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Wijnbouw in Limburg

Dinsdag 24 mei om 20 uur in de zaal
van Partycentrum Oud Zumpelveld
aan de Irmstraat 23 te Simpelveld.
De worsteling van een wijnboer
door het jaar door. Wim Gloerich uit
Nijswiller is eigenaar en wijnbouwer
van de Stokhemmer Wingerd.
Het maken van wijn klinkt
romantisch, maar er komt heel wat
bij kijken. De suikers uit de druif en
dan gist erbij en de alcohol vormt
zich al. Echter, de wijn zal dan wel
spoedig na de gisting bederven.
Er komt heel wat meer bij kijken
om zelfstandig een behoorlijke en
drinkbare wijn te maken.

Luchtige wijze

Wim Gloerich gaat in zijn lezing uit
de doeken doen hoe een wijnjaar
voor een wijnbouwer er uit ziet en
welke kennis en ervaring nodig is
voor een wijnbouwer.
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Naast de kelderwerkzaamheden
komen ook de wijngaardwerkzaamheden aan bod. Beide onderdelen
zijn namelijk voor een goede kwaliteit van een wijn zeer belangrijk.
Ook zullen zaken worden besproken
waar de meesten waarschijnlijk nog
nooit van hebben gehoord, zoals van
vruchtzetting, troshalveringkneuzen,
afsteken en Feinschliff. Deze en nog
enkele andere thema’s zullen tijdens
het doornemen van een wijnjaar op
een luchtige wijze worden
aangesproken.

Proeverij
Aansluitend aan de lezing is er een
bescheiden proeverij met verschillende wijnen van de Stokhemmer
Wingerd om een indruk te krijgen
van wat onze Limburgse bodem
voort brengt. Iedereen is van harte
welkom.
Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage
gevraagd van 2 euro.

Het hoogtepunt bestond uit het
gezamenlijk concert op zaterdagavond met onze muziekvrienden
Na een succesvolle voorbereiding
van veel repeteren, concerten spelen uit Langenselbold in de prachtig
versierde Klosterberghalle. Zonen het houden van diverse sponsoractiviteiten. Op 7 en 8 mei gingen dagmorgen stond wederom in het
teken van de muziek. In het mooie
de leden van de jeugdharmonie
Bocholtz op concertreis naar Langen- Schloss- park van Langenselbold
konden de bezoekers genieten van
selbold. Het weekend werd gevuld
een gevarieerd muziekprogramma.
met sportieve, culturele en muzikale
Ook hier ontbraken de traditionele
activiteiten. Zo werd op de heenreis
Duitse lekkernijen niet.
een kanotocht van Obernhof naar
De jeugdphil kan terugkijken op een
Nassau op de Lahn gemaakt. Ook
weekend waarin plezier, groepsbinwerd er een bezoek gebracht aan de
ding, het uitwisselen van internatio850 jaar oude Burcht Elzt, welke een
nale contacten en vooral de muziek
fascinerende geschiedenis kent.
centraal stond.
Het jeugdorkest van de Phil in Langenselbold.

Phil on tour

Zomermarkt en
streekproductenmarkt in Bocholtz
Zondag 5 juni, van 11 – 17 uur,
organiseert de Stichting Bocholtz
Promotion een Zomermarkt annex
Dorpsfeest. Dit is een prima gelegenheid om boventallige spulletjes zoals
speelgoed, kleding of huishoudelijke
apparaten te verkopen. Juist deze

markt is daar erg geschikt voor.
Er komen veel handelaren graag
naar Bocholtz. Een goed teken, dat
betekent dat ze de markt waarderen.
Een aantal kasteleins hebben aangegeven dat ze willen zorgen voor een
sfeervol terras met muziek.
Voor de kinderen is er weer de
gelegenheid om gratis op een deken
hun niet gebruikt speelgoed te
verkopen.
zie verder op pagina 2

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

HUISARTSEN
Voor Bocholtz-SimpelveldUbachsberg-Vaals
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.
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

vervolg pagina 1: Zomermarkt en streekproductenmarkt in Bocholtz
huren
Ook voor particulieren is er plek, hebt u spullen
die u wilt verkopen dan kunt u een kraam huren,
er zijn nog enkele plekken vrij. De kosten € 20 en
10 euro borg voor het zeil (maar dat geld krijgt
u na afloop terug als u dit inlevert en de locatie
opgeruimd achterlaat). De marktkramen staan in

IMPULS MAATSCHAPPELIJK
WERK
inloopspreekuren:
Bocholtz:
Donderdag 14 - 15 uur,
Welzijns Medisch Centrum,
Kommerstraat 51 045-5440999;
Simpelveld:
dinsdag 14 - 15 uur, Gemeentehuis
Markt 1 045- 5440999.
Crisissituaties buiten kantooruren
045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11
uur en na afspraak
Math Göbbels 045-5442794 of
Jozé Leisten 045-5442241.

Publieksopeningstijden
politiebureau
Vaals, Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau’s die doorlopend
open zijn:
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53 en
Heerlen, Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid 0900 - 8844.
Internet: www.politie.nl .

de Wilhelminastraat, en Dr. Nolensstraat.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
bocholtzpromotie.activiteiten@gmail.com of
06-21.59.24.64. U kunt zich ook aanmelden bij
penningmeester Luud Schoonen,
Wilhelminastraat 24 Bocholtz

AGENDA

Zondag 22 mei

IVN – Dagwandeling voor iedereen
Vertrek 9 uur markt Simpelveld en 9.15 uur
startpunt Hoeve Overhuizen Overhuizerstraat 4
Bocholtz (zie ook artikel).

Lenny Kuhr in Theater De Klimboom Simpelveld
Muzikale voorstelling om 15 uur, Dr. Ottenstraat
46 Simpelveld (zie ook artikel).

Maandag 23 mei
ZijActief
Wandeltocht, verzamelen 10 uur op Kermisplein
Eys (zie ook Kortvermeld).
Info-avond over paranormale verschijnselen
Door Dieuwke Heijmink (zie ook artikel).

Dinsdag 24 mei
Scootmobieltocht
Wandeling voor mensen met een handicap, vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor” Bocholtz (zie ook
Kortvermeld).

Wijnbouw in Limburg
Lezing door Wim Gloerich, 20 uur zaal Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 Simpelveld
(zie ook artikel).

Woensdag 1 juni
Senioren+ wandeling
Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk Simpelveld (zie ook Kortvermeld).

Zondag 5 juni
Zomer- en streekproductenmarkt
in Bocholtz
Van 11 – 17 uur, in de Wilhelminastraat, en Dr.
Nolensstraat (zie ook artikel).
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Hub Philippens
nieuwe beschermheer harmonie Eys

Jesjpòòrt en Jesjtivvelt
op stap

Tijdens een drukbezochte algemene vergadering van Harmonie St. Agatha in haar 117e
verenigingsjaar, en inmiddels gewend aan en
tevreden met de repetitie- en vergaderruimte
in de Zwart-Wit ’19 voetbalkantine in Eys, kon
Alice Frijns, de eerste vrouwelijke voorzitter van
het korps, terugblikken op een voorspoedig verenigingsjaar. Een jaar waarin Peter van Wersch,
die de zware dubbelfunctie van voorzitter en
secretaris in een moeilijke periode had gecombineerd, het bestuur verliet en weer als eerste
fagottist binnen het korps terugkeerde.
Vanaf zijn Turkse vakantieadres gaf dirigent Paul
Oligschläger een positieve, maar ook aansporend-kritische terugblik op de voorbije periode,
die volop perspectief biedt voor de toekomst
van het korps.

De alweer 18e tocht gaat
met 57 personen, jong en
oud, a.s. zondag naar
Houthem en Meerssen .
Iedereen kan, voor het
eerst, op 2 plekken
opstappen. Om 9.45 uur is
het vertrek in Bocholtz en
om 10 uur in Simpelveld.

Aanvang
Bij Chateau St. Gerlach met een rondleiding door
het geheel en waar ook koffie met vlaai wordt
geserveerd, Verder verklappen we nog niets.
De tocht, met uitleg en de bezoeken staat op
het programma dat iedere deelnemer ontvangt.
Tegen 19.30 uur is men weer terug bij de vertrekpunten. De organisatie is , als elke keer, in
handen van Leo Franzen, die er denkelijk weer
een schitterende tocht met medewerking van
“alwetend” gids Wiellie van heeft gemaakt. Of er
nog een tweede keer aan komt weten we nog niet
helemaal. U mag zich wel al opgeven. De kosten
zijn € 22 inclusief alles (Bus, eten/consumptie,
koffie/thee Vlaai, evt. entree en rondleidingen).
Dat kan zoals gewoonlijk bij Leo Franzen 0455443567 of via franzen.leo@gmail.com.
En voor de deelnemers(sters)
“Völ sjpass en (g)(j)ód Wèër”

Samenwerking
Er komt een wekelijkse repetitie, die een aantal
jeugdleden van St. Agatha Eys, samen met die
van harmonie St. Caecilia Simpelveld in het
Jeugdcentrum in Simpelveld gaat houden, met
de bedoeling een gezamenlijk jeugdorkest te
formeren. De Jeugdcommissie van St. Agatha,
met Suzan Hambuckers en coördinatrice Andrea
Senden als drijvende krachten, zijn daar nauw bij
betrokken.

Jaaroverzicht
De jonge ad-interim secretaris Mr. Jim Bosch, zelf
trompettist, presenteerde een vrolijk, eigengereid jaaroverzicht, verlucht en onderstreept met
interveniërende foto-impressies. Ook penningmeester Alexander Meesters kreeg niet alleen
van de kascontrolecommissie (bestaande uit
Axel Zinken en Cecile Hodzelmans) de handen
op elkaar maar ook van de gehele vergadering.
Want het negatieve saldo kon in één jaar tijd in

De nieuwe beschermheer Hub Philippens.
een bescheiden positief restant worden omgezet.

Nieuw
Bij de bestuursverkiezing werd percussioniste
Andrea Senden herbenoemd. Ook de voordracht
van twee nieuwe bestuursleden, socioloog Jo van
Cruchten uit de Kromhaag te Over-Eys en Jef Bonten uit Simpelveld, die onlangs nog bij St. Agatha
zijn 60-jarig lidmaatschap vierde en tot erelid
werd benoemd, kon op aller instemming rekenen.

Verf
Behang
Gordijnen
Raamdecoratie
Buitenzonwering
PVC vloeren
Vloervinyl
Laminaat
Horren
Tapijt

Beschermheer
Verrassend was voor de leden de bestuursmededeling, dat erevoorzitter Hub Philippens, die eerst
als trompettist, en later 35 jaar (van 1973 – 2008)
als voorzitter voor St. Agatha grote verdiensten
heeft gehad, als beschermheer is benoemd.
Momenteel is Hub nog adviseur van het bestuur,
voorzitter van De Vrienden van de Harmonie en lid
van de sponsorcommissie

Apetrots
Voorzitter Alice Frijns tenslotte sloot deze 117e
jaarvergadering af met de ontboezeming ‘apetrots te zijn bij Harmonie St. Agatha voorop te
mogen lopen.’
(van redactiewege ingekort) Jef Bonten

Franssen | Rijksweg 64 | Gulpen
Tel.043-450 1626 | www.decorette.nl
gulpen@decorette.nl

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.

SIMPELVELD: 4e dinsdag van de maand Dinsdag 24 mei:
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.

Pagina 3
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IVN
Dagwandeling
voor iedereen

Zondag 22 mei organiseren de IVN
afdelingen Simpelveld/Bocholtz en
Eys een prachtige voorjaarswandeling in het beekdal van de Eyserbeek.
Deze beek verbindt onze dorpen en
leidt ons ons door mooie gevarieerde
natuurgebiedjes. De beek die in de
bebouwde kom soms nauwelijks te
zien is, krijgt in het buitengebied de
kans om vrijelijk te stromen en te
meanderen.
Het is een lijn-wandeling van 13 km
met weinig hoogteverschil; bij regen
kan het wel nogal modderig zijn.
Iedereen is welkom om gratis mee te
wandelen.

Vertrek
(carpoolend) om 9.00 u. vanaf de
Markt te Simpelveld en om 9.15 u.
vanaf startpunt Hoeve Overhuizen
Overhuizerstraat 4 te Bocholtz. Hier
zijn de bronnen van de Eyserbeek,
die hier Bongarderbeek wordt
genoemd en passeren allerlei
bronnen en zijbeekjes.
Onderweg ook mooie Limburgse
carré-boerderijen, kastelen en
watermolens.

Wij zijn uw bank. RegioBank
Zelfstandig adviseur

Waanzinnig laag hypotheek tarief
en bijzonder goede voorwaarden
10 jaar NHG én Basis (<66%) verlaagd naar 1,89% Top (<88%) 2.04% SuperTop (>88%) 2,54%
15 jaar NHG én Basis (<66%) verlaagd naar 2,44% Top (<88%) 2.59% SuperTop (>88%) 3,09%
20 jaar NHG én Basis (<66%) verlaagd naar 2,64% Top (<88%) 2.79% SuperTop (>88%) 3,29%

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
Lenny Kuhr in Theater
De Klimboom Simpelveld

Na het zeer succesvolle optreden van afgelopen jaren, wordt Lenny
opnieuw begroet op zondagmiddag 22 mei om 15 uur. Dit jaar is ze op
theatertoer met het programma “Wie ben je”. Ze staat in ieders geheugen
gegrift als winnares van het Eurovisie Songfestival in 1969. Daarna ging
het snel bergop met haar, denk aan liedjes als “de troubadour”, “visite” en
vele andere. Lenny is nog steeds zeer actief en trekt met haar productie
“Wie ben je” het hele land door..

koffiepauze
Halverwege de wandeling in het
Home van IVN-Eys op de Boereberg
in Eys.

Geul
Gevolgd wordt dan de benedenloop
van de Eyserbeek . Via de Piepert en
Cartils komen de wandelaars op de
plek waar de Eyserbeek in de Geul
stroomt. Vervolgens naar Gulpen,
waar iedereen (eventueel met
openbaar vervoer) kan zorgen dat
hij/zij weer op het startpunt terugkomt. Deelname aan de wandeling
geschiedt op eigen risico !
Info: Henk Ghijsen 045 / 5440575 of
Constance Kerremans
043 / 4506270.

Good Veur ein
en Gregoriaans
gezang
Deze week een kortere uitzending bij
Omroep Krijtland. Vanaf deze week
starten de tv-uitzendingen overigens
telkens op het oneven uur.
In de uitzending van deze week een
nieuwe aflevering van Good Veur ein,
het programma voor 50-plussers en

• 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

Puur en echt

Haar tijdloze stem in combinatie met haar pure uitstraling en perfecte
presentatie doorstaat de tand des tijds moeiteloos en is herkenbaar uit
duizenden. Voor het publiek wordt dit weer een juweeltje. Lenny is zo
puur en zo echt, dat zult u merken als u tijd vrij maakt voor deze bijzondere luisterliedjesavond.
Het verdient aanbeveling om tijdig te reserveren:
dit kan via info@puurweijersenweijers.nl of telefonisch via 06-55.95.45.25.
Voor de nieuwkomers: u vindt Theater De Klimboom
aan de Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld.
het thema is dit keer
‘wonen zonder zorgen’.
Daarna een promo voor een
bijzondere serie die binnenkort van
start gaat op Omroep Krijtland: een
groot aantal afleveringen van het
programma Koetsje durch
’t Krijtland staat namelijk helemaal
in het teken van de watermolens in
onze regio.
In het muziekprogramma
‘In de muziek is eederein geliek’
dit keer een mini-concert van de
Schola Cantorum uit Wahlwiller,
Gregoriaans gezang dus.

Deze tv-uitzending van Omroep
Krijtland start donderdag 19 mei
en is een week lang dagelijks op
ieder oneven 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.
Tot slot nog even aandacht voor de
werving van nieuwe vrijwilligers voor
de lokale omroep, want die kunnen
we nog steeds gebruiken.

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
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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Uitslag kermisloterij Bocholtz
Op Hemelvaartsdag begon de kermis
met schitterend weer. Dit mooie weer
hield aan tot en met de sluiting op
maandagavond. Traditiegetrouw is
er op de laatste kermisdag een gratis
loterij. De aanwezigen werden
(voorzover nodig) opgevrolijkt door
clown Desalles, die de trekking
samen met wethouder
Wiel Schleijpen verrichtte.
De prijzenpot had een inhoud van
1100 euro. Jong en oud kon blij
gemaakt worden met een prijs.
De hoofdprijs bij de kinderloterij was
een TV met dvd-speler.
Bram Korver, 11 jaar en wonend aan
het Bongerdplein, was de gelukkige
winnaar. Andere prijzen gingen naar
Reggie Bonnema, Jayden Wolterman,
Demi Vaessen, Britney van Vossen,
Maarten Kohl, Janayah Loupias en
Sterre Maes. Als toegift waren er ook
nog diverse troostprijzen, waar de
jeugd uiteraard ook heel blij mee
was.
De grote loterij kende een mooie
hoofdprijs: een verblijf voor

2 personen gedurende 3 nachten in
B&B Bo temps, gelegen in de
Ardennen, 100 km zuidwaarts.
Grandmenil is Franstalig gebied,
maar de eigenaren zijn puur Hollands en zorgen voor een
prima verblijf.
Theo Vaessen, de Baan 59, werd de
gelukkige winnaar. Truus Schmetz
en Emmy van het Veld kregen
de 2e en 3e prijs, een brunch voor
twee personen in hotel
La Caverne te Valkenburg.
P. Weijers mag gaan genieten van
een massage bij Mellness aan de
Wilhelminastraat 35.
Ed Donners kreeg de 5e prijs en
kan voor 40 euro winkelen bij
Plusmarkt Tossings.
Mia Robben won het reuzeblik
Frankfurter knakworsten. De
cadeaubonnen van bakker Ivo
Dreesen ter waarde van 10 euro,
kwamen terecht bij T. Jongen-Dumont en Wim Pluijmaekers.

Buitenspeeldag

samen met kinderen een spetterend
programma en check of de activiteit
in aanmerking komt voor subsidie.
Aanmelden kan tot 8 juni via www.
buitenspeeldag.nl .
kinderen opgelet!
Kinderen die een gaaf buitenspeelidee hebben en dit willen organiseren tijdens de Buitenspeeldag
kunnen subsidie aanvragen. Voor
meer informatie en inspiratie surf
naar www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl/ .

Jantje Beton
wil dat kinderen
in hun buurt
weer gewoon
buiten kunnen
spelen. Buitenspelen is namelijk
essentieel voor een gezonde ontwikkeling, maar voor veel kinderen
is het niet vanzelfsprekend. Dat is
alarmerend en reden voor Jantje
Beton om kinderen te ondersteunen hun eigen buurt leuker, vrijer
en avontuurlijk te maken. Daarom
is er op woensdag 8 juni a.s. weer
de jaarlijkse Buitenspeeldag. Lokale
organisatoren worden opgeroepen
om op deze dag samen met kinderen activiteiten te bedenken.

Aanmeldingen
Er zijn er al een paar honderd van
gemeenten, scholen, bedrijven,
buurtverenigingen, ouders en
kids ontvangen. Doe ook mee,
steek de koppen bij elkaar, verzin

Bocholtz kan weer terug zien op
een leuke kermis.

Een kijkje op de kermis.

Gratis App
Is te downloaden voor smartphones
en tablets in de Apple App Store via
https://itunes.apple.com/nl/app/
just-smile/id1096018508?mt=8 en
de Google Play Store via https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.hype4.justsmile&hl=nl

Tips
Iedereen die een activiteit voor de
Buitenspeeldag wil aanmelden vindt
tips, inspiratie en een promotieposter op www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl/ . Organisatoren van een
activiteit kunnen de posters ophangen in de school, de bibliotheek of
de supermarkt om hun activiteit in
de buurt bekend te maken.. Trek dus
alles uit de kast, laat straten afsluiten
en leg tablets in de la, zodat kinderen buiten gewoon kunnen spelen.

De Ray-Ban partner
voor het Heuvelland

dinsd. t/m vrijd. van 12.30 tot 13.30 pauze
Pagina 6
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Nieuws van de
Parochiële Ziekenzorg
Bocholtz.
Met Pasen hebben de vrijwilligers ongeveer 100
ouderen en zieken uit Bocholtz een kleine attentie gebracht. Men is beslist mensen vergeten,
geeft u dan a.u.b. naam en adres door bij het
secretariaat, indien U iemand weet die ziek is.
De kerkdeurcollecte die in april gehouden werd
heeft het mooie bedrag opgebracht van 249
euro. Hiervoor hartelijke dank.

Uitslag
van de onlangs gehouden lotenverkoop.
Die is als volgt:
1e prijs van 50 euro is gevallen op nr: 2497,
2e € 25 nr: 0389,
3e €10 nr: 0179,
4e t/m 10e prijs elk 5 euro op de nrs: 0712, 2260,
0948, 1151, 1625, 1771 en 1408.
De prijzen kunnen afgehaald worden bij de
secretaris:
Gerda Heckmans,
De Slag 11, 045- 5440646.
Bij voorkeur tussen 17 en 19 uur.

Verkes i noeëd

De aafgelope joare weëd ’t meh ummer erger vur
hieël gèt verkes. Wie zoe ing zuueg: ópgesjloate
in inge sjtal e leëvelank, woabeej bewaege benoa
ónmeugelik is. Dök genóg nit ins sjtruue of zaegsel óp de plaatsj woa ze mót liegke. De zuuege
krient väöl te väöl jonge in inge wórp, woadurch
de kling verkentjes nit allemoal kenne drinke en
óp ’t lèts verhungere. Óp ’t momènt zunt dat al zes
miljoen verkentjes in ee joar die ’t nit uvverlaeve.

Gód verzurgd
Sjandalig, zoe geet me toch abseluut nit mit diere
um. Wen inge egeneer van inge hónd ’t dier nit
gód verzurgd, kriet dae persoeën d’r hónd aafgenomme. Hónd, verke of kow: alle diere mótte gód
verzurgd weëde. De boere, die ’t egelik allemoal
in de hand hant, mótte d’rvur zurge dat ’t beëter
weëd vur de diere. Lèts nog hat inge boer benoa
veerhonderd verkes lotte verhungere. En ginge
dae gèt doa a dóng. Die diere zalle wel ins voer
ha kreëge en de silo’s zalle ópins laeg zie geweë.
Warsjeinlik hat zich ginge aafgevroad woarum
ópins gee voer mieë nuuedig woar. Väöl dökker en
beëter kontrolere óp de boerehöf is zicher al e gód
begin. Noe zunt wel al gèt boere die inge angere
waeg zunt i-gesjlage. Meh dat mótte d’r väöl mieë
weëde, egelik moag zoegèt óp ginge inkele boerehof mieë vurkomme.

LEZING	
  

Woensdag	
  	
  25	
  mei	
  ’16	
  
Door	
  Helena	
  Schmets	
  
19.30	
  uur	
  
Bernardus	
  
hoeve	
  Ubachsberg	
  
	
  

Ook	
  honden	
  willen	
  
begrepen	
  én	
  gezien	
  
worden.	
  	
  

Biologisj boere
De boere die dat dunt, gunt gód mit de Kuj en
anger vieë um. Zoe zunt al boere in ós land die
de kui ummer boete lotte lope en de koaver zes
mond bis e joar beej de mam lotte. Die koaver
kenne zoeväöl milk drinke wie ze wille en óch
wenieë ze wille. Zaag meh, zoe wie ’t vrugger beej
de mieëtste boere sjtandaard woar. Doabeej bowwe de käöfkes inge gowwe weersjtand óp umdat
alle meugelike sjtoffe en vitamine in die (biest)
milk zitte. Óch zunt boere die de verkes boete in
d’r pratsj lotte sjtoeie en róndrenne. E paradies vur
diere die óp zoe inge boerehof heem zunt.

Beëter leëve

Tweede editie Scouting
festival in Voerendaal
Dit jaar onder de naam
Scoutfest. Op 25 juni zullen
er vanaf 18 uur o.a.The Road
of Music en American Idiots,
beide uit Voerendaal, op het podium staan. Ook
bands van buiten de gemeente zoals The People, The Last Baron en Bockryder passeren de
revue. Tijdens de optredens zorgen vrijwilligers
van buurtvereniging ’t Baneblokske en
Scouting Voerendaal voor de verkoop van eten
en drinken. Er is natuurlijk ook een kampvuur,voor het echte scouting-gevoel! Tickets zijn
vooraf te koop via www.scoutfest.nl voor €4,00.
Aan de dagkassa kosten ze € 6 per stuk.

Pagina 7

’t Vleesj wat van die boere aafkunt, liegkt in d’r
winkel mit e etiket mit sjteëre en is mit “Beter Leven” keurmerk a-gegevve. Wie mieë sjteëre, geet
va 1 bis 3, wie beëter leëve dat die diere hant gehad. Dat etiket kunt óch óp rundvleesj, koaf, kip en
knien vur. I biezonder gevalle ken ’t zoegaar zieë
dat zoe inge boer zieng kui of verkes boete vreej
rónd lit lope. Egelik nit mieë dan normaal dat alle
kui, zicher zoelang wie graas gruit, boete kenne
graze en óch ing besjutte plaatsj hant wen de zon
volop sjiengt. Óch de bemèsting is beej bio-boere
gans angesj. Doarum doert ’t twei joar vurdat inge
boer zieng milk bio moag neume umdat ’t zoelang
doert vurdat alle chemische rèste oet de eëd zunt
aafgebroake. Óch krient de kui en anger diere
(duurder) bio-eëte. Gelukkig zunt nog e paar boere in ós sjtreek woa de kui waal nog boete moage
lope. Meh, ’t zunt d’r meh winnig.

	
  	
  

“Waarom onbegrip stress

veroorzaakt en honden
op den duur ziek maakt.
En hoe je dat kunt voorkomen"
www.colourofdogs.nl
06 24 10 98 77

wordt vervolgd
Dialektsjriever
Will Kohnen Lemieësj

Troef
de
voordeligste
in
kleur
Nr. 20 19 mei 2016

WDZ info; Frites met zuurvlees
Het seizoen is weer grotendeels ten
einde en dat betekent bij WDZ frites
met zuurvlees voor alle seniorenteams
en supporters. Er waren weer rond de
vijftig kilo frites ingeslagen en de
nodige kilo’s zuurvlees. Rond het
middaguur begonnen de dames Toos
Brands, Patty Schijns, Karin Spork, Miets
Schepers en Marion Hünen onder
deskundige leiding van Tiny Schleijpen
aan de bakmarathon. Het weer speelde
geweldig mee, zodat het op het terras
onder de grote parasols goed toeven
was.
DJ Mark Koll zorgde voor de muziek.
Rond de klok van vijf waren een kleine
200 porties uitgedeeld, waarna het
feest nog even voortgezet kon worden
op het terras.

Seizoensafsluiting

Die vind zaterdag 28 mei plaats. Ook dit jaar is
er door de organisatoren weer gezorgd voor
een spraakmakend programma dat hoge
eisen gaat stellen aan alle mogelijke talenten
en vaardigheden van de deelnemers.
De jeugd start om 12.30 uur en zal tot 16.00
uur bezig zijn met het ‘De bal is rond’ programma. De dames en heren van de senioren
starten vanaf 18.30 uur met een heuse Battle!
Uiteraard is er ook weer voor de inwendige
mens gezorgd: de barbecue staat vanaf 16.00
uur klaar voor iedereen!
Het zal wis en waarachtig geen eitje worden
bij jeugd en senioren, maar met de bekende
onverzettelijkheid van de voetballers is de
klus zeker te klaren. En mocht er nog belangstelling zijn voor de finale van de Champions
League, geen nood die kan op een groot
scherm gevolgd worden.

WDZ Maandag 16 mei
1e SVME - WDZ 0-0

Wilde WDZ de nacompetitie om
degradatie omzeilen, dan moest er
vandaag gewonnen worden. Dat was
ook duidelijk te zien aan de gedrevenheid van de spelers. Van begin af
werd de aanval gezocht, soms echter
te gehaast. Danny Stommen raakte
de lat uit een vrije trap, een schot van
Roy Brassé werd uit de hoek gehaald
door de keeper en even later schoot
dezelfde Roy een afgeweerde bal
over de lat.
In de tweede helft eenzelfde beeld,
maar ook nu werden fraaie kansen
niet verzilverd, de bal werd tegen de
lat gekopt en een aantal voorzetten
vanaf de achterlijn bereikten niet een
WDZ schutter. De thuisploeg werd
steeds gevaarlijker met uitvallen,
omdat WDZ achterin één op één
ging spelen. Vijf minuten voor het
einde leek het pleit beslecht. SVME
kreeg een strafschop, maar de goed
ingeschoten bal caramboleerde vanaf
de binnenkant paal terug in het veld.
Nog enkele laatste fanatieke pogingen konden helaas de felbegeerde
treffer niet meer brengen en zo werd
WDZ veroordeeld tot het spelen
van nacompetitie om degradatie te
ontlopen.

Hugo Meurers
Tandprothetische Parktijk
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld
telefoon: 045-5440873
email ttlhmeurers@interestate.nl

WDZ/Sportclub’25 Jeugd

Succes

De jeugdafdeling van WDZ/Sportclub ’25 heeft het voorjaarsseizoen zeer succesvol afgesloten met een tweetal kampioenschappen en een verdienstelijke tweede plek.

E3

Werd zaterdag 30 april, met nog 2 wedstrijden te spelen op zeer
overtuigende wijze voorjaarskampioen. Alle zes de wedstrijden
werden gewonnen en met 18 punten was de E3 onbereikbaar
geworden voor de concurrentie. Succes voor hen en hun leiders
Roger van der Linden, Michel America en Roger Palmen.

De mannen van de E2 kwamen
ongelukkig achter met 0-1, maar
wonnen de sportieve wedstrijd uiteindelijk dik verdiend met 4-1.
Een compliment voor Sporting
Heerlen is ook op zijn plaats voor de
sportieve houding van zowel spelers,
trainers als ouders!
Felicitaties voor de spelers en de
trainers Roland Lentzen en Lars Wierts.
Staand v.l.n.r.: Michel America, Lenn Copier, Senna America,
Koen Janssen, Maarten Goossens, Tom Souren, Raf Blezer, Sem
Palmen en Roger Palmen.
Zittend v.l.n.r.: Myrthe Ortmans, Guy Grooten, Indy Vijgen en
Gyan Zinken. Op de foto ontbreekt Benjamin Denneberg.

F4

Ze zijn net geen kampioen geworden!
Het was spannend tot op de laatste
dag. Met maar twee punten
achterstand eindigde het team op
een fantastische 2e plek. We mogen
E2
dit absoluut een topprestatie van
Maandagavond 9 mei trad de E2 aan voor een spannende kampioenswedstrijd tegen Sporting Heerlen. Beide ploegen hadden deze geweldige groep en hun leiders
nog geen enkel punt verloren en moesten dus in een rechtstreeks Tom Heltzel en Roger Smeets noemen.
duel de strijd om het kampioenschap gaan beslissen.
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F4: V.l.n.r. Devin Quodbach, Ilya Ozek, Renée
Ritzen, Viggo Heltzel, Thijn Conjaerts, Roger
Smeets (trainer), Finn Ritt, Fedde Lux, Kyra
Nicolaye (trainster), Bente Smeets, Tom
Heltzel (trainer), Joey Hodiamont en Angelica
Clignet.
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Kerkdiensten
parochie
H. Agatha Eys
Zaterdag 21 mei
19.00 uur: Hein Muijrers
(collecte)
Zondag 22 mei
9.45 uur: 1ste Jaardienst
Hub Huveneers
Gest. Jrd. Frans Kramers en
wederzijdse ouders
Maandag 23 mei
19.00 uur: Gest. H. Mis
Guillaume en Bertha Xhonneux
Vrijdag 27 mei
19.00 uur: Afsluiting Mariamaand te Eyserheide
Vertrek vanaf kerk Eys om
18.30 uur
Zaterdag 28 mei
19.00 uur: Jaardienst ouders
Pisters-Custers
Gest. Jrd. Ouders Mullenders-Canisius
Gest. Jrd. Ouders van Wersch-Jeukens
Marieche Lauvenberg en
ouders Lauvenberg-Senden
Leo en Rita Thiessen-Curfs
Zondag 29 mei
SACRAMENTPROCESSIE NAAR PIEPERT VERTREK VANAF KERK 9 UUR
Gest. h. mis ouders Vanwersch-Souren en
familie
Gest. h. mis ter ere van het Allerheiligst
Sacrament (Stg. Lod. XIV)
Lenie Eijkenboom-Schouteten (nms. buurt)
Lena Schreuders-Aarts (collecte)
Joep Schreuders
Sjeng Senden en familie Senden-Lenaerts
Ouders Boon-van Loo en Jos en Marlies
Maandag 30 mei
19.00 uur: Gest. Jrd. Enny en Leo van Loo-Wöltgens
Op maandag- en zaterdagavond
is om 18.45 uur Rozenkransgebed!

50 JAAR
“LOS CATASTROFOS”
Met de voorstelling “VRUIJER, HUU EN MORJE” viert
“Los Catastrofos” haar 50-jarig jubileum op de bühne
van zaal “ de Obelisk” in Vaals.
De titel verraadt de inhoud van het programma:
succesnummers uit het verleden omlijsten het nieuwe
repertoire dat de actualiteit van vandaag bezingt, maar ook
een blik in de toekomst werpt.

Voorverkoop:

••

vakantieappartementen
in Vijlen/Roth

een echtpaar
dat bereid is te poetsen en
vakantiegangers te ontvangen
045-5319521

KORTVERMELD
VAALS: Algemene ledenvergadering

Huurdersvereniging ‘De Hoogste Top’ houdt
dinsdag 31 mei a.s. haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering voor de huurders van de Woningstichting Vaals. Deze vindt plaats in de zaal
van café-restaurant Suisse, Maastrichterlaan 63
en begint om 19.00 uur. Tijdens de vergadering
zullen de heer Lambrichts en mevrouw Winthagen tekst en uitleg geven betreffende de
huurverhoging 2016 en het nieuwe
woningtoewijzingsbeleid van het Ministerie
(passend toewijzen). De agenda is verkrijgbaar op
de vergadering of per e-mail op te vragen bij de
secretaris van de huurdersvereniging Jos Prevoo,
e-mail: prevan@ziggo.nl .

EYS: ZijActief

Iedere maandag in de oneven weken wordt er
gewandeld in Eys en omstreken. De wandeling
duurt 1-1,5 uur en iedereen is welkom om mee te
lopen. Ook honden zijn welkom. Verzamelen om
10 uur op het Kermisplein. De laatste wandeling
in mei is komende maandag de 23e.

SIMPELVELD: Senioren+ wandeling

Elke 1e woensdag van de maand.
Woensdag 1 juni 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 t/m oktober
Volgende week dinsdag 24 mei en 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. Meer info:
Walter Litting 045 – 5443990 en Henk Ghijsen 045 – 5440575.

Voorstellingen:

Z aterdag 18 juni 2016 20:00 uur
Zondag 19 juni 2016 17:00 uur
Zaal open: 1 uur voor voorstelling
Entreeprijs: € 10,-

Grand-café
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Wij zoeken voor onze

Prins Willem
Alexanderplein 1
Vaals
Tel. 043-3060655
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Een vaart in een heteluchtballon

* Gezinsticket voor de
Miljoenenlijn.
* Voor iedereen, die durft,
een ritje met de uitzichtkraan.
De schutterij zorgt voor een kinderschietpaal, zodat de kinderen
ook zelf kunnen schieten.
Na terugkomst op het feestterrein
verzorgt dj Koll de Rabobank
kinder disco
Ook zullen er nog enkele attracties voor de kinderen zijn.
De uitzichtkraan is dan ook
beschikbaar (2 bonnen p.p. of
deelnamebewijs speurtocht).
Om 17.30 uur vindt de prijsuitreiking van de Willem Tell tocht
plaats.

in het kader van

125 jaar St. Henricus
Bocholtzerheide
De jubilerende kruisboogschutterij
heeft met Airtrust Ballooning uit
Kerkrade een overeenkomst
gesloten waardoor u voor een aangepaste prijs een vaart in een
heteluchtballon kunt maken.
Er wordt gevaren met 5 ballonnen,
die in totaliteit plaats bieden aan
maximaal 37 personen.
Er wordt per ballon maar één keer
gevaren. De prijs voor deze ballonvaart bedraagt € 159,50 p. persoon.

Kaarten winnen
Voorafgaand, op zaterdag tijdens
de Hüttenabend met Die Jungen
Zillertaler, zullen er 2 kaarten voor
een vaart met de heteluchtballon en
2 keer 2 kaarten voor de Gaia Zoo
worden verloot. Reservering van een
vaart met de heteluchtballon evenals alle andere entreekaarten kan
digitaal plaatsvinden via de website
www.125jaarhenricus.nl.
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Wilhelm Tell tocht
Op zaterdag 9 juli zal deze wandeltocht van ca. 7 tot 8 km plaatsvinden.
Onderweg moeten opdrachten worden uitgevoerd die betrekking hebben
op de schutterij en de schutterswereld.
Het is een route voor de jeugd van
de basisschool met hun ouders, maar
ook wandelaars en toeristen kunnen
deelnemen.

De voorverkoopadressen voor de
verschillende evenementen zijn
inmiddels ook bekend. Vanaf 18
mei kunnen de entreekaartjes ook
“gewoon” gekocht worden bij:
Plus Tossings Bocholtz, contant en
met pin, Sigarenmagazijn Laval
Bocholtz en Foto Kaldenbach
Simpelveld, alleen contant.
Uiteraard kunt u ook nog steeds
alle kaarten digitaal bestellen.

Op de basisschool zal een Wilhelm Tell
lespakket worden aangeboden, dit om
het geheel cultureel te onderbouwen.
Uit dit pakket zullen dan ook onderweg vragen/opdrachten gesteld worden. Men kan de wandeling starten
tussen 12 en 14 uur.
Ongeveer halverwege, zal een rustplaats zijn waar de deelnemers een
stuk vlaai of een ijsje kunnen eten.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 p.p.
inclusief 1 stuk vlaai of een ijsje.
De te winnen prijzen zijn:
* ballonvlucht voor kind
+ begeleider.
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Feestweekend
bij RKSVB
Ubachsberg
Vrijdag 27 mei neemt het huidige

Miniveldtoernooi - Kowsjiesse
en Feestavond

eerste elftal van RKSVB het op tegen
het kampioenselftal van RSKVB van
2006. De matadoren van destijds zijn
al een aantal maanden in training en
op een streng dieet om weerstand
te kunnen bieden tegen het huidige
vlaggenschip van Gen Berg. De wedstrijd start om 19.30 uur en uiteraard
is er na ruimte voor het vragen van
een handtekening aan de spelers en
voor een hapje, drankje en dansje.

Zaterdag 28 mei staat de wedstrijd
RKSVB 1 tegen Roda JC All Stars op
het programma. Onder andere Sieb
Dijkstra, Ger Senden, Mark Luijpers,
Pierre Blättler, Kevin van Dessel,
Michel Haan, Frits Nöllgen, Regilio
Vrede en Mads Junker zullen acte
de presence geven. Om 17.00 uur is
er ruimte voor het vragen van een
handtekening of het maken van een
foto met de oud-sterren van Roda JC.
De wedstrijd begint om 18.00 uur en
na het laatste fluitsignaal is er wederom gelegenheid tot het nuttigen van
een drankje en/of hapje.

Rood Groen LVC’01 bestaat nu exact
15 jaar. Om te beginnen is er zaterdag
28 mei een miniveld-toernooiop 28
mei, waarbij iedereen kan deelnemen.
Of het nu leden van een voetbalclub
zijn of van de carnavalsvereniging, de
schutterij of de harmonie. Lid of geen
lid, iedereen is welkom.

daarna het Kowsjiesse met loterij!
Dan wordt de koe op het hoofdveld
losgelaten.
Het veld wordt in vakken verdeelt
overeenkomend met de verkochte
loten.

voetbalkunsten

Daar waar de koe schijt valt letterlijk

Prijzenfestijn

Er zal gespeeld worden in een recreatieve poule en een prestatieve poule.
Inschrijven kan via het mailadres
euregiocup@outlook.com .
De hoofdprijs is euro 250,-.
Bijna traditioneel organiseert men

Miniveldtoermooi,
zoals dat bij Rood-Groen LVC
wordt gespeeld.

Maar dat is nog niet alles. Er zijn nog
21 troostprijzen die middels loting
zullen vallen. De 2de prijs is € 250,en er zijn 4 cadeaubonnen t.w.v.
€ 50,–, 6 Boodschappenpakketten
t.w.v. € 30,- en 10 eetbonnen t.w.v.
€ 10,- Al met al de moeite waard
een lot a 5,- euro te kopen bij één
van de leden of via de website www.
roodgroenlvc01.nl.

Feestavond
de hoofdprijs
van maar liefst
1.000,- euro.

Tenslotte de jaarlijkse seizoensafsluiting met DJ en BBQ en is ’s avonds
de Champions League finale te zien
op (grote) schermen in de kantine.
Voor meer informatie over deze dag
kan men de site
www.roodgroenlvc01.nl raadplegen!

Grote Rommelmarkt /
Braderie Lückerheide Op 19 juni

organiseert verpleeghuis Lückerheide weer de jaarlijkse rommelmarkt / Braderie, De kosten van een stand zijn € 20, zonder zeil
en de kosten voor een stand all-in zijn: € 35,- (klemmen, zeil en
10 euro borg) aanmelden kan via:
gidiongulpers@mgzl.nl of 045 - 545 69 44

Live muziek
De rommelmarkt begint om 09.00
uur en dan gaan ook pas de poorten open.
Deze gezellig braderie gaat duren
tot 16.00 uur.
Tijdens de markt is er live muziek
en een terras waar u heerlijk iets
kunt eten en drinken.
In de ochtend bent u van harte
welkom om een kop koffie en een
heerlijk broodje te nuttigen, aan
de kinderen is ook gedacht, er
is een springkussen en nog veel
meer
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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

