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En natuurlijk zitten onze handige vrijwilligers weer
klaar om uw kapotte of defecte spullen te repareren.
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!
De enthousiaste vrijwilligers zijn o.a. computermensen,
Volgende week zaterdag 29 oktober is weer, van 10 tot 13
elektriciens en zeer ervaren naaisters. En het leuke is, u
uur, Repaircafé in activiteitencentrum Op de Boor
blijft erbij, want samen repareren is gezelliger
Wilhelminastraat 19 Bocholtz.
Dit Repair Cafe staat in het teken van: “goed verlicht de weg en je leert ervan.
Er is gereedschap en materiaal (geen onderdelen)
op” in samenwerking met de ANWB Lichtbrigade.
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren
gratis
op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen,
Deze jaarlijkse campagne van de ANWB wijst fietsers in de
speelgoed etc.
herfst, als het eerder donker wordt, op het belang van goede Zo proberen wij, bij te dragen aan veiligheid onderfietsverlichting. En biedt hun de mogelijkheid hun eigen
weg en het kleiner maken van die als maar groeiende
fietslampen na te kijken, zodat ze straks goed zichtbaar zijn. afvalberg door u bewust te maken dat defect niet kapot
Dus kom langs bij de Repair bijeenkomst en neem uw fiets
hoeft te zijn.
mee. Wij checken de verlichting en geven advies. Zolang de Al met al een goede reden om het repaircafé te bezoeIn de nacht van zaterdag 29
voorraad strekt monteren wij een gratis fietsverlichtingsset. ken. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een
op zondag 30 oktober
Dus…………snel erbij zijn!”
kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.
worden om drie uur nachts de
Tot ziens bij ons Repaircafé!!
klokken weer een uur teruggezet
en maakt de zomertijd plaats voor
Vrijwilligers!!!!!!!!!
de wintertijd. Deze “wintertijd” is
Er worden nog steeds handige mensen gevraagd
eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf
voor het repareren van elektrische apparaten, fietsen, maanden. Binnen de Europese Unie
klokken ed. die een keer in de maand ons team willen
geldt een richtlijn van de Europese
versterken, Er zijn totaal 9 bijeenkomsten per jaar
commissie die bepaalt dat de zomerMeer informatie;
tijd begint in het laatste weekeinde
* Voor vragen over of het aanmelden van bijv.
van maart en eindigt in het laatste
een reparatie kunt u contact opnemen via
weekeinde van oktober.
06-53.56.21.68 of via de mail;
overgang
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
Kijk ook eens op de website www.repaircafeparkstad.nl Bij overgang van zomer- naar
wintertijd schuift de daglichtperiode
en de facebookpagina onder “repaircafeparkstad”,
een uur op waardoor het ‘s ochtends
of de landelijke website, www.repaircafe.nl
eerder licht en ‘s avonds eerder
Samen repareren.
donker wordt. Als de zomertijd ook
in de winter zou gelden dan zou het
Verder in
rond de jaarwisseling pas rond 9 uur
‘s ochtends licht worden.

Laat ook uw fietsverlichting
controleren tijdens het
Repaircafé in Bocholtz
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open dag rolstoeltennis TVS
Simpelveld

Zondag 30 oktober is er in de tennishal van Simpelveld een Join The Club
Open Dag van de Esther Vergeer Foundation. Hierbij zal Esther Vergeer zelf
ook aanwezig zijn. Vergeer is zevenvoudig Paralympisch kampioen, werd
vijf maal verkozen tot gehandicapte sporter van het jaar en won de Laureus
World Sports Awards in 2002 en 2008. Zij zet zich actief in bij haar
foundation en laat kinderen en jongeren met een lichamelijke
beperking kennis maken met de sport en de positieve effecten
hiervan.

Ezelsbruggetje: VOORjaar
één uur VOORuit,
Najaar één uur terug

gratis
De open dag duurt van 14 tot 17 uur en er zijn geen kosten
verbonden aan de deelname. Deze dag is voor jeugd tussen
de 6 en 18 jaar, die in een rolstoel zitten.
Aanmelden is verplicht via karin@esthervergeerfoundation.nl .

promotie

13

Na afloop wordt er ‘n promotie-aanbieding gepresenteerd aan de
deelnemers om deze winter te lessen in de tennishal in Simpelveld.
Lees verder op pagina 2

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

Esther Vergeer bezig met het bijbrengen
van de fijne kneepjes.

www.weekbladtroef.nl .

wegens omstandigheden .....

BEZORGER(STER)
Gezocht
voor één route in

en

Eys

Vijlen Centrum
Minim. leeft. 13 jaar.
Ook zeer geschikt voor
ouderen.
Info en aanmelden
op

045- 5443567.

Mailen kan ook op
info@weekbladtroef.nl met
gegevens en tel. nr. (Contante, zeer
goede betaling, per verspreiding)

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. 0455441100
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.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)
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AGENDA
Donderdag 20 oktober:
De Teddyberen Expres op de Miljoenenlijn
(zie ook artikel).

Vrijdag 21 oktober:
Beleefweekend gemeente Vaals
(zie ook artikel).

Weer Sprookjesevenement Simpelveld
Vertrek tussen 18.30 en 20.30 uur,
vanuit de Sportlaan (zie ook artikel).

Zaterdag 22 oktober:
Beleefweekend gemeente Vaals
(zie ook artikel).

Trainer Wim Bisschoff van Tennismeetings heeft
een speciale applicatiecursus bij de KNLTB gevolgd om rollers te trainen. Hij kan je dan ook alle
facetten van de sport leren.
Voor wie is rolstoeltennis?
Om deel te kunnen nemen moet er sprake zijn
van een enkelvoudige lichamelijke beperking, die
maakt dat je op een rolstoel bent aangewezen om
te kunnen sporten. Vooralsnog is er een leeftijdsbeperking van 6 tot maximaal 18 jaar.
Enthousiast geworden?
Stuur dan een mail naar info@tennismeetings.nl
of bel 06-23.65.67.09.
Meer info over de club mail dan naar: secretaris@
tvsimpelveld.nl .

Zaterdag 29 oktober:
Repaircafé in Bocholtz

Zondag 23 oktober:

van 10 tot 13 uur in Op de Boor (zie ook artikel).

De Teddyberen Expres op de Miljoenenlijn

Zondag 30 oktober:

(zie ook artikel).

Open dag

Beleefweekend gemeente Vaals
(zie ook artikel).

Huldiging jubilarissen Mannenkoor David
Simpelveld

Dinsdag 25 oktober:
Scootmobieltocht Bocholtz

om 11.00 uur opluisteren H. Mis op in parochiekerk. Daarna interne huldiging (zie ook artikel).

Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor”
(zie ook Kortvermeld).

De Teddyberen Expres op de Miljoenenlijn
(zie ook artikel).

Woensdag 26 oktober:
De Teddyberen Expres op de Miljoenenlijn
(zie ook artikel).
T/m 30 oktober rijdt deze weer bij de Miljoenenlijn. Meereizen kan op 20, 23, 26, 27 én 30 oktober.

Woensdag 2 november:
Senioren+ wandeling Simpelveld
Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk(zie ook Kortvermeld).

Sporten in Vaals

OUD PAPIER

Donderdag 27 oktober:

OUD PAPIER

De Teddyberen Expres op de Miljoenenlijn
(zie ook artikel).

HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
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Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur
Email: advertentie@weekbladtroef.nl
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

Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 1 november 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.

SIMPELVELD:
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 25 oktober:
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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Het Romeinse verleden zichtbaar gemaakt

Doe mee
Heeft u een leuke/interessante foto die met archeologie in Limburg te maken heeft? Of een mooie selfie met een
archeologische vondst? Stuur hem dan uiterlijk maandag
24 oktober in naar archeologiedagen@prvlimburg.nl en maak
kans op twee bioscoopkaartjes. De foto’s mogen maximaal 2 MB
zijn. Er zijn 25 x 2 kaarten beschikbaar. Prijswinnaars ontvangen
hierover persoonlijk bericht. De beste foto’s zullen te zien zijn op
facebook.com/provincie.limburg .

De Teddyberen Express
rijdt in Simpelveld
T/m 30 oktober rijdt deze weer bij de
Miljoenenlijn. Meereizen kan op 20, 23, 26, 27 én
30 oktober. Het station en de treinritten staan
dan in het teken van één van de meest geliefde knuffeldieren van kinderen: de teddybeer.
Kinderen t/m 11 jaar, die hun favoriete knuffeldier
meenemen, mogen zelfs gratis met hun ouders
mee reizen.

Jubileumconcert 50 jaar Dameskoor Morgenzang
Het koor uit Bocholtz organiseert dit concert, waarmee het de festiviteiten in het kader van het 50-jarig
bestaan wil afsluiten. Een jubileum is een mooie gelegenheid terug te kijken naar het verleden, maar
zeker ook een aanleiding om vooruit te kijken en nieuwe wegen te bewandelen.
Daarom organiseert het koor voor het eerst in zijn bestaan zo’n concert en hieraan nemen meerdere
koren deel en wel Mannenkoor Polyhymnia Heerlerbaan, Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Houthem
(beide o.l.v Bernarda van Kerkvoort), Gemengd koor Lief en Leed Banholt (o.l.v Hans Scheijen) en het
jubilerende dameskoor zelf (o.l.v Bart van Kerkvoort).

mee op reis

leidraad

Ouders en kinderen van 3 t/m 11 jaar worden van
harte uitgenodigd om mee op reis te gaan met
hun favoriete knuffeldier en zo het
Limburgse heuvellandschap te verkennen.

Liederen rond het scheppingsverhaal zijn de leidraad tijdens dit concert.
U bent allen van harte welkom a.s. zondag 23 oktober in de H. Jacobus de Meerdere kerk te Bocholtz.
Aanvang 16 uur. De kerk is open vanaf 15.30 uur. Er wordt geen entree gevraagd, maar een vrijwillige
bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

Tijdens dit leuke kinderevenement zijn de
treinen van de Miljoenenlijn versierd met allerhande beren en knuffels.
Ook rondom het hoofdstation zijn leuke
activiteiten.
Zo kan men in de teddyberen wagon samen een
eigen beer knutselen en loopt Teddy de Beer rond
om kinderen te begroeten.
Na de activiteiten op het station te hebben
verkend, kunnen bezoekers in de nostalgische
treinen verder reizen van Kerkrade tot
Valkenburg.
Extra tip: In Eys-Wittem is een heuse teddyberen-speurtocht uitgezet.
Een plaatsbewijs kost € 5 voor kinderen (3 t/m 11
jaar) en € 12,50 voor iedereen vanaf 12 jaar.
Kaarten zijn online te verkrijgbaar met 10%
korting onder de vermelding “TEDDYBEER2016”
Kijk voor de actuele dienstregeling op www.
miljoenenlijn.nl.

Teddy de beer in de Teddyberen express.
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Het voltallige koor met rechts achter dirigent Bart van Kerkvoort en naast hem
pastoor Pierik, achter de communiebank in de Bocholtzer parochiekerk.
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Beleefweekend gemeente Vaals
Nacht van de nacht & Dag van de stilte
Bezinnen, proeven, horen, zien, bewegen en cultuur….. de ingrediënten van
alweer de zesde editie. Een weekend vol zinnenprikkeling en activiteiten voor
iedereen van 0 tot 100.

Start
dit jaar al op de vrijdag 28 oktober met 1- de smaakvolle Vedische kookworkshop ‘Zuiver koken voor lichaam en ziel’ 2- met een concert in De Kopermolen of ervaar hoe divers geloof, kunst en muziek in de 21e eeuw samengaan
tijdens 3- de Open nacht van de kerk in de Hervormde Kerk van Vaals.
Zaterdag 29 en zondag 30 oktober een keuze welk zintuig verwennen met
maar liefst 35 verschillende activiteiten. Kiezen voor de frisse buitenlucht ?
Ga dan mee met één van de stilte,- of bezinningswandelingen of doe mee
met één van de avtiviteiten bij De Wij in Lemiers. In het donker de stilte van
de natuur en het donker van de nacht beleven doe je natuurlijk met een
lantaarntocht.

stilte
Zoeken daarnaar kan het hele weekend in diverse vormen; tijdens 1- een
ontspannende massage, 2- het kleuren van mandala’s, maar ook een actieve
inspirerende workshop, om te ontdekken wat nou eigenlijk “de stilte in jezelf”
is. Ook muziek kan stilte in jezelf aanwakkeren, probeer eens een klanksessies of
de muziekmeditatie “De stilte tussen de
noten’ en ervaar het zelf.

Info
over alle activiteiten is te vinden op
www.beleefweekend.nl en in het
handige programmaboekje dat eind
september huis aan huis verschijnt in
de gemeente Vaals en verkrijgbaar is bij
o.a. de VVV kantoren, het Gemeentehuis
in Vaals en bij alle deelnemers van het
Beleefweekend.
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Tiener Vastelaovend Kónkoer start
inschrijven
Zaterdag 26 november wordt in
gemeenschapshuis de Koppel in Dieteren
de TVK voorronde georganiseerd in
samenwerking met carnavalsvereniging
‘De Lollige Buk’.

Heel Limburg
Tieners uit de hele provincie kunnen inschrijven tot en met 20 november
via de website www.tvk-limburg.nl . Inschrijven is mogelijk door een eigen
video-vlog te maken met een digitale camera of smartphone en deze via
Facebook te verzenden naar het TVK.

selectie
Tijdens de voorronde worden 14 eigen gemaakte carnavalsliedjes geselecteerd
voor de finale op 4 februari in Velden. Daarnaast ontvangt nog één deelnemer
aan de voorronde een wildcard. Degene met de origineelste video-vlog en de
meeste malen gedeeld op Facebook zal op Kerstavond verrast worden met
een extra finaleplaats voor de finale van het Tiener Vastelaovend Konkoer.
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Sprookjesevenement Simpelveld
voor jong en oud!
Morgen vrijdagavond 21 oktober is weer iedereen (en al voor de vijfde keer) van harte welkom, met als
startpunt de Sportlaan/Nijswillerweg in Simpelveld. Daar kunt u vertrekken tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Ook dit jaar is de entreeprijs weer laag gehouden, te weten € 1,50 voor kinderen en € 2,50 voor overige
deelnemers.

wandeling
In feite is het een sprookjeswandeltocht van ongeveer 2,5 km met daartussen meer dan 20 verrassende
en magische acts, die meer dan het aankijken waard zijn, niet alleen voor kinderen maar ook voor ouders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden.
Naast enkele vertrouwde figuren, zoals de olifant en meesterverteller Ruud Verhoeven zijn er veel
prachtige nieuwe acts te bewonderen, met als topper een voor de regio unieke lichtprojectie met een
lightshow geprojecteerd op een historisch gebouw. U gelooft uw ogen niet.
Ook de overige acts zijn de moeite waard en duren op elke locatie ongeveer 5 minuten.

veranderd
Het startpunt is hetzelfde gebleven. De route is echter duidelijk veranderd en eindigt in het centrum van
Simpelveld.
Parkeren kan op diverse plaatsen in de buurt van het startpunt. Verkeersregelaars wijzen u de weg.

‘t Gemma en d’r Mathieu
zunt e Zamstig d’r 22e Oktober
50 Joar Jetrowt
Proficiat Kinger en Kléngkinger

Grote overdekte
adventsmarkt in
Harmoniezaal Bocholtz

Troef
de
voordeligste

Bent u toe aan
een nieuwe
woning?

Maak
kans op
ee
interieu n
radvies*

Kom langs voor een
hypotheekgesprek waar
we echt de tijd voor nemen

in
kleur

Financiële Adviesgroep Bocholtz/Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72/06-51556496
E info@fab-bocholtz.com
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* Deze actie van RegioBank loopt van 19 september tot 1 november 2016. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl/voorwaarden.

Wat zou die elf nu aan het vertellen zijn ?

Zondag 20 november organiseert het damescomité van
de Philharmonie deze voor de tweede keer aan de
Dr.Nolensstraat 5a van 11-17 uur.
Er worden veelal zelfgemaakte artikelen aangeboden.
Heeft U interesse in een stand, dan kunt U zich aanmelden bij Bertie Pluijmaekers via onderstaand mail adres of
telefonisch.
bertiepluim@gmail.com of 06-22.15.97.99.

“Plat Jezaat”uitverkocht
maar....... !
Tot zaterdag 1 oktober heeft het storm gelopen bij
bloemenspeciaalzaak Soe Sue in de Kerkstraat en op de site
www.platjezaat.nl , nadat de presentatie op zondag 25 september
al een succes was, waardoor de eerste editie reeds nu is uitverkocht. Ook veel super leuke reacties over het boek en de
meegeleverde CD. Mensen die “Plat jezaat” gereserveerd hebben
kunnen hun exemplaar gewoon blijven afhalen bij Soe Sue.

2e editie
U kunt bij bloemenspeciaalzaak Soe Sue inschrijven voor de 2de
editie. Geleverd wordt het boek dan in de derde week van
november. Dus ruim voor Sinterklaas en de Kerst. Meer weten
over het boek en de CD ? ga dan naar de site, de Facebook pagina
platjezaat of stuur een mail naar bgmanny@home.nl

Naschrift
De gehele opbrengst van het boek gaat naar de Cystic Fibrosis
stichting, ter bestrijding van taaislijmziekte waaraan Vaalsenaar
Kay Bisschoff 5 jaar geleden op dramatische wijze op 19 jarige
leeftijd is overleden.

Cover boek.

Gearriveerd : volop monturen van de laatste beurs !

Hondenschool Vaals
I.v.m. de wintertijd ( oktober-maart ) worden de
oefentijden voor de deelname aan de cursus “
gehoorzaamheid” als volgt aangepast:
Beginners op zaterdag vanaf 15 uur.
Gevorderden op zondag vanaf 12 uur.
De maandelijkse wandeldag met hond is iedere eerste
zondag van de maand vanaf 12 uur.

november
Dan is de maandelijkse wandeldag zondag 06 november
vanaf 12.00 uur vanaf de oefenwei van
Hondenschool (Sneeuwberlaan 1 )

leren
Tijdens de deelname aan de
wandelingen kan de bezitter/ster
leren hoe zij/hij moet reageren bij
probleempjes tijdens de dagelijkse
wandelingen.

gehoorzaamheid
Bij de hondenschool heeft iedere
hondenbezitter/ster de mogelijkheid,
het hele jaar door, met haar/zijn hond
gehoorzaamheid te oefenen. De
cursus kan op ieder tijdstip van het
jaar gestart worden. De doelstelling is,
iedere hondenbezitter zonder stress
haar/zijn hond gehoorzaamheid te
leren en het ook zo te houden.

Advertentie

Oudere man met kunstzinnige, muzikale en esthetische interesse is op zoek naar
companie op verschillende manieren:
Jonge sportieve vrouwen (in volwassen leeftijd) die willen genieten van naaktheid in mijn tuin.
Ik ben in het bezit van een zwembad, waarbij ik wil genieten van naaktheid bij zon en wind.
Het gaat niet bij voorbaat om een sexuele relatie.
Vrouwen die kunstzinnig en/ of muzikaal van aard zijn. Die met mij samen willen genieten van
klassieke muziek of theater. Ik speel zelf nog steeds piano waarbij de passie de schoonheid en
verschillende vormen van de muziek zijn.
Bewondering is er voor uiting binnen de muziek en uiting
van het vrouwelijk schoon, dan ontstaat
er een overmaat aan levensvreugde.
Telefoonnummer: 0032-479412360
Locatie: dicht in de buurt waar de 3 landen
(Belgie, Nederland en Duitsland) elkaar kruisen
(wonend te Belgie).
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David huldigt 2 jubilarissen
Het Simpelvelds Mannenkoor doet dat zondag 30 oktober.
De opzet van het feest is iets anders dan andere jaren. Het koor
luistert om 11.00 uur de H. Mis op in de parochiekerk van de
H.Remigius te Simpelveld voor de jubilarissen en de levende en
overleden leden van het koor. Direct na de kerkdienst is er een
feestelijke koffietafel in het verenigingslokaal “Oud Zumpelveld,
Irmstraat 23, waarbij ook de sponsoren met partners
zijn uitgenodigd.

jubilarissen
Gouden jubilaris, Leo Meister , werd op 21 jarige leeftijd lid van
het koor, zingt bij de 2e tenoren en is binnen de vereniging ook
al vele jaren actief bij de jaarlijkse donateursactie.
Zilveren jubilaris Roy Weeren, een enthousiaste bas, is zeer actief,
zo heeft hij o.a. het hele muziekarchief gedigitaliseerd en voor
diverse soorten klusjes kan men altijd een beroep op Roy doen.
Ook hij is actief bij de jaarlijkse donateursactie.

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
optredens
Rood Groen LVC’01 verkoopt
Het koor geeft zaterdag 3 december om
17.30 uur een concert in de
loten voor de grote clubactie
Abdijkerk van Rolduc. Zondag 11 december is er het jaarlijkse Kerstconcert,
samen met harmonie St. Caecilia om
17.30 uur in de parochiekerk . Het koor
zal ook acte de présence geven bij de
opening van de Kribkeswandelingen in
Simpelveld

gezocht

David jubilarissen:
Zittend Leo Meister (50)
en staand Roy Weeren 25 jaar lid.

David is op zoek naar nieuwe leden.
Heeft u interesse, bezoek eens, geheel
vrijblijvend, ‘n repetitie elke maandagavond van 20 tot 22 uur in Partycentrum
“Oud Zumpelveld” Irmstraat 23, kom
eens luisteren of doe eens mee. U kunt
ook contact opnemen met voorzitter
Hub Bogman tel. 045-5444675 of secretaris Jo Haagmans tel.: 045-5442849. Meer
informatie vindt u op de website www.
simpelveldsmannenkoor-david.nl .

Sporten met de herfstvakantie in Vaals

Vanaf heden bellen ze bij zoveel mogelijk mensen aan
om loten te verkopen. Kopers betalen voor één lot € 3,-.
Maar liefst 80% (€ 2,40 per lot) mogen de verenigingen
zelf houden.

positief
Gezien de positieve reacties na deelname aan de laatste
Grote Clubacties doet Rood Groen LVC’01 nu ook weer
mee onder het motto ‘voor wat, hoort wat’! De opbrengst
van de loten zal gelijkelijk over alle elftallen geïnvesteerd
worden. De senioren ontvangen een trainingstenue of
sporttas die gedeeltelijk ook mogelijk gemaakt wordt
door Ivo Sport uit Simpelveld.

prijzen
Naast de hoofdprijs van € 100.000,- of een Volkswagen
Up zijn in de loterij veel mooie prijzen te winnen. De winkans is in 2016 wederom fors gestegen t.o.v. 2015, door
een flinke uitbreiding van het prijzenpakket. Voor meer
informatie kunt u terecht bij het bestuur van Rood Groen
LVC’01 via 06-15478669 of per mail info@roodgroenlvc01.
nl . Kijk ook op de site www.roodgroenlvc01.nl of
www.clubactie.nl .

Ook een keer meedoen met
Breakdance?
Foto Wim Winkens
Woensdag 26 oktober kunnen alle
kinderen vanaf 6 jaar (van 11.45-12.45
uur) gratis kennismaken met een aantal
sporten. Zo kun je nieuwe moves leren
tijdens de workshop Breakdance van de
Breakfast Crew Vaals, je kunt meedoen
aan de workshop Apekooien/free running, breakdance en basketball.
Free running is een spectaculaire sport
waarbij je je zo snel mogelijk verplaatst
over en met obstakels. Vaak buiten, maar
nu in de gymzaal over een parcours met
bv. springkasten, matten, banken, touwen en klimrekken. Alles vindt plaats in
Sporthal Citta Fit, Sneeuwberglaan 1a.
Meer informatie:
Hannie Pleijers 06.42. 08. 85. 01 of via
buurtsportcoach@vaals.nl
Kom ook!!
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Nogmaals dank

beste mensen,
voor de bloemen, de flessen en de cadeaus
die de Jubilarissen bij de interne huldiging van het koor
mochten ontvangen.
Jo Brauwers
Anita van de Poel-Eussen
Ellie Groenveld-Wolvekamp

(60)
(40)
(25)

Wim Possen
Hilde Kramer-Compans
Tanja Lenoir-Groenveld

(50)
(40)
(25)
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Nordic Walking.......is lopen met stokken zinvol?
Honderden jaren geleden liepen Pelgrims al met stokken. En in minder toegankelijke gebieden hebben
mensen niet het wiel uitgevonden maar de voordelen ervaren, om met stokken te lopen. Waarschijnlijk geïnspireerd door klimgeiten, ‘Gemsen’ en andere viervoeters die zich makkelijker door het terrein
verplaatsen dan wij tweevoeters.

belasting
Maar aan de andere kant betekend het meer belasting voor onze benen en ook deels rug. In de bergen
wandelen de meeste mensen met stokken en “trailrunners’ (hardlopen op zgn. trails/paadjes in alpenlanden, ardennen, eifel) maken dikwijls gebruik van stokken. Nordic Walkers gebruiken al meer dan 16
jaar stokken. Dat genereert meer steun en balans. De benen worden ontlast. Uitgaande van een verminderde belasting, van zo’n 6 tot 8 Kg per stap, betekend dit al snel, zo’n 7000Kg/Km minder impact
op de benen en rug!!

vergissen
doet men zich als men denkt dat nordic walking alleen iets is voor grijze koppen. Iedereen zou het
gewoon eens praktisch moeten ervaren. Want daar waar de benen ontlast worden, benadrukken wel
letterlijk, middels de inzet van stokken, de workout van armen en romp.

uitdagend
En wil je het liever toch wat uitdagender, dan is Bootcamp Nordic Style wat voor je. De eerste 2 pilots
zijn positief ontvangen. De afwisseling van running, jumpings, krachttrainingsoefeningen, up&downhill
alsook stevig doorstappen met stokken prikkelde de deelnemers. Ze wilden dit wel vaker doen.
Kennismaken met Bootcamp Nordic Style: Zondag 6 november
Meer info of opgaven via: www.renespierts.nl U kunt ook bellen met René Spierts 043-3065423.

Nordic walking, niet alleen voor “grijze koppen”.

Het muzikale seizoen 2016/2017 is weer begonnen
het bekende amateurkoor uit Eys o.l.v. dirigent Jo
Smeets, is reeds gestart met de repetities en het
instuderen van nieuwe nummers.
De zangvereniging kijkt terug op een geslaagd jaar.
Helaas moeten de zangers het op dit moment doen
zonder de muzikale begeleiding van een toetsenist.

Wereldmissiedag
Zondag 23 oktober a.s. wordt in de Sint Agathakerk in Eys weer de mis om 9.45 uur gehouden
als uitdrukking van de verbondenheid van de wereldwijde geloofsgemeenschap.
De begeleiding van de Heilige Eucharistieviering in tekst en muziek is traditioneel
in handen van het Eyser zangkoor

Het thema – actueel als nooit tevoren – is ‘Compassie’.
De volgende bekende nummers zullen o.a. ten gehore gebracht worden:
‘Viva la Vida’ (Coldplay), ‘Down to the river’ (O Brother , where art thou?) en
‘You’re the Voice’ (John Farnham)

Het koor is dan ook met spoed op zoek naar een
nieuwe muzikant.
Heb je ervaring met de piano, en lijkt het je leuk om
ons koor muzikaal te komen versterken meld je dan
bij voorzitter Eric Bijster e.bijster@home.nl
Meer informatie: www.hanzonvocaal.nl
of facebook: Hanzon Vocaal

KORTVERMELD

SIMPELVELD:
Senioren+ wandeling

Elke 1e woensdag van de maand.
Woensdag 2 november 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.
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Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.
Woensdag 26-10:
Voorgerecht:

Groentensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: Wortelenstampot met zuurvlees
en appelmoes
Nagerecht:
Mini coupe banaan

Donderdag 27-10

Het huidige kinderkoor.

Voorgerecht: Kippensoep-brood-kruidenboter
Hoofdgerecht: Friet – gyros – tzazikisaus –
salade
Nagerecht:
Bavarois koffie verkeerd

Woensdag 2-11:
Na de zomervakantie is het kinderkoor uit Eys weer gestart met repeteren. Het vierde dit jaar haar
70-jarig bestaansfeest, hetgeen uniek genoemd mag worden in onze regio.
Het bestaat uit kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool.

Voorgerecht: Champignonroomsoep
brood – kruidenboter
Hoofdgerecht: Friet – zuurvlees – appelmoes salade
Nagerecht:
Bolletje ijs met warme kersen

Nieuwe leden

Donderdag 3-11:

Gezocht nieuwe leden voor 70 jarig Kinderkoor Eys

Zoals ieder koor is het kinderkoor op zoek naar nieuwe leden, ook uit
omringende dorpen. Zingen kan immers bijdragen tot een zeer positieve ontwikkeling bij kinderen.

Repertoire
Het kinderkoor heeft een zeer populair repertoire met liedjes van o.a. Guus Meeuwis , Justin Biber ,
Marco Borsato, Ali B en Nick & Simon. Daarnaast worden er natuurlijk ook kerkelijke liedjes gezongen
,waaronder veel moderne kerstliedjes.

Repetitie
Het kinderkoor repeteert elke maandagmiddag in basisschool klavertje 4 van Eys en wel van 15.15 tot
16.00uur. Een fijne bijkomstigheid is dat er alleen inzet gevraagd wordt en dus geen contributie.
Heb je dus interesse en wil graag op een leuke manier zingen, meld je dan aan of inlichten bij
dirigent Alf Franken 06-27.17.66.04 of 043-4512121

Voorgerecht: Kleine ceasar salade
Hoofdgerecht: Kippenpasteitje – salade
Nagerecht:
Vanille mousse
Reserveren uitsluitend via, facebook, mail of
telefonisch. Reserveren woensdag, uiterlijk dinsdag tot 21 uur. Reserveren donderdag, uiterlijk
woensdag tot 21 uur
Aanschuiven kan tussen 17 en 18.30 uur.

Restaria Bocholtz
Wilhelminastraat 3 tel. 045-5446232,
mail: snackpointbocholtz@live.nl

Vrijwilligers
vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Vrijwilliger als begeleider van jonge
mantelzorgers met de organisatie en
uitvoering van activiteiten voor jonge mantelzorgers van 7 tot 25 jaar.
Het tablet café in de bibliotheek is op zoek naar
vrijwilligers die mensen kunnen helpen met
vragen over de mogelijkheden en toepassingen van een iPad en/of Android tablet en

E-books.
De Zonnebloem afd. Vaals is op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die hun cliënten
willen bezoeken om onder het genot van een
kopje koffie een gezellig praatje te maken.
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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Libel
Wat sjeet beej ing libel egelik óp ’t menu? Veural vlugende insekte zoe wie mugke, vligge en motte.
Kenne libelle sjteëke of biete? Nae, ze hant ginge angel, alling insekte weëde mit de kake
klinggemale. De kake van de mieëtste soate libelle zunt väöl te sjwaak um durch de hoeëd van
e mènsj te biete. Volges sommige fabeltjes zowwe libelle sjerpe vlöägele ha woamit ze inge kenne
sjnieë. Doa mót me zich meh ging zurge uvver make, dat is abseluut nit woar.

Soate
De allergruuetste libel die in ós land vurkunt, is de bronlibel. Die zeldzaam soat ken bis 8,5 cm lank
weëde. Óp de tweide plaatsj sjteet de groeëte keizerlibel. Libellelarve eëte ónger water allerlei diertjes die uvveral in ’t water vurkómme, meh ummer klinger zunt dan zezelf.
Libelle zunt hieël nuttig umdat ze ós va inge ganse hoop (lèstige) kling insekte aafhèlpe.

Predatore
Van d’r angere kant hat ing libel genóg predatore (natuurlijke vijanden) woadurch ze a-gevalle ken
weëde. Dat zunt beveurbeeld vuggel, kikkere, salamandere, hagedisse, muues, miere of wèspe. Ing
libel hat, wie hieël gèt anger insekte en diere, zicher gee gemekkelig leëventje, ze mótte konsjtant
óplètte. En durch ’t verkier weëd de soat óch nog adig oetgedund, Veural wen ze neer uvver inge
waeg vluge, is dat vur hön hieël erg geveerlik.

ad
De mieëtste libelle weede óp zich nit auwer dan e paar weëke of
huuegstens inkele monde. Oetzonderinge zunt de broeng- en noordse
winterjuffer, de insigge twei soate in ós land die
Dialektsjriever
als imago uvverwintere.
Will Kohnen Doadurch kenne ze zoeget 8 mond oad weëde.
Lemieësj 2016

KORTVERMELD

BOCHOLTZ:
Scootmobieltocht
Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober
Volgende week dinsdag 25 oktober is er weer een.
Ze zijn bedoeld als een soort wandeling voor mensen met een handicap, die zich d.m.v. een scootmobiel moeten voortbewegen. Deze zijn gratis. Vertrek
13.30 uur bij “Op de Boor”. Rond 17.00 u. is men weer
terug. Elke tocht is +/- 20km. Onderweg een ruime
koffiepauze (consumpties voor eigen rekening).
Walter Litting en Henk Ghijsen organiseren de
tochten. Gerda Heckmans, Jo en Marleen Steinbusch
gaan afwisselend mee als begeleiders.
Bij slechte weersomstandigheden gaat de tocht niet
door en wordt een nieuwe datum gekozen.
Zorg voor een goed humeur, scootmobiel in orde
en accu helemaal opgeladen. Verder voldoende
rijvaardigheid om veilig en verantwoord aan zo’n
tocht deel te nemen.
Meer info: Walter Litting 045 – 5443990
en Henk Ghijsen 045 – 5440575.

Ing libel die èffe óp inge bamboesjtèk kómp zitte.

BBC’77
Competitie
In het weekend van 8 en 9 oktober werden onderstaande wedstrijden
gespeeld. De uitslagen:
BBC1 – Duinwijck 6:
BBC2 – BC Keep Fit 1:
BBC3 – BC Weert 1:
BBC4 – BC Trilan 6:
BBC5 – BC Keep Fit 3:

4-4
8-0
6-2
6-2
8-0

Uitslagen 15 en 16 oktober;
Vridos SV 1 – BBC 1:
6-2
BC Schijndel 2 – BBC 2: 3-5
BC Olympia 4 – BBC 3: 3-5
BBC 4 – BC Brunssum 1: 8-0
BC Cosmos 1 – BBC 5: 5-3
Kijk voor meer nieuws en informatie op onze website www.bbc77.nl
of vind ons op Facebook: Bocholtze Badminton Club ’77.

Pagina 10

Nr. 42 20 oktober 2016

Kerkdiensten parochie
H.Agatha Eys
Zaterdag 22 okt.
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Jaardienst Juun Gulpen en
Maud
Jaardienst Harry en Thérèsia Cox
- Lardinois
Gest. jrd. ouders Delarosette –
Mertens
Gest. jrd. ouders Godschalk –
Schoonbrood
Gest. jrd. ouders Senden –
Hendrickx
Ouders Olischlager – Lumey

Zondag 23 okt.
9.45 uur: Gest. jrd. ouders Hubert en
Lieschen Houben –
Schümmer en zoon Jan
Gest. jrd. Gertrud Schmitz –
van Helden
Tot bijzondere intentie. Wereld
missiedag met opluistering door
Hanzon Vocaal
Maandag 24 okt. Geen H. Mis
Vier enthousiaste amateurspelers (Conny,
Zaterdag 29 okt. Geen H. Mis
Jean, Steffie en Sharon) die na het opheffen
Zondag 30 okt.
van hun eerdere club als het ware “werke09.45 uur: 1e Jaardienst
loos” achterbleven gaan samen als groep
Desirée Cox - Coemans
door en de “Stoute Schoenen” aangetrokJaardienst Wim Jeukens
ken. O.l.v. de fanatieke regisseur: Rezie
Trautje Delnoy – Godschalk
Vrancken.
(collecte)

Stoute Schoenen

Maandag 31 okt.

Presentatie

Een monoloog “mijn keuken en ik” voorge18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha dragen door Sharon Hegt,
muziek en zang door niemand minder dan
Xhonneux
Ruud Verhoeven en
een kluchtige eenakter “……mit sjlagroom” gespeeld door toneelgroep Stoute
Schoenen.

Jan & Alleman en
Streekproeven
bij Omroep Krijtland
Deze week start de uitzending met het Regiojournaal,
met daarin aandacht het initiatief vanuit Cadier & Keer
om de Old Hickory-veteranen aan een hoge Amerikaanse
onderscheiding te helpen.

Voorstellingen
Die vinden plaats op zaterdag 5 november,
aanvang 20.00 uur en zondag 6 november,
aanvang 15.00 uur in Cultuurcentrum De
Klimboom aan de Dr. Ottenstraat in Simpelveld. Reserveren via 06-44.23.04.19.
Like ook de FaceBook pagina om op de
hoogte te blijven van hun activiteiten.

Daarna een nieuwe aflevering van Jan & Alleman met in de
hoofdrol Sjef Vanloo, oud-Gulpenaar die onlangs zijn vijftig jarig
jubileum als zanger/entertainer vierde.
Daarna weer Streekproeven, dit keer met jager
Robert Puts uit Wahlwiller.
Tot slot een bijdrage van de gemeente Gulpen-Wittem over het
cultureel erfgoed.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland
start donderdag 20 oktober 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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WDZ info
25 Jaar bambini
Het is woensdagmiddag 23 oktober 1991 als enige WDZ vrijwilligers op het sportcomplex heel verbaasd opkijken. Een zestal vier en vijfjarige dreumesen lopen het oefenveld op onder begeleiding van Toos Brands. Toos kennen ze nog wel als een van de
speelsters van het damesteam. Vol verbazing kijken ze toe hoe Toos met de kleintjes
aan de slag gaat en al heel snel raken de toeschouwers aangestoken door het enthousiasme van de kinderen. Het fenomeen “WDZ bambini” is geboren en naar later blijkt een
groot succes, zowel voor deelnemende kinderen als voor de vereniging.

25 jaar
lang traint Toos nu al elke woensdag met de kinderen, daarbij geholpen door een in
de jaren flink gegroeide groep aan assistenten. Toos is van huis uit onderwijzeres met
speciale belangstelling voor het gymnastiekonderwijs. Haar eerste doelstelling is altijd
geweest de kinderen vertrouwd te maken met bewegen, met balans in hun lichaam en
dit alles in combinatie met balspel dat gespeeld wordt in een groep, waarbij het zich
thuis voelen een wezenlijk onderdeel vormt.

Resultaat
dat is van generlei belang, alleen het plezier in het spel en de individuele ontwikkeling
van het kind telt. De afgelopen jaren heeft Toos heel wat kinderen onder haar hoede
gehad. Het doet haar veel genoegen om een groot aantal terug te zien in de seniorenteams, zowel vrouwen- als mannenteams. Maar de grootste voldoening vindt ze in het
feit dat er in de voetbalclub vriendschappen voor het leven zijn ontstaan, vriendschappen waar zij mede aan de basis heeft gestaan.
Met name voor haar vele verdiensten voor het WDZ jeugdvoetbal ontving Toos in 2009
bij het gouden jubileum van WDZ uit handen van burgemeester Reg van Loo van Vaals
een Koninklijke Onderscheiding.

Inhaal

De veteranen spelen een thuiswedstrijd tegen de oude heren van
Bleijerheide.

PROGRAMMA
Zaterdag 23 oktober:
JO19-1
Ve

Laura/Hopel Comb - WDZ
WDZ - SVA

15.00u.
17.00u.

Zondag 24 oktober:
4e

WDZ - Sportclub’25 3

10.00u.

Uitslagen
Zaterdag 15 oktober

JO19-1
Komend weekend staat alleen inhaal op het programma. Onder 19 gaat op bezoek bij
het sterke jeugdteam van Laura Hopel combinatie en op zondag speelt het vierde thuis JO17-1
tegen Sportclub ’25 3.

WDZ - V.V. Schaesberg
WDZ - SJO ZW’19-SVS

4-1
0-2

lees verder op pagina 14

Zittend van links naar rechts: Twan, Noa, Damian, Fenne, Aimeé, Jef. Staand van links naar rechts: Cas, Niek, Dylano, Stijn.
Op de foto ontbreken Zep en Siem.
De leiders zijn Toos Brands en Harrie Degens.
Pagina 13
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Vervolg uitslagen WDZ
JO17-2
JO15-1G
JO15-2
JO13-1
JO13-2G
JO11-1
JO11-2G
JO11-3G
JO11-4
JO9-1
JO9-2G
JO9-3G
JO7-1
JO7-2

Sporting Heerlen - WDZ
V.V. Schaesberg - WDZ
WDZ - SV Geuldal 1
WDZ - UOW ‘02 2
SJO ZW’19-SVS -3M - WDZ
WDZ - Schimmert
V.V. Schaesberg 4 - WDZ
SJO Heuvelland 2 - WDZ
SVN/BtB Cons. 2 - WDZ
Amstenrade - WDZ
Voerendaal/RKSVB - WDZ
WDZ - RKASV 4
Rood Groen LVC’01 - WDZ
Rood Groen LVC’01 - WDZ

3-0
2-3
2-7
6-2
0-3
5-2
0-9
3-2
8-3
1-1
0-1
1-0
0-9/1-5
3-1/1-7

Zondag 16 oktober
1e
2e
3e
4e
VR1

WDZ - Weltania
WDZ - UOW ‘02
WDZ - BMR
RKMVC 3 - WDZ
Caesar - WDZ

2-2
1-4
2-1
7-2
2-1

WDZ - Weltania 2-2
Prachtig zomerweer op deze herfstdag en dat was ook wel te

Reünie Wit Groen VC groot succes
Zaterdag 8 oktober was een bijzondere avond op sportcomplex Molenveld.
Daar stond het veteranenteam van Rood Groen LVC’01 tegenover een speciaal
bij elkaar verzameld team van oude Wit Groen-ers uit de periode 1995 tot 2000.
Verschillende oude voetbal-coryfeeën, zowel Nederlands als Belgisch, hadden de
moeite genomen om op deze, door de lokale horeca verzonnen,
reüniedag naar Vaals af te reizen.
En met succes.
De wedstrijd eindige uiteindelijk in 2-2, maar veel belangrijker was de derde
helft in de kantine en de vierde helft in café d’r Koffereck. Prachtige verhalen van
weleer uit deze kampioenperiode van het Vaalser voetbal werden opgehaald.
En natuurlijk mocht een lekker glas bier niet ontbreken. Al met al een geslaagde
dag en een dergelijk initiatief is zeker de moeite waard om in de toekomst te
herhalen.

merken aan het spel in de eerste helft. Gezapig werd de bal rondgespeeld alsof het een partijtje zomeravondvoetbal betrof. Echte
kansen kwamen er niet en een bloedeloze 0-0 leek in het verschiet.
Echter één minuut voor rust kwamen de gasten op voorsprong middels een doelpunt met een forse buitenspel luchtje.
In de tweede helft pakte de thuisploeg de zaken iets fanatieker aan.
De bal ging beduidend sneller rond en in de 55e minuut kwam de
beloning. Roy Kisters joeg de bal van buiten de zestien boven in de
driehoek. In de 63e minuut kwam WDZ op voorsprong. Roy Brassé
rondde een snelle demarrage beheerst af. Zeven minuten later was
de wedstrijd weer terug bij af. Een perfect ingeschoten penalty
betekende de gelijkmaker. WDZ wilde niet opgeven, er kwamen nog
enkele fraaie kansen, maar daar win je helaas geen wedstrijden mee.

Slotkoers Jos Feroncup in Bocholtz
Begin oktober is het wedstrijdprogramma om de
Jos Feroncup vastgesteld.
De organisatie heeft Bocholtz uitverkoren om dit jaar
de slotkoers te organiseren op
zondag 29 januari 2017.

16 wedstrijden
De strijd om de Jos Feroncup is een wintercompetitie voor veldrijders en crossers.
Diverse categorieën, zoals nieuwelingen, junioren, amateurs en masters (M/V),
rijden maar liefst 16 wedstrijden in Limburg en Oost-Brabant. De wedstrijd in
Bocholtz wordt georganiseerd door de Stichting Bocholtz Promotion.

parcours
Dat is gelegen aan de Aretsbosweg, nabij de velden van Sportclub ’25 en de
ruiterclub. De editie van vorig jaar was een succes. Het parcours telt diverse zware
passages en de nodige hellinkjes.
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Kijkje op het parcours van dit jaar op 17 januari.
Er lag waarempel sneeuw. Foto Dennie Sormanie.

slotkoers
Het succes van dit jaar was meteen reden om Bocholtz uit te nodigen
de slotkoers te organiseren.
Dat is een hele eer. Immers, alle rijders en rijdsters willen present zijn
bij de slotkoers.
De prijsuitreikingen door de dag heen zorgen voor een gestage
toeloop, ook uit het buitenland.

gratis
Ook u kunt op 29 januari 2017 genieten van mooie sport.
Er is voldoende parkeergelegenheid en de entree is gratis. De eerste
wedstrijd begint om 10.15 uur, de laatste om 14.45 uur. Noteer 29
januari alvast in uw agenda!!
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KSV Helios
Puike start in
Oberliga
In de uitwedstrijd te Dortmund
afgelopen zaterdag 15 oktober gaf het team
uit Simpelveld al direct een visitekaartje af.
Het plaatselijke AC Mengede 2 (751,3 kg) en
KG Wuppertal (821,0 kg) werden met
duidelijke cijfers teruggewezen:
Helios verwerkte in totaal 863,1 kg!

come back
Voor Leroy Kohl is het de comeback na twee
jaar afwezigheid als gevolg van een slepende
pols-blessure en een ernstige knie-trauma
(gevolgd door een zware operatie).
Met 90 kg bij het trekken en 120 kg bij het
stoten laat hij zien dat inmiddels op 80%
van zijn oude niveau is.

weinig misbeurten
Ook de andere atleten tillen een uitstekende wedstrijd en het valt op dat er weinig
misbeurten zijn. Met zes goede beurten komt
Bente Brauwers, uiteindelijk op 62 kilo bij
het trekken en 73 bij het stoten. Ook Erwin
Rasing liet geen steek vallen en komt tot 75
kg (trekken) en 105 kg (stoten). Tim Botzem
evenaart zijn pr bij het trekken met 110 kg en
verwerkt bij het stoten 136 kg.
Als reserve atleet verschijnt Dennis Schings
aan de halter en hij verbetert zijn pr bij het
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trekken tot 77 kg. En bij het stoten komt hij tot
90 kg.

meer dan tevreden
Zijn Ralph Aretz (hoofdtrainer) en Bas Goorden
(co-trainer) en zijn na afloop meer dan tevreden.

Het team van KSV Helios, dat in Dortmund in de
eerste wedstrijd van het seizoen 2016/2017 de zege
behaalde.
Achterste rij v.l.n.r: Dennis Schings, Bas Goorden
(co-trainer), Leroy Kohl, Tim Botzem en Ralph
Aretz (hoofdtrainer).
Voorste rij v.l.n.r: Bente Brauwers en
Erwin Rasing.
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Voor onze winkel
zijn wij op zoek naar een...

NIEUWE
COLLEGA!
Kassamedewerker
Ben jij 1 van de PLUS medewerk(st)ers die straks het verschil maakt? PLUS supermarkt is een landelijke keten van ruim
260 supermarkten. Op het gebied van prijs, assortiment, service, versheid, hygiëne en enthousiasme behoort PLUS tot
de beste van Nederland!
Wij gaan voor de top in supermarktland. Kom daarom werken bij PLUS Tossings en scoor met ons mee!
PLUS Tossings is een supermarkt met fantastische vers afdelingen en blinkt uit in kwaliteit en service.

Kassamedewerker | 24
Wij bieden je een zelfstandige functie op de kassa-afdeling. Het op een correcte wijze afrekenen van artikelen behoort tot een van
je belangrijkste taken. Er gaat dagelijks veel geld door je handen en er wordt van je verwacht dat je daar op een zorgvuldige manier
mee om weet te gaan. Als kassamedewerker bepaal je mede de sfeer voor de klanten. Jij bent vaak één van de laatste medewerkers
waar de klant mee te maken heeft voordat hij de winkel verlaat. De indruk die de klant bij de kassa krijgt blijft vaak het langste
hangen. Een verantwoordelijke baan dus.

Aanbod
Werken in een PLUS supermarkt is werken met plezier, met leuk en afwisselend werk en mogelijkheden om door te groeien.
Binnen PLUS Tossings wordt veel aandacht besteed aan opleidingen met behulp van een uitgebreid opleidings programma.

Wij vragen
Een MAVO/MBO-opleiding, bij voorkeur ervaring met kassawerkzaamheden. Wij verwachten dat je gevoel hebt voor service en
klantgerichtheid en daarnaast secuur bent.

Interesse
Herken jij je als nieuwe collega bij onze PLUS? Schrijf dan een korte brief of stuur een e-mail
(chris.tossings@plus.nl) met CV binnen 2 weken na het verschijnen van deze advertentie naar:
PLUS Tossings, t.a.v. Chris.Tossings, Gasthof 2, 6351CM Bocholtz.

Voor meer informatie over PLUS kijk op onze site www.plus.nl
of bel naar 045-5445373 (vraag naar Chris.Tossings).

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 20.00

Tossings | Gasthof 2 | 6351CM Bocholtz | T: 045-5445373

plus.nl

