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18e tocht
Jesjpòòrt en Jesjtivvelt
nog een keer ?
De succesvolle tocht naar Chateau St. Gerlach en Meerssen kan,
bij voldoende belangstelling nog eens gemaakt worden.
Voorwaarde is dat u zich zo snel mogelijk aanmeld. 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 opgeven bij mij via 045-5443567 of per mail naar
franzen.leo@gmail.com . De kosten zijn € 22 . Dit in inclusief de bus,
rondleidingen, koffie (thee) met Vlaai etc. (in het kasteel) en warm eten met
‘n consumptie. Dus all inclusive. Ook geschikt voor mensen die niet zo heel
goed ter been zijn. Leo Franzen

De “grote” baas, Camille Oostwegel, leidt rond en vertelt.
Foto Wiel van Gemert
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Open dagen IVN Eys
Morgen vrijdag 17 en zaterdag 18 juni in het gebouw aan de Boerenberg
te bereiken via een voetpad vanaf de parkeerplaats achter de kerk langs de
doorgaande weg (Mesweg). Het nieuwe bestuur wil men graag inwoners en
mensen uit de omstreek kennis laten maken met activiteiten en het gebouw.

Programma
Vrijdag:
14.30 – 15.30 uur. Geschiedenis van de Boerenberg,
verteld door Wiel Wenders in het verenigigingsgebouw.
Wiel weet enorm veel van de geschiedenis van Eys.
15.30 -17.00 uur. Open huis.
Vaak langs het gebouw gewandeld en altijd al eens binnen willen kijken?
U bent welkom om een kijkje te komen nemen. Bestuur en leden staan klaar
om u informatie te geven over de IVN-afdeling Eys.
19.00-21.00 uur. Plantenwandeling naar de kalkgraslanden
o.l.v. leden van de plantenwerkgroep via de Piepert naar de
kalkgrashellingen. U leert de typische planten van dit gebied herkennen.
Maar vooral genieten van de bloemenpracht in dit jaargetijde.
Vertrek 19.00 uur bij de parkeerplaats achter de kerk aan de doorgaande
weg (Mesweg) in Eys.
Zaterdag 18 juni: 8.30-10.30 uur. Luisteren naar vogelgeluiden.
Leden van de vogelwerkgroep nemen u mee de natuur in om vogels te
ontdekken. Ook al zien we ze niet altijd als de bladeren aan de bomen zijn,
hun zang verraadt hun aanwezigheid en zo worden ze uw vertrouwde
vrienden op uw wandelingen. We vertellen u tijdens de wandeling ook over
de activiteiten van onze vogelwerkgroep, zoals de jaarlijkse nestkastcontroles.
Vertrek bij het H. Hartbeeld aan de doorgaande weg in Eys,
zie vervolg op pagina 3
Mr. Dr. Froweinweg/Kromhagerweg.

BSO Ziezo met
‘Nationale
Straatspeeldag 2016’

Op de parkeerplaats bij de sporthal
in Bocholtz vond op 8 juni deze voor
het eerst plaats.
Vooraf nodigde BSO Ziezo alle
kinderen van de basisschool uit
Bocholtz hiervoor uit. Naar schatting
waren meer dan 100 kinderen van
de partij en dat grote aantal overtrof
hun stoutste verwachtingen.
De kids werden in de gelegenheid
gesteld deel te nemen deel aan de
goed georganiseerde activiteiten.
Ze konden meedoen aan: sjoelen,
flessenvoetbal, blikgooien, eierkoek
versieren, het hoepelspel of ringgooien. Jong en oud genoten zichtbaar
van deze leuke, gezellige en zonnige
middag. Ziezo zegt “bedankt en
alvast tot ziens tot de ‘Nationale
straatspeeldag 2017”.

Het IVN gebouw aan de Boerenberg

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

.

HUISARTSEN

AGENDA

Voor Bocholtz-SimpelveldUbachsberg-Vaals

Open dagen IVN Eys

Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni:
in het gebouw aan de Boerenberg (zie ook artikel).

Zaterdag 18 juni:
ut Muzieklab laat van zich horen.

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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Vanaf 16.00 uur, in het voormalig zusterklooster
(Huize Loreto) Kloosterstraat.
Entree gratis (zie ook artikel).

Zondag 20 juni:
Natuurontbijt
met spannende Scharrelkids-activiteiten in Vijlen.
Aanvang 9 uur (zie ook artikel).

Koempelmis
in de Petrus en Paulus parochiekerk Schaesberg
om 11.00 uur (zie ook Kortvermeld).

WDZ jubilarissendag
Om 13.30 uur de receptie, waarna om 14.30 uur
Feestmiddag (zie ook artikel).

Dinsdag 21 juni:
Blijf vitaal en wandel mee
om 13,30 uur vanaf dienstencentrum
Op de Boor aan de Wilhelminastraat Bocholtz
(zie ook Kortvermeld).

WORKSHOP DROMEN
door Dieuwke Heijmink vanaf 19.30 uur in de Klimboom
Simpelveld (zie ook artikel).

Zaterdag 25 juni:
Repair café weer in Bocholtz
in Op de Boor van 10-13 uur (zie ook artikel).

Tweede editie Scouting festival
in Voerendaal vanaf 18:00 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 28 juni:
Scootmobieltocht
Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor” Bocholtz
Deze is gratis (zie ook Kortvermeld).

Baltus & Co “Back to the sixties”
Vanaf 15.00 uur in de Klimboom Simpelveld
(zie ook artikel).

Sunday Afternoon concert
in Kasteel Wittem vanaf 16.00 uur.
Toegang gratis (zie ook artikel).

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 .

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
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 21 juni :
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.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed
zetten.

SIMPELVELD:
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 28 juni:
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.
Voor 18 uur buiten gereed zetten.
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Vervol pagina voorpagina IVN Eys
Zaterdag 18 juni: 11.00 – 13.00 uur. Wat leeft
er in en om het water?
Spetterende excursie voor de jeugd van 6-12
jaar. Leden van de jeugdwerkgroep gaan met
de kinderen op ontdekking naar de beek en
poel om te ontdekken wat daar leeft. Emmertjes en schepnetjes mee. Vertrek om 11.00 uur
vanaf de parkeerplaats hoek NachtegaalstraatLijsterstraat, (bij de basisschool)
Zaterdag 18 juni: 11.15-12.30 uur. Natuurbelevingstocht.
Kabouterpad voor kleuters van 4-6 jaar, in de
omgeving van het gebouw, waarbij de natuurbeleving centraal staat. Kijken, ruiken, proeven,
voelen en luisteren met onze jeugdgidsen naar
al het moois uit Moeder Natuur. Start om 11.15
uur bij het IVN-gebouw.
Zaterdag 18 juni: 12.30-14.30 uur. Openlucht-lunch
bij het IVN-gebouw. Samen lekker eten,
intussen kennismaken en/of bijkletsen en
ervaringen uitwisselen. Dit kan als afsluiting
van de jeugdactiviteit, maar ook als losse
activiteit voor leden en niet-leden.
Iedereen is welkom.
Bij slecht weer gaan we naar binnen.

Entree

Er is geen entree aan alle activiteiten kan men
gratis deelnemen mits men lid is of de intentie
heeft lid te worden. Ook hun kinderen zijn welkom. Van alle andere deelnemers vraagt men
€ 2 per activiteit.
Voor de lunch is de bijdrage € 3,- voor leden
en kinderen van 4-12 jaar;
€ 6,- voor niet-leden. Bij de waterexcursie is
voor kinderen onder de 9 jaar een volwassen
begeleider verplicht.
Bezoek ook de website: w.ww.ivneys.nl

laat van zich horen…
A.s. zaterdag 18 juni, om 16.00 uur, vindt in
Simpelveld de eerste presentatie plaats van
ut Muzieklab. Deze pianolespraktijk is gevestigd
in het voormalig zusterklooster (Huize Loreto) te
Simpelveld, waar Marli Scheren-Habets sinds 1 februari gestart is met een privépraktijk. Op deze zaterdagmiddag laten de eerste leerlingen horen wat
zij in de afgelopen vier maanden geleerd hebben.
Er wordt een nieuwe stap gezet op hun leerweg en
laten dan ook anderen laten meegenieten van hun
enthousiast pianospel. Op deze middag zijn ook al
de eerste samenspel-stukjes te horen.

Indruk
Om een aanvulling op het programma van deze
leerlingen te maken en om een indruk te krijgen
van een volgend niveau, spelen ook jonge pianoleerlingen van docente Willy Riemens. Zij heeft al
jaren een privépraktijk in Maastricht en omgeving.

Afsluiting

na de presentatie vindt de afsluiting plaats
onder het genot van een heen heerlijk kopje
koffie/thee of fris. Iedereen die geïnteresseerd is
kan ook mondeling info over alles krijgen.
Bent u deze middag verhinderd maar wilt u meer
informatie?
Mail dan naar utmuzieklab@kloostersimpelveld.nl
Entree is gratis.
Er is voldoende parkeergelegenheid
Het officiële adres is “ut Muzieklab”
Kloosterstraat 68 Simpelveld.
Marli verwelkomt u graag.
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Vanaf de parkeerplaats De Koel aan de
Pastorijweg start de activiteit zondag 19 juni om
9 uur met een wandeling van een klein half uurtje
naar natuurtuin De Heebrig, de hoogst gelegen
heemtuin van Nederland. Bij aankomst staat er
een open-lucht-ontbijt gereed met verse broodjes, koffie en thee. Daarna kan men tot 12 uur
deelnemen aan ‘groene’ workshops, zowel voor
volwassenen als voor jeugdigen.

open tuin
die is er middags van 13 tot 17 uur in
“De Heebrig” met gratis entree.
De kosten voor het ontbijt en de workshops
bedragen € 5,= p.p. maar kinderen tot 12 jaar
mogen gratis deelnemen. Men dient wel te
reserveren.
Dit kan via email ivnvijlenvaals@gmail.com
of bij Jo Pelzer 043-3062218 tot uiterlijk 18 juni.
Kijk voor meer info op website
www.ivn.nl/afdeling/vijlen-vaals

Een kijkje bij het beekscheppen.

Baltus & Co
“Back to the sixties”

Baltus en Co, die zondagmiddag weer in de
Klimboom optreden.

Natuurontbijt
met spannende
Scharrelkids-activiteiten
in Vijlen

Op zondagmiddag 19 juni kunt u om 15.00 uur
in de Klimboom gezellig mee swingen op de muziek van de groep Baltus & Co, mooie meerstemmige vocalen en schitterende instrumentbeheersing en dat in de jaren zestig stijl.
De vier muzikanten, Rob Baltus, Ron Strouken,
Paul Pinckers en Roger Grootjans timmeren
intussen alweer enkele jaartjes aan de weg in het
Limburgse muziekwereldje.
Ze brengen prachtige muziek ten gehore.

Zelf geschreven limburgstalige popsongs worden
afgewisseld met covers uit de afgelopen decennia.
Op hun theatertoer langs diverse theaters doen ze
op 19 juni Theater De Klimboom aan.
Ze gaan samen met u terug in de tijd. Kwaliteit,
plezier, humor en interactie met het publiek staan
bij Baltus & Co hoog in het vaandel.
Kaartjes zijn vooraf te reserveren via
info@puurweijersenweijers.nl of via 06-55.95.45.25.
De entree bedraagt € 10,- .U vindt theater
De Klimboom aan de Dr. Ottenstraat 46 te
Simpelveld. Meer info via hun site www.baltusenco.nl

Nr. 24 16 juni 2016

WDZ
jubilarissendag
Zondag 19 juni huldigt de voetbalclub zeven jubilarissen.
De dag begint om kwart voor tien met een H. Mis in
de kerk van de H. Jacobus de Meerdere.
Het feest wordt daarna voortgezet in het clubgebouw
waar aan jubilarissen en partners een koffietafel wordt
aangeboden. Om kwart voor een begint de interne huldiging
en om 13.30 uur de receptie, waarna om 14.30 uur de feestmiddag volgt
met DJ Mark. Iedereen is van harte uitgenodigd.

is Daniëlle lid van de PR-commissie, waarin clubmascotte ‘t Juupje’ wordt
bedacht.

Ivo Brauers (30)
Komt als vijfjarige bij WDZ en doorloopt alle jeugdelftallen. Na overstap
naar de senioren voetbalt hij op het 3e, 4e en 5e. Helaas wordt hij nu daarin
door een langdurige blessure gehinderd. Dat betekent niet bij de pakken
neer gaan zitten, hij is nu alweer aan zijn vierde seizoen als leider van WDZ 5
bezig. Daarnaast draait hij waar nodig kantinedienst. In het verleden was hij
drie jaar jeugdleider van een E-team en zat vier jaar in de activiteitencommissie van het jeugdkamp.

Roy Weijers (32)
Door toedoen van een enthousiaste tante kwam Roy bij WDZ terecht. Van
de F3 tot de A1 speelt hij in alle jeugdelftallen, waarna hij door opleiding en
werk niet meer in staat was door de week op de Bocholtzerheide te trainen.
Hij speelt op het 3de en het 4de. Hij geniet al veertien jaar wekelijks bij de
senioren van de combinatie teamsport en gezelligheid. Roy: “mocht ik
stoppen met actief voetbal, dan blijf ik altijd een WDZ supporter die
zondags op de Bocholtzerheide te vinden is.”

Rik Wiertz (31)
Als 4-jarige meldt Rik zich samen met tweelingbroer Tom aan bij WDZ.
Hij doorloopt de hele jeugdafdeling, speelt één wedstrijd op het 2e, om
vervolgens zowel als speler én leider actief te zijn op het 3de, 4de, en 5de.
Bij dit laatste is Rik nog steeds leider, nu hij door fysieke hinder is moeten
stoppen met voetbal. Als absoluut hoogtepunt noemt Rik zijn uitverkiezing
tot WDZ-prins vorig jaar. Naast het voetbalveld is Rik actief in de commissie
seizoensafsluiting. Hij koestert nog wel een droom: samen met zijn drie
broers als één team in het veld staan.

René Spijkers (32)

Achter: v.l.n.r.: Rik Wiertz, Roy Weijers en Ivo Brauers.
Voor: Ralf Neyzen, Daniëlle Slangen, Rachel Slangen en René Spijkers.

De jubilarissen: 25 jaar
Rachel Slangen (36)
Na zes jaar turnen begint ze met voetballen, 5 jaar in het meisjeselftal en
daarna tot haar 30ste bij de damesl. Nu, niet meer actief op het veld organiseert ze bij de activiteitencommissie o.a. de vrijwilligers/familieavond
en de seizoensafsluiting. Tijdens het 50-jarig jubileumfeest was ze bij de
programmacommissie. Inmiddels is ze alweer zes jaar bestuurslid, in eerste
instantie als coördinator van de vrijwilligers, maar de laatste jaren verzorgt
ze de PR middels de website en Facebook. Bovendien is ze regelmatig met
zusje Daniëlle te vinden achter de bar als vrijwilliger.

Daniëlle Slangen (34)

Alvorens bij de selectie te belanden doorloopt René alle jeugdteams.
Hoogtepunten zijn de kampioenschappen op de A-jeugd, het kampioenschap met WDZ 2 met promotie naar de 2e klasse en het topseizoen dat
daarop volgde in de 2e klasse. Hij speelt nog steeds op het 2de en dat
betekent dat ‘d’r ‘Sjpiek’, nog steeds drie keer per week op het sportcomplex
te vinden is. Behalve op het voetbalveld is René al ongeveer vijftien jaar
actief als barmedewerker.

40 jaar
Ralf Neyzen (49)
Start als 9-jarige bij de E-pupillen waar hij elke woensdag training krijgt van
het legendarische duo ‘d’r Heckmans Wiel’ en ‘d’r Joeresse Wiel’. Hoewel het
geen probleem is om bij de eerste training op ‘joemi sjtivvelle’ te verschijnen,
mag hij vooraf met zijn moeder naar schoenmaker Van der Leeuw om een
splinternieuw paar Gold Cup voetbalschoenen te kopen, de meest verkochte
schoenen in Bocholtz, maar ook het enige beschikbare model. Hij doorloopt
alle jeugdelftallen. Na jaren bij seniorenteams gaat Ralf volleyen, maar keert
na toch weer terug op het 7e. Na een zware knieblessure moet hij stoppen.

Een eerste proeftraining bevalt Daniëlle zo goed dat ze besluit lid te
worden. In een hecht meisjesteam geven kampioenschappen en verschillende jeugdkampen onuitwisbare herinneringen. O.l.v. René Flekken en
Jos Hamers worden ze zelfs bekerwinnaar van Limburg. Op haar 16e maakt
ze de overstap naar de dames. In 2010 stopt ze, maar blijft actief in
activiteitencommissie en organisatie van de seizoensafsluiting.
Ze draait regelmatig kantinedienst, assisteert bij de jubilarissendag en
fungeert als fotografe bij WDZ-activiteiten. Tijdens het 50-jarig jubileum

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contractadressen,
het Troefkantoor of mail
info@weekbladtroef.nl.
Bel 045-5443567
of 06 228 000 92
voor advertentie’s en/of
advertentietarieven
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weer in
Bocholtz
(Zaterdag 25 juni van 10-13 uur in
Op de Boor aan de Wilhelminastraat.
U kunt dan met uw kapotte spullen
komen om samen met een deskundige vrijwilliger deze te repareren. Er
zijn computermensen, electriciens
em zeer ervaren naaisters.

Samen repareren
is leuker en je leert ervan. Dus start
de computer niet meer op of loopt
uw naaimachine vast? Blijft het
koffiezetapparaat lekken of zit er een
gat in uw broek? Gun uw spullen een
tweede leven, ze zijn het nog waard!

Aanwezig
Is er gereedschap en materiaal
(geen onderdelen) om alle mogelijke
reparaties uit te voeren op kleding,
meubels, elektrische apparaten,
fietsen, speelgoed etc.
Wie niets heeft om te repareren kan
gewoon een kijkje komen nemen,
de koffie en de thee staan klaar. Gooi
niet meteen alles weg, dat kan altijd
nog!
Wij zien u graag komen, entree is
gratis, maar een vrije gave wordt
op prijs gesteld!

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

De Sjutse van de Bôcheserhei
125 joar jónk!
De kruisboogschutterij van de Bocholtzerheide.
Van 8 t/m 11 juli staat er een feestpaviljoen op de Bocholtzerheide,
naast de “Sjutsewéj”.

Vrijwilligers
Repair Café Parkstad bestaat uit een
groep enthousiaste vrijwilligers die
van REPAREREN hun hobby hebben
gemaakt, met als doel de afvalberg
die maar steeds blijft groeien kleiner
te maken en op die manier iets vóór
ONS milieu te doen!!
Men is n nog steeds op zoek naar
handige mensen op het gebied van
het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer
in de maand het team willen versterken, Er zijn in totaal 9 bijeenkomsten
per jaar
info
Voor vragen over of het aanmelden
van bijv. een reparatie kunt u contact
opnemen met 06-53.56.21.68 of via
de mail; repaircafeparkstadlimburg@
gmail.com . Kijk ook eens op de
website www.repaircafeparkstad.nl
en de facebookpagina onder “repaircafeparkstad”.
volgend Repaircafé?

Zaterdag 29 oktober
in Op de Boor
van 10 tot 13 uur.

PLK 2017 naar
Bocholtz
Het Parksjtad Leedjes Konkoer
beleeft zaterdag 28 januari 2017 de
‘grande finale’ in Bocholtz. Het wordt
de 15e editie van dit roemruchte
concours en vind plaats in de Harmoniezaal in het ‘Mekka’ van de Parkstad
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Maandag 11 juli is de laatste dag van het feest.
Zoals bij elk tentfeest in Bocholtz, is de maandagavond de uitsmijter met tal
van bekende artiesten, die samen voor een geweldige afsluiting van het feest
zorgen. Als je van gezellige Limburgse en Keulse muziek houdt,
moet u maandag 11 juli alvast reserveren.
Deze avond is zeker een bezoek waard.
Deze avond heeft als motto “V’r sjisse d’r Voggel Aaf”.

Programma

Dat start om 20.00 uur met DJ Koll die iedereen in de juiste stemming
zal brengen.
Vervolgens treden op: De Marlstone Band - Beppie - Erwin - Big Benny en als
uitsmijter CAT BALLOU, een Duitse Rockband uit Keulen, die voornamelijk in
het Kölsch-plat zingt. Zij werden in 2012 met de carnevalshit “Et jitt kei Wood”
bekend.

Kaarten

voor deze avond kosten € 10,00 en zijn zowel online (via de website
www.125jaarhenricus.nl) als op onderstaande voorverkoopadressen te koop:
PLUS Tossings Bocholtz (contant en met pin), Sigarenmagazijn LAVAL Bocholtz
(contant) en foto Kaldenbach Simpelveld (contant).
Vastelaovend muziek: Bocholtz ;
thuishaven van
vele voormalige winnaars van het
PLK. Gastheer van het PLK zijn de
Herringbiessere.
beweging
Parkstad is in beweging en het PLK
beweegt mee. De aanstaande
fusieplannen van de gemeente
Onderbanken en gemeente Nuth
met de
gemeente Schinnen biedt een keur
aan Vastelaovend artiesten uit Schinnen met
de mogelijkheid zich te meten met
hun collegae uit Parkstad. Voortaan
heet het PLK daarom PLK PL+S
(Parksjtad Leedjes + Sjènne) en wordt

daarmee een uitstekende
krachtenmeting voorafgaand aan de jaarlijkse
hoogmis van de
Vastelaovend muziek,
het LVK.
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Workshop
Dromen
Dinsdag 21 juni geeft Dieuwke
Heijmink deze vanaf 19.30 uur in
haar praktijkruimte in de Klimboom aan de Dr. Ottenstraat 46 in
Simpelveld.
iedere nacht
dromen we en deze kunnen ons
veel te vertellen hebben! Weet
je dat we verschillende soorten
dromen kennen en dat je deze kunt
sturen?
Deze avond zal zij hierover meer
vertellen en gaat u achterhalen wat
die dromen te vertellen kunnen
hebben. Dieuwke zal aan de hand
van droomervaringen de achterliggende betekenis hiervan geven.
Duidelijkheid
over datgene wat men droomt kan
dit helpen bij beslissingen.Tevens
kunnen onderliggende oorzaken
van dingen die in het leven spelen
worden blootgelegd. Een verhel-

Omroep Krijtland

De Limburg-week,
watermolens
en Orlando
Deze week start de
uitzending met een
nieuwe aflevering van ’t Affiche.
Hierin wordt teruggekeken op de
Limburg-week in verzorgingshuis
Klein Gulpen. Daarna deel drie in
de reeks bijzondere afleveringen
van Koetsje durch ’t Krijtland over
watermolens in deze regio.

derende workshop, waarin meer
duidelijkheid over wat er in het
onderbewustzijn speelt!
De avond eindigt rond 22.00 uur.
De bijdrage is € 9,50.
Graag vooraf aanmelden via info@
praktijkvoorinnerlijkevrijheid of via
06-80.05.26.81.

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,-

Dieuwke Heijmink geeft workshop
Tot slot is er weer In de meziek is
ederein geliek. Dit keer met een
zomerse clip van Diana Olierook:
Orlando.
Deze tv-uitzending van Omroep
Krijtland start vandaag donderdag
16 juni 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
(omroepkrijtland.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

Helpt u de verkeersveiligheid verbeteren?
Veilig Verkeer Nederland is een ondernemende organisatie van vrijwilligers
in samenwerking met beroepskrachten. Wij werken aan veilig verkeer en
nemen het daarbij vooral op voor kwetsbare weggebruikers. Ten behoeve
van verkeersveiligheidsprojecten voor leerlingen van de basisschool en
bewoners van asielzoekerscentra zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Voorlichting

Voor het project ‘Veilig op Weg’ (dode hoek) geeft u op basisscholen
voorlichting aan kinderen over hoe je veilig fietst en loopt bij grote
voertuigen. Aan de bewoners van asielzoekerscentra gaat u algemene
verkeersvoorlichting geven. Bent u een lesgever met verkeerskundige
achtergrond? Dan zijn wij op zoek naar u! Als u zich inzet voor VVN, dan
bepaalt u zelf voor hoeveel uren. Daarnaast zorgt VVN voor een training
en u ontvangt een onkostenvergoeding voor de reiskosten.

Contact

Als u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk bij VVN? Of heeft u vragen?
Neem dan vrijblijvend contact op met VVN Regionaal Steunpunt West en
vraag naar Betty van Dorresteijn of Ingrid Wetser. 088 – 524 88 38.
Of stuur een e-mail naar steunpuntwest@vvn.nl

Tweede editie Scouting
festival in Voerendaal

Scouting Voerendaal organiseert weer een
muziekfestival op haar terrein, dit jaar onder
de naam Scoutfest. Op 25 juni zullen er vanaf
18:00 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 euro per stuk.
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Licht klassiek in
kasteel Wittem

Dat vindt zondag 19 juni plaats in het kasteel aan de Wittemer
Allee 3 in Partij in de serie Sunday Afternoon concerten op de
derde zondag van de maand.
Voor u treedt op het Duo Elan, bestaande uit Anna Nagy, cello en
Elisabeth Rikken, piano Aanvang 16 uur en gratis toegankelijk.
historie

Anna Agnes Nagy
Anna Agnes Nagy is geboren in Boedapest en begon al op vroege leeftijd met cello lessen. Tijdens
haar middelbare school periode ontving ze zelfs een speciale award. Later werd ze toegelaten tot
de Franz Liszt Universiteit waar ze haar studie afsloot met de hoogste cijfers. Tijdens deze studie
nam ze deel aan masterclasses in binnen- en buitenland (Spanje, Zwitserland), speelde projecten
voor het Siciliano Barok Kamerorkest, speelde de Hongaarse premiere van de musical Chess en
tourde met verschillende symphonie-orkesten door Japan, China en Brazilië. Ze was deelneemster
van de orkesten Akademie Jeunesses en het Nationaal Jeugd Orkest en Ensemble. Sinds 2011 is ze
master student bij Marc Vossen aan het Conservatorium Maastricht.
Elisabeth Rikken besloot na de middelbare school en een sportieve carrière als roeister bij het
Nederlands Juniorenteam piano te gaan studeren aan het conservatorium van Maastricht bij Tonie
Ehlen, alwaar zij in 2008 haar Bachelor afsloot. In 2009-2010 studeerde zij bij Håkon Austbø aan de
Universiteit van Stavanger in Noorwegen, waarna zij in 2011 haar Master behaalde aan het
Conservatorium van Maastricht. Ze heeft masterclasses gevolgd bij Joop Celis, Håkon Austbø,
Pascal Devoyon, Gerlinde Otto, Barbara Grajewska, Jacques Ogg en Ronald Brautigam.
Sinds augustus 2011 is zij als pianodocente verbonden aan het Centrum voor Muziek en Dans in
Valkenswaard. Zij is verbonden aan het muziektheatergezelschap Lola Marie et les chats noirs en
vormt samen met celliste Anna Ágnes Nagy Duo “Elan”.

Kort vermeld
VIJLEN: Noabere boeken

Het eerste (2013) en het derde deel (2015) van het
jaarboek “D`r Noaber” zijn nabesteld! Alle drie de
uitgaven zijn momenteel weer verkrijgbaar op de
bekende verkooppunten.
Bestelling kan ook via het secretariaat van de
Noabere va Viele info@noabereviele.nl

BOCHOLTZ: uitslag

De trekking van de loterij t.b.v.kerkel. zangkoor
St Joseph Bocholtz is als volgt: De 1e prijs van
€ 150 viel op lotnr. 1261. De 2e van € 75 op nr.
1845. De 3e prijs €25 nr. 2102 en de 4e + 5e van
€ 12,50 op de lotnrs. 1212 en 2226. Afhalen kunt
u ze bij
Wim Possen Dr. Nolensstraat 10 in Bocholtz
045-5443862.

BOCHOLTZ: Blijf vitaal en wandel mee

Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 21 juni 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

VIJLEN: open

De Natuurtuin “De Heebrig” in Vijlen Melleschet
is weer geopend iedere donderdag
van 19 tot 21 uur. Iedere zondag van 14 tot 17 uur.
Info 043-3062218

BOCHOLTZ: Scootmobieltocht

Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober
Dinsdag 28 juni is er weer een.
Ze zijn bedoeld als een soort wandeling voor
mensen met een handicap, die zich d.m.v. een
scootmobiel moeten voortbewegen. Deze zijn
gratis. Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor”. Rond
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17.00 u. is men weer terug. Elke
tocht is +/- 20km. Onderweg een
ruime koffiepauze (consumpties
voor eigen rekening).
Walter Litting en Henk Ghijsen
organiseren de tochten. Gerda
Heckmans, Jo en Marleen Steinbusch gaan afwisselend mee als
begeleiders.
Bij slechte weersomstandigheden
gaat de tocht niet door en wordt
een nieuwe datum gekozen.
Zorg voor een goed humeur,
scootmobiel in orde en accu
helemaal opgeladen. Verder voldoende rijvaardigheid om veilig
en verantwoord aan zo’n tocht
deel te nemen.
Meer info: Walter Litting 045 – 5443990 en Henk Ghijsen 045 – 5440575.

ALGEMEEN: Koempelmis

Zondag 19 juni in de Petrus en Paulus parochiekerk Schaesberg om 11.00 uur. Dan worden alle
verongelukte mijnwerkers, 27 onder- en 3 bovengronds van de Oranje Nassaumijn IV en de 51
koempels die op 1 juni 1988 in de ondergronds bruinkoolmijn in Borken, stadsdeel Stolzenbach (Hessen)
zijn verongelukt door een kolenstof ontploffing herdacht, evenals de 17 verongelukte mijnwerkers in
Dursunbey Turkije, eveneens door een mijngasontploffing omgekomen.

Gebeden

Ook wordt er gebeden voor de slachtoffers van de overige mijnen en degenen die overleden zijn aan de
gevolgen van de beroepsziekte - stoflongen en asbest- of die daar nu nog aan lijden.
Bijzonder is het feit dat op 27 juni mijnheer Hoen 100 jaar wordt. Hij is een van oudste oud-mijnwerkers
van Nederland.
Het Sint Antonius van Paduakoor o.L.V. van Chris Manusama zorgt voor de hemelse klanken. Monseigneur Hans Reesink uit Brazilië gaat samen vóór met Pastoor Jongen.
Gezellig kienen? Zorgcentrum Langedael
Vrijwilligers
zoekt vrijwilligers.

vacatureladder
Vaals

Een greep uit het
aanbod:
Ondersteuning personeel Religie Langedael
Bewoners op zaterdagmiddag begeleiden naar de
H. mis en na afloop koffie serveren.

Bent u actief en geduldig? Dan kunt u leuke
activiteiten ondernemen bij de Zonnebloem met
mensen die ziek of gehandicapt zijn.

De Boodschappenhulp van Vaals zoekt
vrijwilligers die boodschappen willen doen voor
ouderen die (tijdelijk) niet zelf de boodschappen
kunnen doen.

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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WDZ info
Belangrijke mededeling

Woensdagavond 9 juni j.l. is in de ledenvergadering van WDZ besloten
dat de, in mei 2015, voor een jaar gesloten “Samenwerkingsovereenkomst
jeugdafdelingen WDZ en Sportclub ’25” niet gecontinueerd wordt.
Berichten onder gezamenlijke vlag zijn niet meer aan de orde.

Diploma

Op vrijdag 3 juni ontving René Smits, trainer van de B-jeugd, tijdens een
gezellige avond in Valkenburg met nog vijf andere deelnemers, het diploma
UEFA C / Trainer coach III.
Begin september 2015 is René in een groep van negen cursisten gestart
met de opleiding bij de KNVB en op 12 mei jl. heeft hij het laatste examen
gehaald. De cursus bestond uit 24 bijeenkomsten, een spelregelexamen,
een theorie-examen en 4 proeven van bekwaamheden. De docenten in de
cursus waren Jo Slenter en John Ortmans.
Hij spreekt zijn dank uit naar zijn praktijkbegeleider Paul van Putten en
WDZ. Van beide heeft hij veel steun ondervonden tijdens deze opleiding.

noemen. Miranda werd 2e, Bekkerveld 3e en Haanrade 4e.
Zoals gewoonlijk werd het sportiefste team van dit toernooi winnaar van
de Fair Play-beker. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Bekkerveld.
Omstreeks 20.30 uur reikte Ivana Vluggen de bijbehorende prijzen uit,
waarna nog enkele uurtjes genoten kon worden van muziek van DJ Barry.

Miniveldtoernooi
Op zaterdagavond 4 juni vond dit jaarlijkse evenement plaats.
Vanaf 17.00 uur streden 20 teams, waaronder 6 damesteams, om de eerste
plaats van het ondertussen alom bekende toernooi. Ook dit jaar waren de
weergoden gunstig gestemd, waardoor de deelnemende teams onder perfecte omstandigheden hun wedstrijden konden afwerken. De sfeer tijdens
de wedstrijden was zeer sportief en de vrijwilligers achter de bar draaiden
gedurende het toernooi overuren om de teams en talrijke supporters van
genoeg verkoeling te voorzien.
Rond negen uur was de finale afgelopen en konden de winnaars bekend
gemaakt worden. Het team Lemirsia werd winnaar en de dames van
Prehistorie WDZ waren het beste damesteam van het toernooi.
Hierna namen DJ Saurus en DJ Marvin & Bram plaats achter de DJ tafel
en kon het feesten beginnen en bleef het nog lang gezellig
op de Bócheserhej.

F3 winnaar toernooi Nuth
Zondag 29 mei ging de F3 naar het toernooi bij Minor.
In een poule van 7 teams werd 1x tegen iedereen gespeeld. Op de vroege
zondagochtend gingen de eerste wedstrijden nog een beetje moeizaam,
maar werden toch gewonnen. Bij de laatste werd met veel passie en inzet,
mooie combinaties en veel doelpunten een geweldige prestatie neergezet,
namelijk alle wedstrijden werden gewonnen met een doelsaldo van
19 voor en 2 tegen.
Daarmee werd een seizoen van hard werken beloond met een 1e plaats
en 2 mooie bekers, ook was er voor iedere speler een medaille als
aandenken. Al met al een top prestatie van het team.

F4
René staand links met de docenten Jo Slenter en John Ortmans en
de overige cursisten.

Huub Vluggen veteranentoernooi
Zaterdag 4 juni vond de 40e editie van het veteranentoernooi plaats.
Dit jaar opgedragen aan het overleden veteranen lid Huub Vluggen.
Parallel hieraan werd ook het WDZ-miniveldvoetbaltoernooi gehouden.
Door dit samengaan was er de hele middag en avond sprake van een
gezellige drukte op en naast de voetbalvelden.
Voor het veteranentoernooi hadden zich 8 teams aangemeld.
In poule A streden de teams van Actiondome, Bekkerveld, Miranda en
SFV Grenzenlos voor de ereplaatsen.
In poule B deden dit de teams van Haanrade, MoSpo-Orsbach, Sportclub’25
en WDZ.
Om 16 uur werd voor de eerste keer afgetrapt en om 19 uur waren de finalisten bekend. De finale ging tussen Miranda en Sportclub’25, terwijl de strijd
om de 3e en 4e plaats ging tussen Bekkerveld en Haanrade.
Na spannende wedstrijden mocht Sportclub ’25 zich toernooiwinnaar

Dinsdag 31 mei ging de F4 met spelers, begeleiders en ouders op stap
als afsluiting van het seizoen. De reis ging naar de indoorspeeltuin in
Schin op Geul. Daar hebben alle deelnemers genoten van een heerlijke
middag ravotten en bowlen. Na deze intensieve middag kreeg iedereen
heerlijke frietjes met snacks. Deze middag is geheel gesponsord door ‘de
Vijver Specialist’, het bedrijf van Patrick en Belinda Clignet. Een geweldige
geste waarvoor een welgemeend dankjewel van alle kinderen, leiders en
begeleidende ouders.

TVS zeker van deelname aan
play-offs op eigen park

De tennissers uit Simpelveld hebben deelname aan de play-offs veiliggesteld . Door te winnen met 6-0 van De Metselaars kan niemand de
mannen van de vierde plek verdringen.
Kevin Boelhouwer, Jesse Timmermans, Tim van Terheijden, Moos Sporken
en Jens Janssen doen daardoor a.s zaterdag 18 juni mee aan de halve
finale KNLTB eredivisie heren Play-Offs. Het programma start om half 12
starten met een teampresentatie. Om 12 uur beginnen de wedstrijden.

Finale

De winnaars van de twee halve finales, die beide in
Simpelveld gespeeld worden, spelen de dag erna, zondag 19
juni, de finale tegen elkaar. Alleen door winst in de halve finale
zouden de mannen op zondag een gooi kunnen doen naar de
vierde landstitel op rij. Iets wat nog nooit is voorgekomen in de
geschiedenis van de Eredivisie!
Toegang tot het park is gratis, kom en moedig onze mannen
aan!

Het team van dit jaar: V.l.n.r. Jens Janssen, Moos Sporken,
Tim van Terheijden, Jesse Timmermans en Kevin Boelhouwer.
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KSV Helios
Bijna alle gewichthefverenigingen uit
Nordrhein-Westaflen waren op zaterdag 4 juni jl.
aanwezig op de NRW-CUP in Dortmund.
Zeventig gewichtheffers hadden zich voor deze
wedstrijd ingeschreven waaronder zes van KSV
Helios uit Simpelveld.

Bente Brauwers
behaalde bij de dames de eerste plaats in haar
leeftijdsklasse. Bij het trekken verwerkte ze 65 kilo
en bij het stoten bracht ze 72 kilo omhoog.

Martin Boumans
Het team van Helios

kwam uit in zijn eerste wedstrijd en kwam goed
voor de dag met 60 kilo bij het trekken en 75 bij
het stoten.

Dennis Schings
verbeterde zijn persoonlijk record bij het
trekken met 76 kilo; bij het stoten waren
de 91 kilo een evenaring van zijn beste
prestatie.

Bas Goorden
wist alles uit zijn kast te halen en kon
meer dan tevreden terugkijken met zijn
53 kilo bij het trekken en 64 kilo bij het
stoten.

Tim Botzem
verbeterde met 110 kilo bij het trekken
zijn persoonlijk record met 4 kilo. Bij het
stoten bracht hij 132 kilo omhoog.

Erwin Rasing
behaalde met zijn zes goede beurten de
meeste punten voor het Helios-team. Met
75 kilo bij het trekken en 106 kilo bij het
stoten leverde dat 85 relativ-punten op.
Tot ieders verrassing bleek bij de
prijsuitreiking dat Helios bij de teams de
tweede plaats behaald had. Eerste werd
Sus Derne dat volgend jaar met dit team
uitkomt in de 2e Bundesliga.
Het spreekt voor zich dat de atleten van
Simpelveld na deze lange dag met een
zeer goed gevoel huiswaarts keerden.

Kampioen
bij Henricus
Op zondag 12 juni 2016 werd het
Bocholtzer kampioenschap
verschoten bij K.E. kruisboogschutterij
van de Bocholtzerheide. Hierbij
veroverde Rob Serree de titel Bocholtzer kampioen “voor niet schutters”.
Er waren in totaal 26 deelnemers.
De prijs van “voor schutter” was voor
Jan Ploemen en de prijs voor “
na schutter” was voor
Harald Vanhomerig.
De Bocholtzer kampioen kiest tijdens
het jubileumfeest het ruim in een
Luchtballon.
Het was wederom weer een geslaagde
dag voor Sint Henricus, waarvoor dank
aan een ieder die hieraan mee heeft
gewerkt, op welke manier dan ook.

Breukerweg 176 | 6412 ZL Heerlen | 045-5218822
www.wellingautobedrijven.nl

De kersverse kampioen Rob Serree
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Remember September 1944 in
Nijswiller op herhaling met een
Sherman-tank
In het weekend van 17 en 18 september a.s. zal net als vorig jaar het evenement
“Remember September 1944 in Nijswiller” plaatsvinden in de buurt van het sportcomplex Villare
en de weilanden rond hoeve Schulsberg. Het Zuid-Limburgse heuvelland zal wederom het decor zijn voor dit interessante, historische evenement. Vorig jaar wisten
enkele duizenden bezoekers de weg naar Nijswiller te vinden om o.a. deel te nemen
aan de historische wandelingen o.l.v. een gids, militaire kampementen en voertuigen te bezichtigen en militaire gevechten te aanschouwen.
Dit zal ook dit jaar weer gaan plaatsvinden. Ook zullen er weer tentoonstellingen
worden ingericht en zal men kunnen proeven van eten zoals dat gemaakt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens zal de militariamarkt niet ontbreken. Klapper
zal dit jaar de aanwezigheid van een Amerikaanse Sherman M4-tank zijn. Pastoor
Jongen schreef destijds in zijn dagboek dat hij maar liefst
21 van dit soort tanks vanaf Hilleshagen al vurend naar Nijswiller zag rijden.
De Heemkundevereniging heeft de handen met de SV Nijswiller ook nu weer in
elkaar geslagen om er een geweldig evenement van te maken. Op zondag 18 september zal tevens de jaarlijkse Open Monumentendag in Nijswiller plaatsvinden en
zal een aantal monumenten in het dorp ter bezichtiging open worden gesteld. De
definitieve invulling van dit weekend zal later bekend worden gemaakt.

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

Van Vaals naar Maasdijk
in rolstoel voor goede doel!
Van maandag 27 juni tot zaterdag 2 juli gaan 16 jongeren met
de ziekte van Duchenne op weg
voor de 5e editie van Rolling on
Wheels. In één week tijd rijden zij
in hun rolstoel 300 kilometer in
estafettevorm door Nederland!
De route voert van Vaals langs
Valkenburg, Roermond, Stein,
Heel, Gilze Rijen, Oudenbosch,
Breda, Etten Leur, Capelle aan
den IJssel en eindigt in Maasdijk.
De 16 jongeren zetten zich met
al hun spierkracht in, om voor
Stichting On Wheels zoveel mogelijk geld op te halen. Met het
opgehaalde geld wil de stichting
de bestaande campers moderniseren.

Stichting On Wheels
Al bijna 20 jaar zet Stichting On Wheels
zich in voor kinderen met een ernstige
beperking, zoals de ziekte van Duchenne. De stichting biedt deze kinderen en
hun ouders ook eens het ongebonden
vakantiegevoel of een onbezorgd dagje
uit! Dit wordt mogelijk gemaakt door
de verhuur van aangepaste vervoeren kampeermiddelen, chalets en de
organisatie van leuke activiteiten. Alle
informatie over de stichting is te vinden
op www.stichtingonwheels.nl
Duchenne spierdystrofie
Als je met Duchenne spierdystrofie
wordt geboren, breken je spieren

Op weg met Rolling on wheels
langzaam maar zeker af en word je steeds minder sterk. Ook de hartspier
wordt steeds zwakker waardoor Duchenne spierdystrofie uiteindelijk een
fatale ziekte is. Dankzij beademing en het gebruik van (hart)medicatie
is de levensverwachting de afgelopen jaren toegenomen. De helft van
de patiënten wordt nu ouder dan 30 jaar. De ziekte wordt veroorzaakt
doordat een eiwit, nodig voor de stevigheid van de spiercellen, niet kan
worden gemaakt door een fout op het X-chromosoom. Omdat deze fout
op het X-chromosoom zit, zijn het vooral jongetjes die Duchenne
spierdystrofie hebben. Wereldwijd 1 op de 3500 jongetjes.
In totaal meer dan een kwart miljoen.

Wilt u de deelnemers steunen
voor Rolling On Wheels? Een
donatie kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL 33 INGB
0000 180622 onder vermelding
van Rolling On Wheels.
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