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Kloone schilders gezocht

A.s. zaterdag 11 maart wil de Jeugdkarnaval Bocholtz, in het kader van
NL- DOET, samen met de jeugd van Bocholtz, clowns beschilderen. Jeugd
die hierbij wil helpen is van harte welkom vanaf 14 uur op de Wilhelminazaal
in Bocholtz. Ouders worden mee uitgenodigd om een kop koffie te drinken.
Peter Stommen ”Wij zorgen voor iets lekkers en te drinken en jullie zorgen
dat de clowns er prachtig gaan uitzien. De “nieuwe” clowns hangen wij
volgend jaar met carnaval op in de zaal. Voor zover mogelijk nog even
aanmelden, anders komen jullie maar naar de zaal, omdat Troef pas nu bij
jullie in de bus valt”.
Dat kan bij Bianca Mullejans: b.j.mullejans@hetnet.nl
Of bij Peter Stommen : p.stommen@kpnplanet.nl

Concert met Zangkoor
en fanfare Huls

A.s. zaterdag 11 maart vanaf 20 uur in Cultuurcentrum ‘de Klimboom’
aan de Dr. Ottenstraat in Simpelveld.
Fanfare Eendracht o.l.v. Roger Cobben en het Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Sint-Jozef-Arbeider o.l.v. Fred Piepers presenteren, zowel apart als
gezamenlijk een gevarieerd programma.
Daarnaast worden een 4-tal werken uitgevoerd met medewerking van de
internationaal bekende sopraan Fenna Ograjensek. Zowel koor als soliste
worden aan de piano begeleid door Paul Huijts.

Programma

Dit vermeldt naast werken van Verdi, Mozart en
Caccini ook die van hedendaagse componisten
waaronder Eric Swiggers. Van de Triomfmars
uit Verdi’s opera Aïda tot het alombekende
‘Wied es de wind’. Kortom een uitnodigend
programma dat u in zijn geheel terug kunt
vinden op de website van Fanfare Eendracht:
www.fanfarehuls.nl.
Kaarten voor dit concert kosten €7,50 en zijn te
verkrijgen via info@puurweijersenweijers.nl ,
06- 55.95.45.25 of via de leden van beide
uitvoerende verenigingen.
Fenna Ograjensek die zaterdag optreedt bij
het gezamenlijk concert van Koor en Fanfare van de Huls in de Klimboom.

Wandelen in Eckelrade
Zo gaat dat ongeveer in z’n werk, eerst een witte plaat en dan een
prachtige clown. Het hoeft natuurlijk niet zo mooi te worden.
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Tse vrug jevruijd
Op zaterdag 25, zondag 26, vrijdag
31 maart, zaterdag 1en zondag 2
april speelt TOG Bocholtz weer haar
jaarlijkse dialectklucht. “Tse vrug
jevruijd” op de planken gebracht in
de Harmoniezaal, Dr.Nolensstraat
5a te Bocholtz. De voorstellingen
beginnen om 20.00 uur, de zaal gaat
open om 19.00 uur en de zaalkassa
om 19.30 uur. U kunt de kaarten
ad € 7,50 zijn in voorverkoop bij:
Bakkerij Dreessen Wilhelminastaat 27
Sigarenmagazijn Laval
Dr.Nolensstraat 25
en Cafe De Auw Leemkoel
Dr.Nolensstraat 12 allen te Bocholtz.
U kunt ze ook bestellen via de
website www.toneel-bocholtz.nl ,
mail naar info@toneel-bocholtz.nl of
aan de avondkassa.

Komende zondag 12 maart organiseren IVN-Eys en IVN- Bocholtz-Simpelveld
een gevarieerde dagwandeling in de omgeving van Eckelrade. Het is een
afwisselende wandeling van ca.15 km. met mooie uitzichten. Ze voert over
verharde wegen, veldwegen en bospaden.
Van Eckelrade gaat het via Cadier en Keer over veldwegen naar Bemelen,
alwaar pauze. Daarna vervolgt de route via de “Heerdeberg” naar het
Savelsbos, waar mogelijk al te genieten is van de ontluikende voorjaarsflora.

Terug

gaat de tocht langs huize “de Beuk” en via bospaden weer langzaam richting
Eckelrade. Onderweg is het genieten van enkele doorkijkjes over het dal van
de Maas.
De wandeling bevat
enkele klimmetjes, maar
is niet erg zwaar. Stevig
en waterdicht schoeisel is
aan te bevelen. De route
kan aangepast worden als
de omstandigheden dat
nodig maken.
Vertrek om 10.30 uur
van het Rosplein (hoek
Klompenstraat en
Dorpsstraat) bij de St.Bartholomeuskerk van
Sint Bartholomeuskerk Eckelrade.
Eckelrade.
Hier
in de buurt is het vertrek van de wandeling.
Aan de wandeling kunnen
ook niet-leden van het IVN meedoen.
Meer info bij Constance Kerremans 043-4506270 of via mail
c.h.m.kerremans@ziggo.nl .

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

www.weekbladtroef.nl .

HUISARTSEN

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
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere 043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/
3061239
Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
		
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100
Buiten genoemde openingstijden kunt u voor
spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht
bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
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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AGENDA
Vrijdag 10 maart:

Amerikaanse jaz-zangeres Erin Dickins
in De Klimboom Simpelveld. Aanvang 20 uur
(zie ook artikel).

Zaterdag 11 maart:
Kloone schilderen

Aanvang 20.00 uur Cafe Sport, Grachtstraat 1a.
Zaal open 19.30 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 14 maart:

Alzheimer café Parkstad Heerlen.

Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2.
Zaal open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur
start programma. Rond 21.30 sluiting (zie ook
artikel).

bij Jeugdkarnaval Bocholtz in Wilhelminazaal in
kader NL- DOET. Iedereen welkom vanaf 14 uur
(zie ook artikel).
xxxxxxxx
			

Vrijdag 17 maart:

A.s. zaterdag 11 maart vanaf 20 uur in
Cultuurcentrum ‘de Klimboom’ aan de
Dr. Ottenstraat in Simpelveld.

Dinsdag 21 maart:

Concert met Zangkoor en fanfare Huls

xxxxxxxx
			
Repaircafé in Op de Boor Bocholtz van 10 tot 13
uur aan de Wilhelminastraat (zie ook artikel).

Zondag 12 maart:

Wandelen in Eckelrade IVN-Eys

en Bocholtz-Simpelveld Vertrek 10.30 uur van het
Rosplein (hoek Klompenstraat en Dorpsstraat) bij
de St.-Bartholomeuskerk van Eckelrade
(zie ook artikel).
xxxxxxxx
		

Russell Joslin & Sarah McCaig

in Pandora Wahlwiller met aanvang om 16 uur
(zie ook artikel).
xxxxxxxxx

Koempelmis

om 11.15 uur in Parochiekerk Heilige Familie
Veldstraat Landgraaf (Schaesberg) (zie ook
Kortvermeld).

Maandag 13 maart:

Gezellige avond ZijActief Eys
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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: info@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: 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

Lezing over jachtbedrijf

rondom Vijlen vroeger en nu in Cuba Libre aan
Mamelisserweg. Aanvang 20.30 uur. Entree
gratis(zie ook artikel).

Blijf vitaal en wandel mee.

Maandelijkse wandeltocht SWOBS. Vertrek
13,30 uur vanaf dienstencentrum Op de Boor
Wilhelminastraat Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Oud Papier
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand:
Vandaag donderdag 9 maart
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 maart:
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 maart:
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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Repaircafé weer in Op de Boor Bocholtz

Overmorgen zaterdag 11 maart is dat er van 10 tot 13 uur aan de
Wilhelminastraat. Kom naar het RepairCafé met die kapotte naaimachine,
die vastgelopen Computer, die kapotte broek, dat lekkende koffiezetapparaat enz.
De vrijwilligers zijn computerdeskundigen, elektriciens en zeer ervaren naaisters.
En het leuke is, u blijft erbij, want samen repareren is leuker en je leert ervan.
Gun uw spullen een tweede leven, ze zijn het nog waard!
Leuk
De vrijwilligers van Repair Café Parkstad laten u zien dat repareren leuk is, en vaak heel gemakkelijk!
Er is gereedschap en materiaal (geen onderdelen) aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren
op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.
Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen,
de koffie en de thee staan klaar. Weggooien kan altijd nog!
Men ziet u graag komen, entree is gratis maar een vrije gave wordt op prijs gesteld!

4e Buuttereednergala
van de
Herringbiessere

Op goede vrijdag 14 april a.s.
onder de naam
“ Laachentere de Vastentsiet oes “
in de Harmoniezaal Bocholtz
aanvang om 20 uur.
Ook dit jaar weer de top van de “ tonpraters “ uit
Brabant en Limburg. Zeven “Buutte” passeren die
avond de revue. De lachspieren worden zwaar op de
proef gesteld en menigeen zal het niet droog houden

Treden op

Vrijwilligers!!!!!!!!!

Ze zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische
apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer in de maand het team willen versterken.
* Voor vragen over of het aanmelden van bijv een reparatie kunt u contact opnemen
Via 06-53.56.21.68 of mail repaircafeparkstadlimburg@gmail.com .
Kijk ook op www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder “repaircafeparkstad”.
De landelijke website is www.repaircafe.nl .
Wanneer is er weer Repaircafé in Op de Boor?
Zaterdag 10 juni, zaterdag 16 september en zaterdag 11 november, telkens van 10 tot 13 uur:

W ij vie
ren fe
est

Boy Janssen, Frank Schrijen, Berry Knapen, Marlon
Kicken, Wieltje Vincken en Limburgs kampioen 2017
Fer Naus zullen u deze avond entertainen.
De laatste met zijn kampioensbuut “Kapitein van een
cruiseschip”. U hebt hem op 19 februari nog kunnen
beluisteren als Pizzabakker bij het carnavalsconcert
van de Phil.
Entreekaarten zijn momenteel al verkrijgbaar via
Robert Honings 06-25.29.26.63. Nadere informatie
volgt spoedig ! Wacht niet te lang want vol is vol.

‘t Wieltje (Wiel Vinken 75), alombekende Kirchröätsjer (eigenlijk Kaalhejdsjer), die al zo’n 56 jaar
op de Buun staat.

20 jaar in Kerkrade-West
Wij vieren fe
est, 20 j
aar in Kerk
radee--West

Maak uw eigen keuze :

Gratis zonnebril bij aankoop van een complete bril.
Gratis multifocale zonnebril bij aankoop van een complete multifocale bril.
Gratis glazen bij aankoop van een complete leesbril.
Gratis glazen bij aankoop van een complete kinderbril.
20 % korting bij aanschaf van een zonnebril.
Monturen huiscollectie vanaf 20 euro.

20Jaar

in Spek’hei

Vraag naar de voorwaarden
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Fer Naus brengt zijn kampioensbuut.

BEZORGER(STER)
GEZOCHT

Bocholtz
Ubachsberg

voor één route in
en een in

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)
Nr. 10 9 maart 2017

Brievenbus
Wahlwiller blijft

Na een schriftelijke afwijzing op het ingediende
bezwaar tegen het ophefffen van de brievenbus
in Wahlwiller, had voorzitter Fred Baenen van
SZW, telefonisch contact met de projectmanager
van POSTNL in Den Haag.

Argumenten
In dat gesprek heeft hij zijn argumenten,
die een behoud van de brievenbus
rechtvaardigen, nogmaals uitvoerig uiteengezet.
Dit heeft ertoe geleid, dat de projectmanager
hierover nader zou overleggen.
Donderdagnamiddag 23 februari belde hij terug
met de mededeling, dat de brievenbus bleef
behouden voor Wahlwiller en nog voor het
carnavalsweekeinde weer operationeel zou zijn.
En iedereen heeft het al gemerkt. De brievenbus
is weer operationeel.

Amerikaanse jazzy-zangeres Erin Dickins
in De Klimboom
vrijdagavond 10 maart v.a. 20 uur krijgt
Simpelveld haar op bezoek, begeleid
door pianist Pieter van Santen. Erin
Dickins is the voice en oprichtster van de
bekende Amerikaanse vocal groep “The
Manhattan Transfer”. Na haar vertrek
heeft za met talloze grote namen zoals
Leonard Cohen en James Taylor in zalen
over de gehele wereld gespeeld.
Als solo zangeres brengt ze het lichte
jazzy repertoire, maar ook Franstalige
nummers van o.a Serge Gainsbourg
en Yves Montand. Haar nieuwste cd
“Vignets” is net verschenen.
Pieter van Santen is niet alleen een
begenadigd pianist, maar ook een
groot tekstschrijver. Ook vocaal heeft
Pieter van zich doen spreken op zijn
cd “Van Santen Zingt Zelf”. Dit zijn
Nederlandstalige teksten op bekende en
nieuwe jazznummers.
Voor u een uitdaging om een
genoeglijke avond te komen beleven
in Theater De Klimboom aan de Dr.
Ottenstraat 46 te Simpelveld.

Onze hypotheekadviseurs Belinda, John,
Marlie en Roger

Erin Dickins die vrijdagavond in de Klimboom
optreedt.

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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Standhouders gezocht

Russell Joslin & Sarah McCaig in
Pandora Wahlwiller

Zondag 18 juni organiseert verpleeghuis
Lückerheide weer de jaarlijkse rommelmarkt /
Braderie,
De kosten van een stand zijn € 20, zonder zeil
en de kosten voor een stand all-in zijn: € 35,(klemmen, zeil en 10 euro borg) aanmelden kan
via de receptie van verpleeghuis Lückerheide
of via gidiongulpers@mgzl.nl

Zondag 12 maart met aanvang om 16 uur treedt deze Britse,
in het graafschap Wiltshire geboren singer-songwriter Russell
Joslin folksinger op. Met inmiddels drie albums op zijn naam.
Samen met zijn Australische soulmate Sarah McCaig heeft hij een
zeldzame perfectie bereikt. De prachtige stem van de Australische
gecombineerd met het rauwe en pure van Joslin maakt
dit “extreme folk” duo absoluut uniek.
Pandora Podium, Oude Baan 21 te Wahlwiller.
Reserveren kan via 06-11.85.30.41 of via www.pandorapodium.nl

live

De rommelmarkt is open van 9 -16 uur. Er is
live muziek zijn en een terras waar u heerlijk
iets kunt eten en drinken. In de ochtend bent
u van harte welkom om een kop koffie en een
heerlijk broodje te nuttigen, aan de kinderen is
ook gedacht er is een springkussen en nog veel
meer.

Russel Joslin en Sarah Mc Graig zondag
a.s. in Pandora Wahlwiller.

Tafels GADIA, eindeloze mogelijkheden

Eetkamertafel Gadia. Met rustiek afgewerkt massief eikenhouten
blad, kleur diesel grijs. Voorzien van metalen UU-poot, kleur
antraciet industrieel.
Ø140cm voor €899,-

Eetkamertafel Gadia. Met rustiek afgewerkt massief eikenhouten
boomstamblad, kleur naturel. Voorzien van metalen XX-poot, kleur
antraciet industrieel.
240x100cm voor €1249,-

Kies je onderstel

Kies je tafelblad

Hieronder een aantal voorbeelden

Een greep uit de vele mogelijkheden

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

H E E R L E N

In de Cramer 198 • 6412 PM Heerlen • T 045-5755000
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Alzheimer café		

Komende dinsdag 14 maart bent
u weer van harte welkom in het
Alzheimercafe Parkstad Heerlen.
De avond heeft als onderwerp:
Dagverzorging, zorgboerderij en
dagopvang.
De overheid heeft gekozen voor
een beleid, waarbij mensen met
dementie steeds langer thuis blijven
wonen, ondersteund daarbij door
mantelzorgers, zoals familie en
vrienden.

Randvoorwaarden

Wil dit beleid succesvol zijn,
dan moet aan een aantal
randvoorwaarden voldaan zijn,
waarbij de client in een passende
ongeving zinvol bezig kan zijn,
terwijl er ook met de belasting van
de mantelzorger rekening wordt
gehouden. Belangrijk in dit kader

zijn dagopvang, zorgboerderij
en dagverzorging. Over wat dit
inhoudt gaat de presentatie
van een aantal medewerkers
van Sevagram. De lezing wordt
gehouden in de grote recreatiezaal
van het Zorgcentrum Tobias,
Piet Malherbestraat 2 te Heerlen.
Tevoren aanmelden is niet
noodzakelijk en zoals altijd zijn
entree, koffie en thee gratis. De
zaal is open vanaf 19.00 uur en om
19.30 uur start het programma.
Omstreeks 21.30 uur wordt
afgesloten.
Info
Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met Thijs
Peeters 045-5416248.

Cecilia gaat 180 jarig bestaan
vieren
Het Koninklijk Mannenkoor uit Vaals viert dit op een niet te uitbundige
maar wel op gepaste wijze, later dit jaar. Het is het op één na oudste
mannenkoor van Nederland. Het oudste is het Haarlems Mannenkoor “Zang
en Vriendschap” uit 1830.

Eerste

Het 1e notulenboek vermeldt “Gesangverein in Vaals errichtet den 12e
November 1837“.
De 10 enthousiaste zangliefhebbers H. Beckers, 1e voorzitter en 1e dirigent,
J. Beckers, L. Kocks, J. Kern, P. Mommer, A. Mommer, K. Barems, Fr. Beckers,
H. Bastin en M. Lot namen het initiatief.
Helaas blijkt dat men in de beginjaren (tot 1871) niet veel waarde hechtte
aan de vastlegging in verslagen en notulen van de belangrijkste feiten .
Wel blijkt duidelijk dat het hoofddoel van de oprichters was om de sacrale
muziek te beoefenen “ter grotere eer van God”.

Jos Lennartz
Een bijzondere plek in de rijke bestuurlijke geschiedenis neemt Jos Lennartz

Het koor bij het 100 jarig bestaan in 1937 voor de ingang van de St. Pauluskerk. Op de foto staan zo’n 75 leden.

in. Deze was voorzitter van 1907- 1942. Meer dan 35 jaar een vereniging
met veel ijver en moed besturen, zelfs tijdens de WO I, is van uitzonderlijk
niveau. Omdat het koor ook veel leden uit Vaalserquartier had er daarvan
18 onder de wapenen werden geroepen (aan Duitse kant natuurlijk,
want Nederland hield zich afzijdig. Er was de z.g. Iezere Jardieng (van het
bekende Karnavalsliedje “En vier leave wie ‘ne Poedel a-jen Lieng, al an die
iezere Jardieng “), oftewel Dodendraad, die van Vaals tot Catzand in Zeeland
liep (+/- 400km.). Dan staat er beschreven:
“ Een onzer trouwste en ijverigste leden, de heer Jos Kloth uit
Vaalserquartier, liet op het veld van eer bij de belegering van Luik zijn leven
voor zijn vaderland. Niet minder dan
18 leden werden onder de wapenen
geroepen, terwijl 12 leden door den
dood aan onze vereeniging ontrukt
werden “
Daarna was het stil tot na de bevrijding
in WO II en dan staat er in het
notulenboek:
24 Mai 1945 Widmung auf dem Grabe
des verstorbenen Vorsitzender und eines
Hochamt.
21 Juni 1945 Feierlich Hochamt mit 3
Herrn für verstorbenen Vorsitzender.

Artistieke leiders

met een enorme staat van dienst waren
de heren H. Beckers 33 jaar, P. Bosten 44
jaar en Mathieu Prange 18 jaar dirigent.
Uit de gelederen van het koor wist John
Bröcheler de weg te vinden naar de
wereld van de opera.

Koninklijk

T.g.v. het 125-jarig bestaan in 1962
verleende Hare Majesteit Koningin
Juliana het koor het predicaat
“Koninklijk”.
Een bijzondere gebeurtenis was de
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Kerkdiensten parochie
H.Agatha Eys

onthulling van een nieuw vaandel in november 2009, inmiddels het vierde. Het werd tijdens een
feestelijke Eucharistieviering in de St. Pauluskerk door Pastoor Broekhoven gezegend.

Zaterdag 11 maart:
19.00 uur: Jaardienst Leo Ploumen
Jaardienst Dré Jaspers
Jaardienst Eugène Derksen
Jaardienst ouders Crutzen – Heuts
Jaardienst André Kösters en Jrd.
overl. ouders
Kösters – Meens en ouders Duisings
– Winthagen
Jaardienst ouders Blezer - Urlings

hoogtepunten

Het medewerking verlenen aan de film “Wied es de windj” een filmportret over John Bröcheler , het
prestigieuze Clermoretti concert en recentelijk in 2015 de uitvoering van het Requiem van Verdi i.s.m.
de Heerlense Oratorium Vereniging in de schouwburg van Heerlen o.l.v. huidig dirigent Emmanuël
Pleijers.
In 2002 zong het koor tijdens de Karlspreis Verleihung te Aken. Deze gebeurtenis stond in het
teken van de invoering van de euro en de prijs werd uitgereikt aan de president van de ECB Dr. Wim
Duisenberg in aanwezigheid van Koningin Beatrix.

Zondag 12 maart:
9.45 uur: Gest. h. mis Guillaume en
Bertha Xhonneux.

LP’s

Het koor realiseerde Lp’s namelijk:”Stemmen van Neerlands Top”, “Limburg mijn heerlijk land”,
“Stille Nacht”, “Kerstmis” en de CD “Limburg mijn heerlijk land”.
Uit de annalen blijkt dat tijdens het zilveren jubileum in 1862 het koor uit 29 actieve leden bestond.
Anno 2017 heeft KMK Cecilia 1837 Vaals 63 leden ondanks de vergrijzing waar met name de
mannenkoren mee worden geconfronteerd.

Maandag 13 maart:
19.00 uur: Gezinsmis: Zie je het.
Jezus in de woestijn beproeving
Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux
Zaterdag 18 maart:
19.00 uur: Gest. jrd. ouders
Schoffelen – Maassen en
Mia Schoffelen – Mohnen
Gest. jrd. ouders Noteborn –
Reijnders
Gest. jrd. Martha Senden –
Drummen
Zondag 19 maart:
9.45 uur:Jaardienst ouders Souren
- Kruijen
Jaardienst Pierre Claessens
Gest. jrd. ouders Grooten –
Schrijvers
Gest. jrd. Wiel Huynen
Hein Grooten

Het koor bij de opening van het Kon. Julianaplein op een zonnige zondagmorgen 25 September
2016 bij de nieuwe flat t.o. het Gemeentehuis van Vaals.

Maandag 20 maart:
19.00 uur: Gezinsmis Thema: Mag
ik het ook zien. Berg Tabor
Ouders Jeukens – van Loo en Marij
en Wim

Programma ZijActief Eys
Maandag 13 maart a.s. een gezellige avond met Lou Heynens,
voormalig kamerheer op kasteel Neubourg. De titel van de lezing is:
Van bedelknaap tot kamerheer. Leden gratis, niet-leden €4.

Maandag 10 april: Kaarsen versieren met paasservetten.

Al het materiaal is aanwezig, u hoeft alleen een schaartje en een kwastje mee
te nemen. Leden gratis, niet-leden €4.+ materiaalkosten. U dient zich voor deze
avond op te geven bij de secretaris: 043- 4512467. Opgeven vóór 1 april a.s.
Tonneke Stikvoort van het Monseigneur Schrijnenhuis houdt op

maandag 8 mei a.s. een lezing over Moeder Maria
en haar Hoofdmomenten:
Maria en haar 7 vreugden staan deze avond centraal.
Leden gratis, niet-leden €4.

Maandag19 juni Afternoon Tea v.a. 19 uur.

Alle hapjes voor deze avond worden verzorgd door leden. Eigen bijdrage € 8 nietleden €12,50. U dient zich voor deze avond van te voren op te geven.
Nadere info volgt.
Aanvang van deze avonden is om 20.00 uur in Cafe Sport, Grachtstraat 1a in Eys.
Zaal open om 19.30 uur.

U kunt terecht voor:

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

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

04 5 - 5 4 4 08 73
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld
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Vasteloavends”kollem”

Nestkasten schoongemaakt
door IVN en Scouting

Dat gebeurde zaterdag 28 januari in het Kolmonderbos bij Mamelis en tevens gecontroleerd. Ieder
jaar worden de 160 stuks vogel -nestkasten van het IVN Bocholtz- Simpelveld, gecontroleerd en
schoongemaakt en kapotte nestkasten vervangen. Afgelopen jaar is een slecht broedseizoen geweest
voor onze vogels, door een nat en koud voorjaar. Het is iedere keer weer een hele klus om alle
nestkasten te controleren, schoon te maken en tellingen te doen. Men is dan ook heel dankbaar dat
de Scouting St. Lucia uit Simpelveld al jaren helpt. Toch is er nog hulp nodig. Bent u een persoon, die
het leuk zou vinden om met het IVN samen de nestkasten te onderhouden, meldt u zich dan bij Math
Kockelkoren 06-83.43.42.22 of bij een van de leden.

De groep bij klooster
Mamelis: Achterste rij
v.l.n.r. Ramon Heuten,
Justin Donners, Nick
Lenssen en Nick Rouwette.
Onderste rij:
V.l.n.r. Maurice Lenssen
(leiding), Math
Kockelkoren (IVN),
Andee Lambertz,Tom
Lambertz, Bram Körver en
Jurn Hamers.
Foto: Pascalle Hamers

Communiedecoratieshow
Zondag 12 maart
11.00 tot 16.00 uur

Enjoy

feestballonshop

Bij een besteding vanaf 75 euro
ontvangt u een gratis communiebox!
(zolang de voorraad strekt)

www.enjoyfeestballonshop.nl

Rijksweg 38 Gulpen 043-4503337 info@enjoyfeestballonshop.nl

Het Carnaval is wel weer inmiddels al weer
meer als een week voorbij, maar ik wil toch even
terugblikken op het “feest” zoals ik dat meegemaakt
heb. Allereerst in Bocholtz; een mooie optocht, iets
korter dan verleden jaar omdat sommigen op het
weerbericht waren afgegaan en dus niet meegingen,
terwijl het voor het grootste deel heel mooi was en
met veel zon.

Actueel

Ik maak nu al zoveel jaren foto’s en wat mij opvalt is
dat er altijd weinig actuele thema’s in de optochten
meelopen .
Heb maar één Trump gezien en dat was in
Simpelveld.
In Ubachsberg was dat de Auw Sjoeël, o.a. over
de kosten van de renovering en wanneer die ging
plaatsvinden.
Wat me in Simpelveld elk jaar opvalt is dat daar
een groot stuk wordt ingenomen door wagens
en groepen uit andere plaatsen, van Epen tot
Ubachsberg en dan ook nog de meeste Boem-Boem.
Ik vroeg me af waarom, terwijl er in het andere deel
van de gemeente (Bocholtz) hiervan niets te merken
is. Heb eens nagevraagd en op de site gekeken.
In Simpelveld wordt iedereen, behalve de
Eintseljenger en kleine groepjes tot 8 personen,
betaald. Zo’n groep met wagen kan bijvoorbeeld
maximaal € 85 krijgen. Dat trekt natuurlijk aan.
In Bocholtz zijn er alleen maar prijzen te verdienen,
weliswaar meer als verleden jaar (nu 4 i.p.v. 3
categorieën ).
Ik heb dit jaar verstek moeten laten gaan bij de
Lempkesoptocht, zaterdagavond in Simpelveld.
Verleden jaar was die in ieder geval, meer als het
bekijken waard.

Andere

optochten, in plaatsen waar Troef verschijnt, heb ik
alleen maar Nijswiller en Eys gezien.
De laatste verdient een groot compliment
“klein (trekt toch nog zo’n 3 kwartier) maar fijn”.
Ga er graag naar toe.
Nijswiller had dit jaar weliswaar de gemeenteprins
van Gulpen-Wittem en de optocht maakte ook een
rondje door Wahlwiller, maar schijnt steeds korter te
worden ( Heb alleen maar even in Wahlwiller kunnen
kijken). Die trend is al jaren zo, jammer. De andere
optochten heb ik alleen van foto’s.
Heb ook nog even op de TV een klein stuk van de
optochten in Heerlen en Kerkrade gezien.

Omdraaien

Zag in Heerlen dat er steeds meer “plat wèad jekalt”.
In Kirchroa zag ik tot mijn grote verbazing borden
aan de markt bij het defilé waarop stond Beleef
Kerkrade i.p.v. Belèaf Kirchroa. Ook zag ik een
vrouwelijke reporter die iets in het dialect vroeg aan
een vrouw in een groep en in het HOËG-Hollendsj
antwoord kreeg. En dan die jongen die een trouw
aanzoek deed aan zijn viendin. Zou dat komen
door de Hollendsje burgemeester in Kirchroa en de
Kerkradenaar die nu in Heerlen burgervader is!!!
Moeten we eerstdaags zeggen i.p.v. “Die Hollender
óes Hèèle “ Die Hollender óes Kirchroa” !!!!!!!
En nu op naar Pasen, want de
paashazen stonden al voor de
karnaval in de supermarkt.
			
Bis éng anger kieër
Leo Franzen
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Vasteloavend in ons verspreidingsgebied

bestellen

We hebben niet alleen zelf foto’s gemaakt, maar ook veel
foto’s van o.a. Wino Winkens (Vaals) en Will Kohnen (Lemiers)
omdat ik zelf niet overal tegelijk kan zijn. In Troef staan er nu
wat en ze komen z.s.m. ook op facebook en op onze site www.
weekbladtroef.nl , zodat veel van wat er is gemaakt bekeken kan
worden en u nog wat nagenieten kunt van de “Döll Daag” . Ze zijn
natuurlijk zodanig verkleind dat u er niets mee kunt.
We hebben al dat werk toch niet voor niets gehad (sorry).

Wil u foto’s hebben. Laat het even weten , liefst
met de nrs. erbij via onze mail info@weekblad
Troef.nl. Ze kosten €1 (dat is wat voor de moeite
en het werk wat we hieraan gehad hebben).
Ze komen dan in optimale kwaliteit en grootte
naar u toe.
U kunt mij ook bellen, als u het niet precies weet
en nog vragen hebt. Bel me dan via
045-5443567 ( we kunnen ook uitvergroten en
knippen)

optocht Bocholtz

Ook krijgt u van ons nog eens de uitslagen van
de optocht in Bocholtz, omdat er 2 prijswinnaars
niet bij de bekendmaking aanwezig waren.
Ook was er een aanmoedigingsprijs om
vooral de jongere jeugd als Eintseljänger of
groepje te stimuleren volgend jaar weer mee
te doen. Als voorzitter van de jury (jureer
zelf niet mee) hebben we samen met de
juryleden en organiserende vereniging ook

een extra categorie (kleine groepen evt. met
wagen) ingesteld. De prijzen van die laatste zijn
gesponsord door Roger van der Linden, waarvoor
dank. (Leo Franzen)
Uitslag
Categorie 1 (Eintseljänger) ( 1-3 pers.)
1- Marco Sintzen (die man die betast was
met alles tassen)
2- Frenk Smeets met Ing sjun Musj jezoeët.
3- De Badrave (die 2 vogels)
Categorie 2 (kl. Groepen evt. met wagen)
1- Beunhaze ( met wip en carroussel)
2- Dollemietis (Stammtisch)
3- KVW (Kinder vakantiewerk)
Categorie 3 (Groepen)
1- BBC (40 jaar)
2- Sjelleboomkloeb WDZ
3- Fancloeb Zoefülle
Categorie 4 (Wagens)
1- Nutte Zukke (met sneeuwman en olifant)
2- SVL (2 x 11jaar taart)
3- KTB Aowe Kino

Heeft u al
eens kennis
gemaakt
met ons
aanschuifmenu??
Woensdag 15-3

Voorgerecht: Kippensoep-brood
kruidenboter
Hoofdgerecht: Friet-dönervlees
kip-salade-saus
Dessert:
Aardbeien mousse

Woensdag 22-3:

Voorgerecht: Groentensoep
brood-kruidenboter
Hoofdgerecht: Kipschnitzel-friet
saus-salade
Dessert: Mini coupe banaan
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
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Voorjaarsactie Rood
Groen LVC’01 is
verlengd! Bestellen
kan nog tot 17 maart
Lezing over het jachtbedrijf rondom Vijlen
van vroeger en nu

Vrijdag 17 maart geeft Hubert van Loo in Hotel-Café Restaurant Cuba Libre een presentatie over de
ontwikkeling van de jacht rondom Vijlen. Hubert is, onder meer, een Noaber va Viele, en daarnaast
ook een zeer ervaren jager en bevlogen verteller. Hij neemt u mee in het verleden en legt uit hoe het
jachtbedrijf zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot de organisatie die het nu is.
gratis
U allen wordt graag uitgenodigd voor deze gratis lezing die gehouden wordt vanaf 20.30 uur in HotelCafé Restaurant Cuba Libre, Mamelisserweg 16-18 in Vijlen. De lezing wordt georganiseerd door de
Noabere va Viele maar is ook voor niet-leden toegankelijk. Voorafgaand aan deze lezing vindt de
jaarlijkse algemene ledenvergadering van Noabere va Viele, geschied- en Heemkundekring van Vijlen
plaats.

KORTVERMELD ALGEMEEN:
Koempelmis Zondag 12 maart a.s. worden, in de H. Mis van 11.15 uur alle verongelukte mijnwerkers
van de Staatsmijn Hendrik zetel Brunssum, 152 ondergronds en 24 bovengronds en bidden voor hun
nabestaanden. In deze mijn hebben twee vreselijke rampen plaatsgevonden.

Op 24 maart 1947
vielen 13 slachtoffers
tijdens een brand op
de 636 meterverdieping
Op 13 juli 1928: 13
doden in verband met
een mijngas ontploffing
in een pijler op de 537
meterverdieping
Muzikaal wordt deze
heilige Mis opgeluisterd
door Tonny D met
begeleiding van
organiste. Plaats
van samenkomst:
Parochiekerk Heilige
Familie Veldstraat
Landgraaf
(Schaesberg).
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Een voordeelactie voor iedereen die de
voetbalvereniging een warm hart toedraagt.
Op bestelling kunt u een pot pindarotsjes
(500 gram) en/of potgrond (verpakt in zakken
Pokon grond van 40L) bestellen, waarvan de
opbrengst grotendeels ten goede komt aan de
voetbalvereniging Rood Groen LVC’01. Zo kunt u
het voorjaar nog eens goed beginnen.
Wegens de grote belangstelling is het nu nog
mogelijk om tot 17 maart uw bestelling door te
geven!

Bestellen via formulier of info@roodgroenlvc01.nl

De zakken potgrond kosten € 5,- per stuk of drie
voor € 12,50. De chocolade pindarotsjes kosten
€ 5,00 per pot. Het bestelformulier staat op
de website, ligt in de kantine en kan daar ook
ingeleverd worden of bij SoeSue Bloemen
(Kerkstraat 27 te Vaals). Het is echter ook
mogelijk om per direct te bestellen via info@
roodgroenlvc01.nl.. De bestellingen worden thuis
langs gebracht en dienen dan gelijk afgerekend te
worden. U hoeft dus niet meer te slepen met deze
zakken. Daarnaast komen op verschillende dagen
leden van de voetbalclub aan de deur met zakken
potgrond. Het is ook mogelijk om voor meer info
op www.roodgroenlvc01.nl te kijken.

BOCHOLTZ:
Blijf vitaal en wandel mee

Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 21 maart 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. Deelname is kosteloos.

Nr. 10
46 9
17maart
november
20172016

Helios bereikt
eerste doel
De tweede plaats in de laatste
competitiewedstrijd, zaterdag
25 februari j.l., is voor de
gewichtheffers uit Simpelveld meer dan
voldoende gebleken om definitief eerste te
worden in de reguliere competitie. Het sterk
gewijzigde Helios-team verwerkte 747 kg.
KG Rhede/Moers bleef steken op 704,6 kg
terwijl het team uit Essen er bovenuit stak met
879,8 kg.
Door dit resultaat is het zeker dat de finale
volgende week zaterdag 18 maart a.s. in
Simpelveld zal plaats vinden.

Kunnen tonen

Door een aantal blessures en enkele
atleten rust te gunnen kregen ook andere
gewichtheffers van het Simpelveldse team
de mogelijkheid om in deze wedstrijd
hun kunnen te tonen. En hier hebben zij
daadwerkelijk van gebruik gemaakt gelet op
de zeer veel persoonlijke records die nu ook
weer verbeterd werden.
Tim Hollands maakte zijn debuut als
gewichtheffer en liet met zes goede beurten
zien wat hij in zijn mars heeft.
Dennis Schings slaagde er niet in om bij het
trekken zijn persoonlijk record te verbeteren
maar met 95 kg. bij het stoten lukte dat wel.
Erik Aller was vooral bij het stoten beresterk:
tweemaal verbeterde hij zijn persoonlijk
record en bracht dit op 114 kg.
Tristan Delang was echter de sterkste die
zowel bij het trekken (met 91 kg.) en stoten
(met 115 kg.) zijn persoonlijke records wist te
verbeteren.
Bas Goorden kwam als reserve aan de halter
en deze lichtgewicht liet, na zijn knie-operatie
van vorig jaar, zien weer op de goede weg
terug te zijn.

Finale

Daar komen, naast Helios, ook de teams van
KSV Essen en KG Wuppertal in uit. Vooral de
resultaten van met name de mensen uit Essen
laten zien dat er nauwelijks een krachtsverschil
is met die van de Helios-atleten wanneer
beiden op topniveau presteren. De wedstrijd
van 18 maart wordt daarom zeer spannend.

individuele prestaties
Trekken Stoten
Tim Hollands
Dennis Schings
Eric Aller
Tristan Delang
Bas Goorden

75 kg. 96 kg.
75 kg. 95 kg.
86 kg. 114 kg.
91 kg. 115 kg.
54 kg. 68 kg.

is reeds in volle gang en nadere
informatie volgt. Noteer dus deze
data alvast in jullie agenda´s. Het
belooft weer een spectaculaire en
vooral onvergetelijke “Toppietrip”
te worden

Carnaval 2017

Hair Care
& M o re

Dé mobiele kappersdienst

Het carnavalsseizoen zit er helaas
bij u aan huis
weer op. Het begon allemaal met
het uitroepen van Sportclub´25
Vraag vrijblijvend naar
Dames - Heren lid prins Marco Vanhommerig
Hairextensions.
onze mogelijkheden en prijzen
van BVV Kalk aan de Books
en prinses Francis Bertram in
Angelique Hanssen 06-136 76 031
Lemiers, een week later stond
de carnavalsavond van de club zelf op het
programma. De eerste keer Tieëke Zinge was een
groot succes. Ook de carnavalsmiddag van de
Carnaval
jeugd was Toppie. Het hoogtepunt was echter
de optocht in Bocholtz. Een prachtige groep van
De voetbalclub kan terugkijken
85 personen liep mee met Sportclub´25 in de
op geslaagde carnavalsdagen.
optocht. Het was allemaal Toppie!
Op vrijdagavond was de WDZ narrentempel
afgeladen vol met prachtig uitgedoste
Beerpong toernooi
carnavalisten. Tijdens de bonte feestavond kon
Zaterdag 25 maart is er voor de eerste keer
Prins Patrick I (Clignet) als nieuwe hoogheid
een Beerpong toernooi. Er wordt gespeeld met
geproclameerd worden. Peter Smeets kreeg de
koppels van 2, dus 2 tegen 2. Aanmelden kan via
orde van ’t Joode Juupje uitgereikt voor zijn vele
ritchkampete@hotmail.com en moet gebeuren
verdiensten voor WDZ. In de Raad van Vier, de
voor woensdag 22 maart. Begonnen wordt om
organisatoren van het WDZ carnavalsgebeuren
20.00 uur in clubhuis de Sjans, aanwezig zijn om
kwamen enige wijzigingen. Jo Brauers trad
19.30 uur. Per koppel wordt er €25 inschrijfgeld
na vele jaren terug als lid. Hij werd opgevolgd
betaald, bij deze prijs is het bier tijdens het
door Roy Kisters, die ook meteen Roger Wetzels
Beerpongen inbegrepen.
opvolgde als president van de Raad. Een
Verder krijgt ook elke deelnemer een broodje
hoogtepunt van de avond, ook bijgewoond door
met een snack uit de frituur. Er wordt uiteraard
de Grensschiebere uit Lemiers met Prins Jop I
gespeeld met de echte Amerikaanse Beerpong
en Prinses Francis in hun midden, vormde het
bekertjes.
optreden van het duo Pratsj-jék, dat heel wat
PROGRAMMA
gebeurtenissen in en rond de vereniging op de
Zaterdag 11 maart:
korrel nam.
12.30u.
G1: Sportclub’25 G1G - RKHSV G3
Zaterdagmiddags was de WDZ jeugd aan de
Vet: FC Miranda Vet - Sportclub’25 Vet 17.00u.
beurt met optredens van de diverse jeugdteams.
JO15-1: RKASV JO15-1 - Sportclub’25 JO15-1 15.00u.
Na afloop van het optreden van de bambini
JO15-2: VV Hellas JO15-1 - Sportclub’25 JO15-2 11.45u.
kregen de leiders Toos en Harrie van de kinderen
JO11-1: Sp’25 JO11-1 - VV Alfa Sport JO11-4 12.00u.
papieren bloemen met fotootjes als herinnering.
JO9-1 Sportclub’25 JO9-1 - EHC/Heuts JO9-1 10.00u.
Het WDZ bestuur trad zelfs nog op met het liedje
JO7-1/2: Sp’25 JO7-1/2 - FC Gulpen JO7-1/2 10.00u.
Bingo van André van Duin. Carnavalsvereniging
Zondag 12 maart:
Kalk an de Bóks met in hun midden Prins Marco
1ste: Sportclub’25 1 - SVN/Btb Cons. 1 14.30u.
I, Prins Wouter I en Prinses Iris bracht een bezoek.
12.00u.
2de: Sportclub’25 2 - RKHBS 2
President Jean van Horssen reikte aan Jacqueline
3de: Rood Groen LVC’01 3 - Sportclub’25 3 11.00u.
Lipperts de Orde Mit Hats en Zieël vuur Bóches
11.00u.
VR: RKHBS VR2 - Sportclub’25 VR1
uit voor het vele werk dat Jacqueline verzet voor
UITSLAGEN
de club.
1ste 2 2 gelijk
Op maandag trok de Sjelleboomkloep van
2de 3 2 gewonnen
WDZ mee als flower power in de optocht en
3de, VR, Vet en
dinsdagmiddag werd Carnaval afgesloten in
JO15-1 afgelast
Lemiers met deelname aan de optocht en
JO15-2 5 1 gewonnen
vervolgens bracht de groep nog enige gezellige
JO 11 5 3 verloren
uurtjes door in café Oud Lemiers.
JO 9 1 0 verloren
lees verder op pagina 12
JO 7 3 1 gewonnen

WDZ info

nieuws
op kamp

Als afsluiting van het huidige voetbalseizoen, namelijk op
25, 26 en 27 mei, gaan de jeugdleden, jeugdkaderkader
en keukenpersoneel op kamp naar accommodatie “De
Kalei” in België. Dit is een domein van zeven hectare bos en
speelterreinen op de rand van de Maasvallei. De organisatie
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Om nog na te genieten, zie voor de foto’s de site:
www.vvwdz.nl .

Klussendag

A.s. zaterdag 11 maart gaat WDZ de
accommodatie, zoals elk jaar, grondig onder
handen nemen en dat gebeurt in het kader van
de actie NL-Doet van het Oranje fonds. Begonnen
word ochtends om negen uur. Om half elf is er
koffie met vlaai en om 12.00 uur lunch. Er hebben
zich al een aantal vrijwilligers gemeld, maar daar
zijn er natuurlijk nooit genoeg van, veel handen
maken licht werk. Het is voor leden en niet-leden
een mooie gelegenheid om eens kennis te maken
met het werk van de groep vrijwilligers die
wekelijks het sportpark onderhouden en met de
vrijwilligers zelf. Aanmelden kan via activiteiten@
vvwdz.nl . Reken er maar op dat je meer dan
hartelijk welkom bent.

Zowel het eerste als het tweede elftal treffen
zondag laag geklasseerde tegenstanders. Het
eerste speelt in Hoensbroek tegen NEC ’92 en het
tweede gaat op bezoek in Voerendaal. Punten zijn
absoluut noodzakelijk, maar een gemakkelijke
klus zal het zeker niet worden.
PROGRAMMA
Zaterdag 11 maart:
JO19-1 WDZ - Lindenheuvel-H´bloem 15.00u.
JO17-1 WDZ - SJO ZW’19-SVS 14.30u.
JO17-2 ST Voerendaal/RKSVB - WDZ
13.15u.
JO15-1G Amstenrade - WDZ
12.45u.
JO15-2 WDZ - SV Geuldal 1
13.00u.
JO13-1 Sylvia - WDZ
13.00u.
JO13-2G WDZ - VV Hellas 1G
11.45u.
JO11-2G WDZ - ST Voerendaal/RKSVB 3
10.30u.
JO11-3G VV Hellas - WDZ J
09.00u.
JO9-2G WDZ - Chèvremont 1
10.00u.
JO9-3G ST RKSV Minor/Wijnandia 2 - WDZ 09.00u.
JO7-1
SNC’14 - WDZ
10.00u.
JO7-2
SNC’14 - WDZ
10.00u.
Ve
SV Nijswiller - WDZ
17.00u.
Zondag 12 maart: 		
1e
NEC ’92 - WDZ
2e
Voerendaal - WDZ
3e
Rood Groen LVC’01 2 - WDZ
4e
WDZ - ST Partij/Simpelveld 2
VR1
WDZ - Haslou
Maandag 13 maart:
JO9-3G WDZ - Weltania 1

Uitslagen

BOCHOLTZ

045-5446388

14.30u.
11.00u.
11.00u.
10.00u.
11.00u.
18.00u.

Zaterdag 4 maart
JO19-1 FC Kerkrade-W - WDZ
4-3
1-8
JO15-2 WDZ - SJO ZW’19-SVS
JO13-1 WDZ - FC Kerkrade - West
1-7
WDZ - SV Geuldal
2-1 / 4-3
JO7-1
JO7-2
WDZ - SV Geuldal
2-0 / 1-4
Zondag 5 maart			
2e
WDZ - Scharn
0-1
Alle overige wedstrijden werden uitgesteld
of afgelast.

Binnenlopen
voor een goed
gesprek over

500 minuten
Tieëkezinge in Eys!
Schutterij Sint Sebastianus Eys viert dit jaar haar
500-jarig bestaan. En dat gebeurt niet alleen
uitgebreid tijdens het grote feestweekend van
8 tot en met 11 juni (met optredens van o.a.
Höhner en Memphis Maniacs), maar ook tijdens
een bijzondere recordpoging “Tieëkezinge” op 19
maart!
De schutters van Eys staan bekend om hun
gezelligheid. Met grote regelmaat vinden zij
wel een aanleiding om tezamen de nodige
liederen te zingen. Dit bracht een aantal leden
van de schutterij op het idee om in het kader van
het 500-jarig jubileumfeest een recordpoging
“Tieëkezinge” te organiseren. Maar liefst 500
minuten(!) lang zal worden gezongen in Café
Sport in Eys.
Dat doen de schutters niet alleen:
alle verenigingen, koren en ander muzikaal
talent uit het dorp hebben hun deelname al
toegezegd om met z’n allen ruim 8 uur lang te
zingen. Ook de Limburgse groep Limbo Express
zal een steentje bijdragen om dit record te
vestigen. Iedereen is van harte uitgenodigd om
ook zijn of haar stembanden te smeren en vanaf
11.00 uur mee te zingen met de vele bekende
en onbekende liederen. De liedteksten worden
geprojecteerd op schermen, dus al zit je niet
aan de “tieëk”, er is geen excuus om niet mee te
zingen.
Recordpoging Tieëkezinge, zondag 19 maart,
11.00 uur tot 20.00, Café Sport Eys

online bankieren
of (starten met)
ondernemen

Donderdag 16 maart 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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