - Heer

14.30u.

Zaterdag 7 mei
Ve

BMR - WDZ

17.00u.

Zondag 8 mei
1e
2e
3e
4e
5e
VR1

WDZ - UOW ‘02
Haslou - WDZ
RKHBS - WDZ
Haanrade 3 - WDZ
WDZ - Vijlen 3
WDZ - Langeberg

14.30u.
11.00u.
12.00u.
11.30u.
12.30u.
11.00u.

UITSLAGEN

Donderdag 28 april
3e

Vijlen 2 - WDZ

1-0

Zaterdag 30 april
Ve

WDZ - Miranda

4-0

Zondag 1 mei
1e
2e
3e
4e
5e
VR1

WDZ - SVN/BtB Consultancy 3-2
WDZ - RKSV Minor
3-1
WDZ - Sportclub’25 2
0-2
WDZ - FC Kerkrade-W 3
10-1
FC Gulpen 3 - WDZ 5
3-3
RKHBS - WDZ
8-2

De Ray-Ban partner
voor het Heuvelland

PROGRAMMA Zaterdag 7 mei
A1 WDZ/Sportclub’25 - Eijsden
15.00u.
B1 WDZ/Sportclub’25 - RKASV/Geusselt
Sport/
Willem 1
12.00u.
C1G SV Meerssen - WDZ/Sportclub’25 12.30u.
E3G WDZ/Sportclub’25 - Partij/RKMVC E4 09.30u.
F3 Geulsche Boys F1G - WDZ/Sportclub’25 10.00u.
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dinsd. t/m vrijd. van 12.30 tot 13.30 pauze
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43E KUNST- & ANTIEKMARKT
IN OUD LEMIERS

ANTIEK&
KUNSTMARKT
GRENZENLOOS GEZELLIG

GRATIS PARKEREN
ROOFVOGELSHOW
BAND: FULL CIRCLE
BAND: JEF JAAS
SPRINGKUSSEN
ACCORDEONMUZIEK
Hoofdsponsor: Rabobank Centraal Zuid-Limburg Organisatie: Stichting Evenementen Mannenkoor CCK’74
Gratis lot voor twee waardebonnen van € 50,= en € 25,- te besteden bij: Slijterij-Wijnhandel Gouders, Vaals

Dodenherdenkingen
woensdag 4 mei
Bocholtz
Hier wordt vandaag om 18 uur, in het bijzijn
van Oranjecomité, pastoor Pierik en wethouder
Wiel Schleijpen bij het grafmonument van Joep
Peters een bloemstuk neergelegd. Aansluitend
kunnen alle aanwezigen een consumptie gebruiken in café Oud Bocholtz t.o. de kerk.

Simpelveld
Om 19.15 is er ter nagedachtenis een viering in
de St. Remigius parochiekerk met aansluitend
een korte tocht, o.b.v. schutterij St. George,
naar het Oranjeplein, waar bij het Verzetsmonument en na enkele toespraken een krans wordt
neergelegd.

Een koppel uit Beverwijk vertelde: “Ieder jaar zijn wij met Hemelvaart in
Lemiers en wij verheugen ons steeds weer op jullie Kunst- en Antiekmarkt.
Hier voelen wij het gemoedelijke Limburg in optima forma aan. Als wij bij de
viersprong Oud Lemiers in slaan dan zegt mijn vrouw steevast: Nu komen wij
weer in operette land. Zelfs onze kinderen, die nu volwassen zijn, komen altijd
hier naar toe om die unieke sfeer te proeven en onze kleinkinderen laten wij
met een gerust hart achter bij het grote springkussen waar altijd toezicht is.”
U begrijpt dat het verhaal nog even verder ging.

lot en feesttent
Het grote draaiorgel bij de ingang, dat de bezoekers al van verre verwelkomt,
klinkt een “Hollander” natuurlijk vertrouwd in de oren maar dat hij zich in
zijn eigen ritme over de markt kan bewegen gebeurt hem maar zelden. Het
is hem ook nog nooit overkomen dat hij bij de ingang een gratis lot krijgt
aangeboden waarmee hij een leuke prijs kan winnen. Samen genieten ze van
de oer-Limburgse muziek in de feesttent door Jef Jaas en Full Circle, nemen
een broodje bij “Worsten-Wiel”, verwonderen zich over het aanbod van de
handelaren en zoeken in de stand van “Santekraam” naar spullen die voor een
habbekrats worden aangeboden.

Wafele Wiel
Langzaam dalen ze af naar het oeroude komdorpje Oud Lemiers waar de
kleinkinderen allang hun recreatie hebben opgezocht. Bij de monumentale
Catharinakapel rusten ze uit met koffie en eigen gebakken vlaai en koek
en laten bakker “Wafele-Wiel” de ter plaatse geproduceerde wafels inpakken.
Sfeer met prachtig accordeon muziek, ze zien de valkenier voorbij komen en
verdorie, daar staan de kleinkinderen, met een echt palet en een heuse
schilderezel hun creatieve talenten te ontplooien!
Ze bewonderen de uitgestalde creaties van de aanwezige kunstenaars,
luisteren naar het klotsende water in de eeuwig stromende Selzerbeek
en halen hun hart op bij de roofvogelshow die hieraan grenst.
Op loopafstand hebben ze hun auto gratis kunnen parkeren en als ze er naar
toe wandelen zegt mevrouw: “Jammer dat het moois alweer voorbij is,
hopelijk mogen wij hiervan nog vele jaren genieten”.

Vaals
19.00 uur: Eucharistieviering in de St. Pauluskerk
ca. 19.45 uur: Stille optocht naar het monument
via Kerkstraat en Bergstraat (binnenplaats Museum Kopermolen/Koperhof )
19.55 uur: Monument Von Clermontplein
Een scholier van Basisschool de kleine Wereld leest
een gedicht voor
Bestuursleden van het Gemengd Koor ‘St. Jozef’
Vaals lezen de namen van de slachtoffers die op
de plaat staan voor. Ondertussen worden door
de scholieren bloemen bij het monument en de
plaquette neergelegd. Kranslegging
Aansluitend vuursalvo door Schutterij St. Paulus
Vaals, 2 minuten stilte , Last Post wordt gespeeld
Korte toespraak burgemeester .
Zingen Wilhelmus en Limburgs Volkslied
De bijeenkomst zal tegen 20.40 uur ten einde zijn.
Aansluitend wordt de menigte uitgenodigd om in
de Kopermolen een kopje koffie te nuttigen.

Herdenking

Martin Herbergs initiatiefnemer van het oorlogsmonument in Maastricht wil u allen erop attent
maken dat dinsdag 10 Mei de Jaarlijkse Herdenking plaatsvindt bij het monument aan de voet
van de Servatiusbrug (Wijck) Maastricht. Op dit
monument zijn bij de inval van de Duitsers de 47
soldaten vermeld, o.a. Josef Peters uit Bochotz,
welke op 10 Mei 1940 gesneuveld zijn ter verdediging van de drie bruggen over de Maas. De
herdenking vind plaats om 12 uur. Men hoopt op
veel belangstelling.
De herdenkingsplaat met de 47 gevallenen, waaronder Joep Peters uit Bocholtz , waar
dinsdag a.s. de jaarlijkse herdenking plaatsvindt.
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KERMIS Bocholtz 5 t/m 9 mei
Grote Loterij en kortingsbonnen-actie

KERMIS
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