Voor Mergel- & Heuvelland

Week 44
Donderdag
3 november
42e jaargang
Oplage 13.000 expl.

www.weekbladtroef.nl

i Bôches- Simpelveld
, Zumpelveld,
Nieswiller,
Wilder,- Ubachsberg
Gen berg, Vols,
Viele
Bocholtz
- EysEes,
- Nijswiller
- Wahlwiller
- VaalsLemieёsj
- Vijlen enenLemiers.

Intocht Sinterklaas
in Bocholtz

Muzikale rondwandeling
door de Efteling

Op zondag 6 november (15.00 uur) organiseert fanfare St. Cecilia Ubachsberg
i.s.m. Vue Kerkrade een unieke muzikale rondwandeling door het grootste
attractiepark van Nederland, de Efteling. Het concert wordt uitgevoerd in de
Zondag 13 november om 14.00 uur
grote zaal van Vue aan de Rodaboulevard in Kerkrade.
op het pleintje voor de kerk.
ondersteuning
Daarna vertrekken we met veel kabaal, De onvergetelijke melodieën van het fanfareorkest worden niet alleen onLieve Kinderen,
In optocht naar de Harmoniezaal.
dersteund door een geweldige violist en harpiste, maar ook door de bekende
12 November is het weer zover, Sint
Kerkraadse acteur Arno Deckers, prachtige filmbeelden en een groot aantal
komt aan in Nederland.
elfjes en miniatuur trollen.
Dat betekent dat hij op 13 november
in Bocholtz aanlandt.
Sint vindt het erg fijn
Dat we in Bocholtz zo muzikaal zijn.
Er staat altijd een muziekvereniging
voor hem klaar,
Dit jaar is dit weer de Fanfaar.
Daarom heeft de Sint iets nieuws
bedacht,
Dit hadden zijn Pieten nooit verwacht! Bij deze nog een tip (voor de kinderen tot 4 jaar en niet schoolgaand in
Het is zó leuk écht wáár,
Bocholtz!) van Hoofdpiet: Vergeet je
Hij komt aan met een Pieten Fanfaar!
GRATIS BONNETJE niet!
Op school zijn jullie al bezig geweest, Tot 16.30 uur blijft de Sint en zijn
om zelf een instrument te maken voor Pieten,
dit feest.
Dus neem iedereen mee om van dit
feest te genieten.
Dus neem ALLEMAAL jullie
instrumenten mee,
Voor meer informatie kijk op de
Het feest begint op het plein voor de
website www.sinterklaasbocholtz.nl
kerk om twee.
of op facebook.
Oh ja , dit mogen we niet vergeten,
De Burgemeester zal de Sint daar
welkom heten!
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attracties

Het grote doek met Langnek uit de Efteling.

Uiteraard kent vrijwel iedereen de beroemde attracties van de Efteling.
Denk bijvoorbeeld aan het Sprookjesbos met Doornroosje, de Trollenkoning,
Sneeuwwitje, de Vliegende Draak, Raponzel enz..

echt
De muzikale rondwandeling zou echter geen rondwandeling zijn, als niet ook
thema’s als het Carnaval Festival, de verschillende landentours, Ezeltje Strekje,
het Spookslot, het Land van Laaf, de Indische Waterlelies en alle andere
bezienswaardigheden aan bod zouden komen.

beelden
De twee uur durende compositie van Mari van Gils stipt elk facet aan uit
de Efteling en verschaft de luisteraar een compleet beeld in een boeiende
medley van geliefde melodieën. En niet alleen het oor komt aan bod tijdens
het concert. Op het grote screen van Vue Kerkrade verschijnen parallel aan de
muziek tevens de beelden uit het fameuze park in Kaatsheuvel. Hierbij gaat
Arno Deckers als rasverteller telkens dieper in op de verhaallijn.

Happening
De ‘Rondwandeling door de Efteling’ is een muzikale happening die jong en
oud aan de stoel zal kluisteren. Voor volwassenen haalt het concert dierbare
herinneringen op uit vervlogen tijden en de jeugd zal verrast worden met
herkenbare klanken en beelden uit het fameuze attractiepark.
Kortom: Op zondagmiddag 6 november (v.a. 15 uur) is de grote zaal van Vue
één droomvlucht met een mooi verhaal, prachtige muziek en tot de verbeelding sprekende films. Mis het niet!
Entree: € 12,50 vanaf 13 jaar en € 7,50 voor kinderen tot en met 12 jaar.
Verkoop: kassa Vue Kerkrade of via de website www.vuecinemas.nl/kopen/
rondwandeling-door-de-efteling/2845641
Meer info: www.vuecinemas.nl en www.fanfareubachsberg.nl .

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

www.weekbladtroef.nl .

Lourdesreizen in 2017

AGENDA

In 2017 biedt het Huis voor de Pelgrim diverse
volledig verzorgde reizen naar Lourdes aan. Dit
zijn de reizen van de Limburgse Bedevaarten.
Reizen per vliegtuig en bus.

Donderdag 3 november:

varianten
Bij de busreizen bestaat de keuze uit drie varianten: Nachtbus, Dagbus of Zorgbus.
U kunt zich eveneens op onderstaand adres
opgeven wanneer u via CZ mee wil gaan.
Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden: Er moet sprake zijn van een medische indicatie en telt niet voor mensen die in de laatste 5
jaar via CZ naar Lourdes zijn geweest.
Opgave is mogelijk bij: Wiel Cuypers Julianastraat 6, Bocholtz 045-5441223
Reisbegeleiding groep Bocholtz-Simpelveld is
tijdens onderstaande reis:
18 - 25 mei
Nachtbus
19 - 24 mei
Vliegtuig

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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Interessante lezing IVN EYS
verenigingsgebouw Boerenberg. Aanvang 19.30
uur. Vrije gave (zie ook Kortvermeld).

Vrijdag 4 november:
Vogeltentoonstelling Eys in Café sport
Grachtstraat 1a , t.o. de kerk. Entree: Vrije gave.
Van 19.30 tot 22.00 uur (zie ook artikel). zaterdag
van 14 tot 22.00 uur en zondag van 10 tot 16.30
uur.

Zaterdag 5 november:
De Phil fêteert jubilarissen
H. Mis 19 uur. Receptie voor iedereen vanaf 20 uur
in Harmoniezaal Dr. Nolensstraat (zie ook artikel).

Parkstad Zorgbeurs van 10.30-16.30 uur
in Parkstad Limburg (Roda) Stadion. Entree gratis
(zie ook artikel).

Jazz met het Christian Martens Trio bij
Pandora Oude Baan 21 Wahlwiller. Aanvang:
20.30 uur. Reserveren gewenst (zie ook artikel).

Vogeltentoonstelling Eys van 14 tot 22 uur
in Café Sport Grachtstraat 1a , t.o. de kerk. Entree:
Vrije gave. (zie ook artikel). en zondag van 10 tot
16.30 uur.

Zondag 6 november:
Muzikale rondwandeling door de Efteling
met fanfare St. Cecilia Ubachsberg en ve;le
anderen in grote zaal van Vue Rodaboulevard in
Kerkrade (zie ook artikel).

‘Classic meets Africa’ vanaf 16 uur
Harmoniezaal Bocholtz met Zangkoor St. Joseph
en anderen. Entree Vrije gave (zie ook artikel).

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

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand:
Donderdag 10 november:
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.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 15 november:
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: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 8 november:
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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Vogeltentoonstelling Eys van 10 tot 16.30
uur in Café Sport Grachtstraat 1a , t.o. de kerk.

Zondag 13 november:

Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur

Intocht Sinterklaas in Bocholtz

Email: advertentie@weekbladtroef.nl

Zondag 13 november om 14.00 uur op het pleintje
voor de kerk (zie ook artikel).

Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,

Entree: Vrije gave. (zie ook artikel).

29e Herfstwandeling Eys
Start v.a. 8 uur café Sport. (zie ook Kortvermeld).

Dinsdag 15 november:
Blijf vitaal en wandel mee
Vertrek 13,30 uur vanaf dienstencentrum Op de
Boor aan de Wilhelminastraat Bocholtz (zie ook
Kortvermeld).

6351 GM Bocholtz 045-544 35 67
Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 14 tot 16 uur of op afspraak
Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren
of via info@weekbladtroef.nl

Redactie: email: redactie@weekbladtroef.nl
Agentschap: Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr.Nolensstraat 25 045-5441425
Klachten over bezorging 045-544 35 67
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De Redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten,
met zoveel mogelijk behoud van essentie
Troef is het voordeligste fullcolor weekblad in de regio en
verschijnt 1 x in de 14 dagen
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De Phil fêteert jubilarissen
De Koninklijke harmonie uit Bocholtz zet zaterdag 5 november a.s. 6 leden in de schijnwerpers. Deze
herdenken op die dag dat ze 40, 25 en 15 jaar geleden lid werden. . Daarnaast zijn er drie leden die
respectievelijk 60 jaar (Ben Starmans), 50 jaar (Hub Dreuw) en 25 jaar (Peter Loomans) muzikant zijn.

Programma
De Phil zal de jubilarissen muikaal naar de parochiekerk begeleiden. Daar wordt om 19 uur, ter
hunner intentie, een door de Phil zelf opgeluisterde mis opgedragen. In de harmoniezaal aan de
Dr. Nolensstraat kan dan iedereen hen vanaf 20.00 uur de hand gaan schudden. De jubilarissendag
wordt besloten met een feestavond.

De jubilarissen
Lilian Cleven – 40 jaar .
Lilian is de vijfde telg uit een familie waarin muziek geademd werd. Op jonge leeftijd kwam ze in
aanraking met een klarinet die haar vader voor een collega een tijdje thuis bewaarde. Lilian oefende
stiekem en het verdriet was groot toen het instrument terug ging naar de collega. Dit was het begin
van een indrukwekkende muzikale loopbaan op klarinet. Lilian is een vaste en betrouwbare soliste
en is naast haar eigen spel, nauw betrokken bij de jeugdopleiding.

Hans Mommer – 25 jaar
De muzikale loopbaan van Hans begon ruim 50
jaar geleden op trompet toen hij nog in Vaals
woonachtig was. Via trompet en bariton is hij
uiteindelijk bas gaan spelen. Echter toen Hans
naar Bocholtz verhuisde heeft hij een aantal
jaren besloten helemaal te stoppen met muziek
maken. Toen zijn kinderen in de jeugdharmonie
terecht kwamen werd de muzikale vlam weer
aangewakkerd en voordat Hans er erg in had
zat hij bij de jeugdharmonie om vandaar uit de
stap te maken naar het harmonie orkest en het
bestuur. Hans is een waardevol lid die zijn sporen
verdient op muzikaal en bestuurlijk niveau, derhalve niet meer weg te denken uit de vereniging.

Laurien Krutzen – 25 jaar
Laurien heeft, net als zo veel andere bewoners
in Bocholtz, haar muzikale roots meegekregen
via de Houtvinkjes o.l.v. Tiny Vanhommerig. Via
de op dat moment populaire Berdien Sternberg
werd haar interesse gewekt voor de dwarsfluit.
De stap naar de Phil was logisch, aangezien de
hele familie Krutzen reeds nauw betrokken was
bij de vereniging. Ook zij is uitgegroeid tot een
vaste kracht waar men altijd op terugvallen kan.
Daarnaast is Laurien ook actief bezig met het
begeleiden van de nieuwe lichting jeugdige
muzikanten.

Stan Starmans – 15 jaar
Is derde generatie. Beide opa ’s zijn nog steeds
actief lid, net als vader en zus. Begon als 4 jarige
met kleutermuziek en koos ervoor slagwerker
te worden. Na een aantal jaren intensief en met
veel plezier, wilde hij toch zijn vader achterna
en is toen ook trompet gaan leren. Studeert
momenteel in Eindhoven.

Koen Bröcheler – 15 jaar
Ook hij is de derde generatie, die na zijn geboorte meteen werd ingeschreven als lid. Komt uit
een muzikaal nest waar beide ouders, broertjes
en opa ook nog steeds actief zijn. De passie van
Koen ligt bij slagwerk en percussie. Begon al
vroeg op kleine trom en ontwikkelde zich als
steunpilaar in de slagwerkgroep.

Dennis Reumkens – 15 jaar
Dennis werd ook al heel jong lid en is in eigen
gelederen opgeleid. Via de jeugdharmonie heeft
Dennis de weg naar het grote orkest gevonden
en is, ondanks zijn drukke werkzaamheden en
opleidingen vast steunpilaar in de klarinettensectie.

V.l.n.r. staand: Hans Mommer (40) - Dennis Reumkens (15) en Laurien Krutzen(25).
Zittend: Stan Starmans (15) - Lilian Cleven
(40) en Koen Bröcheler (15).
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Nr. 44 3 november 2016

Samen zingen verbindt’
Motto St. Joseph Bocholtz

Daartoe is het koor een nieuwe, belangrijke weg ingeslagen in deze voor koren en
andere muziekverenigingen moeilijke tijd. In 2015 werd een begin gemaakt met
het fenomeen ‘projecten’.

Jesus Christ Superstar
Was begin dit jaar was een hele positieve en hoopvolle ervaring en zeer zeker ook
voor de ca. 35 gastzangers en -zangeressen, die gebruik maakten van de gelegenheid om mee te zingen en eens te proeven aan het doen en laten van een koor.
Vooral het meezingen tijdens een concert voor zoveel toehoorders, was voor hen
een hele belevenis. “Een nieuwe, positieve ervaring, dat smaakt naar meer”, was
de meest gehoorde uitspraak van deze enthousiaste projectzangers. Nu is er een
nieuw project

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
• volledige gebitsprothese
op implantaten

‘Classic meets Africa’
Vanaf 5 oktober j.l. geven diverse gastzangers en-zangeressen weer acte de

• reparaties en passend maken
van bestaande prothese

lees verder op pagina 5

• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 45 - 5 440 8 73
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

SILVANA; EEN MOOIE COMBINATIE TUSSEN MODERN EN LIFESTYLE
afmeting: H86xB221xD96 cm

W O O N B O U L E V A R D

Van € 979,- voor

€ 799,H E E R L E N

In de Cramer 198 • 6412 PM Heerlen • T 045-5755000
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afrikaans
Dirigent Anton
Kropivšek zorgde
voor een uitgelezen
Afrikaans programma. Hij heeft gekozen uit strijdliederen en smeekbedes,
die stammen uit de Zuid-Afrikaanse
Boerenoorlogen (rond 1900) en uit de
tijd van de heftige, vernederende, apartheidspolitiek (1948-1994) van datzelfde
land. Ook de bekende Missa Luba staat
gedeeltelijk op het programma.

meeconcerteren
doet Fanfare St. Cecilia. Het bruisende,
swingende, opzwepende ‘Kongolela’
van de Noorse componist Jan Magne
Førde, zal menigeen verrassen. Ook
Kerkel. Zangkoor Harmonia Simpelveld
zal met mondiaal bekende liederen
haar spontane medewerking verlenen,
evenals de Limburgse percussiegroep
Djumamosi met diverse West-Afrikaanse improvisaties.

happening
Het belooft dus een hele happening
te worden. Het concert is entree-vrij,
maar een vrije gave wordt zeker op prijs
gesteld. Kortom, weer eens iets heel
anders op muzikaal gebied in
Bocholtz….

Muziekles bij Phil
Leer ook een muziekinstrument spelen!
Muziek maken is enorm goed voor de
ontwikkeling van je hersenen. Niet voor
niks spant zelfs koningin Máxima zich
in om kinderen de kans te geven een
muziekinstrument te leren spelen.

makkelijk
En jij hebt geluk, want in Bocholtz
wordt het je wel heel makkelijk gemaakt! Bij de Philharmonie kan je vanaf
ongeveer 7 jaar les krijgen op een heel
aantal verschillende instrumenten. De
lessen zijn betaalbaar en worden door
vakkundige docenten gegeven.
Als het goed gaat, kan je na twee a drie
jaar komen meespelen in het Jeugdorkest. Samen muziek maken stimuleert
weer andere delen van je brein… maar
het is vooral heel gaaf om te doen en,
niet te vergeten, super gezellig!

Philkids
De kleintjes kunnen vanaf ongeveer 5
jaar al terecht bij de Philkids, waar ze op
een speelse manier kennismaken met
alle leuke kanten van muziek maken.
Dus gauw opgeven voor een gratis
proefles!
Bel met Harold Bröcheler
045- 544 11 35 of kijk op
www.philharmoniebocholtz.nl/
opleiding .
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Financiële Adviesgroep Bocholtz/Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72/06-51556496
E info@fab-bocholtz.com

Een bezoek aan de Parkstad Zorgbeurs staat garant voor een
veelzijdig, gezond en interactief
dagje uit! Zo kan men presentaties
en demonstraties bijwonen met
A.s. zaterdag 5 november vindt,
uitgebreide informatie over diverse
van 10.30-16.30 uur, een nieuwe
onderwerpen en actief deelnemen
editie plaats van de succesvolle
Parkstad Zorgbeurs in het Parkstad aan verschillende workshops, testen
en metingen.
Limburg (Roda) Stadion. Tijdens
Patiëntenverenigingen en belangende beurs wordt de bezoeker op
een aantrekkelijke en interactieve
manier geïnformeerd over een
breed aanbod van diensten en
producten van meer dan honderd
verschillende organisaties.

Parkstad
Zorgbeurs

* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

présence op de gezamenlijke woensdagse repetities in verenigingslokaal
‘De Auw Leemkoel’, Dr. Nolensstraat 12
en de leden verheugen zich natuurlijk
oprecht op hun aanwezigheid.
Aanstaande zondag 6 november is om
16.00 uur de apotheose in de
Harmoniezaal aan de
Dr. Nolensstraat en
zullen de bezoekers
verbaasd doen staan.

en vrijwilligersorganisaties geven
voorlichting en steun aan mensen
met een ernstige, chronische of
levensbedreigende ziekte of aandoening. Het verwerken van het ziek zijn
en het versterken van de mogelijkheden, de draagkracht en de onafhankelijkheid. Over hoe om te gaan met
een ziekte of aandoening.
De beurs is gratis toegankelijk

Nederland gezond en wel
Ruim honderd bedrijven en
organisaties presenteren zich aan
het publiek met een breed aanbod
aan diensten en producten op het
gebied van gezondheid en zorg.

Breed aanbod
De bezoekers van de beurs vinden
er alles op het gebied van beauty
& wellness, een gezonde levensstijl, voeding en gewichtscontrole,
vitaliteit en persoonlijke verzorging. Ze proeven letterlijk van
het goede en gezonde leven. Van
de nieuwste maaltijden aan huis
tot fruit, sapjes en delicatessen
en doen mee aan workshops en
proeverijen. Ook op het gebied
van wonen & leven en zorg & welzijn is het aanbod wederom groot.
Van thuiszorg tot zorg wonen en
van zelfredzaamheid tot zorg voor
mensen met een beperking.
ziekten en aandoeningen
Diverse (belangen)organisaties
adviseren de bezoekers over ziekten en aandoeningen. Het thema
van nu en voor de toekomst is om
zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen. Ook daar wordt vanzelfsprekend aandacht aan besteed.
Workshops, testen en metingen
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Watermolens en
watertanden bij
Omroep Krijtland
Deze week start de uitzending met het
Regiojournaal, daarin aandacht voor het
plaatsen van een brug bij de Geularm tussen Gulpen en Wittem
en de opening van de jeu de boules-baan in Partij.
Daarna de 21e en laatste aflevering in de serie over watermolens
in het Krijtland.
Tot slot een nieuwe aflevering van het programma
Streekproeven. Nancy en Luc gaan daarin met de verzamelde
streekproducten naar Rob Kemmeren in Eys om een heerlijk
hoofdgerecht te bereiden.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start donderdag
3 november 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 .
Overigens worden via het radiokanaal van collega-omroep
Maas en Mergelland regelmatig onderwerpen uit het Krijtland
uitgezonden. De radio-omroep is hier te ontvangen op de kabel
87,5 (analoog), ether 107,9 FM en Ziggo kanaal 918 / 921.

Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.
woensdag 9.11
voorgerecht. champignonsoep-broodkruidenboter
hoofdgerecht . kipsate-friet-salade
nagerecht.
bolletje ijs mini brownie
donderdag 10.11
voorgerecht . kippensoep -broodkruidenboter
hoofdgerecht . kibbeling -aardappelkroketjes
-worteltjes
nagerecht.
bolletje ijs met poffertjes
woensdag 16.11
voorgerecht. tomatensoep -brood kruidenboter
hoofdgerecht . gehaktbal - aardappelpuree
-spitskool
nagerecht
bitterkoekjes bavarois
donderdag 17.11
voorgerecht , herfstsalade
hoofdgerecht . boerenkool met worst
nagerecht .
chocolade bavarois
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
Pagina 6
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Inloopdag mantelzorgers
in November

Hair Care
& M o re

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maandelijks ook een inloopbijeenkomst in Simpelveld. Deze keer
woensdag 9 november en verder elke tweede woensdag
van de maand van 10-12 uur in de Rode Beuk aan de
Kloosterstraat. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen
er onder het genot van een kopje koffie hun verhaal
vertellen of juist de zorgen even van zich afzetten. Aan de
bijeenkomsten is maandelijks een thema gekoppeld.
Nu is dat:

Dé mobiele kappersdienst in Bocholtz
bij u aan huis

Informatie over het Toon Hermans
Huis Parkstad

Heren knippen
Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen € 11,50 !!

Marjon Willemsen (directeur) geeft een toelichting over
de activiteiten in het Toon Hermans Huis.

Angelique Hanssen 06-136 76 031

vragen
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 is niet nodig. Deelname, koffie en thee
zijn gratis.

info
Kijk voor meer informatie op
www.mantelzorgparkstad.nl 045-2114000.
Email:
info@mantelzorgparkstad.nl .

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).

Binnenlopen
voor een goed
gesprek over

online bankieren
of (starten met)
ondernemen

Donderdag 17 november l 18.00-20.00u l Kantoren Gulpen en Nuth
Onze adviseurs geven u graag een antwoord op uw vragen over onze online
bankdiensten voor zowel particulieren als ondernemers en het starten van een
eigen bedrijf. Loop vrijblijvend binnen bij ons kantoor in Gulpen of Nuth.

Bezoek onze inloopavond, elke derde donderdag van de maand
Een aandeel in elkaar
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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Muzieklessen Harmonie St. Agatha Eys
De muzieklessen van harmonie St. Agatha in Eys zijn weer
begonnen.
Dat betekent dat iedereen zich kan aanmelden om een
instrument te leren bespelen, van jong tot oud.
Misschien wel eens een instrument bespeeld en wil dit
weer oppakken.

Dan is nu de kans!
Weet je nog niet welk instrument ? Kom dan gerust langs
tijdens een repetitie op dinsdagavond van 19:30 - 21:30
uur in de kantine van voetbalvereniging Zwart-Wit ’19 op
het Hanzon-complex. Hier kun zijn alle instrumenten te
zien en horen.
Voor meer info bellen met Andrea Senden 043-4512042.

‘Lamp zit niet voor
niks op je fiets’
Middelbare scholieren in Limburg
bedenken de komende weken een
nieuwe campagne om fietsverlichting te
promoten. Goede fietsverlichting zorgt
er voor dat het risico om in het donker te
worden aangereden flink afneemt.
Maar ook de campagne die afgelopen
week maandag, 31 oktober is gestart met
de slogan ‘Je lamp zit er niet voor niks’ is
bedacht door Limburgse scholieren.

Risico’s
,,Kinderen zijn zich in toenemende mate
zelf bewust van de risico’s in het verkeer,
” zegt gedeputeerde Eric Geurts, tevens
voorzitter van het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).
,,Het aantal verkeersslachtoffers daalt
echter maar langzaam. Gebrekkige
fietsverlichting in de donkere
wintermaanden verdient daarom extra
aandacht.”
De politie controleert de komende tijd
op adequate fietsverlichting.
Wie zonder licht fietst riskeert een
bekeuring van € 55.
Voor meer informatie kijk op
www.verkeersactie.nl of www.
fietsverlichtinglaatjezien.nl .
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Vogeltentoonstelling Eys
GRIP OP GELD

Op www.cjg043.nl vind je deze maand alles wat je wil
weten rondom het thema Grip op Geld.
We geven je een aantal praktische tips over:
•
•
•
•

consuminderen met kinderen, het kan!
leer je kind omgaan met geld
low budget uitjes met je gezin
hoe overleef ik de dure decembermaand?

Ook vind je informatie over allerlei mooie regionale
initiatieven en websites om geld te besparen.

ZEKER WETEN DAT JE NIKS MIST?
Like onze Facebookpagina facebook.com/cjg043
CJG043 helpt je wanneer je vragen hebt over opvoeden en opgroeien.
Dit doen we via informatie en persoonlijk advies op deze website.
Ook organiseren we bijeenkomsten en cursussen bij jou in de buurt.

De Eysvogel
organiseert op vrijdag
4 – zaterdag 5 en
zondag 6 november
een onderlinge tentoonstelling in Café
Sport Grachtstraat
1a Eys, t.o. de kerk.
Entree: Vrije gave.
Te bezichtigen zijn diverse soorten vogels als kleur en
postuurkanaries , cultuur en tropen - exoten . Openingstijden: Vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur,
zaterdag van 14 tot 22 uur en
Zondag van 10 tot 16.30 uur.

KORTVERMELD
EYS: 29e Herfstwandeling
Die is er weer volgende week zaterdag 13 november
met de afstanden van 8 - 10 - 15 en 20 km. Gestart kan
er worden bij Café Sport Grachtstraat 1A vanaf 8.00
uur.

BOCHOLTZ: Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 15 november 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

EYS: Interessante lezing
Vanavond donderdagavond 3
november is er een lezing van Jef
Boosten in het gerenoveerde verenigingsgebouw van IVN-Eys op de
Boerenberg in Eys.
Deze kan alles vertellen en laten
zien over de zinkwinning in deze
regio en over de specifieke fauna en
flora die hierbij hoort. En dat is meer
dan het welbekende zinkviooltje!
Zowel leden als niet-leden zijn van
harte welkom om te komen luisteren. U hoeft zich niet vóóraf aan te
melden. De lezing start op 19.30
uur en duurt tot ca. 21.30 uur. Er is
een vrije gave als tegemoetkoming
in de kosten. Nadere info via de mail
secretariaat@ivn-eys.nl of via
043-4506270.
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gratis
Alle nieuwe leden die zich eind september in de Week van
het Badminton hebben aangemeld bij BBC’77, betalen pas
contributie vanaf 2017. Deze actie geldt nog tot het einde
van dit jaar!

Speeldagen

Uitwisseling met Shuva

De club hoopt u te mogen begroeten op een van de
speeldagen:
Overdag-badminton:
Donderdags van 9 - 10:30uur.
Recreatief senioren:
Woensdags van 18:30 - 23:00uur.
Vrijdag
van 19:30 - 23:00uur.
Jeugd (recreatief en selectie) Zaterdag
van10:00 -12:00uur.
Woensdag van18:30 - 19:45uur.
Vrijdag
van 18:00 - 19:30uur.
Selectie senioren
Woensdag van 19:30 - 21:00uur,
vrij spelen tot 23:00u.
Vrijdag
van19:30 - 21:00uur,
00
vrij spelen tot 23: u.
Kom kennismaken met BBC’77 en haar leden. Word je lid
in 2016, dan betaal je pas contributie vanaf 2017. Kijk voor
meer nieuws en informatie op website www.bbc77.nl of op
Facebook: Bocholtze Badminton Club ’77.

Op woensdag 23 november vindt er een uitwisseling plaats tussen BBC’77 uit Bocholtz en Shuva uit Vaals.
De recreatieve spelers van de twee verenigingen treffen elkaar in Vaals voor een avond gezellig en sportief
badminton.
Locatie: Sporthal Vaals, Sneeuwberglaan 1a, Vaals van 20 - 22:00 uur.
Iedereen die wil deelnemen, kan zich aanmelden bij Hans Zander: zanderhans@gmail.com .

Competitie
In het weekend van 29 en 30
oktober werden onderstaande
wedstrijden gespeeld. De
uitslagen:
Van Zundert/Velo 4 – BBC 1: 4-4
Roosterse BC 4 – BBC 2:
5-3
Roosterse BC 5 – BBC 3:
5-3
BC ’t Roat 2 – BBC 4:
2-6

Kom naar de GRATIS
cursus babymassage!

WDZ
info
speurtocht

Waar?

Gratis

In maart van dit jaar had de
organisatie de speurtocht nog
moeten afgelasten vanwege de
barre weersomstandigheden,
maar op vrijdag 21 oktober kon
hij wel doorgaan. Vijf groepen,
samen goed voor 52 deelnemers
vertrokken om 19.00 uur vanuit
het clubgebouw en even voor
achten de laatste groep richting
Simpelveld. Onderweg kregen
de speurders een aantal vragen,
waarvan de oplossing op de route
gevonden moest worden.

Aanmelden?

pauze

Kinderdagverblijf Jij en Ik, Wijngracht 11 a, 6351 HJ Bocholtz

Wanneer?
Woensdag 23-11-2016, van 13.30 - 15.15 uur

Voor wie?
Alle ouders met baby’s t/m 6 maanden

Benodigdheden?
Eventueel een ‘tummytub’ en handdoek en/of badcape

Kosten?

Via 045 - 544 66 40
let op: het aantal plaatsen is beperkt, vol=vol

Hopelijk tot ziens!
www.kinderopvanghumanitas.nl
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Op de pauzeplaats, café Oud
Zumpelveld, was er voor iedere
deelnemer een drankje en een
warm hapje. Er werden daar
van een aantal WDZ leden foto’s
getoond waarop deze herkend
moesten worden. Niet zo
makkelijk, want ze waren d.m.v.
Photoshop bewerkt, zodat ze
niet zo gemakkelijk te herkennen
waren.

Vandaar gingen de groepen weer verder op pad
en even na 10.00 uur kwam de eerste groep
terug in het clubgebouw. De laatste groep
arriveerde even na elven. Gemiddeld hadden
ze een kleine drie uur gelopen. Er werd soep
geserveerd en er moest nog een puzzel ingevuld
worden. De jury kon de punten gaan tellen en
rond half twaalf kon Wiel Ramakers de uitslag
bekend maken. Twee groepen eindigden met
hetzelfde aantal punten op de eerste plaats
en wel het Team Dames en het Team Lipperts/
Hamers. De organisatie was in handen van Wim
Mennens, Wiel Ramakers en Guido Rhoen.

Broodnodig
Het eerste elftal heeft broodnodig punten
nodig om in veiliger vaarwater te komen. Zeker
in de zes punten wedstrijd tegen NEC ’92 is
een overwinning dringend noodzakelijk om
de mannen van trainer Paul van Putten lucht
te verschaffen. Het vertrouwen van de zeer
jeugdige brigade is er, nu nog de daad bij het
woord voegen.
Het tweede elftal kan met een overwinning
op de reserves van Voerendaal zich weer in de
subtop nestelen. Hetzelfde geldt voor de WDZ
vrouwen bij een overwinning op Haslou.
PROGRAMMA
Vrijdag 4 november:
35+-1
SV Simpelveld - WDZ
20.00u.
35+-1
WDZ - Partij
20.30u.
35+-1
SV Geuldal - WDZ
21.00u.
Zaterdag 5 november:
JO19-1 WDZ - Bekkerveld 2
JO17-1 WDZ - RKASV/Geusselt Sp.
JO17-2 SV Brunssum 1G - WDZ
JO15-1G KVC Oranje - WDZ
JO15-2 WDZ - Rood Groen LVC 1
JO13-2G SCG 1 - WDZ
JO11-1 WDZ - De Ster 2
JO11-2G UOW ‘02 4 - WDZ
JO11-3G RKHBS - WDZ
JO11-4 WDZ - Chèvremont 3
JO9-1
SV Hulsberg - WDZ
JO9-2G Groene Ster 4 - WDZ
JO9-3G WDZ - ST RKVVM/Sibbe
JO7-1
WDZ - SNC’14
JO7-2
WDZ - SNC’14
Ve
FC Kerkrade-W - WDZ
Zondag 6 november:
1e WDZ - NEC92
2e WDZ - Voerendaal
3e WDZ - Rood Groen LVC’01 2
4e Partij/Simpelveld 2 - WDZ
VR1 Haslou - WDZ

15.00u.
13.00u.
15.00u.
12.00u.
14.30u.
12.30u.
10.30u.
09.00u.
11.00u.
10.00u.
10.15u.
09.00u.
09.30u.
09.00u.
09.00u.
17.00u.
14.30u.
11.30u.
10.30u.
10.30u.
10.00u.
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WDZ
Uitslagen
Zaterdag 29 oktober
Bekerwedstrijden jeugd
JO19-1WDZ - Scharn 2
JO17-2 Sporting Heerlen - WDZ
JO15-1G WDZ - V.V. Schaesberg 2
JO15-2 WDZ - Bekkerveld 4
JO13-2G WDZ - Rood Groen LVC’01 1
JO11-1 FC Kerkrade - West 3 - WDZ
JO11-2G RKSVB/Voerendaal 4 - WDZ
JO11-3G WDZ - SV Brunssum 2G
JO9-2G Wijnandia/RKSV Minor 3 - WDZ
Ve WDZ - SV Nijswiller

2-3
2-4
6-0
2-4
1-9
0-17
0-11
4-4
2-14
3-4

Zondag 30 oktober
1e Passart-VKC - WDZ
2e Heer - WDZ
3e SNC’14 2 - WDZ
4e WDZ - FC Gulpen 3
VR1 WDZ - SVME

1-1
3-1
4-0
3-5
3-2

jazz en pop

Hij kwam er gaandeweg achter dat zijn
grote passie lag bij de jazz- en popmuziek.
In 2008 nam hij deel aan het Prinses
Passart/VKC - WDZ 1-1
Christina Concours in Amsterdam en
Al in de eerste minuten een groot schrikmoment
voor WDZ. De thuisploeg kon echter de opgelegde won de aanmoedigingsprijs die bestond
uit een optreden in 2009 op het North
kans niet verzilveren. De Hoensbroekenaren
Sea Jazz Festival. Hij is inmiddels een
gingen daarna erg slordig spelen en leden veel
veelgevraagd musicus en studiomuzikant
balverlies. De gasten kregen steeds meer greep
op alle saxen, toetsen, dwarsfluit en
op het spel en zetten de gastheren fors onder
basgitaar.
druk. Er kwamen weliswaar kleine kansen, maar
deze konden de doelman van Passart/VKC niet erg uitdaging
verontrusten. Kort voor het rustsignaal stormde
Christian speelt in diverse combo’s en
Max van der Linden alleen op de keeper af en liet
vindt het een uitdaging om muziekstijlen
deze geen enkele kans, 0-1.
te mixen. Sedert 2013 studeerde Christian
Na de theepauze liet de thuisploeg veel beter en
aan het Conservatorium te Maastricht
zuiverder circuleren. WDZ verloor allengs de greep waar hij ook zijn propedeuse behaalde. In
op de wedstrijd, er kwamen grote kansen voor de september 2015 maakte hij de overstap
mannen uit de vroegere mijnkolonie, maar keeper naar het Conservatorium te Amsterdam.
Bas de Vreede gaf geen krimp. Maar een doelpunt
bleef in de lucht hangen en dat kwam er dan ook.
In de 88e minuut moest Bas capituleren op een
vlammend schot vlak langs de binnenkant van de
paal, 1-1.

Jazz met het Christian Martens
Trio bij Pandora.

Gest. jrd. ouders Bindels - Schijnen
Jo Joha (collecte)

Zondag 6 nov. 9.45 uur:
Maria Vanwersch-Mannens (collecte).
15.00 uur: Allerzielendienst
Maandag 7 nov. 19.00 uur:
Gest. H. Mis Guillaume en Bertha
Xhonneux

Zaterdag 12 nov. 19.00 uur:
Jaardienst Frans Meys en ouders
Starmans – Crutz
Tinie Starmans – Knops (collecte)
Antoon Sintzen (collecte)

Maandag 14 nov.

Curiculum Vitae
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Zaterdag 5 nov. 19.00 uur:

Zondag 13 nov. 09.45 uur:
Gest. Jrd. ouders v.d. Berg – Hensgens en Hub, Sjef en Jean Vaessen
Gest. Jrd. Guillaume en Bertha
Xhonneux

Zaterdag 5 november. Aanvang: 20.30 uur Oude
Baan 21 te Wahlwiller
Wilt u reserveren? Dat kan via 06-11853041
of via www.pandorapodium.nl .
Christian Martens werd in 1994 geboren in
Geleen. Hij groeide op in Schinnen. Op 7-jarige
leeftijd begon hij lassiek pianoles te nemen
en een jaar later ook in klassiek alt-saxofoon
en meldde zich aan bij de fanfares binnen de
Gemeente Schinnen. Dit bleef hij doen tot zijn 16e
.

Kerkdiensten parochie
H.Agatha Eys

Chistian Martens die zaterdag
5 november met zijn trio optreedt in
Pandora Wahlwiller.

19.00 uur: Mathieu Gulpen en Elly
en ouders Gehlen en Gulpen en
overige familieleden
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