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“Sjiek is miech dat”
Carnaval da Italia
Dat is het thema van het jaarlijks Carnavalsconcert van de Phil óes Bóches.
En ook dit jaar neemt Piet Meesters, Völser in hart en nieren, de presentatie
voor zijn rekening en viert hij zijn 22e seizoen in de buut met zijn successen
van Vaals tot Panheel (als hij nog noordelijker gaat, verstaat men hem
waarschijnlijk niet meer). Het belooft een bonte boel te worden, want samen
met “de Naetsbrackelaere” viert men Carnaval da Italia!

Droevig
Maar volgende week zondag 19 februari is ook een droeve dag. Zijne
Hoogheid Mathieu d’r letste (Frijns) zal zijn prinsenkroon en -scepter
in moeten leveren en plaats maken voor zijn opvolger. Maar als alle
plechtigheden achter de rug zijn – en we kunnen die waardige afsluiting met
een gerust hart aan meester Piet overlaten – zal de zaal rood, geel, groen
kleuren.

Carnavalsweekend
bij de Boemelaire Wahlwiller

Wie wordt dit jaar prins/prinses van De Boemelaire? Op deze vraag krijgen
we komende vrijdag 10 februari antwoord in de gymzaal van de basisschool,
nadat er afscheid is genomen van prins Roger II. Vanaf 20.11 uur is er de
Zitting met proclamatie. Een keur van artiesten treedt voor het voetlicht o.m.
buuttereedner Hub Schwanen, bandparodist Animolly, danspaar Saskia &
Levi, Patrick Pesch, dansgroep Dance Sensation en na de proclamatie van
de nieuwe prins/prinses, tegen 23.30 uur, geven Sven Ohne Girls en Limbo
Express acte de présence, als afsluiting. Natuurlijk ontbreken ook de dansmariekes van Wahlwiller niet.

Italiaans
Zijn de meezingers op meesterlijke wijze vertolkt door “de Naetsbrackelaere”
en opzwepende Tarantellas en dampende Pizza liederen, wordt het
gevarieerde programma afgewisseld met een buut van Fer Naus, de
Buuttekampioen 2017!!

Gezalfd
wordt de nieuwe prins en geïnstalleerd en er wordt veel gelachen – maar niet
teveel, natuurlijk, want dan loopt het programma te zeer uit. Sjiek is miech
dat!!!

Komt dat zien
allemaal zondag 19 februari vanaf 13.11 uur in de Harmoniezaal aan de Dr.
Nolensstraat in Bocholtz: Het jaarlijkse carnavalsfestijn van de Koninklijke
Philharmonie, o.l.v. Matty ‘d’r Belsj’ Cilissen en onder auspiciën van “d’r Piet ‘va
Vols” Meesters! Sjiek is miech dat!!!

Vergeten

Verder in

TROEF

moet u niet uw bontste linnengoed,
helemaal achter uit de kast te
trekken, want het kan niet bont
genoeg zijn!
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Jubilarissen
Er zijn er een tweetal, t.w. Bart Frijnts
en dochter, dansmarieke Kyra, beide
11 jaar verbonden aan de vereniging.
Dit alles moet dan uitmonden in de
proclamatie van de nieuwe heerser of
heerseres over het Boemelaire-ríek.

Jeugd
Die is een dag later, zaterdag 11
februari, aan de beurt op dezelfde
locatie en antwoord krijgen op
de vraag: “Wie zal prins/prinses
worden?”.
Ook hier diverse plaatselijke
en regionale artiesten en zijn
er meerdere gastverenigingen
aanwezig. De middag begint om
14.11 uur.

Senioren
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13

Dansgroep Sensation uit Mechelen , die ook een optreden verzorgt
tijdens het Carnavalsweekend van de Boemelaire

De Naatsbrackelaire “die noe ooch
werm mit-dunt”.

Die hebben dan zondags vanaf 14.11
uur hun zitting met aansluitend een
gezellige carnavals-kienmiddag.
Diverse artiesten van eigen bodem
en uit de regio, alsmede een
verrassingsact, zullen optredens
verzorgen.

Op Donderdag 23
februari verschijnt
weer D’r Kalksemmer,
de karnavalsuitgave
van Troef. Artikelen
- advertentiesmisschien Wietse verhalen en de Prinsen
met gegevens die nog
niet in Troef stonden
graag zo spoedig
mogelijk naar
info@weekbladtroef.nl.
Alles over en van
Karnaval is welkom.

lees verder op pagina 3

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 Mergel- & Heuvelland

Vrijdag 10 februari:

Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg-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

Prinsereceptie Grensschiebere Lemiers

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

Zaterdag 11 februari:

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

Jeugdprinsenproclamatie Boemelairkes

Email: info@weekbladtroef.nl

Wahlwiller

Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,

Aanvang 14.11 uur (zie ook Vasteloavendsnujts).

6351 GM Bocholtz 045-544 35 67

Zondag 12 februari:

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

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)
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 .
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Zaal Oud Lemiers . Aanvang 19.11 uur.

••••

Prinseproclamatie Boemelaire Wahlwiller
en huldiging jubilarissen In gymzaal basisschool.Vanaf
20.11 uur (zie ook Vasteloavendsnujts).

Seniorenzittig + carnavals-kienmiddag
Wahlwiller Gymzaal basisschool vanaf 14.11 uur
(zie ook Vasteloavendsnujts).

•••••
Open dag Archeologie
Live in Thermenmuseum
Heerlen. Van 12-17 uur. Toegang gratis (zie ook artikel).

•••••
Koempelmis van 11.15 uur
kerk heilige Familie, Veldstraat Landgraaf (Schaesberg) .
(zie ook Kortvermeld)

Maandag 13 februari:

Prinsebal Wahlwiller
Gymzaal basisschool vanaf 20.11 uur
(zie ook Vasteloavendsnujts).

Dinsdag 14 februari:

Alzheimercafe Parkstad Heerlen
Zaal open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur start. Rond
21.30 uur sluiting (zie ook artikel).

Woensdag 15 februari:

Gratis Paardenavond
in restaurant Camping Rozenhof Vijlen Aanvang 19.45 uur
en de zaal is open vanaf 19.30 uur (zie ook artikel).

zaterdag 18 februari:
Oud Prinsenbal Ubachsberg
café Zinzen 2.0 Kerkstraat vanaf 21.11 uur
(zie ook Vasteloavendsnujts).

Zondag 19 februari:
Carnaval da Italia Carnavalsconcert
Kon.Philharmonie Aanvang 13.11 uur in Harmoniezaal Dr.
Nolensstraat Bocholtz

•••••
Prinsereceptie Ubachsberg
Café Zinzen 2.0 Aanvang: 15.11 uur (zie ook Vasteloavendsnujts).

Dinsdag 21 februari:
Blijf vitaal en wandel mee
Maandelijkse wandeltocht Swobs. Vertrek 13,30 uur vanaf
dienstencentrum Op de Boor Wilhelminastraat Bocholtz
(zie ook Kortvermeld).
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Redactie: email: info@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

OUD PAPIER
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand:
Donderdag 9 februari
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 21 februari:
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.

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand
Dinsdag 14 februari:
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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Entree
Tijdens alle vier de dagen is de entree vrij; een
vrije gave wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.
Ook dit jaar zal de muziek verzorgd worden door
TEC audio.

Taxibusje
Dat rijdt vrijdag, zondag en maandag een half
uur voor aanvang en aan het einde van het
programma een pendeldienst rijden tussen kerk
en gymzaal. Tevens is er zondag voor de senioren
van Nijswiller de mogelijkheid om vanaf café A
gen Baag naar de gymzaal gebracht te worden.
Vertrektijd 13.45 uur.

vervolg Carnavalsweekend
bij de Boemelaire Wahlwiller

Oud Prinsenbal
Ubachsberg
Zaterdag 18 februari wordt in
café Zinzen 2.0 vanaf 21.11 uur
gehouden.
Thema “Van Schlager tot Smartlap “ met DJ Wim
Frijns - trio Schnabbel en Nick Gilissen. Entree € 5

Prinsereceptie
Zondag 19 februari wordt iedereen in de
gelegenheid gesteld om Prins Jens te feliciteren
eveneens in Café Zinzen 2.0 Aanvang: 15.11 uur.

Taxi/te voet

Tijdens het kienen zijn een groot aantal mooie
prijzen te winnen. Kienboekjes à 10 rondes zijn
te verkrijgen voor € 5,00 en voor de kinderen
worden aparte rondes gehouden.
Met een live-optreden van Limbo Express
belooft het ook dit jaar weer een spektakel te
worden.

Daar er niet veel parkeerplaatsen zijn bij de
school, wordt bezoekers gevraagd zoveel
mogelijk van de taxidienst gebruik van te maken
of te voet te komen.
De Boemelaire hopen natuurlijk weer iedereen
massaal te begroeten. Alaaf !!!

Enjoy Carnavalsshop
Speciale
groepskortingen
op kleding en
accessoires!

is weer geopend!

* Versieringen
* Kleding
* Accessoires * Ballondecoratie

Voor kleding catalogussen 2017 zie o.a. onze website en facebook site

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Rijksweg 38 Gulpen
043-4503337
info@enjoyfeestballonshop.nl

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden
van carnaval ballondecoratie!

www.enjoyfeestballonshop.nl

BEZORGER(STER)
Gezocht
Troef zoekt
BEZORGER(STER)
voor een route in

Ubachsberg.
Minimum leeftijd 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. en
we bellen terug.
(contante betaling
per verspreiding).

50
euro
EXTRA
vergoeding op uw aanvullende zorgverzekering
Bij aankoop van een complete bril
Pagina 3
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Breuzelère en Schnapsnaze
bij Omroep Krijtland

KORTVERMELD
BOCHOLTZ: Blijf vitaal en wandel mee

Deze week de vierde aflevering van Carnavanalles 2017.
Hierin ziet u de hoogheden van De Breuzelère uit Mechelen
en de Schnapsnaze uit Vijlen, een optreden van de dansgoep
uit Noorbeek en schlagers die worden gebracht door de Dubbel tempo en
Hans Geerkens.
Deze carnavals-uitzending van Omroep Krijtland is t/m zondag 12 februari
dagelijks op ieder even uur, zowel analoog als digitaal (Ziggo-kanaal 46), op
tv te bekijken.

Grensülle en Dweschdrievers
Komende week de vijfde aflevering van Carnavanalles 2017. Hierin ziet u de
nieuwe hoogheden van De Grensülle uit Vaals en de nog regerende prins van
de Dweschdrievers uit Euverem-De Del, een optreden van de dansgroep uit
Vijlen en schlagers die worden gebracht door Benthe & Kim uit Epen en het
succesvolle duo Sjpringlaevend.
Deze carnavals-uitzending start komende maandag 13 februari om 20.00 uur
en is een week lang dagelijks op ieder even uur, zowel analoog als digitaal
(Ziggo-kanaal 46), op tv te bekijken.

Terug te zien
zijn de programma’s op de Facebookpagina en de website van
Omroep Krijtland www.omroepkrijtland.nl .

Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 21 februari 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

ALGEMEEN: Koempelmis

Zondag 12 februari 2017 worden in de H. Mis van 11.15 uur alle verongelukte
mijnwerkers van de Mijn Oranje Nassau 1 voormalige zetel in Heerlen, 73
ondergronds en 38 bovengronds, en gebeden voor hun nabestaanden.
Ook de slachtoffers van de zware navolgende zware rampen worden herdacht.
Op 7 februari 1962 Mijn Luisenthal (Völklingen) 299 slachtoffers - 7 Februari
1990 Yeni Çeltik Turkije 68 slachtoffers 11 februari 1952 Mijn Minister-Stein (Dortmund) 136 slachtoffers 22 februari 1960 Mijn Karl-Marx (Zwickau) 123 slachtoffers 20 februari 1946 Mijn Grimberg schacht Bergkamen 405 slachtoffers, allen
omgekomen door mijngasexplosies.
Plaats samenkomst: parochiekerk heilige Familie, Veldstraat in Landgraaf
(Schaesberg)

Te Huur/Te Koop

Wietwoningen gesloten
Voor zover u het nog niet wist welke woning i.v.m. wietteelt gesloten
werd in Bocholtz, welnu dat is aan De Slag 12.
Dat gebeurde al op 11 januari.
Na 11 april kan de bewoner dus weer zijn intrek nemen in het pand.
Dinsdag 6 januari werd ook al een woning aan de Molt 14 in Simpelveld
gesloten door burgem. Richard de Boer, die daar , naar het schijnt,
de bevoegdheid toe heeft.

Pand Bocholtzerweg 24
Te bevragen:
06-51.82.24.17

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

Schuifdeurkast Bergamo is uitgevoerd in wit decor met een grijs accent. Er zit per vak een
legplank en een kledingstang in. Wil je dat onze ervaren monteurs de kast komen plaatsen en
monteren betaal je hiervoor een meerprijs.
Afmeting: H210xB225xD65 cm

Uit voorraad leverbaar voor

€ 299,-

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

(Afhaalprijs)

H E E R L E N

In de Cramer 198 • 6412 PM Heerlen • T 045-5755000
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Sjpringlaevend wint Parkstad
Leedjes Konkoer
Het duo bestaande uit Femke Philippens uit Simpelveld en Dwayne Horbag
uit Gulpen kregen met het door Dwayne geschreven liedje
“Mit vastelaovend waed Limburg herboren” de meeste punten van de
jury. De tweede plek was voor drievoudig PLK-winnaar De Herringbiessere
Bocholtz met Ee Lèave langk en de Twiee Gewaejde uit Nuth eindigden
met “Doa wear iech gelökkig va” als derde.
Het PLK werd gehouden in de Harmoniezaal in Bocholz en trok ongeveer
370 bezoekers en was daarmee uitverkocht.

24 Acts
Die traden voor het voetlicht. Het was live te volgen op LOO-tv en internet.
Het beeldverslag is beschikbaar op www.LOO-tv.nl . Het leedjeskonkoer
werd gepresenteerd door July Vijgen en Ton van Hoorn.
De Herringbiessere als tweede (waren afgelopen 3 jaar telkens winnaar).
Foto Leo Franzen.

Playbackshow RKSVB.

Op carnavalszaterdag 25 februari wordt weer de alom bekende
playbackshow georganiseerd door JC-RKSVB.
Er zullen weer jonge talenten op de bühne verschijnen en een deskundige
jury zal de playback kwaliteit van de talenten beoordelen.
Iedereen is van harte welkom in café Zinzen 2.0 om de talenten aan te
moedigen en natuurlijk kunnen zich ook nog steeds talenten opgeven.
Dit kan bij Ralph Zinzen email: zzn@ziggo.nl

De winnaars “Sjpringlaevend” die voor Simpelveld uitkwamen. Links
achter de presentatoren Ton van Hoorn en July Vijgen.
niet van ruzie houd.
Recentie:

Volle zaal,
prettig publiek.
Kwaliteit van de gebrachte nummers
was eigenlijk niet goed te beoordelen
omdat de teksten moeilijk
verstaanbaar waren. Het duo dat
won bewoog het meeste, maar zo
was ook hun naam” Sjpringleavend”.
Kon er wel uithalen dat het beslist
geen Simpelvelds dialect was dat ze
zongen en waar ze voor uitkwamen.
Vernam later van een wethouder dat
ze op de jaarlijkse Schlagerzitting
van de Woeësj-joepe geweigerd
waren i.v.m dat dialect. Kan me
voorstellen dat je op een plaatselijk
Sjlaagerkonkoer ook de liedjes in het
eigen dialect wil laten klinken.
Of ze terechte winnaars waren is de
verantwoording van de jury daar ga
ik geen beoordeling over geven. Ben
overigens zelf van mening dat zo’n
Schlager, naast de melodie, ook een
meezinger moet zijn. Foto’s maken
voor dit blad, werd bijna onmogelijk
gemaakt. Er stond opeens iemand
voor me en ging fotograferen. Heb
daar helemaal niets tegen, maar
als je dan vraagt even wat opzij
te gaan om dat ook te doen en
je krijgt een stomp in je maag!!!!.
Bleek bij navraag een zekere Peter
Trompetter te zijn. Maar ja die man
heeft natuurlijk iets meer in de melk
te brokkelen. Ben toen maar op een
mindere plek gaan staan omdat ik
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Reanboagkloeb
Voor deze groep uit Haanrade
(prachtige kostuums overigens), die
direct na de pauze moest aantreden,
was op dat moment blijkbaar geen
muziek voorhanden. Zijn na zo’n 10
minuten gewacht te hebben weer
weggegaan en konden later hun
nummer brengen. Dit hoort eigenlijk
niet, want zo’n groep is sowieso al wat
zenuwachtig en om dan opnieuw op te
treden ().

Lof
Voor de rest niets dan lof voor de
Herringbiessere.
Dat ze niet nog eens konden winnen is
ergens logisch, waren er volgend jaar
misschien veel deelnemers
minder geweest.
Zij hebben hun uiterste best gedaan
alles zo goed mogelijk te laten
verlopen en aan dat andere konden
zij m.i. ook niets doen.
Leo Franzen
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Hair Care
& M o re

PLAT!

is een dialectfilm voor jongeren waarin
het fictieve verhaal beschreven wordt van
twee Limburgse scholen die zijn gefuseerd.
Hierdoor ontstaat een nieuwe eindexamenklas.
De jongeren uit deze klas maken zich op voor
hun examen, maar moeten ook omgaan met
allerlei zaken als pesten, tienerzwangerschap,
drugs, naaktfilmpjes en zelfdoding,
waarin Bocholtzenaar
Dylan Ruijters (21) één van de hoofdrollen speelt.

Dé mobiele kappersdienst
bij u aan huis

Dames - Heren Hairextensions.
Angelique Hanssen 06-136 76 031

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen

ook
In 2014 stond Dylan al eens
op de planken in “Orphydice”,
een hedendaagse versie
van de mythe van Orpheus
en Euridyce; gespeeld door
Jeugdtheaterschool Partoet
Maastricht.
Op 2 februari is de titelsong van
deze film “PLAT!” van Dwayne
Horbag en Katja Henz zelfs
binnengekomen in de L1mbo top
10 van L1.

Oproep voor Vrijwilligers op de
Internationale Vrouwenweek Vaals

Kaartjes

Geweld

voor deze echte Limburgse film
zijn te verkrijgen via de websites
van de verschillende bioscopen
of theaters. De film draait o.a.
woensdag 15 februari in het
Parkstad Limburgtheater Heerlen

Zoveel mogelijk

Dylan Ruyters (21), die een
hoofdrol in de Film PLAT speelt.

Onze hypotheekadviseurs Belinda, John,
Marlie en Roger

Vrouwengroep “Vrauwe vöär Vrauwe” is een burgerinitiatief van vrouwen
met verschillende migratie achtergrond en is daarmee een spiegel van
deVaalse interculturele gemeenschap.
Sinds 2016 is deze interculturele vrouwengroep zich aan het voorbereiden
voor de eerste Vaalser Internationale Vrouwendag op 8 maart en inmiddels
uitgegroeid tot een Vrouwenweek van 4 maart t/m 8 maart.
De week begint zaterdag 4 maart met een Oecumenische Viering en eindigt
met een Gezamelijk Koorzingen op woensdag 8 maart.
Met de nadruk op vrouwen die te maken hebben gehad met geweld en nu
krachtig in het leven staan. Vrauwe vöär Vrauwe betoont tijdens de Vaalser
Vrouwenweek de kracht van de vrouw om zich te hernieuwen. Daarom is het
thema van de vrouwenweek ‘Vrouwen Onderweg’.
wil Vrauwe vöär Vrauwe met vrijwilligers werken.
Wie zich geroepen voelt om mee te helpen om van de Vaalse Vrouwenweek
een mooie belevenis te maken, kan zich als vrijwilliger opgeven bij het
secretariaat velmasolomons@yahoo.de facebook: https://www.facebook.
com/VrauwevoarVrauwe De website: https://vrauwevoarvrauwe.wordpress.
com/ of via de vrijwilligerscentrale te Vaals.

helpen jou bij de koop
van je (eerste) huis

Persoonlijke begeleiding bij het opstellen van je financieel plan
Je bent verliefd. Op een huis. Onze adviseurs gaan met je in gesprek over de zaken die
komen kijken bij de aankoop. Kom naar ons Hypotheek Inloopspreekuur*:
elke donderdag in Nuth en Gulpen of elke 3e zaterdag van de maand in Bocholtz.

Loop vrijblijvend binnen, oriënteren is kosteloos
Een aandeel in elkaar
*Meer info: www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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Nieuwe MBO
opleidingen
bij CITAVERDE
Maastricht

coach weten de leerlingen hoe producten
worden gemaakt en welke producten passen
binnen een gezond eetpatroon.”

Vanaf het aankomende schooljaar, 2017-2018,
biedt men er twee aan. Het gaat om Food &
Lifestyle en Retail. De bestaande opleiding Indoor
design maakt het opleidingsaanbod compleet.
Food & Lifestyle speelt in op de behoefte van de
huidige arbeidsmarkt. Opleidingsontwikkelaar
Hill Mols zegt hier over: “Eten en drinken, we zijn
er allemaal mee bezig. Op Foodtruckfestivals
ontdekken we nieuwe gerechten, sporters houden
er nieuwe eetgewoontes op na en ‘Foodies’ delen
hun culinaire creaties massaal op social media.
Veel mensen zijn steeds bewuster bezig met
voeding en gezondheid. Als Food en Lifestyle

Retail draait in essentie om het verkopen van
producten uit natuurlijke, levende en kwetsbare
materialen zoals bloemen, planten, groente en
fruit alsmede huisdieren en dierbenodigdheden.

Kern
Daarin is het contact met klanten en
het eigentijds verkopen, presenteren en
verzorgen van de producten de kern.
Opleidingsontwikkelaar Bert Frins geeft aan:
“Verkopen moet je tweede natuur te zijn. Ze richt
zich op eigentijdse verkoop. Dit houdt in dat deze
opleiding ook gericht is op trends en moderne
ontwikkelingen, zoals verkoop via een webshop.”
Bij Indoor Design staan natuurlijke materialen,
styling en het leren conceptueel denken centraal.
Thema’s die onder andere voorbij komen zijn
productverzorging, bloemwerk maken, etaleren,
nieuwe technieken, maar ook kunstgeschiedenis
en kennis over maatschappij en cultuur.
Leerlingen gaan zich bezighouden met
vormgeven, stylen, decoreren en stileren met als
uitgangspunt natuurlijke materialen, waaronder
bloemen. Daarmee maken ze bijvoorbeeld een
receptie van een hotel óf een huwelijkslocatie
uniek.

Try out
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven
om te ontdekken of het ook echt iets voor hun is.

Wat is Cita Verde
BOCHOLTZ

045-5446388

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
• volledige gebitsprothese
op implantaten
• reparaties en passend maken
van bestaande prothese

Dit is een onderwijsinstelling voor VMBO,
MBO en Bedrijfsopleidingen en bestaat uit zes
onderwijslocaties verspreid over heel Limburg
o.a in Heerlen. Leerlingen
met interesse in de groene
sector vinden hier een
passende opleiding. Alles
wat in het groene onderwijs
gedaan wordt, leidt tot een
beter, mooier en leuker
leven. Men laat leerlingen
hun talent ontdekken en
ontwikkelen, zodat zij van
hun passie een betaald
beroep kunnen maken.
Daarbij werkt CITAVERDE
veel samen met regionale
partners in onderwijs,
overheid, maatschappelijke
organisaties en de
beroepspraktijk.
Kijk voor meer informatie op
www.citaverde.nl .

Open dag Archeologie
Live Thermenmuseum

Mensen uit Bocholtz met
zijn Romeinse vallei en
andere geïnteresseerden
kunnen hun hart ophalen
tijdens deze open dag
a.s. zondag 12 februari.
Dan vertellen de archeologen
met trots over de unieke nieuwe opgravingen in
het Badhuis van het thermenmuseum Heerlen.
Deze begint om 12 uur en eindigt tegen 17 uur.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is voor
iedereen gratis.

Meer info
Op 9 januari begon het gravend onderzoek.
Voor het eerst in 75 jaar werd er gegraven in
het Badhuis. Een belangrijk moment! Na drie
weken graven zijn meer vondsten gedaan dan
verwacht, meer dan 2000 staan er op de teller.
Vanaf de loopbrug, die over de opgravingen
van het badhuis heen ligt, zijn de
graafwerkzaamheden goed te zien.
Ook de laatste sleuven zijn dan gegraven.
Expert Gerard Tichelman van RAAP
Archeologisch Adviesbureau, conservator Karen
Jeneson en de gidsen van het museum staan
deze dag paraat om alle vragen omtrent het
onderzoek
te beantwoorden.
Woensdags is om 12.00 en 14.00 uur een
rondleiding. Om 15.00 uur vindt er een
vragenuurtje plaats waarbij alle vragen rondom
het onderzoek en archeologie gesteld kunnen
worden aan de experts. In het weekend vinden
ook rondleidingen plaats,
maar dan om 12.30 en 14.30 uur.
U kunt ook bellen via 045- 560 5100
of kijken op www.thermenmuseum.nl .

Alzheimercafé

Dinsdag 14 februari bent u
weer van harte welkom
in het Alzheimercafe Parkstad
Heerlen. Malherbestraat 2
De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur
De avond heeft als onderwerp:

Dementie…en dan?

• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

045 - 5 4 4 087 3
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld
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Werk naar Krachten
Simpelveld

Tijdens de halve finale in Horn om
het Limburgs Kampioenschap
hebben de turnsters van
Werk Naar Krachten Simpelveld prima
gepresteerd.
Liefst 4 wisten zich er te plaatsen voor de finale:
Sanne Lenssen, Jisse Jehne, Jitte Leclaire en
Fabiënne Schmitz.
Voor Jitte en Fabiënne waren er zelfs
podiumplaatsen: Jitte werd 3e en Fabiënne 1e
in hun categorie. Een super prestatie !!
Ook de andere turnsters hebben goed
gepresteerd, maar helaas was dat niet voldoende
om de finale te bereiken. Dit waren:
Maud Vleugels, Marit Rober, Isis Leclaire,
Mirte Amkreutz, Isa Vleugels en Maxe Crutzen.
Wel zijn er nog voor diverse turnsters
toestelfinales. Deze wedstrijd wordt op 4 februari
gehouden in Panningen.
En dat alles o.l.v. Jacqueline Hoek, Esther Meijers
en Fieny van der Weerden.

Crossers enthousiast
over parcours
Bocholtz

op www.limburgcross.nl . Daar vindt u ook alle
uitslagen en het eindklassement.
De organisatie kijkt met plezier terug op deze dag,
alhoewel het voor hen zwaar was. Er zijn te weinig
mensen die dit alles voor elkaar moeten krijgen.

Afgelopen zondag 29 januari was Bocholtz de plek
waar de laatste wedstrijd in de Jos Feron Cup werd
verreden. In de omgeving van de velden van de
Ruiterclub, Hondenvereniging en Sportclub 25
hadden de mensen van Bocholtz Promotion een
mooi maar zwaar parcours opgebouwd.

Vorst
De dagen voorafgaand aan de wedstrijd bleek
eens te meer dat er nog zo’n 30 cm. vorst in de
grond zat, wat het erg lastig maakte om de palen
voor het parcours de grond in de krijgen.
Lof
luisterend naar de
renners dan kreeg de
organisatie alle lof
voor het mooie en
afwisselende parcours
en men was zeer
tevreden over de locatie
(kantine Sportclub),
waar de prijsuitreiking
van het eindklassement
plaatsvond. Een reden
volgend jaar nog een
keer terug te komen.

Uitslagen

Een beeld van de wedstrijd voor de cyclocross
amateurs.

10% WINTERKORTING

op al uw binnenwerk

Fabiënne Schmitz met haar gouden
medaille.

Altijd geholpen
door iemand
die u kent
Ook voor hulp bij
overstappen

cadeau
b
onze be ij
taalrekenin
g*
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Winna A
CCDN 016
2
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a
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Financiële Adviesgroep Bocholtz/Thijs Zenden

V.l.n.r. Jytte Alzer Marathon Heerlen (2e),
Laura Steinmann Christoffel Venray (1e),
Jitte Leclaire WNK Simpelveld (3e).
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* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Voor meer info over deze
competitie kijk ook eens
op www.feroncup.nl of

nieuws
1e wedstrijd NK
Groepsspringen C
Deze vindt plaats a.s zaterdag11 februari
in Sporthal Bocholtz (Wijngracht)
Om 9.50 uur is de officiële opening en de
wedstrijden beginnen om 10 uur.
De uitslagen worden rond 17.30 uur
verwacht.
Entree voor jeugd t/m 15 € 2
en ouderen betalen € 4.
De organisatie is in handen van landelijk
Techn. Commissie Groepsspringen en
GV Wilhelmina.

Pannenkoekenwandeling
Komende zaterdag 11 februari
organiseert de jeugdafdeling een heuse
pannenkoekenwandeling. Alle voetballer(tjes),
ouders, broertjes en zusjes, opa‘s en oma‘s en
zelfs de hondjes zijn van harte welkom op deze
winterwandeling. Bij terugkomst in de kantine
wacht er voor iedereen een overheerlijke
pannenkoek! En voor de ouders is er eventueel
een heerlijke kop soep!
Vertrek: 14:00 uur vanuit de kantine.
De wandeling duurt ongeveer ±1 uur en de
kinderwagen kan ook mee!

Carnavalsmiddag jeugd
Zaterdag 18 februari is de carnavalsmiddag voor
de jeugd van Sportclub’25. Om 14.30 uur begint
het hossen, zingen en springen. Iedereen is van
harte welkom in ons clubhuis. Dus neem je opa
en oma, ouders, broertjes en zusjes en andere
vriendjes en vriendinnetjes mee en kom gezellig
naar deze Toppie middag.

Jonge talenten

Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.
woensdag 15-2:
kleine ceasar salade
tilapia-aardappelpuree-worteltjes
aardbeien bavarois.
donderdag 16-2.
kippensoep-brood-kruidenboter
schnitzel (150gr)-salade-friet-saus
chocolade mousse
woensdag 22-2.
groentensoep-brood-kruidenboter
zuurvlees-friet-salade-appelmoes
chocolade bavarois

Dinsdag 21 februari, om 19.30 uur, komt MVV A1
op bezoek. Een team bestaande uit jonge talenten
van Sportclub‘25 zal dan aantreden tegen de A
junioren van MVV.
Dit jaar is men, na een afwezigheid van 2 jaar,
weer gestart met het beloften elftal Jong
Sportclub‘25. De insteek is om veelal ervaring op
te doen tegen sterkere tegenstanders. Eerder dit
jaar werd tegen Roda JC A1 en Jong Groene Ster
gespeeld.

Helios blijft
winnen in
Oberliga
Ook in hun vijfde competitiewedstrijd bleken de
gewichtheffers uit Simpelveld ongenaakbaar voor
hun tegenstanders uit Dortmund en Wuppertal.
Het team trakteerde haar thuispubliek op
de beste prestatie van dit seizoen; de beide
gastverenigingen konden dit niveau niet halen.
Helios verwerkte uiteindelijk 906 kg, KG Wuppertal
kwam tot 814 kg terwijl AC Mengede 2 bleef
steken op 642 kg.

Verbeteren

Vanaf de eerste beurten was duidelijk dat iedere
atleet zijn persoonlijke records op de beide
onderdelen (trekken en stoten) wilde
verbeteren. Bij de tien mogelijke records lukte het
acht keer!
Erwin Rasing beet daarbij de spits af.
Zijn stokoude pr bij het trekken verbeterde hij
en bracht dit naar 82 kg. En ook bij het stoten
wist deze spijker zijn persoonlijk record op te
schroeven naar 113 kg. Daarmee tilde hij de beste
wedstrijd van zijn leven! Na afloop gaf hij aan dat
er wat hem betreft nog meer in het vat zit.
Tristan Delang was de debutant in het team; in
zijn eerste wedstrijd liet hij zien dat hij een echte
versterking is. Met 85 kg bij het trekken en 113 kg
zou hij met volle tevredenheid kunnen terugkijken
op deze wedstrijd. Maar hij wil meer, zo liet hij
blijken. We zullen dus zeker nog meer van hem
gaan horen.
lees verder op pagina 10

Ervaring
Dit is een prachtig initiatief waarbij onze jonge
en leergierige groep veel ervaring kan opdoen.
Als klein jongetje droom je ervan om later
profvoetballer te worden. Wat is er dan mooier
om tegen toekomstige profvoetballers te kunnen
spelen?

PROGRAMMA
Zondag 12 februari:
1ste: SVME 1- Sportclub’25 1
14.30u.
2de: Sportclub’25 2- Sv Simpelveld 2
12.00u.
3de: Fc Gulpen 3 -Sportclub’25 3
11.30u.
VR: Leonidas Wolder VR1- Sportclub’25 VR1 12.00u.

donderdag 23-2.
uiensoep-brood-kruidenboter
kipfilet-aardappelpuree-worteltjes
koffie 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 9
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Vervolg Helios pagina 9
Erik Aller, met zijn 34 jaar de oudste in het team,
liet zien dat hij nog steeds vooruit gaat. Bij het
trekken verbeterde hij ook zijn persoonlijke
record (91 kg) terwijl deze poging bij stoten
helaas mislukte. Hier bleef hij steken op 105 kg.
De sterkste man van de avond was wederom
Tim Botzem. Ook hij presteerde top en
verbeterde zowel bij het trekken (112 kg) als bij
het stoten (143kg) zijn beste prestaties ooit.
Dennis Schings liet als reserve ook van zich
horen. Bij het trekken verbeterde hij met 78 kg
zijn pr terwijl zijn poging bij het stoten
helaas mislukte. Hij kwam op dit onderdeel tot
89 kg.
Helios heeft intussen al zijn wedstrijden
gewonnen en gaat fier aan kop in de Oberliga.
Het is nu al zeker dat het team minimaal
tweede wordt in de reguliere competitie en dat
daarmee een plaats in de finale op 18 maart
is zeker gesteld. Over drie weken is de laatste
wedstrijd en bij een goed resultaat is het zeker
dat de finale in Simpelveld gaat plaats vinden.

WDZ info
Bliksemloterij
De winnende lotnummers van de verloting zijn:
1e prijs: 5162 - 2e : 3712 - 3e : 0730 - 4e : 1473
- 5e : 4559 - 6e : 0426 - 7e : 0093 8e : 0158 - 9e : 1650 en 10e prijs : 3528.
Prijswinnaars kunnen na telefonische afspraak
hun prijs afhalen bij:
Bart Wetzels Verzetstraat 34, Simpelveld
06-28.94.08.82.
Jurgen Spork Kanthuisstraat 55, Simpelveld
06-50.12.33.15

Bambini
Dit jaar vieren de WDZ bambini hun zilveren
bestaansfeest. In het kader van dit feest
organiseert de jeugdafdeling een aantal
activiteiten. Op woensdag 22 februari is er een
speciale middag voor de oma’s en opa’s van

Pagina 10

het kleine grut. Het is niet de bedoeling dat de
grootouders alleen maar toekijken, ze gaan zelf
actief aan de slag in de gymzaal. Ze gaan kennis
maken met walking voetbal en samen met de
kinderen sporten onder leiding van leiders Toos en
Harrie en dat alles in het kader van meer bewegen
voor jong en oud. Dus breng de gymschoenen
mee en doe mee, ooms en tantes zijn overigens
ook van harte welkom. Het feest begint om 16.00
uur in de sporthal aan de Wijngracht.

elftal een thuiswedstrijd. Voor het middaguur
spelen de WDZ reserves tegen de sterke
reserves van Scharn. Als de mannen van trainer
Xavier Vaessen de goede vorm van voor de
winterstop kunnen doortrekken, moet een
goed resultaat mogelijk zijn. Het eerste elftal
neemt het op tegen het stugge Haanrade. In de
uitwedstrijd nam WDZ drie punten mee naar
huis. De gasten zullen dus wel iets willen
rechtzetten, maar WDZ kan zich geen

Carnaval
Nog enkele weekjes en dan
is het weer zover, Carnaval.
De voetbalclub heeft een
uitgebreid programma
in elkaar gestoken om
het feest goed te kunnen
vieren. Op vrijdagavond
voor Carnaval wordt het
clubhuis omgetoverd tot
een narrentempel waar
een aantal optredens van
bekende artiesten voor een
daverende stemming gaan
zorgen. Natuurlijk wordt
ook weer een WDZ prins
geproclameerd.
Op zaterdagmiddag is
de WDZ jeugd aan de
beurt. Door de optredens
van de jeugdteams zelf
belooft het weer een heel
bijzonder feest te worden.
Op Carnavalsmaandag
neemt de Sjelleboomkloep
deel aan de optocht
door het dorp. Het aantal
aanmeldingen is al heel
aardig, maar deelnemers
blijven welkom. Je kunt je
tot 12 februari aanmelden
bij Jacqueline en Harrie
Lipperts, mail naar
h.lipperts@home.nl
of bel 045- 5441057.

Thuis
Komende zondag spelen
het eerste en tweede
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puntverlies permitteren.

Darten
WDZ gaat darten voor het goede doel. Begin
februari start in het WDZ clubgebouw een
dartcompetitie, het clubhuis verandert in
de Lakeside Countryclub. Alle jeugdleden
vanaf 15 jaar, alle actieve seniorleden en alle
niet actieve leden kunnen meespelen. De
helft van het inschrijfgeld wordt beschikbaar
gesteld aan de geweldige actie van Roger van
der Linden forakidssmile. In november 2017
gaat Roger de New York City Marathon lopen
en met zijn deelname probeert hij zoveel
mogelijk geld op te halen voor de stichting
Kinderen Kankervrij, KIKA.
PROGRAMMA
Zaterdag 11 februari:
JO9 - WDZ - Rood Groen LVC’01 1 (beker)
Zondag 12 februari:
1e
WDZ - Haanrade
14.30u.
2e
WDZ - Scharn
11.30u.
4e
SV Geuldal 5 - WDZ
10.00u.
VR
WDZ - SV Hulsberg
11.00u.
Woensdag 15 februari:
JO13-2G Rood Groen LVC 3 - WDZ

Gratis
Paardenavond
Woensdagavond 15 februari is er in restaurant
Camping Rozenhof Vijlen weer een Paardenavond
van de Stichting Paardenroutes Zuid-Limburg
(PRZL). Begin om 19.45 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur.
Sprekers:
- PRZL & Staatsbosbeheer, over de toekomst van
de ruiterpaden
- Dier-therapeut Mariska Rijk, over voeding &
lymfedrainage voor paarden
- Marieke Nefkens (Equiparadise Limburg), over
centered riding, klassieke dressuur en natural
horsemanship
- Hoefsmid Robin Smeets, over hoefverzorging,
hoefbeslag en het nut hiervan
Graag willen we u hiervoor uitnodigen.

aanwezige collectebus.

Aanmelden
is noodzakelijk omdat men met een gastenlijst
werkt. Dat kan door een e-mail te sturen naar
info@przl.nl .

Organisatie
De nieuwe stichting Paardenroutes ZuidLimburg, gevestigd in de gemeente Vaals,
sinds 2016 gaat zich richten op het aanleggen,
onderhouden, optimaliseren en beheren van
recreatieve ruiter- en menroutes in Zuid-Limburg.
Ze is voortgekomen uit een vrijwilligersproject,
waarbij de ruiterpaden in het Vijlenerbos
opgeknapt en deels geoptimaliseerd zijn middels
een aantal onderhoudsdagen. Voor 2017 richten
ze zich ook op de gemeente Gulpen-Wittem
en fungeert eveneens als aanspreekpunt voor
recreatieve ruiters en menners in het Limburgse
Heuvelland.

Gratis
is de toegang maar een vrije gave voor de
Stichting is uiteraard van harte welkom in de

Kijkje bij de drukbezochte eerste
Paardenavond.

Bouwen als de
Romeinen Workshop
woensdag 1 maart
Kunradersteengroeve Voerendaal
Kunradersteen lijkt op mergelkrijtgesteente
(of ‘Limburgse mergel’), maar is veel harder
omdat het veel compacter is en geen klei
bevat. Deze kalksteen levert een bijzondere
bijdrage aan het uiterlijk van Limburg in de
omgeving van Voerendaal. Vanaf de Romeinse
tijd is Kunradersteen gebruikt voor de bouw van
boerderijen, bruggen én het Romeinse badhuis
van Heerlen!
Het programma bestaat uit:
- Ontvangst met koffie en vlaai
- Rondleiding in de Kunradersteengroeve
- Deelname aan de workshop stapelmuren
bouwen. Hierbij leer je bouwen zoals de
Romeinen deden!
Het programma duurt van 15.00-17.00 uur.
Kosten voor deelname: € 9,50 p.p.
Aanmelden kan via info@thermenmuseum.nl
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Het aantal
deelnemers is beperkt.

Kerkdiensten parochie H.Agatha Eys
Zaterdag 11 febr. 19.00 uur: Jaardienst Hub
Ortmans Gest. Jrd. ouders Duckers – Baggen
Juun Gulpen en Maud
Zondag 12 febr.. 9.45 uur: Jaardienst Louis
Mulders, Hub Canisius.
Maandag 13 febr.. 19.00 uur: Voor leden en
overledenen van ZijActief.
Zaterdag 18 febr. 19.00 uur: Dialectmis
Frans Muyrers. Voor leden en overleden leden
van carnavalsver. de Öss en de Össkes
Zondag 19 febr..
09.45 uur: Voor alle kinderen in oorlogsgebieden
Maandag 20 febr.
19.00 uur: Bijzondere intentie
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Ben jij die zorgtopper die onze thuiszorgteams
in de regio Gulpen - Vaals komt versterken?
Ben jij Verzorgende IG, Verpleegkundige niveau 4 of wijkverpleegkundige en wil je aan de slag in het Heuvelland, regio Gulpen - Vaals? Dan willen we heel graag met jou in gesprek!
Passie voor het welzijn van mensen staat bij Envida met stip op één. Bij jou ongetwijfeld ook, want met die
eigenschap heb je bewust voor werken in de zorg gekozen. Je houdt van samenwerken in kleine teams, waar
vrijheid en verantwoordelijkheid voorop staan. De communicatie-lijnen zijn kort en de collegialiteit is groot.
Envida biedt jou:
Een uitdagende en leuke baan. Over de uren die je
wilt gaan werken, kunnen we het samen hebben.
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijnuiteraard
conform de CAO-VVT. Een eindejaarsuitkering.
Lidmaatschap van Service van Envida (kortingen op
zorgverzekering en nog veel meer).
Interesse?
Neem dan contact op met Mariëlle van Neer,
wijkmanager via 06 51 49 54 82
marielle.van.neer@envida.nl of met teamleider
Bart Smeets: 06 49 39 05 70 / bart.smeets@envida.nl.

Binnenlopen
voor een goed
gesprek over

online bankieren
of (starten met)
ondernemen

Donderdag 16 februari l 18.00-20.00 uur 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 zonder afspraak 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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