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Twee mannenkoren en een harmonieorkest:

3e Zomermarkt in Bocholtz EEN MUZIKALE ONTMOETING
Zondag 5 juni organiseert de Stichting Bocholtz Promotion deze.
Verenigingen kunnen zich op deze markt presenteren. Dit jaar maken o.a.
G.V. Wilhelmina en de Swobs hiervan gebruik. Tevens is er ruimte voor
streekproducten. Zo staat o.a. de fanshop van Roda op de markt en
presenteert Domaine Salamander uit Eys Limburgse wijn. De plaatselijke
ondernemers hebben uiteraard hun eigen platform en de plaatselijke horeca
zorgt voor muziek en vergrote terrassen. Ook aan de kinderen is gedacht.

Wat boffen we toch dat we in (of vlakbij) Bocholtz wonen! Want op zaterdag
4 juni kunnen we in de Harmoniezaal alwéér terecht voor een schitterend
concert. Deze keer vindt er een muzikale ontmoeting plaats tussen twee
koren en een orkest. Om precies te zijn tussen de mannenkoren David
(Simpelveld), Lauwerkrans (Mechelen) en de
Koninklijke Philharmonie Bocholtz.

Muziek en zang

Dan weer om beurten, dan weer gezamenlijk brengen zij een aantal prachtige stukken ten gehore. De mannenkoren onder leiding van Jean Lardinois
zingen onder andere werken van Grieg, Bizet en Tsjaikovski,
alsook een drietal vrolijke marsen.
De Koninklijke Philharmonie Bocholtz onder leiding van Matty Cillissen
speelt de meest flitsende werken uit haar huidige repertoire, waaronder
twee slavische dansen van Dvorak en de swingende Festive Ouverture
van D. Sjostakovitsj.

Gezamenlijk

brengen koren en orkest onder andere het gevoelige Benedictus van
K. Jenkins, maar ook kunt u met z’n allen meegalmen met het bekende
Slavenkoor (uit de opera Nabucco) van Verdi, en met het minder beroemde,
maar minstens zo indrukwekkende Bandietenkoor.
Graag verwelkomt men u a.s. zaterdag om 19 uur in de Harmoniezaal.
De entree is een Vrije Gave, dus ook daarvoor hoeft u het niet te laten.

Verder in

GV Wilhelmina tijdens een optreden
op de zomermarkt. Foto Leo Franzen.

TROEF

Er staat een springkussen waarop men
zich heerlijk kan uitleven.
Als het weer meewerkt, belooft het
een toffe dag te worden in Bocholtz.
De markt opent om 11 uur.
Na sluiting om 17 uur blijven de
terrassen nog open en wordt het
verkeer nog een tijd omgeleid.
Afgesloten zijn de Wilhelminastraat en
de Doctor Nolensstraat.
Vanuit de Beatrixstraat en de
Kerkstraat kan men niet doorrijden
naar de Wilhelminastraat. De Pastoor
Neujeanstraat is in beide richtingen
open. Verkeersregelaars helpen u bij
de passage op het smalste deel.
Ook het busvervoer kiest deze route.
Graag wenst men bezoekers en
standhouders een hele fijne dag!
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Mannenkoor Lauwerkrans uit Mechelen
dat zaterdag optreedt in de Harmoniezaal Bocholtz.

Lenteconcert
Mandoline & Gitaarorkest
Alpenklank
Lemiers
Op 5 juni om 19.30 uur in zaal Oud Lemiers. Het beloofd een mooi en
sprankelend programma te worden. Wekenlang wanen de muzikanten zich
reeds in tropische temperaturen tijdens de repetities met de klanken die de
gekozen muziekwerken met zich meebrengen. Morenita do Brasil en Danza
Cubana zijn zomaar enkele titels.
Lees verder op pagina 3

Zondag 5 juni
Zomermarkt in Bocholtz
Volg ons op Facebook of via onze website www.weekbladtroef.nl

HUISARTSEN

AGENDA

Voor Bocholtz-SimpelveldUbachsberg-Vaals

Zaterdag 4 juni

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)
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Twee mannenkoren
en een harmonieorkest:
Een muzikale ontmoeting
Om 19 uur in Harmoniezaal Bocholtz (zie ook
artikel).

Pure muziek van Pyure
in Theater De Klimboom
Aanvang om 20 uur, theater De Klimboom Dr.
Ottenstraat 46 Simpelveld (zie ook artikel).

Zondag 5 juni
3e Zomermarkt in Bocholtz

Woensdag 8 juni
Inloopdagen Mantelzorgers Juni
Thema Innovatie in de zorg. van 10 -12 uur, In de
Rode Beuk, Kloosterstraat 57 Simpelveld (zie ook
artikel).

Zaterdag 11 juni
De jeugd van tegenwoordig
Spectaculaire avond in de Klimboom Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld
Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Maandag 13 juni
ZijActief High Tea

Aanvang: 19 uur in Cafe Sport, Grachtstraat 1a Eys.
Zaal open om 18.30 uur (zie ook Kortvermeld).

In de Wilhelminastraat en Doctor Nolensstraat.
De markt opent 11.00 uur (zie ook artikel).

Lenteconcert Mandoline & Gitaarorkest
Alpenklank
Lemiers om 19.30 uur in zaal Oud Lemiers (zie
ook artikel).

IVN natuurfietstocht
Start/eindpunt: Markt Simpelveld. Vertrek: 10uur.
Lengte parcours : ca 30 km
(zie ook Kortvermeld).

Maandag 6 juni

Amnesty in actie tegen dreigende doodstraf
Schrijfgroep avond begint om 19.30 uur in
winkel van Interart, Nieuwe Gaasstraat 1 in
Simpelveld (zie ook artikel).

OUD PAPIER
algemeen: Onder oud papier wordt niet verstaan
behang of de kartonnen(tetra) flessen van melk,
frisdrank, pudding en yoghurt. Ook geen verpakkingsmatriaal als piepschuim en plastic mag
meegenomen worden. Bundel het papier of doe
het in kartonnen dozen en dus niet in houten
kistjes of plastic zakken.
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 7 juni wordt het oude papier in Wahl- en
Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17 uur, goed
gebundeld, aan de kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.

HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.
Vrijdag 3 juni vanaf 18 uur gebundeld langs
de kant van de weg plaatsen.

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 .

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 9 juni:
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.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed
zetten.

SIMPELVELD:
2e dinsdag van de maand Dinsdag 14 juni
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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Lenteconcert Lemiers
Ook bekende melodieën uit het oosten
van Europa staan op het programma zoals
de Kalinka. U merkt het misschien al,..
het thema voor het concert is dansen.
Daarbij mag natuurlijk ook de CanCan niet
ontbreken. Voor de leerlingen is speciaal
nog een werk op het programma gezet,
eveneens in het thema dansen, waarbij
ook zij al aan het publiek kunnen laten
horen, wat zij na een jaartje les al geleerd
hebben.

Gasten
Als gastvereniging mag Harmonie
St. Martinus uit Vijlen begroet worden.
Zij zijn druk in de voorbereidingen van
het Millenniumconcert welke op 23 juli in
de Koel in Vijlen plaatsvind. Op het
lenteconcert van Mandoline en
Gitaarorkest kunt u alvast een voorproefje
krijgen van het programma. Heel herkenbare melodieën zullen de revue passeren.
Denk aan werken van Ennio Morricone
en the Sound of Music.
Kortom, dit Lenteconcert mag u niet aan u
voorbij laten gaan. Tot zondag in Café Zaal
Oud Lemiers, aan de Rijksweg. Er is geen
entree, een vrije gave is welkom.

Kom ook bankieren
bij de meest
klantgerichte bank

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%

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
Zelfstandig Adviseurs van RegioBank helpen u bij het overstappen.

Bóchezer Jóng
Omroep
bij koning
Willem Alexander Krijtland
Rick Honings is universitair
docent moderne Nederlandse

Rick Honings in gesprek met koning Willem Alexander.
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letterkunde en voorzitter van de
opleiding Dutch Studies aan de
Universiteit Leiden. Zijn onderzoek
richt zich voornamelijk op de
literatuur van de 19 de eeuw.
Rick schreef al meerdere boeken
en momenteel is hij bezig met de
biografie van de bekende Belgische
Herman Brusselmans.
Op 20 mei vierde de universiteit het
250 jarig bestaan van de
maatschappij der Letterkunde
waarvan koning Willem Alexander
beschermheer is.

Watermolens, jong zijn en kunst
Deze week start de uitzending met een reeks
bijzondere afleveringen van Koetsje durch ’t
Krijtland over watermolens in deze regio.
Daarna is er weer het praatprogramma De Tafel.
Hierin wordt dit keer gediscussieerd over hoe
het is om jong te zijn in het Heuvelland.
Tot een nieuwe aflevering van ’t Affiche met
daarin een terugblik kunstevenement
De Poorten van Reijmerstok.
Deze tv-uitzending start donderdag 26 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 .
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De Sjutse van de Bôcheserhei
125 joar jonk!
De kruisboogschutterij van
de Bocholtzerheide (officieel
K.E. Kruisboogschutterij Sint
Henricus Bocholtzerheide 1891)
bestaat dit jaar 125 jaar. Van 8
t/m 11 juli staat er een feestpaviljoen op de Bocholtzerheide,
naast de “sjutsewei”.
De zondag staat in het teken van
de schutterij. Begonnen wordt
’s morgens met het ereschieten,
om 13.30 uur gevolgd door de
optocht. De aanwezige schutZondagmiddag: de Eiserbach Muzikanten
terijen zullen vervolgens een
schietwedstrijd houden, terwijl
Van 18.00 tot 20.00 uur is de
de deelnemers aan de ballonreceptie van de jubilerende
vaart hun luchtdoop in een
vereniging.
heteluchtballon zullen krijgen.

Offe Sjutse Weiefes

Vanaf 15 uur zullen achtereenvolgens de Eiserbach Muzikanten,
Duo Kwetsjkuul en de
Keidorfmusikanten u muzikaal
vermaken. Zij zullen u, tijdens het
Offe Sjutse Weiefes, tot in de late
uurtjes voorzien van gezellige
muziek.
Zondagavond
de Keidorfmusikanten

De jeugd
van
tegenwoordig

Wilt u zien wat de jeugd van
tegenwoordig meer kan dan alleen
maar appen, gamen, rondhangen,
slapen en ‘’studeren’’.
Kom dan zaterdag 11 juni naar de
Klimboom Dr. Ottenstraat 46 in
Simpelveld!

Spectaculaire avond
Op die dag organiseren Danique
Paffen en Zoë Crutzen een spectaculaire avond vol met
muziek, cabaret en dans. Er treden
een twintigtal (uiteraard jeugdige) artiesten voor u op, allemaal
afkomstig uit Bocholtz, Simpelveld
en omstreken.
Aanvang van deze avond is 20
uur. U zult onder de indruk zijn
van de “jeugd van tegenwoordig”!
De kaarten kosten € 7,50 en zijn
verkrijgbaar bij haarstudio Danju
Baneheiderweg 19 in Bocholtz en
via 06-55.95.45.25 of
info@puurweijersenweijers.nl .

Sjlagerkonkoer 2016
in Ubachsberg

Standhouders gezocht
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
De rommelmarkt begint om 9 uur vanaf dan gaan ook pas de poorten open.
Deze gezellig braderie zal duren tot 16 uur en ij die tussentijd is er ook 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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Met de klanken van de
carnavalssjlagers van vorig jaar nog
vers in het gehoor , is men in
Ubachsberg al druk bezig met de
voorbereidingen voor het komende
carnavalsseizoen.
Stichting Leedjeskonkoer GenBerg
organiseert dit jaar na het geweldig
succes van afgelopen jaren voor
de 7e keer hun Leedjeskonkoer op
Ubachsberg.
Het konkoer vindt dit jaar plaats op
zaterdag 19 november 2016.
Bent u inwoner van Ubachsberg of
daar geboren en heeft u interesse om
deel te nemen aan dit konkoer.
Meld u dan aan voor 10 juni a.s.
via 06 – 22. 3.6 .37. 45
Email : sjlagerkonkoergenberg@
online.nl

Danique Paffen tijdens een
optreden bij de jeugd van
tegenwoordig
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“Geweldige Tocht” Nog eens ?
Zondag 22 mei de alweer 18e J &J
tocht naar Houthem en Meerssen.

Hoogtepunten
In Chateau St. Gerlach als verrassing
een rondleiding door niemand minder dan Camille Oostwegel himself.
Koffie/thee in de mooiste ruimte die
er was n.l. de spiegelzaal met in een
spiegel nog een kogelgat uit de oorlog, dat er natuurlijk is blijven zitten
en dat nog is voorgekomen in een
film waar Bocholtzer filmster Joes
Brauers in gespeeld heeft.
Daarna Meerssen met o.a. de kerk
die bekend schilder/ glaskunstenaar
Charles Eyck helemaal heeft voorzien
van schilder - beeldhouwwerk en
glas in loodramen. Via het Proosdijpark met zijn Romeinse villa en
de Gloriette (verhoogd theehuis,
zie foto) naar de prachtige basiliek.
Er had eigenlijk nog een kleine
monumentenroute door Meerssen
moeten plaatsvinden, maar door het
regenachtige weer,
kwam het daar niet van.
Tenslotte heerlijk gegeten in
restaurant Het verdrag 870.

Waar vandaan?
Verschillende deelnemers hebben
me gevraagd waar dat vandaan
komt. Ondanks een grote glasplaat
bij de ingang kwamen we er “noch
jenge schlauw va” Heb het opgezocht
maar is nog erg ingewikkeld. In het
kort komt het hierop neer dat het
Karolingische Middenrijk van

Lotharius I, oudste zoon van de in
840 overleden Lodewijk de Vrome, hierbij verdeeld werd in een
West-Frankisch- en Oost-Frankische
Rijk. De grens werd gevormd door
de Maas, Ourthe, Moezel Saône en
Rhône.

Nog eens?
Ik heb wel wat mensen die dit ook
willen doen, maar daarvoor moet u
zich toch bij mij opnieuw opgeven
en let wel , we hebben vanwege de
bus toch minstens 50 mensen nodig
of de tocht moet duurder worden
(de bus kost namelijk evenveel of we
nu met 20 of 50 mensen gaan)
U kunt zich toch opgeven, kijken we
hoever we komen. Wel graag z.s.m.
bij mij via 045-5443567 of per mail
naar franzen.leo@gmail.com.
Geef ook op wanneer u niet kunt,
ik wil me wel aanpassen
Leo Franzen

Amnesty in actie tegen
dreigende doodstraf

Maandag 6 juni komt de schrijfgroep van Amnesty International in de gemeente Simpelveld in actie tegen de doodstraf van de Egyptische fotojournalist Mahmoud Abu Zeid. Hij werd in augustus 2013 opgepakt.
Hij fotografeerde op dat moment het harde optreden van
veiligheidstroepen tegen aanhangers van de afgezette president Morsi.

Crimineel

Mahmoud wordt beschuldigd van onder meer ‘moord’ en ‘lidmaatschap van
een criminele bende’. Dit zijn verzonnen aanklachten waarvoor hij de doodstraf kan krijgen. Mahmoud wacht inmiddels al meer dan 950 dagen op
zijn proces terwijl het Egyptische recht dit helemaal niet toestaat. Amnesty
beschouwt hem als gewetensgevangene en vraagt in een wereldwijde
campagne de Egyptische autoriteiten om zijn onmiddellijke vrijlating.

Waar

De avond begint om 19.30 uur in de winkel van Interart, Nieuwe Gaasstraat
1 in Simpelveld. Iedereen die begaan is met Mahmoud is welkom op deze
schrijfavond. Voorbeeldbrieven liggen klaar. Voor nadere info: 045- 544 54 19.
Zondag 22 mei bij de Gloriette (verhoogd theehuis) in het Proosdijpark
Meerssen.

EYS: ZijActief High Tea
Die is er maandag 13 juni voor leden
en niet-leden. Er worden door een
aantal leden allerlei lekkere hapjes
gemaakt waaronder een soepje,
salades en sandwiches. Leden betalen €8 en niet-leden €10, inclusief
koffie en thee. De officiële opgave
is afgelopen maandag geëindigt,
maar u kunt het alsnog proberen bij
Willy Spierts 043-4512380. Betalen
bij opgave. Aanvang: 19 uur in Cafe
Sport, Grachtstraat 1a. Zaal open om
18.30 uur.
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Inloopdagen
Mantelzorgers
Juni
Dit keer met als thema Innovatie in
de zorg. Een medewerker van “Het
nieuwe zorgen” komt uitleg geven
over de mogelijkheden. Nadat het
thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking tot
mantelzorg gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een
zieke of hulpbehoevende (thuis of in

een verzorgingshuis) dan
bent u van harte welkom!
Aanmelden niet nodig.
Deelname, koffie en thee
zijn gratis.
Kijk voor meer info
op www.mantelzorgparkstad.nl bel 0452114000 of mail info@
mantelzorgparkstad.nl .
Simpelveld: Woensdag
8 juni en verder elke
tweede woensdag van de
maand van 10 -12 uur,
In de Rode Beuk,
Kloosterstraat 57.
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Summer Deals
Verte zonneglazen vanaf € 50,- per paar

€50,-

Multifocale zonneglazen vanaf € 150,- per paar
Vele kleuren mogelijk.

€99,-

ESPRIT zonnebril op sterkte vanaf € 99,Multifocaal € 100,- extra.

Zonnebril van Armani of Ray Ban

€139,- op sterkte compleet voor € 139,-

Pyure zaterdag in De Klimboom.

Pure muziek van Pyure
in Theater De Klimboom

Zangeres Marieke van der Leijé en muzikale duizendpoot Jos van Rens
vormen samen sinds 2015 het duo Pyure.
Samen zijn ze uitgegroeid tot een muzikale eenheid.
Hun bekendheid is versterkt door 3 studio-opname, 3 fotoclips en een
theateragenda met meer dan 30 optredens. Zoals de naam al verraadt
kunt u genieten van pure muziek en zang in volledige harmonie.
Wat u mag verwachten is luistermuziek ten voeten uit. Kijk gerust eens
op www.pyure.me Laat u aangenaam verrassen op zaterdagavond 4 juni
om 20 uur in theater De Klimboom te Simpelveld.
De entree bedraagt € 7,50. Reserveren kan telefonisch via
06-55.95.45.25 of info@puurweijersenweijers.nl

€289,-

Beeldschermbril compleet inclusief montuur
voorzien van ontspiegelde Hoya workstyle
maatwerkglazen nu € 289,-

* De aanbiedingen zijn geldig tot 1 september 2016, niet i.c.m. andere acties.

Bij sommige zorgverzekeraars worden ook uw zonneglazen op sterkte
vergoed. Wij declareren rechtstreeks voor u. Vraag naar uw mogelijkheden.
KLOOSTERSTRAAT 2 • 6369 AD SIMPELVELD • WWW.MOONENOPTIEK.NL

Verkes i noeëd 2
Kiloknallere

Kodes

Óp eier ken me d’r sjtèmpel mit kodes 0-1-2 of 3 vinge. Um mit ’t bètste
te beginne: 0 Is e biologisj ei, die
kippe krient dito voer en hant binne
en boete väöl plaatsj. 1 Is va kippe
die boete vreej kenne róndlope. 2 Is
va kippe die binne róndsjarrele en
noeëts boete kómme. 3 Is va kippe
die joamer genóg nog ummer i kurf
ópgesjloate zitte en dök genóg gee
daaglit zient. ’t Bètste zunt eier mit
“Beter Leven” keurmerk. Natuurlik
zunt die eier en ’t vleesj gèt prieziger,
meh waal deet me da get vur de diere die mieëstal toch meh e kót leëve
hant. Doa kunt beej dat d’r sjmaak
beëter is. ’t Keurmerk “Beter Leven”
kunt vanoet de Dierebesjerming.
Egelik ken me beëter ins ing kier
dökker vleesj uvversjlon en doanoa e
‘gód’ sjtuksjke vleesj gelde.
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Beej de zoegeneumde kiloknallers
wit me egelik nog nit ins woa ’t
vleesj vandaan kunt. Misjie waal,
misjie nit va ege land. Logisj bedaat,
zow me veróngersjtelle dat d’r
boer beej ha mótte laege. Umdat
de boere huuj-tse-daags ’t toch al
nit gemekkelig hant durch d’r (te)
nere milkpries, geet de kwaliteit van
dat vleesj, vur dae pries, natuurlik
hingeroet. En de diere zitte beejgenee gepeësjt in väöl te kling hokker
zoedat ze binne kótte tsiet zoeväöl
wie meugelik kilo’s beejkomme. Diereleed pur sang! Miljoeëne kuuksjkes
weëde giddes joar vergaast umdat ’t
haentjes zunt en ging henne. Vrugger woar inge hoave of ganse haan
hieël normaal. Ópins moeët ‘t ‘plofkip‘ zieë, erm diere. Alling al ’t idee:
nit a te beveële. Gelukkig moag dat
binnekót nit mieë. Väöl vleesj eëte
hilt óch i dat väöl land nuuedig is um
mais en anger vieëvoer te verbowwe. Óp die velder ken beveurbeeld
óch terf vur broeëd of e anger gewas
verbowd weëde.

Dialektsjriever
Will Kohnen Lemieësj
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ALGEMEEN IVN natuurfietstocht
Zondag 5 juni organiseren de IVN afdelingen Simpelveld/Bocholtz
en Eys een gevarieerde natuurfietstocht in het Grensland.
Thema: Langs oude wegen in de beekdalen van de Wildbach en de
Selzerbeek. Start/eindpunt: Markt Simpelveld
Vertrek: 10uur. Lengte parcours : ca 30 km.
Overwegend vlak parcours met weinig steile hellingen. Gefietst wordt in een rustig
tempo en onderweg zijn wat vertelmomenten.
Traject: Simpelveld – Bocholtz (kerk 10.15 u.) – Vetschau– Laurensberg-Seffent – Vaals
(pauze) Vaals – Vijlen – Nijswiller – Baneheide – Simpelveld.
Iedereen , ook niet leden kunnen gratis aan deze landschappelijke en
cultuurhistorische tocht deelnemen. Neem ook wat proviand mee voor onderweg.
Deelname is voor eigen risico!
Info: Natuurgids Henk Ghijsen 045-5440575 of 06-25.27.73.60

Hair Care
& M o re
Dé mobiele kappersdienst in Bocholtz
bij u aan huis
Heren knippen
Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen € 11,50 !!

Angelique Hanssen 06-136 76 031
Vrijwilligersvacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:

Samen met jongeren
Altijd al in een jongerencentrum
willen werken? Ze hebben je hulp
hard nodig.

Museum Vaals is op zoek
naar baliemedewerkers.
Fietsersbond Limburg
is op zoek naar fietsrouteplanners voor het in kaart brengen van
hun woonomgeving.
Heeft u een voor een ander?

AED/reanimatienetwerk Vaals zoekt vrijwilligers.
“Stille Armoede”
Is op zoek naar vrijwilligers die willen meedenken en -helpen om
nieuwe acties op te zetten.
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

Wilhelmina Sangers Cultuurprijs
voor St. Joseph Bocholtz
Op zondag 15 mei jl. kreeg voorzitter Wim
Possen van het Bocholtzer koor, één van de
zes genomineerde verenigingen, uit handen
van voorzitter Harrie Smeets, deken van
Venray, de Cultuurprijs 2016 uitgereikt in het
feestelijk versierde Theehuis in het Odapark
Venray. Dit onder het toeziend oog van
Burgemeester Hans Gilissen van Venray, oud
burgemeester van Beegden Mw. M.T.P. Hofman-Ruijters, deken René Maessen van Thorn
en A.G.M. Claessens, secretaris-penningmeester van de stichting

Verenigingen.
Omdat het koor in 2015 het unieke 150-jarig
bestaan vierde en het bestuur van de stichting
constateerde dat het koor aan (bijna) alle criteria
voldoet, werd deze eervolle prijs aan het koor
toegekend.

Historie
Wilhelmina Sangers was directrice van de
huishoudschool in Venray en een bekende
persoonlijkheid in het Noord-Limburgse. Zij
overleed in 1990 op 92-jarige leeftijd en stelde
haar niet geringe nalatenschap ter beschikking aan culturele, kerkelijke en jeugd-gerelateerde doeleinden. Later zijn daar nog enkele
criteria bijgekomen: ingebed zijn in de plaatselijke gemeenschap, ook georiënteerd zijn
op senioren of mensen met een beperking
en, als het verenigingen betreft, dient men
zich duidelijk te onderscheiden van andere
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Wim Possen voorzitter St. Joseph bekijkt de
oorkonde behorende bij de Wilhelmina Sangers prijs.

Troef
de
voordeligste
in
kleur
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RKSVB Ubachsberg nieuws
D1 wint KNVB beker
Naast de reguliere competitie, waar de het combintieteam met Voerendaal uitkomt in de hoofdklasse,
werd er ook gestreden voor de KNVB beker. Door diverse wedstrijden te winnen werd de finale bereikt
waar Meerssen D1 de tegenstander was. Deze werd op 14 mei in een spannende clash met 3-1 verslagen
waarmee de KNVB beker voor de regio gewonnen werd. Een erg knappe prestatie. Zondag 5 juni a.s.
speelt de D1 in Schijndel tegen de winnaars van andere regio’s waar weer gestreden wordt om de KNVB
district beker. Mocht deze ook gewonnen worden dan zal er nog gestreden moeten worden om de
landelijke KNVB beker te veroveren.

9 jarig natuurtalent
De bekerwinnaars van de D1 combinatie met de beker. V.l.n.r. Gino Admiraal - Stef Kerckhoffs - Luuk
Leenders - Pieke Hengst - Kars Laeven - Jurre Driessen - Freek Pieters - Quinten Vierveijzer (met beker)
- Lars Smeets - Cas Starmans - Ronan Pluijmen -Jochum Hamers en Tim Sorman. Achter hen de trainers/leiders Wilfried Hamers, Piet Laeven en rechts naast de groep Rik Hermans.

Isa Vleugels, 9 jaar en dan al zo
presteren.

B1 Kampioen !!!
Dat werden ze zaterdag 7 mei Het combinatieteam had op deze dag zelf géén wedstrijd.
Mede door de onverwachte nederlaag van de nummer 2 in het klassement (Minor) thuis tegen de
nummer laatst, bleef B1 onaantastbaar op de 1e plaats staan en is hierdoor de terechte kampioen.
De spelers hadden voor aanvang van de competitie een duidelijke doelstelling voor ogen, alle
neuzen in dezelfde richting, goed trainen, hard werken voor elkaar en alleen het kampioenschap telt!
Dit heeft het team kunnen waar maken met 6 mooie overwinningen en 1 gelijkspel. B1, spelers en
trainers worden medio juni gehuldigd worden.

Tijdens de districtswedstrijd Turnen Dames in
Asten van het district Zuid (Zeeland, Brabant,
Limburg) van de KNGU heeft Isa Vleugels van
Werk Naar Krachten Simpelveld geschiedenis
geschreven voor de vereniging. Zij behaalde
een 5e plaats op deze wedstrijd door prachtige
oefeningen te turnen. Dit belooft wat voor de
toekomst, want Isa is pas 9 jaar !! en turnt pas
2½ jaar !!
Werk Naar Krachten is enorm trots op Isa en
haar leiding: Jacqueline Hoek, Fieny van der
Weerden en Esther Meijers.
De B1 kampioenen V.l.n.r. staand: Freek Kamps, Koen Kerckhoffs, Rossi Emonts, Jesse Aalders,
Pepijn Linssen , Maurice Smeets, Sander Smeets en Robert Vluggen
Middelste rij: Simon Klinkenberg, Max Ortmans, Luc Kamps, Rens Buitenkamp, Stijn Gouverne en
Jasper Vluggen
Voorste rij zittend / liggend: Rick Smeets, Max Collaris en Bas Knols.
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District
Op 11 juni vindt de 2e districtswedstrijd plaats;
deze wordt gehouden in Panningen en hiervoor
zijn 2 turnsters van Werk Naar Krachten
geselecteerd: Anneke Hoek en Sanne Lenssen.
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Kerkdiensten
parochie
H. Agatha Eys
Zaterdag 4 juni
19.00 uur: Jaardienst ouders
Muyrers – Groenemeijer,
zonen en schoondochter
Hein Muijrers (nms. buurt)
Uit dankbaarheid
Ouders van Loo - Bolton
Zondag 5 juni
9.45 uur: Maria Vanwersch –
Mannens (collecte)
Maandag 6 juni
19.00 uur: Jos Huppertz-Vaessen
Zaterdag 11 juni
19.00 uur:
Jaardienst Jacob van de
Weijer
Jaardienst Hub en Netta
Huynen - Canisius
Desirée Cox-Coemans (nms.
buurt)
Zondag 12 juni 9.45 uur:
Jaardienst Tiny en Joep Franken-Lauvenberg en dochter Ans. Gest. Jrd. May en Johan
Loomans-Lauvenberg.
T.g.v. het 70 jarig bestaan van het kinderkoor en
35 jaar dirigentschap Alf Franken.
Maandag 13 juni 19.00 uur:
Gest. H. Mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Vrijdag 17 juni 19.00 uur:
H.Vormsel te Wittem door Vicaris Storcken.

Hub Philippens na
zijn benoeming
tot beschermheer
Harmonie Eys:
“Nog meer samenwerking met het
verenigingsleven in Eys is wenselijk
en noodzakelijk. De samenwerking
met andere verenigingen in Eys is
cruciaal!” Zo maar een citaat uit het
interview met oud Hoof der school
Hub Philippens (77) die dinsdag 10
mei de zevende St. Agathabeschermheer werd. Een lange
ovatie onderstreepte de algemene
instemming van de in groten getale
opgekomen Agatha-familie.
Niet minder dan 14 jaar bleef bij
Harmonie St. Agatha in Eys de erefunctie van beschermheer oningevuld. In het verleden waren illustere
voorgangers als Mr. Dr. Frowein,
president-directeur van de
Nederlandse Staatsmijnen, tenor
Tom Brand, agrariër Jos van der Linden, bouwondernemer Gène Derksen en het ondernemersechtpaar
Wim en Marlies Kempers-Morsinkhof in die functie achter de schermen actief.

voorzitter van De Vrienden van De Harmonie, lid van de sponsorcommissie en in 2015, toen de zoektocht naar meer bestuurskader
stokte, ook adviseur van het bestuur.
Hij geldt nog steeds als harmonie-man pur sang, die het wel en wee
van het korps aan het hart gaat en daar met anderen een draai
aan blijft geven. Een boegbeeld met recht van spreken!
En met een staat van dienst waar je U tegen zegt.
(vanwege plaatsgebrek door de redactie ingekort, met instemming
van de schrijver) Jef Bonten

Historie

Zo was vader Jos ruim 30 jaar in de
era rond de legendarische dirigent
Sjo Weijers voorzitter van het korps.
Hub zelf werd al in 1948 lid, eerst
op cor (hoorn), en later -als klaroenblazer bij de Limburgse Jagers in
Venlo opgemerkt door dirigent Sjo
Weijers- overgestapt op trompet.
Daarna was hij van 1973 tot 2008
méér dan 35 jaar voorzitter. Bij zijn
afscheid in 2008 werd hij meteen tot
erevoorzitter benoemd. Philippens
kon het echter niet laten, werd later

Hub Philippens 7e beschermheer Harmonie St. Agatha Eys.
Foto Jef Bonten

Inschrijving open voor
25+ en 50+ toernooi.
Het toernooi van de Simpelveldse
tennisvereniging is bedoeld voor alle
tennissers uit de regio.
Ook dit jaar kan men de strijd aangaan in
zowel de heren- en damesdubbel
als in de mix categorie.
Dit jaar zal vindt het plaats van 27 juni t/m
3 juli. De winnaars worden verblijd met een
mooie cadeaubon van Ivo’s Sportshop en Jules,
jeans + more uit Simpelveld.
Een week boordevol tennisplezier,
maar er is natuurlijk meer.
Elke avond kunt u genieten van een
zelfgemaakt gerecht door onze topkok.
Er is wederom een leuke tombola voor
iedereen die aanwezig is,
na de prijsuitreiking op zondag is er een
exclusieve tombola voor alle deelnemers.
Inschrijven voor het toernooi is vanaf nu
mogelijk, geef u op met de tennispartner via
www.toernooi.nl
of via wedstrijd@tvsimpelveld.nl

Pagina 9

Nr. 22 2 juni 2016

WDZ info
Sponsoravond

Maandag 23 mei vond de jaarlijkse sponsoravond plaats
in het clubgebouw. De gasten werden ontvangen
met een kopje koffie en een lekker stukje vlaai.
Roger Wetzels opende de avond en kondigde als eerste
spreker Wil Sijstermans, directeur van RD4, aan.

Meer dan afval
Op een bijzonder vlotte manier leidde Sijstermans de gasten door de wereld
van RD4, een bedrijf dat zich met veel meer bezig houdt dan met het ophalen
van afval. Op het gebied van recycling van afval en hergebruik van kleding,
meubels en elektronica in het kader van een duurzame samenleving wordt
steeds naar nieuwe wegen gezocht met de blik duidelijk gericht op de
toekomst.

Coach jong Roda
Na de pauze was de beurt aan de tweede spreker, Eric van der Luer.
Deze ging kort in op zijn lange carrière in het voetbal, maar de nadruk in zijn
verhaal lag toch voornamelijk op zijn huidige werk bij Roda JC.
Hij is de vaste coach van Jong Roda JC, maar is daarbij ook heel vaak
onderweg als scout. Een van de spelers die Eric gescout heeft is
Maecky Ngombo, die bij zijn invalbeurten zeer belangrijke goals
voor Roda JC scoorde.

voetbalvaardigheden. Na de lunch begon de fotospeurtocht door Bocholtz.
Bij terugkomst stonden frites en snacks klaar. In de avonduren vond de tienkamp plaats.
Op vrijdag werd na de lunch Simpelveld onveilig gemaakt tijdens de vossenjacht. Zittende, wandelende, ramen wassende en fietsende vossen moesten
worden ontdekt en zelfs vossen vermomd als etalagepoppen.
‘s Avonds de grote finale, de playbackshow. Het team van Rick en Koen wist
de gouden medaille in de wacht te slepen met hun “playback” van de gouden
race van Dafne Schippers.
Zaterdags kon het opruimen beginnen waarna met de prijsuitreiking het
kamp werd afgesloten. Een leuke, gezellige en geslaagde activiteit was
ten einde.

Bambini
Woensdagmiddag 25 mei vond de laatste training van de WDZ-bambini
plaats, maar het werd geen gewone training. Er werd een kleine wereldreis
ondernomen. Leidster Toos Brands had een heel speciaal plekje uitgezocht in
de hellingbossen van Meerssen.
Na aankomst bepakt en gezakt het bos ingestapt, de eerste oefening betrof
abseilen en dat gebeurde op de voeten of op de bips. De tweede oefening
ging omgekeerd, langs het touw omhoog klauteren. Vervolgens werd verderop in het bos bivak gemaakt, een hut was al half voorgebouwd, wat dekens
erbij en iedereen kon even neerploffen en genieten van drank en koek.
Na de pauze was het insecten zoeken geblazen, pissebedden, slakken,
wormen en kevers in alle soorten en maten bevolkten de potjes. Even later
werden alle beestjes weer vrijgelaten en kon iedereen de speeltuin in.
Een geweldig leuke afsluiting van het seizoen en na de vakantie wordt
woensdagmiddag 7 september weer gestart met trainen.

Citaten
Na de beide sprekers plaatste voorzitter Huub Schepers citaten van de
sprekers in het perspectief van de voetbalvereniging. Vervolgens kon bij een
hapje en een drankje nog even nagepraat worden en de onderlinge banden
aangehaald worden.

Toernooien

A.s. zaterdag 4 juni vinden twee grote toernooien plaats bij WDZ. De veteranen beginnen om 15.00 uur met het hunne, dat dit jaar voor de 40ste keer
wordt gehouden. In zeventalen zullen de teams om de hoogste eer gaan
strijden. Ook dit jaar is de sportiviteitsbokaal weer de grootste beker.
Om 17.00 uur begint het Miniveld toernooi, dat zo langzamerhand tot éen
van de grootste in zijn genre is uitgegroeid. Zo rond negen uur ’s avonds zullen alle kruitdampen zijn opgetrokken en is het tijd voor een grootse
feestavond. Drankjes zijn er genoeg en een friturewagen gaat voor de
inwendige mens zorgen.

UITSLAGEN
WDZ 1 – SCG/Voerendaal 1: 3-3

Jeugdkamp
Woensdag 4 mei was de start en ongeveer 60 kinderen namen er aan deel.
De eerste activiteit betrof een griezeltocht waarbij spoken, heksen, boeven en
ander gespuis probeerden iedereen de stuipen op het lijf te jagen.
Na een korte nachtrust volgde donderdags een voetbaltoernooi en spel in
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Langs deze weg willen we
iedereen bedanken
voor de vele gelukwensen,
felicitaties en attenties,
die wij mochten ontvangen
bij ons Gouden Huwelijksfeest
Albert en Keetje
Schmeets-Vanderheijden
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Start kaartverkoop Vols Tropical

Druk op Vols Topical bij een van de vorige edities

Profiteer van € 5,50 korting per kaartje!
C.V. de Plintepuutsjere is druk bezig met de voorbereidingen voor de
aankomende editie van Vols Tropical. Dit is alweer de dertiende en
deze vindt plaats zaterdag 30 juli op en rondom de terrassen van het
Prins Willem Alexanderplein in Vaals. Op de laatste zaterdag van juli,
wordt het plein omgetoverd tot een waar vakantieoord met palmbomen en zomerse cocktails. Er is een geweldig programma met de
Coronas en Yes-R.

Voorverkoop

Vanaf morgen 3 t/m 22 juni zijn er via de website www.volstropical.nl
early bird entreekaarten te koop! Deze kosten € 8,- i.p.v. de normale
avondkassaprijs van € 13,50 en zijn dus enkel te koop via de website.
Donderdag 22 juni is deze actie definitief afgelopen,
dus wees er snel bij! Meer info ook op www.volstropical.nl.

Nostalgie beleven op zondag 5 juni
5 juni 1945- De oorlog is voorbij. Hoewel persoonlijk verdriet nog bij de
mensen heerst, is men weer vol goede moed. Het leven gaat verder en
dat wordt op deze dag getoond op station Simpelveld.
In samenwerking met diverse re-enactment groepen laat de Miljoenenlijn,
na twee succesvolle edities van Weekend at War, door middel van de
nostalgiedag op zondag 5 juni zien hoe het leven na de oorlog weer werd
opgepakt.

Vrouwenteam RKSVB is op zoek naar jou!

thematisch beeld

Rondom het station en in de trein lopen verschillende re-enactors rond om
een thematisch beeld te schetsen van deze wederopbouw. Gekleed in de stijl
van de jaren veertig wordt zo o.a. getoond hoe gewonden verzorgd werden,
maar ook hoe mensen hun ‘normale’ werkzaamheden verder oppakten.
De stoomtrein staat te wachten op haar reizigers, mannen lopen met kruiers
rond om koffers in de trein te laden en de soldaten maken zich na de bevrijding klaar om op een welverdiend verlof te gaan.

Live optredens
Geniet onder andere van muziek uit de jaren veertig met liveoptredens van
Miss Ella Brown (2x per dag), en dansshows van de dansgroep Swing Out.
Meer informatie over de dienstregeling en andere activiteiten gedurende
de dag kan je vinden op www.miljoenenlijn.nl.
De dag duurt deze keer van 10-18 uur.
Online voordeel: Koop uw plaatsbewijs voor deze dag alvast online en met
de promocode nostalgie16 ontvangt u 20% korting op uw plaatsbewijs.

V.l.n.r. boven: Harry Maassen, Jamie Jaspers, Tessa Souren, Britt Niks,
Merel Eussen, Anemoon Jeeninga, Ashley Maassen, Celine Italiaander,
Deveney Italiaander
Onder: Nena Winthagen, Janine Conjaerts, Lisanne Janssen, Sanne Smeets,
Kenia van Leeuwen.

Het vrouwen team van RKSVB heeft zich nadat ze in het seizoen 20142015 kampioen zijn geworden het afgelopen seizoen gehandhaafd
in de 4de klasse 1.
Door een eindspurt, waarbij uit drie wedstrijden 9 punten behaald werden, is die doelstelling behaald.
De keepster is door een langdurige blessure uitgeschakeld en heeft
uiteindelijk besloten om te stoppen, daardoor is het team in de
verdedigende linies verzwakt.
Voor seizoen 2016-2017 is het team op zoek naar zowel veldspelers
als een keepster.

Nostalgie en modern Foto:John Kreukniet
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Het vrouwen team van RKSVB is een team dat hard voor elkaar wil werken op het veld, maar daarnaast ook erg van gezelligheid houdt.
Er is regelmatig een high tea na de wedstrijd waarna ze met zijn allen
het herenteam aanmoedigen dat in de middag speelt.
Ben jij minimaal 16 jaar en op zoek naar een leuke club meiden om
mee te voetballen?
Neem contact op met: janine_conjaerts@hotmail.com of 06-42780130.
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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

