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Helios wint
finale Oberliga
In een afgeladen Partycentrum Oud Zumpelveld leverden
de gewichtheffers van Helios Simpelveld afgelopen
zaterdag 18 maart hun beste prestatie van het seizoen en
wonnen daarmee de finale van de Oberliga 2016-2017
(Nordrhein Westfalen).
In een spannende strijd werden de teams van Wuppertal
en Essen verslagen.
Helios verwerkte 892,4 kg, tweede werd KG Wuppertal
met 857 kg en Essen bleef steken op 841,9 kg.

Trainingsschema
Ralph Aretz en zijn mannen hadden hun trainingsschema’s volledig hierop
afgestemd. Na 4 jaar op een tweede plek te zijn geëindigt, zou er nu toch
geknald moeten worden en dat lukte!

Records
Van de mogelijke 15 persoonlijke records sneuvelden er 14!
Coach Tim Hollands beet de spits af en liet zien dat hij in korte tijd al veel
geleerd heeft. De 78 kg bij het trekken en 100 kg bij het stoten kon hij op
zijn conto bijschrijven.
Erwin Rasing, de “spijker” met zijn 62 kg lichaamsgewicht, was beresterk en
geen enkel gewicht leek voor hem te zwaar te zijn. Met 85 kg bij het trekken
en 115 bij het stoten toonde hij zijn klasse.
Eric Aller werd meegezogen in deze roes en verbeterde met 92 kg (trekken)
en 116 kg (stoten) zijn persoonlijke records.
Tristan Delang bleef bij het trekken met 90 kg slechts 1 kg verwijderd
van zijn pr. Bij het stoten daarentegen verlegde hij zijn pr met 5 kg en
kwam uit op 120 kg. Zoals het hele jaar bleek Tim Botzem de betrouwbare
sluitpost van het team te zijn. Ook hij verbeterde al zijn records met 113
kg bij het trekken en 145 kg bij het stoten. Daarmee heeft Helios ook het
recht gekregen om te promoveren en volgend seizoen uit te komen in de
Regionalliga.
Na afloop werden de Helios-atleten
en hun trainers door de aanwezigen
Verder in
gefeliciteerd met deze enorme
prestatie.
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Dan is het voorjaar en gaat de klok in de nacht van

zaterdag 25 op zondag 26 maart
één uur vooruit van 02:00 naar 03:00 uur
Een uur minder = dus één uur minder slapen!

Tse vrug jevruijd
Dat is de naam van de dialectkklucht die TOG zaterdag 25, zondag 26 ,
vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 April op de planken brengt in de
Harmoniezaal Dr.Nolensstraat 5a te Bocholtz. De voorstellingen beginnen
telkens om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur en de zaalkassa om
19.30 uur. U kunt de kaarten krijgen in voorverkoop bij
Bakkerij Dreessen, Wilhelminastaat 27 - Sigarenmagazijn Laval,
Dr.Nolensstraat 25 en café De Auw Leemkoel, Dr.Nolensstraat12,
allen in Bocholtz.
U kunt ook kaarten bestellen via website www.toneel-bocholtz.nl
of info@toneel-bocholtz.nl of kopen aan de avondkassa.

Het hele “zootje” met op de bovenste rij alles v.l.n.r: Patrick Senden,
Mathieu Frijns, Manon Bost, Nicole Bröcheler en Danny van Gelder.
Onderste rij: Lenie Meens, Jos Brauers, Pattie Senden, Lilian Lukassen.
lees verder op pagina 3

BEZORGER(STER) GEZOCHT
voor één route in Bocholtz
en één in Ubachsberg

17e Open
Eyser Indoor
kampionschappen
4
Jeu de Boules
Duitse orde
versieren en
knutseler voor de
pasen

Zomertijd

Minim. leeft. 13 jaar.
V.l.n.r. Erwin Rasing de “spijker”
(weegt maar 62kg) was beresterk,
zoals u zondagavond op L1 hebt
kunnen zien en tilde meer als zijn
eigen gewicht (85kg trekken en 115
stoten) en naast hem Tom Botzem
( 113 kg trekken en 145 stoten), die
ook al zijn records verbeterde.

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)

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

AGENDA
Zaterdag 25 maart:
Tse vrug jevruijd
dialectkklucht TOG Bocholtz Harmoniezaal
Aanvang 20 uur (zie ook artikel).
•••••

Schilderijententoonstelling Artistique
cultuurcentrum De Klimboom Dr. Ottenstraat
Simpelveld . Van 14-17 uur (zie ook artikel).

Zondag 26 maart:
Tse vrug jevruijd
dialectkklucht TOG Bocholtz Harmoniezaal
Aanvang 20 uur (zie ook artikel en advertentie).
•••••

Schilderijententoonstelling Artistique
cultuurcentrum De Klimboom Dr. Ottenstraat
Simpelveld . Van 14-17 uur (zie ook artikel).

•••••
Voorjaarswandeling IVN Vijlen-Vaals
Start 10.00 uur vanaf het Schanes
(zie ook Kortvermeld).

Woensdag 5 april:
Senioren+ wandeling
Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk Kloosterstraat Simpelveld
(zie ook Kortvermeld).

Donderdag 6 april:
Kennismaken met Nordic Walking
Kerkrade, parking Erestein om18.45 uur
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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

Dinsdag 28 maart:

Email: info@weekbladtroef.nl

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

De Duitse Orde in de Euregio Maas-Rijn

Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,

Lezing in het Duits door Guido von Büren.
Aanvang: 20.00 uur
zaal van Oud Zumpelveld, Irmstraat 23
(zie ook artikel).

6351 GM Bocholtz 045-544 35 67

Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100

dialectkklucht TOG Bocholtz Harmoniezaal
Aanvang 20 uur (zie ook artikel en advertentie).

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.

Zaterdag 1 april:

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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Vrijdag 31 maart:
Tse vrug jevruijd

Tse vrug jevruijd
dialectkklucht TOG Bocholtz Harmoniezaal
Aanvang 20 uur (zie ook artikel en advertentie).
•••••

Kennismaken met Nordic Walking
Parking voor boscafé ‘t Hijgend Hert Vijlen om
14.30 uur (zie ook artikel).

Zondag 2 April:
Tse vrug jevruijd
dialectkklucht TOG Bocholtz Harmoniezaal
Aanvang 20 uur (zie ook artikel en advertentie).
•••••

17e Open Eyser Indoor Kampioenschap
Jeu de Boules
zaal Café Sport. Aanvang en inschrijven tot 14 uur
(zie ook artikel).
•••••

Versieren en knutselen voor Pasen
IVN Vijlen-Vaals van14 tot 16.30 uur in de IVN
Natuurtuin De Heebrig, Melleschet
(zie ook artikel).
•••••

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
van 11 tot 13 uur gemeenschapshuis “Oos Heim”
Clermontstraat Margraten (zie ook artikel).

•••••
IVN Lentewandeling Epen
Start 9.30 u. bij parkeerplaats Wilhelminastraat 26
te Epen. ( zie ook artikel)

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

Oud Papier

HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 4 April wordt het oude papier in Wahl
en Nijswiller opgehaald.
Graag dit voor 17 uur, goed gebundeld, aan de
kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.

HARMONIE ST CAECILIA SIMPELVELD
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 28 maart:
Ophalen oud-papier en karton in de volgende
straten:
Anselmusstr. - Baakstr. - Bocholtzerweg Bulkemsbroek - Bulkemstr. - Cochemstr. - Dorpstr.
- Gaasstr. - Giezerstr. - Hennebergweg - Irmstr.
- Kanthuisstr. - Kersboompjesweg - Kloosterstr.
- Kloosterplein - Kruinweg - Loretostr. - Markt Marktstr. - Mr. Jongenstr. - Molsberg - Moogstr.
- Nieuwe Gaasstr. - Oude Molsbergerweg Pastoriestr. - Pater Damiaanstr. - Plaarstr. - Pleistr.
- Puntelstr. - Reenstr. - Rodeput - Rolduckerweg
- Schiffelderstr. - Schilterstr. - St. Nicolaasbergweg
- St. Nicolaasstr. - Stationstr. - Sweijer Sweijersgewanden - van de Leyenstr. - Vingweg
- Vliexstr. - Vroenhofstr. - Vroenkuilenweg Bocholtzerweg en Waalbroek.
Voor 18 uur buiten gereed zetten.
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Tse vrug jevruijd
Korte inhoud
In feite is de boerderij van Zef Hamers ten
ondergang gedoemd, omdat al zijn landerijen tot
beschermd natuurgebied zijn verklaard.
Hierdoor mag hij ze niet bemesten en zijn er
ook geen inkomsten. Maar dan dient zich een
lichtpuntje aan. Het wordt weliswaar aangedragen
door 2 “bandieten” en wel burgemeester Grosjean
en Dolf Philips, maar toch, men kan nooit weten.
Dolf is er namelijk van overtuigd dat onder het
beschermd natuurgebied een thermale bron moet
liggen. Met de exploitatie hiervan denken hij en de
burgemeester zich rijk te maken.
Er wordt een geoloog ingehuurd en terwijl die
met het onderzoek bezig is trachten de twee de
betreffende landerijen alvast voor een prikje te
krijgen. In hun euforie over de op handen zijnde
rijkdom tekenen ze van alles en nog wat, waardoor
dit voor menigeen goed uitkomt.
Misschien ook wel voor de boerderij van Zef
Hamers………….
Veel lachen en kijkgenot gewenst.

W ij vie
ren fe
est

Succesvol Repair café

Zaterdag 11 maart was er weer een Repair café
in Op de Boor Bocholtz. Van 10-13 uur kon iedereen
er zijn kapotte apparatuur mee naartoe nemen
en na laten kijken of en hoe het gerepareerd kon
worden. Ook kapotte kleren , truien etc. waren
welkom , want er zat ook een ervaren “naaister”
Als het gerepareerd was kon je een vrijwillige
bijdrage in een bus doen Ik zelf had bijvoorb. Een
uitgescheurde zak aan de buitenkant van mijn
broek en een rits die vervangen moest worden.
Even in Simpelveld op de Kloosterstraat een nieuwe
halen (€ 2,45) en er vakkundig in laten zetten.
Kosten 0 . Je kon wel een vrijwillige bijdrage
doneren en dat heb ik zeker gedaan. De opbrengst
hiervan is voor de organisatie, de vrijwilligers
krijgen jaarlijks een etentje aangeboden en verder
niets. Het was er een komen en gaan van mensen,
weinig Bocholtzenaren (die hebben schijnbaar
weinig kapot of ze gooien het weg) , maar verder
l- mensen uit de hele omgeving. Het was er steeds
druk.
e Het volgende Repair café is er pas weer zaterdag 10
juni van 10-13 uur en dan op 11 november. Noteer
dit alvast, tenminste als u nog spullen ter reparatie
hebt.
Leo Franzen

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.

g
Bezig met mijn broek, je zag er werkelijk later
bijna niets van.
Foto Leo Franzen.
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20Jaar

in Spek’hei

Vraag naar de voorwaarden
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17e Open Eyser Indoor
Kampioenschap
Jeu de Boules
Volgende week zondag 2 april organiseert
d’r Huuppe Kloep al voor de 17e keer het
Open Eyser Indoor Kampioenschap Jeu de Boules in
de zaal van Café Sport in Eys.
Er wordt gestreden in een toernooi voor kinderen tot en met 14 jaar en in een
toernooi voor kinderen ouder dan 14 en volwassenen. Het toernooi begint om
14:00 uur en er kan ook ingeschreven worden tot 14:00 uur.

Eremetaal en geldprijzen
In het jeugdtoernooi wordt gestreden voor eremetaal en bij de volwassenen
zijn er geldprijzen te winnen. De derde plaats € 25,= , de tweede plaats € 50,=
en de winnaar krijgt € 100,= en een wisselbeker. De inschrijfkosten voor het
jeugdtoernooi is € 2,50 per koppel en voor het volwassenentoernooi is € 7,50
per koppel.

Huuppe Kloep
Wie is dat eigenlijk? Deze is ontstaan uit, zoals de naam al zegt, een groep heren
die (bijna) allemaal Hub heten. Zij troffen zich al jaren vrijwel elke zondag avond
aan de bar bij Café Andriolo, het latere Café ’t Trepke in Eys.
Binnen deze groep kwam het idee om eens samen iets te organiseren, hieruit
is toen het idee voor het Jeu de Boules Kampioenschap geboren. Er werd wel
direct besloten dat de eventuele opbrengsten volledig ten goede zou komen
aan de Eyser gemeenschap en niet aan hunzelf. De Huuppe waren het er al
snel over eens dat deze opbrengsten geschonken zouden worden aan de
jeugdverenigingen en verenigingen met een jeugdafdeling in Eys.
In 2001 was het zover, het 1e Open Eyser Indoor Kampioenschap Jeu de Boules
was een feit. De Huuppe hadden 3 m3 grind via trappen de zaal in gereden en
4 heuse jeu de boules banen gemaakt. Het was al meteen een overweldigend
succes en nu, bijna 17 jaar later zijn de Huuppe dan ook blij dat het nog steeds
een gezellig en zeer goed bezocht evenement is. Nadat het kampioenschap 10
jaar lang bij Café ’t Trepke was georganiseerd, moest men daar wegens sluiting
weg. Dat was geen reden om te stoppen en na enkele gesprekken met Leo
en Miriam Seroo van Café Sport in Eys werd al snel besloten om bij hun deze
traditie voort te zetten.
En inmiddels is in deze zaal alweer 6 keer gestreden voor de titel.
Met zeer veel trots wordt er dan ook terug gekeken op de 16
kampioenschappen tot nu toe. Met dank aan alle sponsoren, deelnemers en tal
van vrijwilligers hebben de Huuppe tot nu toe ruim € 15.000,- kunnen uitreiken
aan de jeugdverenigingen van Eys.
U wordt van harte uitgenodigt om zondag 2 april, op welke wijze dan ook, deel
te nemen aan het kampioenschap. Als deelnemer, bezoeker, sponsor, vrijwilliger
of wat dan ook. Alle hulp is welkom en op deze wijze kunnen de Huuppe nog
jaren de jeugdverenigingen in Eys ondersteunen blijven.

Paddentrek en ‘Mechele Centraal’ bij Omroep Krijtland
Deze week start de uitzending met een uitzending ‘oet ’t archief’ en wel
een uitzending van Koetsje durch ’t Krijtland uit 2006 over de paddentrek.
Daarna deel 3 van het toneelstuk ‘Mechele Centraal’, gespeeld door KDO
Mechelen. Deze toneelgroep viert in juni haar 100-jarig bestaan met een
openlucht-uitvoering. Vandaar dat Omroep Krijtland besloot, in aanloop
naar dat jubileum, de voorstelling van vorig jaar in 9 delen uit te zenden.
Deze uitzending van Omroep Krijtland start maandag 20 maart 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.

Terugblik op carnaval en de nieuwe deken
In verband met Halfvasten kijken we deze week terug op de carnaval
2017. Met sfeerbeelden van de ontvangst van de Blauw Sjuut in vaals en
de optochten van Wahl- en Nijswiller, Vijlen en Slenaken.
Daarna maken we kennis met de pas geïnstalleerde deken Bronnenberg
in het programma In gesprek met…
Deze uitzending van Omroep Krijtland start maandag 27 maart 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.
Ook zijn de programma’s terug te zien op de Facebookpagina en de
website van Omroep Krijtland (omroepkrijtland.nl).

In ons restaurant/camping bedrijf zijn we
op zoek naar een

allround medewerker
in de keuken.
Lijkt het jou leuk om in de keuken met de koks
mee te draaien.
Je zorgt voor de opmaak van de borden,
eenvoudige snijwerkzaamheden,
en bent een belangrijke spil in ons team.
Je werkt op een camping waar behalve de keuken
en het restaurant ook het campingleven centraal staat.,
dus het is niet alleen in de keuken,
ook ben je actief in ons campingwinkeltje en de snackbar.
Ben je gemotiveerd en wil je gevarieerd werken,
dan ben je bij ons op het juiste adres.
In het bezit van een b-rijbewijs en auto.
3-4 dagen voor 24 -32 uur per week,
ook in de weekenden en feestdagen.
Conform horeca CAO
U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor verdere
informatie en uw cv opsturen per post of via e-mail.

Ook zijn wij nog op zoek naar weekend- en
vakantiewerkers vanaf 15 jaar in de keuken
en de bediening.
De jeugd bezig bij de laatste keer dat het toernooi plaatsvond in zaal
‘t Trepke zondag 7 maart 2010. Achteraan controle door Josien Eijkenboom .
Vooraan v.l.n.r. het koppel Lisanne Mullenders en Sabine Brouwers die gooit.
Op de knieën Julliën de la Rosette en Patrick Grooten,
die uiteindelijk 3e werden.
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Camping-Restaurant Rozenhof
Camerig 12 6294 NB Vijlen
telefoon 043-4551611
e-mail info@campingrozenhof.nl
Contactpersoon Madelene Mertens
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De Duitse Orde
in de Euregio Maas-Rijn
Lezing in het Duits door Guido von Büren komende dinsdag 28 maart
om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld,
Irmstraat 23 te Simpelveld.

Geschiedenis

Er wordt alweer vooruit gekeken
naar Pasen.

Zondag 1ste Paasdag 17 april
serveren wij

een overheerlijke Paasbrunch
tussen 11.00-14.00,
(uiterste inlooptijd 12.00uur ivm de Amstel Gold Race)

voor €16.- p.p. en kinderen t/m 11 jaar €12.50.
Ons warm en koud Paasbuﬀet bestaat uit:
Div. soorten brood, luxe broodjes, roomboter,
div. soorten kaas, div. soorten vleeswaren, paaseieren,
gerookte zalm, zoetigheid, kipragout,
wildstoofpotje, salades.
koﬃe, thee, melk en jus d’orange.

Om 10.00 starten wij met
Paaseieren zoeken in het bos,
Verzamelen voor het restaurant
op het terras.
Gratis deelname,
wel even aanmelden.
Denk aan stevige schoenen.
Vriendelijk uitnodigend,
Familie Mertens
Camerig 12, 6294 NB VIJLEN
0434551611
info@campingrozenhof.nl

De Duitse Orde behoorde tot de ridderorden ten tijde van de kruistochten.
In aug.1190 gesticht als hospitaalorde voor het verplegen van Duitstalige ridders
en pelgrims in het Heilige Land, werd de orde al snel omgezet in een voor die
tijd typische ridderorde. Al vroeg in de 13de eeuw werd in het gebied tussen
Maas en Rijn land geschonken aan de Duitse Orde. De orde werd met name
bekend door zijn spectaculaire daden in Pruisen waar deze in de late 13de en
14de eeuw een eigen staat kon vestigen. Het latere hertogdom Pruisen.
Het meest zichtbare bewijs hiervan zijn de massieve bakstenen Ordensburgen
in het huidige Polen.
Nadat de ordenstaat in de 16de eeuw voor de orde definitief verloren ging,
werden de Duitse bezittingen in het Heilige Roomse Rijk des te belangrijker.
Vanuit de balije Alden Biesen werden de nederzettingen van de Duitse
Orde in het gebied tussen Maas en Rijn beheerd. Belangrijke onderhorige
commanderijen van de balije Alden Biesen bevonden zich in Aken, Bonn,
Keulen, Luik, Maastricht en Siersdorf.

Duitse Orde in Bocholtz
Ook voor Bocholtz en Simpelveld was de orde van belang.
Zo was de hoeve St. Gilleshof in Bocholtz eeuwenlang bezit van de Duitse
Orde. Hoeve Overhuizen in Bocholtz heeft eveneens een relatie met de orde.
De hoeve werd door de landcommandeur van Alden Biesen aangekocht
voor een bekeerlingenstichting en dit bepaalde daarmee eeuwenlang de
eigendomsverhoudingen van de hoeve.
Ook al zijn vele sporen van de activiteiten van de Duitse Orde in onze omgeving
inmiddels vervaagd. Er zijn toch nog enkele belangrijke aanwijzingen en
getuigenissen van de 600 jarige aanwezigheid in onze omgeving te vinden. In
de lezing zullen deze aanwijzingen en getuigenissen worden opgespoord en
daarnaast zal de geschiedenis van de orde worden toegelicht

Guido von Büren
De uit Jülich (Duitsland) afkomstige Guido von Büren studeerde
kunstgeschiedenis, geschiedenis en architectonische geschiedenis in Aken. Hij is
medewerker bij het museum Zitadelle Jülich –
Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van
niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

Toevoeging Troef
De St Gillishof in Bocholtz kreeg de Duitse orde in bezit door een schenking van
Goswines von Geuthe. De St. Gillishof behoorde toen bij het huis en de
St. Gilliskapel die aan het Ponttor in Aken waren vastgebouwd, die de Orde toen
ook in bezit kreeg. (Wie de boeken Jesjpòòrt en Jesjtivvelt in zijn bezit heeft kan
in deel II vanaf pag. 81 een hele geschiedenis van de Duitse Orde lezen)

KORTVERMELD
VIJLEN-VAALS:
Meer bewegen met het IVN
Wandel komende zondag 26 maart mee met de voorjaarsdagwandeling
van de natuurvereniging. Start 10.00 uur vanaf het Schanes.
Parkeerplaats te bereiken via de St Paulusstraat. Via Vaalserquartier,
Aachenerwald gaat het naar Moresnet, alwaar een rustpauze.
Tegen 16.00 uur is men weer terug in Vaals.
De wandeling gaat door onder alle weersomstandigheden.
Iedereen kan mee
Info: Jo Pelzer 043-3062218
Slot Mariënburg
(huidig Malborg in Polen) vanaf
1309 zetel van de grootmeester
van de Duitse orde,
die eerst in Venetië zetelde.
Kijk ook naar de huizen die naast
de linkse poort staan
(archief Leo Franzen).
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Schilderijen
tentoonstelling
Zaterdag 25 zondag 26 maart a.s. organiseert de teken- en schilderclub
voor de 10e keer haar schilderijententoonstelling, die vanwege het tweede
lustrum extra feestelijk is. Luc Wolters, voorzitter van Heemkundevereniging
De Bongard Simpelveld/Bocholtz verricht zaterdag om 14.00 uur de officiële
opening.

Kunstwerk tweede lustrum
Tijdens de opening op zaterdag wordt een kunstwerk onthuld dat speciaal
hiervoor is gemaakt en waar alle cursisten aan hebben meegewerkt.
Natuurlijk is ook gelegenheidsorkest “Sixpack”, een groep van vijf
muzikanten waarvan een aantal lid zijn van “Artistique” weer van de partij en
begeleid de opening muzikaal.

Waar
De expositie wordt gehouden in Cultuurcentrum De Klimboom aan de
Dr. Ottenstraat 46 in Simpelveld. Op beide dagen kunt u terecht van 14.00 17.00 uur (entree: vrije gave).

Grote variatie
is er , als gewoonlijk, aan teken- en schilderwerken. Last but not least
kunt u bij een lekker kopje koffie met vlaai nagenieten van alle opgedane
indrukken.
“Artistique” is de naam van de gezamenlijke teken- en schildergroepen die
maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag en woensdagochtend
voor hun cursus bij elkaar komen in De Klimboom en kent inmiddels zo’n 40
leden. Les krijgt men van Ans Westdorp-Klinkers. Tijdens de les zijn de leden
vooral op een leuke manier bezig met hun hobby, wat telkens weer blijkt uit
de zeer goede bezetting en de gezellige sfeer die er heerst.

Wandelen of Nordic walking
Houdt u van wandelen en wilt meer bewegen in evenveel tijd, of vind u
wandelen net wat de eentonig? Probeer dan Nordic Walking eens. Dat is
dè buitensport waarin iedereen zich kan vinden. Het is een fitness-sport
waarbij je het hele lichaam aan het werk zet. Van 2 naar 4 benen. Lange
bewegingen, trekken en sjorren aan de stokken en je ervan wegduwen.
De beweging is dan ook bedacht door Scandinavische langlaufers.
En die stokken steek je bij elke stap in. En laat nu net in het voorjaar 75%
van de mensen meer energie voelen om na een halve winterslaap weer
eens goed aan lichamelijke conditie werken.
En dan kan natuurlijk op eigen niveau en
krachtinspanning/tempo en heuveltjes
ook makkelijk meesterend.

Kennismaken ?
met Nordic Walking? Dat kan dit in de
Oostelijke Mijnstreek en Heuvelland op
de volgende data:
Zaterdag 1 april Vijlen, parking voor
boscafé ‘t Hijgend Hert (14.30 uur)
Donderdag 6 april, parking Kerkrade,
parking Erestein (18.45 uur)
Donderdag 13 april idem op dezelfde
parking om 19.00 uur.
Deze lessen zijn op aangepast tempo en
wordt gedifferentieerd aangeboden.
Kosten voor zo’n praktische
kennismakingsles van 1½ uur € 12,50
incl. bruikleen stokken. Lezers van Troef
betalen donderdag 13 april maar €
10,00. Vooraf wel even opgeven.
Voor meer info www.renespierts.nl of
043-3065423 of 06-86.37.92.17.

Eerste stap
Mogelijk zet u daarna wel stap 2 door
een cursus van 3 lessen te volgen en
hopelijk dan ook stap 3. Individueel of
aansluitend bij een groep, wekelijks.
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Vrijwilligers
vacatureladder

Vaalser
familie Louvenberg
verdient een Pluim

Een greep uit het aanbod:

Ze vielen in de prijzen door mee te doen aan
de landelijke campagne “Lege batterijen?
Lever ze in en WIN!” van Stibat.
Met haar deelname bewijst de familie uit Vaals
zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.

Vrijwilliger als begeleider van jonge mantel-

De Zonnebloem afd. Vaals is op zoek naar

zorgers:

enthousiaste vrijwilligers die hun cliënten
willen bezoeken om onder het genot van een
kopje koffie een gezellig praatje te maken.

Als vrijwilliger help je de consulent van jonge
mantelzorgers met de organisatie en uitvoering
van activiteiten voor jonge mantelzorgers van 7
tot 25 jaar.

Tien lege batterijen
Door die in te leveren, maakt u elke maand kans
op mooie prijzen. De prijzen die verloot worden
zijn honderd Rode Pluimen van € 25,-, twee
reischeques van € 500,- en een reischeque ter
waarde van maar liefst € 1000,-.

Het tablet café in de bibliotheek is op zoek naar
vrijwilligers die mensen kunnen helpen met
vragen over de mogelijkheden en toepassingen
van een iPad en/of Android tablet en E-books.

Wilt U meer weten? Kom voorbij of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals
Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u
vrijwilligerswerk@vaals.nl
043-3040011 of 06-46112017

Wilt u ook meedoen?
Doe tien lege batterijen in een
zakje samen met uw naam, adres,
e-mailadres en telefoonnummer, lever
deze in bij één van de ruim 24.000
inleverpunten van Stibat. Deze zijn te
vinden bij onder andere supermarkten,
doe-het-zelfzaken en speelgoed-,
elektronica- en fotowinkels. Inleveren
kan ook bij het gemeentedepot of
de chemokar. Elke maand is er een
trekking uit de door Stibat opgehaalde
zakjes met batterijen. Kijk voor
meer informatie over de actie én de
bekendmaking van de prijswinnaars op
www.legebatterijen.nl .

Vacature
Twee zaterdaghulpen
Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar
twee enthousiaste en hardwerkende zaterdaghulpen
die het leuk vinden om bij een klein maar
vooruitstrevend autobedrijf te werken!

Onderhoud
Reparatie
Verkoop auto’s

Je wordt o.a. verantwoordelijk voor
•
•
•
•

Het reinigen van de leen- en huurauto’s
Het technisch controleren en aftanken van de leen- en huurauto’s
Het reinigen van de werkplaats
Het uitvoeren van eenvoudige reparatiewerkzaamheden
(o.a. vloeistoffen controle, bandenspanning, lampen vervangen)
• Halen en brengen van auto’s

schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk
batterijen in voor recycling. Oude
batterijen krijgen een nieuw leven,
bijvoorbeeld als kaasschaaf, zaklamp
of fiets. Bovendien komen stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor het milieu,
niet in de bodem terecht. Zo werken
we aan een schonere planeet. Geen
lege batterijen in de afvalbak, maar
inleveren bij de inleverpunten van
Stibat. Dat verdient een Pluim.

Kiezen
Met de Pluim kiest de ontvanger
zelf een cadeau uit de honderden
bestedingsmogelijkheden, bestaande
uit belevenissen, producten en goede
doelen. Om zelf van te genieten
of samen met vrienden en familie.
Naar een attractiepark of museum
bijvoorbeeld. Een workshop volgen
of een dagje naar de sauna. Er zijn
Pluimen in verschillende kleuren.
Winnaars krijgen een Rode Pluim die bij
besteding € 25,- waard is.
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Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Enthousiast en vriendelijk;
Minimaal 16 jaar;
Klantvriendelijk en commercieel ingesteld;
Flexibel;
Gewenst; Kennis van / interesse in autotechniek;
Gewenst; rijbewijs B

Beitel 19
6422 PA
Heerlen
045 542 40 10

Aanbod
Een afwisselende baan voor de zaterdagen en vakanties.

Ben jij onze nieuwe zaterdaghulp?
Stuur dan je cv met korte motivatie digitaal naar info@autovaessen.nl of per
brief naar Auto Vaessen, Beitel 19, 6422 PA Heerlen.
Voor vragen kun je contact opnemen met
Sander of Wouter Vaessen
op telefoonnummer
045-5424010.

Weg
Simpelveld / Kerkrade
tegenover
Peppermill

www.autovaessen.nl
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Versieren en knutselen
voor Pasen
Doe méé met IVN Vijlen-Vaals aan de gezellige doe-het-zelfPaasactiviteit voor iédereen, in het bijzonder voor jeugd met ouders
en/of opa’s en oma’s! Volgende week zondag 2 april van 14 tot 16.30
uur in de IVN Natuurtuin
De Heebrig, Melleschet, Vijlen.
Wat wordt er gedaan? Iedereen versiert een Paastak en een Paasei.
Méér?. Dan kan men ook kiezen om een houten Paasfiguur te
knutselen, waarvoor dan wel een kleine materialenvergoeding
gevraagd word.

Hoe?
Op bijgaande foto staan Paasfiguren afgebeeld. Bij de Paastak en het
Paasei ook een houten Paasfiguur maken ?. Vermeld dan duidelijk 1-2
of 3 bij aanmelding (zie foto). Het IVN zorgt ervoor dat het betreffende
bouwpakketje op zondag 2 april voorradig is.

De kosten?
De Paastak met de bijbehorende materialen voor de versieringen
en het Paasei zijn gratis.
De materialen voor de Paasfiguren 1, 2 en 3 kosten € 3,00 per stuk.

De keuzes uit de houten figuren die gemaakt kunnen worden.

Betaling ter plekke.
Met hulp (indien nodig) van ouders, grootouders en vrijwilligers van IVN Vijlen-Vaals worden de
bouwpakketjes in elkaar gezet. Boren, schroeven en zagen net zolang totdat we tevreden
zijn over het resultaat.
Als afsluiting van de knutselmiddag maken alle jeugdige deelnemertjes een leuk knuffel-Paashaasje.

Aanmelden verplicht?
Ja, t/m a.s. zaterdag 25 maart, o.v.v.n naam, adres, telefoonnummer, aantal deelnemers,
leeftijd van de deelnemers en voor het geval een van de drie genummerde Paasfiguren
worden gemaakt, ook het nummer daarvan.

waar?
via de mail: ivnvijlenvaals@gmail.com of bij alexandraseezink@gmail.com

Kerkdiensten
parochie H.Agatha Eys
Zaterdag 25 maart:
19.00 uur: Jaardienst Jos
Huppertz-Vaessen

Gest. jrd. ouders Heinen – Stoffels en dochter
Willy
Gest. jrd. Bas Schmitz
Annette Bergmann – Lenoir

Maandag 3 april:
19.00 uur: 19.00 uur

Geen h. mis

Heeft u al
eens kennis
gemaakt
met ons
aanschuifmenu??

Zondag 26 maart:
9.45 uur: 1e Jaardienst Maria
Vanwersch – Mannens
Jaardienst Chris Boon en
Minou
Gest. jrd. Hubert Vanwersch
Gest. h. mis ouders Vanwersch
– Souren en familie
Uit dankbaarheid en ouders
Habets – Schijen en
ouders Herberichs – Heuts

Woensdag
Woensdag29-3:
15-3

Maandag 27 maart:

Voorgerecht: Uiensoep-broodGroentensoep
Voorgerecht:
brood-kruidenboter
kruidenboter
Hoofdgerecht:Zuurvlees-friet-saladeKipschnitzel-friet
Hoofdgerecht:
saus-salade
appelmoes
Dessert:
Chocolade
bavarois
Dessert: Mini coupe
banaan

19.00 uur: Gezinsmis Ik zie
jou,ik zie mij.
Samaritaanse vrouw bij de put
Gest. jrd. Sjeng Senden en
overl. fam. Senden - Lenaerts

Zaterdag 1april:
19.00 uur: Gest. jrd. Fieny van
Wersch

Zondag 2 april:
9.45 uur: GEZINSMIS met
communicantjes en doop Pim
Kankaew
Thema: Zie jij het ook
Jezus geneest de blinde
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Voorgerecht:
Voorgerecht: Minestronesoep-broodKippensoep-brood
kruidenboter
kruidenboter
Hoofdgerecht: KibbelingHoofdgerecht: Friet-dönervlees
aardappelkroketjes-sauskip-salade-saus
salade
Dessert:
Aardbeien
mousse
Dessert:
Vanille
mousse

Woensdag5-4:
22-3:
Woensdag

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
Nr. 12 23 maart 2017

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
De meest gesorteerde hierin uit de regio
komt er weer aan.
Dus tijd om de kast op te ruimen en plaats te
maken voor de voorjaars- en zomerkleding!
Zondag 2 april, van 11 tot 13 uur, vindt deze
plaats in het nieuwe gemeenschapshuis “Oos
Heim” aan de Clermontstraat te Margraten. De
innamedatum is zaterdag 1 april van 14 tot 18
uur.

2e hands
Voor diegene die er nog nooit van gehoord
hebben: tijdens deze beurs worden 2e hands
(merk) kinderkleding (van maat 44 t/m 176)
aangeboden. Schoenen, sport-, zwem-, nacht-,
verkleedkleding en zwangerschapskleding.
Alle soorten speelgoed, keukentjes, garages,
spellen, boeken, maar ook fietsen, skelters,
waveboards, tractors etc.
Er zijn ook veel babyartikelen zoals, bedjes,
badjes, boxen, stoelen, kinderwagens en
accessoires.

Zo goed als nieuw
Heeft u nog kinderkleding liggen zo goed als
nieuw, zijn ze uw kinderen te klein of heeft u
nog speelgoed op zolder waar uw kinderen
allang niet meer mee spelen, twijfel dan niet
en probeer het via onze beurs te verkopen. U
hoeft bij ons niet de beursdag zelf aanwezig
te zijn.

De spullen worden voor u verkocht.
Wel vraagt men zelf thuis alles te prijzen.
U kunt daarvoor bij Nicole Kaelenons terecht
voor lijsten en tangen die U voor het prijzen
kunt lenen voor een dag. Wees er op tijd bij, en
wacht niet tot de laatste dag met het prijzen
van de kleding.
U bepaalt zelf de verkoopprijs. Hiervan gaat
30% naar het goede doel. U krijgt dus 70%
van uw opbrengst en de overgebleven spullen
terug.

Goede naam
De voor- en najaarsbeurs heeft een goede
naam opgebouwd en om dat zo te houden
worden er eisen gesteld aan de inbreng.
Alles moet schoon en compleet zijn.
Spullen die niet aan deze eis voldoen worden
geweigerd.
Op deze voorjaarsbeurs wordt geen
winterkleding gepresenteerd! ( dus geen
skibroeken, dikke truien e.d.)
De kosten voor u bedragen 2,50 euro
per lijst van 50 artikelen.
Dit zal meteen bij het inbrengen verrekend
worden.
Gewerkt wordt met kant-en-klare lijsten die
vooraf bij de organisatie afgehaald moeten
worden.
Ook zijn er speciale tangen te leen om labels in
de kleding te schieten.
Voor het lenen van een tang of andere vragen
kunt u terecht bij :
Nicole Kaelen. Tel: 06-13763501 via mail :
kinderkledingbeursmargraten@hotmail.nl
of via de site www.
kinderkledingbeursmargraten.jouwweb.nl

Sophianum
in finale
Grondwetdag
Challenge
In het kader van de Grondwetdag op zaterdag
25 maart is er de Grondwetdag Challenge, een
wedstrijd voor middelbare scholieren en mbostudenten. Tijdens dit evenement staat ieder jaar
een Hoog College van Staat centraal. Dit jaar is
dat de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer
controleert de uitgaven en inkomsten van het Rijk.
Zij onderzoekt daarbij ook of het geld wel volgens
de regels wordt uitgegeven of geïnd – maar ook
wat er met het geld gebeurt. Bij de Grondwetdag
Challenge staat één vraag centraal: ‘Krijgt de
burger ook waar voor zijn geld?’

Leerlingen
die participeren zijn: Maria Rompelberg (G4),
Stijn Heusschen (G6), Maria Waaifoort (G5), Chris
Wouters (H4), Jean-Paul Daemen (G4) en Isabelle
Janssen (G5).
Het Sophianum is de enige school uit
Zuid-Nederland die deel mag nemen.”

Finalisten
zijn De Amersfoortse Berg (Amersfoort),
Avicenna College (Rotterdam), Emmauscollege
(Rotterdam), Reggesteijn (Nijverdal), Sophianum
(Gulpen), Stedelijk Gymnasium Leiden (locatie
Athene) en het Stedelijk Gymnasium Leiden
(locatie Socrates).

2 rondes
Daar bestaat de Challenge uit. In de eerste geven
teams van 6-8 scholieren schriftelijk in maximaal
500 woorden aan, welk onderzoek de Algemene
of een Lokale Rekenkamer zou moeten uitvoeren
metj een korte motivatie waarom. De inzending
kon uiterlijk zondag 22 januari 23.59 uur gedaan
worden en werd door een jury van experts
beoordeeld. Daarbij werd onder meer gekeken
naar creativiteit, haalbaarheid en inpasbaarheid.
Daarna een selectie van acht teams. In de tweede
ronde, tot 25 maart, krijgen de geselecteerde
teams hulp van coaches bestaande uit studenten
(constitutioneel recht) en young professionals, die
aan een verdieping van het voorstel, uitmondend
in een pitch werken.

Jury
Zaterdag 25 maart a.s. gaan
de teams naar
Den Haag. Waar ze hun
pitch houden en met
elkaar in gesprek gaan over
hun ideeën. Arno Visser,
president van de Algemene
Rekenkamer, een politicus,
een wetenschapper en
een journalist, beslissen
welk team de winnaar
wordt. Aansluitend de
prijsuitreiking. De wedstrijd
is bedoeld voor leerlingen
in de bovenbouw van havo
en vwo en studenten in het
mbo.

Apetrots
dat is Alexander de
Bruin, die de deelname
coördineerts: “Onze school
doet dit jaar mee. We
hebben nu zelfs de finale
bereikt en gaan zaterdag
met een delegatie naar
Den Haag.

De organisatie is in handen van :
Nicole Kaelen en Petra Faarts.
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Senneheld prijs
uitgereikt op
Internationale
Vrouwendag Vaals
Van 4 t/m 8 maart vierde Vaals haar eerste
Internationale Vrouwenweek met als thema
‘Vrouwen Onderweg’. Op 8 maart, de officiele
Internationale Vrouwendag, die wereldwijd
werd gevierd, werden de Albert Heijn ‘Krachtige
Vrouw’ en de Vrauwe vöär Vrauwe ‘Senneheld’
prijs uitgereikt. Winnares van de Albert Heijn
winkelprijs is Hülya Tastekin en de winnares via
facebook is Mirthe Dekker-Klaver.
Ook kreeg Hülya Tastekin de ‘Senneheld
Huldigingsprijs’. Zij toont, volgens de

vrouwengroep, hoe een vrouw onderweg kan zijn
naar zichzelf, ondanks alle belemmeringen die ze
in haar leven tegenkomt.

Geschiedenis
De prijs draagt de naam van de eerste
gedocumenteerde Vaalse vrouwennaam uit
1135. In dat jaar werd Senneheld, lijfeigene en
dienstmaagd op de hoeve in „Vals door het stift
Sankt Adalbert vrij verklaard.
De naam, in het oud germaans ‘Sin Hiltja’, verwijst
naar een strijdbare vrouw met een eigen mening.
Maar ook de geschonken vrijheid is een thema
van de ‘Senneheld Prijs’. Vrauwe vöär Vrauwe
vindt dat iedere vrouw vrij is geboren. Al kan
de samenleving de vrijheid van een vrouw
wegnemen op verschillende manieren, toch blijft
de vrouw in geest en hart vrij! De prijswinares
Hülya is een ‘Senneheld’, een vrije strijdbare vrouw,

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

die de ketens die anderen haar wilden aanleggen,
keer op keer verbrak en daarom verdient ze
met deze prijs de waardering, vriendschap en
zusterschap van alle sterke Vaalse vrouwen.
Foto, genomen in de oude protestantse kerk
Vaals, tijdens de uitreiking van de Senneheld
huldigingsprijs door Velma Solomons oprichtster
van “Vrauwe voar Vrauwe.
V.l.n.r. mevr. D.Steeneart (Albert Heijn manager)
van de AH actie “Nomineer een krachtige vrouw”,
zanger/dichter Luqman Tahlo, Velma Solomons
die de uitreiking verricht aan Huelya Tastekin
(ook winnaar van de AH actie), dan facebookactie
winnares Mirthe Dekker-Klaver en haar
echtegenoot.
Meer info op www.vrauwevoarvrauwe.com.

FAUTEUIL RODIA

www.vegersmeubelen.nl

Van € 939,- voor

€ 779,-

Leverbaar in diverse kleuren!
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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NLdoet
Is weer achter de rug en vele vrijwilligers hebben zich weer ingespannen voor hun
vereniging-buurt-club etc.
Van twee in Bocholtz hebben we een verslagje en enkele foto’s. Bij de Jeugdkarnaval
waren we uitgenodigd om te kijken en enkele foto’s te schieten van het werk aan 10
clownskoppen die volgend jaar de zaal gaan versieren. Men heeft ze klaargekregen,
maar er zijn nog steeds te weinig mensen die hiervoor en ook tijdens het jeugdkarnaval
‘n stukje van hun tijd opofferen om op en af te bouwen of ‘n uurtje op te passen.
Als dat zo doorgaat is er na volgend jaar geen jeugdkarnaval meer in Bocholtz.
Als u van mening bent dat dit niet mag gebeuren, neem dan eens contact op met
Bianca Mullejans 06- 33.08 45.10 of mail haar op b.j.mullejans@hetnet.nl
of naar Peter Stommen 06-15.54.61.00 mail; p.stommem@kpnplanet.com .
Leo Franzen

Hair Care
Dé mobiele kappersdienst
bij u aan huis

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

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen

Kortvermeld
SIMPELVELD:
Senioren+ wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Woensdag 5 April is er weer een.
Deelnemen kan iedereen die graag wil
wandelen, maar dan met aangepast tempo
en tijdsduur (± 1 uur). Er is voldoende
begeleiding en Gerda Heckmans gaat als
EHBO-er mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf
dienstencentrum Rode Beuk, alwaar middels
een gezellig samenzijn ook afgesloten wordt.
Bij slecht weer wordt voor een alternatieve
activiteit gezorgd. Voor de organisatie zorgen
Henk Ghijsen en Harry Steinbusch.
Aan het werk bij het beschilderen van de Clownskoppen voor de
zaalversiering van het Bocholtzer jeugdkarnaval. Foto Leo Franzen.

En bij de Phil
Ook bij de harmonie is men elk jaar bezig voor NLdoet en natuurlijk de eigen verenigingskas
vrijwilligerswerk aan te pakken. Ook hier werden allerhand klussen verricht

Kloppend hart
We laten Audrey Cransveld, de enthousiaste pr vrouw van de vereniging, aan het woord.
“De vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze Phil. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien
hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving en de Phil zijn. Daarnaast draagt dit bij aan een
goed imago van het vrijwilligerswerk.
Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.
Wil je de Phil ook ondersteunen als vrijwilliger?
Meld je aan op: info@philharmoniebocholtz.nl onder vermelding van
‘aanmelding vrijwilliger’ “.
Aan het werk in de gang naar de zaal.

De groep vrijwilligers samen op de foto.
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Dit is
Parkstad
Nacht
Beleef Parkstad met andere ogen.
Vrijdag 7 april vindt ‘Dit is Parkstad Nacht’ plaats.
De eerste attractienacht in Limburg ooit. Een
avond met exclusieve arrangementen op meer
dan 15 locaties in Parkstad en tot in de late
uurtjes.

Wat kunt u doen?
Bijvoorbeeld een stiltewandeling door de
Schinveldse Bossen, een nachtelijke klimpartij
bij SnowWorld Klimpark, een avondexpeditie
bij GaiaZOO, Kasteel Hoensbroek ‘by night’, een
proeverij der textuur bij SCHUNCK* of slenteren
door de tuinen van Mondo Verde. Het is zomaar
een greep uit de vele belevenissen die nacht.

Nieuw toeristisch seizoen inluiden
Met Dit is Parkstad Nacht vieren de attracties dat
het precies een jaar geleden is dat Parkstad de
prestigieuze, internationale Tourism For Tomorrow
Award won. Een prijs voor de duurzame,
toeristische transformatie van de regio op 15 jaar
tijd van 0 naar 368 miljoen euro en 5.800 voltijdse
banen. Bovendien is 7 april een uitstekend
moment om het nieuwe toeristische seizoen in te
luiden.
Ticket boeken
Kijk op www.parkstadnacht.nl voor het aanbod
en boek een ticket voor één van de vele unieke
arrangementen. Gezien de exclusiviteit is het
aanbod beperkt. Bezoekers ontvangen na afloop
een boekje met kortingen voor de attracties. Wees
er tijdig bij, want dit wilt u niet missen
(Kijk ook naar de advertentie).
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Vernielen, waarom en oplossingen ?

In het Simpelveldse Hellingbos zijn 14 dagen geleden vernielingen aangericht. Zowel in het bos, alsook
op het kerkhof van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Burgemeester Richard de Boer hierover: “We
vinden het heel kwalijk dat dit gebeurt. Zowel voor de zusters, voor onze inwoners en met name de
vrijwilligers die er voor zorgen dat dit bijzondere gebied zo mooi onderhouden blijft. We begrijpen
de behoefte aan cameratoezicht op het moment dat zoiets is gebeurd, maar kunnen onmogelijk de
hele gemeente of het bos vol hangen met camera’s. Dat is 1- juridisch onmogelijk vanwege privacy en
2- omdat de zware maatregel niet in verhouding staat tot het probleem. Hoe bedroevend het voor de
betrokkenen ook is” .

Camera’s
Bovendien gelooft de burgemeester niet dat camera’s de oplossing zijn voor vandalisme. Een camera
registreert, maar voorkomt niet. Met een bivakmuts op, of net buiten het zicht van de camera, kunnen
vandalen gewoon hun gang gaan. Uit onderzoek blijkt ook dat cameratoezicht bij impulsief gepleegde
delicten nauwelijks een preventieve werking heeft.”

andere vorm
De gemeente Simpelveld gelooft veel meer in een andere vorm van preventie. Bijvoorbeeld door
kinderen en jongeren te betrekken bij het onderhoud van het Hellingbos. Dinsdag 14 maart waren
scholieren van basisschool De Meridiaan aan het snoeien in het bos. Vlak voor Pasen gaan jongeren
van Gastenhof het zwerfafval opruimen. Burgemeester De Boer: “Een hoge mate van betrokkenheid,
het gevoel ‘dit is van ons, hier
heb ik aan bijgedragen’, werkt,
denk ik, beter dan de grimmige
sfeer en het idee ‘hier zal het wel
niet veilig zijn’, dat je creëert met
cameratoezicht.”
Surveilleren
doen politie en BOA met
regelmaat, ook in het Hellingbos
en dat blijven ze in de toekomst
onverminderd doen.
Kinderen van de Meridiaan bij
het snoeien in het Hellingbos
Simpelveld.
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Schooltennisproject
Ook dit jaar zal TC Bocholtz in samenwerking met
de basisschool een schooltennisproject organiseren. Onze trainer Bjorn zal samen met de school
een aantal tennislessen geven op school.
Daarnaast worden de kinderen ook uitgenodigd
om een keer te spelen op ons tennispark.

De lente hangt in de lucht en de temperaturen
Tennis is een sport voor iedereen!
gaan weer stijgen. Tennisclub Bocholtz staat in de
Tennis is een sport voor jong en oud. Iedereen
startblokken om het nieuwe seizoen te beginnen.

kan tennissen op zijn eigen niveau! Dat is ook de
mening van onze trainer Bjorn die binnen onze
vereniging de tennislessen verzorgt. Hij streeft
Op zaterdag 11 maart heeft een groep vrijwilligers
ons park weer speelklaar gemaakt, zodat alles weer ernaar om iedereen op een leuke en passende
manier te laten tennissen. Speelplezier staat
op en top is voor het aankomende seizoen.
daarbij voorop. Voor iedere leeftijd en niveau
Openingstoernooi
bedenkt hij uitdagende lessen die hij altijd kan
Als opwarmer voor het zomerseizoen zal er op
aanpassen aan het niveau van de deelnemers.
26 maart aanstaande een openingstoernooi gespeeld
Voor nieuwe leden hebben we een mooie
gaan worden. De organisatie is druk bezig om dit
voorjaarsaanbieding gemaakt.
interne toernooitje vorm te geven. Er zal gespeeld
Voorjaarsaanbieding
worden van 12 – circa 15 uur.
Deze bestaat uit 8 tennislessen in een groep van
Open dag
4 personen + lidmaatschap voor 2017 van € 200
Niet alleen zal op 26 maart het openingstoernooi
gespeeld worden, maar organiseren wij ook een open voor € 145. Buiten de lessen kun je dan ook nog
dag. Iedereen is dan welkom. Tijdens deze open dag eens 7 dagen per week gebruik maken van de tennisbanen om vrij te tennissen.
zullen wij uitleggen welke mogelijkheden er zijn bij
Ook voor de jeugd hebben we ook een aanbieding
TC Bocholtz. Daarnaast zal onze tennistrainer een
gemaakt.
aantal korte proe�lessen verzorgen om u te laten
Deze bestaat uit 8 kennismakingslessen voor € 50,kennismaken met de tennissport.
Tennisrackets zijn op de club aanwezig.
Competitie
Beslis je om na deze tennislessen door te gaan,
Dit jaar spelen er maar liefst 14 teams voorjaarscom- dan wordt je gratis lid voor de rest van 2017.
petitie. Jeugdteams tot en teams in de 50+ competitie De tennislessen gekoppeld aan deze
zullen TC Bocholtz vertegenwoordigen op de Limvoorjaarsaanbiedingen starten begin april.
burgse tennisvelden. De competitiedagen zijn op
Hebben we je enthousiast gemaakt?
dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Kom snel eens langs op ons park of neem contact
met ons op via onze website www.tcbocholtz.nl.
Clubkampioenschappen
Daar vind je ook alle
Ook dit jaar worden er weer clubkampioenschappen
informatie en het
georganiseerd. We gaan spelen in 2 verschillende
inschrijfformulier voor
kalenderweken. In week 32 zal er gespeeld worden in
de voorjaarsaanbieding.
de categorie 45+ en zullen alleen dubbel categorieën
Wij hopen je snel
gespeeld gaan worden. In week 36 komt de Open
een keer op ons
categorie in actie, zowel in de enkel- als ook in de
tennispark
dubbel categorieën.
te mogen begroeten!
Ons terras en kantine zijn overigens ook dan open
voor publiek!

Speelklaar maken tennispark
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IVN Lentewandeling Epen
(voor iedereen)
Zondag 2 april organiseren IVN Eys en IVN Bocholtz/Simpelveld een gevarieerde dagwandeling
rondom Epen. Het parcours is nogal heuvelachtig dus veel klimmen en dalen, maar dat wordt dan ook
beloond met prachtige vergezichten over het brede Geuldal. Om 9.00 u. vertrek (carpoolend) vanaf
de Markt in Simpelveld. Start 9.30 u. bij parkeerplaats Wilhelminastraat 26 te Epen. Na een wandeling
van 7 km. is er pauze bij Hotel Restaurant De Koppeling. Daarna wordt de tocht vervolgd en na 6 km.
is men weer bij het startpunt . Iedereen kan gratis deelnemen. U kunt ook kiezen om alleen tot aan de
pauze mee te lopen. Deelname aan deze activiteit alsmede het (mee) reizen is geheel voor eigen risico.
Nadere inlichtingen bij de gids Willem Strijbos via 06–22.20.18.48

WDZ info
Jeugdkamp
Ook in 2017 organiseert voetbalvereniging
WDZ voor de jeugdleden van de O7, O9, O11
en O13 een Jeugdkamp op de Bocholtzerheide
en wel van woensdag 24 mei 18.00 uur tot
zaterdagochtend 27 mei rond 12.00 uur.
Dus in het Hemelvaartweekend. Aanmelden
bij de jeugdleider van het kind of direct bij
het secretariaat, Nancy Degens-Theissen,
Rosaliestraat 14 06-50.64.65.28.

Inschrijﬀormulier
dat kunt u vinden op de site www.vvwdz.nl.
De club wil alle kinderen de gelegenheid bieden
om deel te nemen. Mochten de financiën een
probleem zijn om uw kind aan het kamp te
laten deelnemen of een vakantie te bieden,
mag het kind aan het jeugdkamp zonder kosten
deelnemen, ook al is het geen lid van WDZ. Het
gaat dus om kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Info
bij Nancy Degens (zie boven), die samen met de
penningmeester, Jos Hamers,
als enige hierbij betrokken zijn.

Schoolvoetbal
Bij prachtig voorjaarsweer speelden de meiden
en jongens van de basisscholen uit de regio op
Sportpark Neerhagerbos Bocholtzerheide de
voorrondes van ‘t KNVB schoolvoetbaltoernooi.
De jongens speelden met elf tegen elf op het
grote veld en de meiden met zeven tegen zeven
op een half speelveld. Over belangstelling
hadden de jeugdige spelers niet te klagen, heel
wat ouders, grootouders en broertjes en zusjes
waren op het spektakel afgekomen.
Alle wedstrijden werden in goede banen geleid
door WDZ jeugdleiders en clubscheidsrechters.
Tussendoor konden de toeschouwers genieten
van een kop koffie en een lekker stuk gebak uit
oma’s gebakkraam. De opbrengst hiervan komt
ten goede aan de WDZ jeugdkampen.
Regiofinale
Uiteindelijk wisten één jongensteam en één
meidenteam van de basisschool Bocholtz zich
te plaatsen voor de regiofinale, die op 17 mei in
Simpelveld plaatsvindt.

en de komende kienavonden. Het dak boven de
overkapping kreeg een schoonmaakbeurt, alsook
alle reclameborden. Dat die weer stralen in de zon,
weet nu de hele regio. Natuurlijk was er koffie en
vlaai en belegde broodjes voor alle vrijwilligers.

Derby
Zondag 12 maart heeft het eerste de derby tegen
Zwart Wit ’19 uit Eys gespeeld en nu wacht alweer
de volgende en wel in Lemiers tegen Rood Groen
LVC ’01. In het verleden heeft WDZ vaak tegen
de fusiepartners Wit Groen en Lemirsia gespeeld.
De ouderen zullen zich deze wedstrijden zeker
nog herinneren, maar ook de derby’s tegen de
fusieclub waren in de afgelopen jaren spannend
genoeg.
Het tweede elftal gaat naar Chèvremont en wil bij
de reserves van deze club zeker punten weghalen.

VR1 WDZ - Voerendaal

11.00u.

Dinsdag 28 maart:
JO9-2G RKHBS - WDZ

18.15u.

Woensdag 29 maart:
JO11-1 SV Meerssen - WDZ

18.45u.

Vrijdag 17 maart:

Zaterdag 25 maart:
15.00u.
12.00u.
13.00u.
13.00u.
15.00u.
12.45u.
11.45u.
10.30u.
10.30u.
09.00u.
10.00u.
09.30u.
10.00u.
10.00u.
17.00u.

Zondag 26 maart:
1e Rood Groen LVC ’01 - WDZ
2e Chèvremont - WDZ
3e SV Nijswiller 2 - WDZ
4e WDZ - RKTSV 5

045-5446388

UITSLAGEN

PROGRAMMA
JO19-1 WDZ - Voerendaal/RKSVB
JO17-1 KVC Oranje 2 - WDZ
JO17-2 WDZ - Rood Groen LVC’01 1
JO15-1G V.V. Schaesberg - WDZ
JO15-2 WDZ - Sportclub’25
JO13-1 Wijnandia/RKSV Minor - WDZ
JO13-2G WDZ - ZW’19-SVS
JO11-1 Caesar - WDZ
JO11-2G WDZ - Berg’28/Vilt
JO11-3G Groene Ster 6 - WDZ
JO9-2G WDZ - Schinveld
JO9-3G WDZ - FC Kerkrade-West 6
JO7-1 Sportclub’25 - WDZ
JO7-2 Sportclub’25 - WDZ
VeVV Hellas - WDZ

BOCHOLTZ

14.30u.
11.30u.
11.00u.
10.00u.

35+ 1WDZ - SVN
35+ 1 Heer - WDZ
35+ 1 De Leeuw 2 - WDZ

3-1
1-2
5-1

Zaterdag 18 maart:
JO19-1 RKHBS - WDZ
JO17-2 WDZ - RKVVL/Polaris 3
JO15-1G WDZ - De Leeuw 2G
JO15-2 V.V. Schaesberg 3 - WDZ
JO13-1 WDZ - Chèvremont
JO11-1 WDZ - Sporting Heerlen
JO11-2G ZW’19-SVS - WDZ
JO11-3G WDZ - Voerendaal 5
JO9-2G Haanrade 1G - WDZ
JO9-3G WDZ - Voerendaal/RKSVB
Ve Schinveld - WDZ

3-1
1-2
5-1
0-1
0-6
3-1
4-0
0-13
0-1
0-1
6-3

Zondag 19 maart:
VR1 Schimmert - WDZ
2-1
De overige wedstrijden werden afgelast.

Klussendag
Op 11 maart verrichtten vrijwilligers in het
kader van de actie NL-doet op het sportcomplex
weer de nodige karweitjes. Om negen uur
kwam de groep bij elkaar in het clubgebouw
om de diverse klussen te verdelen onder de
deelnemers. Twee lokalen werden gewit, de
schilders namen ook Oma’s gebakkraam onder
handen, een pronkstuk voor het schoolvoetbal
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Pelgrimstocht Vastenactie 2017 in Parkstad
Limburg en het Heuvelland

nieuws
Quizzen
Op vrijdag 10 maart verzorgde Eric Brouwers
van het bedrijf Kwizzmaster uit Margraten een
gezellige en interessante quiz voor de selectie
van Sportclub´25. De quiz startte om 21.00 uur
gestart. Nadat iedereen, middels het kiezen van
een kaart verdeeld werden in 12 teams kon het
quizzen beginnen. In 8 interessante met veelal
hersen krakende vragen werd rond 23.30 uur de
winnaar bekend.

Deze wordt gehouden van donderdag 6 tot en
met zaterdag 8 april. Iedere dag wordt rond half
tien ’s morgens vertrokken vanaf conferentieoord
abdij Rolduc in Kerkrade voor een wandeling
van ongeveer 20 km per dag. De eerste dag
gaat de tocht door de Ansel-vallei over Bocholtz
naar Aken. De tweede dag lopen de pelgrims
over Heerlerbaan en Bosschenhuizen naar
klooster Wittem. Op de derde dag, de afsluitende
zaterdag, wordt er een rondwandeling met
start en aankomst op Rolduc gehouden, die via
Herzogenrath, langs de Worm naar Rimburg, en
vandaar naar Landgraaf en Eygelshoven voert.

Inschrijven
kan via genoemde website. Dit is noodzakelijk
als men na afloop van de eerste en tweede dag
met de bus mee terug wil komen en/of als men
wil gebruik maken van het de door de organisatie
aangeboden lunchpakket of warme maaltijd. Voor
lunchpakket en warme maaltijd moeten bovenop
de deelnamekosten van 15 euro per dag extra
kosten betaald worden.

Mee

Sponsoren

Zondag 12 maart vond de de trekking plaats.
De prijzen vielen op de volgende lotnummers.
1ste prijs: 0161 - 2de: 1202 - 3de: 1383 - 4de:
0574 - 5de: 1588 - 6de: 2053 - 7de: 2380
en de 8ste prijs op lotnr.: 3365
De gelukkig winnaars kunnen contact opnemen
via de mail penningmeester@sportclub25.nl voor
het ophalen van de prijs. Dankzij de inzet van de
vrijwilligers die met de loten langs de deur zijn
gegaan is deze aktie wederom geslaagd.

Op de afsluitende derde dag loopt ook Mgr. de
Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond,
een eind mee. In het bisdom Roermond werkt
Vastenactie samen met het Missiesecretariaat van
het bisdom om de Vastenactie bisdom Roermond
gestalte te geven.
Groep
Tijdens de Pelgrimstocht wordt zoveel als mogelijk
in groep gelopen. Op donderdag en vrijdag is er
na aankomst nog een inhoudelijk programma en
respectievelijk het August-Pieperhaus in Aachen
en in klooster Wittem. Na afloop daarvan gaat er
een bus terug richting Rolduc.

Deelneemsters en deelnemers worden
uitgenodigd zich te laten sponsoren. De
opbrengst is bestemd voor het centrale
Vastenactieproject in El Salvador. Daarvoor
kan men via www.vastenactie.nl/kominactie/
startzelfeenactie een poster aanmaken en
dan familie, vrienden, collega’s en kennissen
uitnodigen hieraan mee te doen.

Beerpong toernooi

Deelnemen

Komende zaterdag 25 maart is er voor de eerste
keer een Beerpong toernooi. Er wordt gespeeld
met koppels van 2, dus 2 tegen 2. Aanmelden kan
via ritchkampete@hotmail.com . Het toernooi
begint om 20.00 uur in clubhuis de Sjans,
aanwezig zijn om 19.30 uur. Per koppel wordt er
25 euro inschrijfgeld betaald. Bij deze prijs is het
bier tijdens het Beerpongen inbegrepen. Verder
krijgt ook elke deelnemer een broodje met een
snack uit de frituur. Er wordt gespeeld met de
echte Amerikaanse Beerpong bekertjes.

Dat kan gewoon door
’s morgens vroeg op
een of meerdere van
de drie dagen vóór half
tien bij abdij Rolduc te
zijn. Per dag vraagt de
organisatie een bijdrage
van € 15 per deelnemer
. Meer informatie
over programma en
routes is te vinden
op www.vastenactie.
nl/pelgrimstocht/
pelgrimstocht2017 .

Uitslag Loterij

PROGRAMMA
Zaterdag 25 maart:
Vet: Sportclub’25 Vet - VV De Leeuw Vet
JO15-1: ST Voerendaal/RKSVB JO15-2 sportclub’25 JO15-1
JO15-2: WDZ JO15-2 - Sportclub’25 JO15-2
JO11: Spclub’25 JO11-1 - FC Kerkrade W JO11-5
JO9:Sportclub’25 JO9-1 - Passart/VKC JO9-1
JO7: Sportclub’25 JO7-1/2 - WDZ JO7-1/2

Guus
Vanuit de parochies H. Remigius Simpelveld en
H. Bernardus Ubachsberg neemt Guus Prevoo
weer deel aan deze Pelgrimstocht. U kunt hem
sponsoren via www.vastenactie.nl/kominactie/
steuneenactie/63/guus-prevoo.html .

Te Huur/Te Koop
Pand Bocholtzerweg 24
Te bevragen:
06-51.82.24.17

17.00u.
15.00u.
13.00u.
12.00u.
10.00u.
10.00u.

Zondag 26 maart:
1steSportclub’25 1 - BMR 1
2de : Sportclub’25 2 - De Leeuw 2
3de: SV Zwart-Wit’19 3 - Sportclub’25 3
VR: Rood Groen LVC’01 VR1 - Sp -club’25 VR1

14.30u.
12.00u.
11.00u.
11.00u.

UITSLAGEN
Heksenberg 1 - Sportclub’25 1
1-3
19-03 C Sporting Heerlen 3 - Sportclub’25 2 1 - 7
19-03 C Sportclub’25 3 - WDZ 4 Afgelast
19-03 C Sportclub’25 VR1 - Keer VR2 Afgelast
18-03 C EHC/Heuts G3G - Sportclub’25 G1G 8 - 3
18-03 C SVA Vet - Sportclub’25 Vet
2-3
18-03 C Sportclub’25 JO15-1 - Weltania JO15 1 2 - 3
18-03 C Spclub’25 JO15-2 - SJO ZW’19-SVS JO15-2
3-0
18-03 C VV Alfa Sport JO9-1 - Sportclub’25 JO9-1
1-0
18-03 C VV Hellas JO7-1/2 - Sportclub’25 JO7-1/2
0-4
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