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i Bôches- Simpelveld
, Zumpelveld,
Nieswiller,
Wilder,- Ubachsberg
Gen berg, Vols,
Viele
Bocholtz
- EysEes,
- Nijswiller
- Wahlwiller
- VaalsLemieёsj
- Vijlen enenLemiers.
Een nieuwe Lente een nieuw geluid Overname Financiële Adviesgroep
Onder dit motto wil het Simpelvelds zoon Kai en dochter Kyra. Vader
en Regiobank- Bocholtz
Patrick trompettist, muziekdocent
Mannenkoor David samen met
het Mannenkoor Lauwerkrans
uit Mechelen a.s. zondag 9 April
(aanvang 16.00 uur) in zaal
De Toekomst van Oud Zumpelveld
verrassen met een luchtig, vrolijk
Lenteconcert. In het programma
zullen het Limburgs dialect, de
humor en de nostalgie zeker niet
ontbreken. Na een lange donkere
winter is iedereen wel aan iets
vrolijks toe. Zoals gebruikelijk zijn er
ieder jaar muzikale gasten.
Deze keer is de keuze gevallen op
het Spelthaenkwartet uit Bocholtz.
Dit kwartet, bestaat uit vader
Patrick, echtgenote Maureen,

en dirigent is geen onbekende
in de muziekwereld. Hij speelt in
verschillende orkesten en dirigeert
diverse Fanfares.

Prachtige melodieën
Mannenkoor David en Lauwerkrans
onder leiding van Jean Lardinois
presenteren aan de toehoorders
prachtige melodieën uit de hele
wereld, waarbij Limburg niet
vergeten zal worden.
De pianobegeleiding is in handen
van Marcel Konieczny.
Het concert duurt ongeveer
anderhalf uur. Entree: vrije gave.

Kisters Adviesgroep heeft vanaf
heden beide, gevestigd aan de
Wilhelminastraat 20, overgenomen.
Eigenaar Roy Kisters zal samen met
venoot Thijs Zenden, die al 30 jaar
in het vak zit en Ruud Conraads het
aanspreekpunt zijn voor hun relaties.

Integratie
Kisters Financiële Diensten (thans
nog gevestigd te Simpelveld,
Puntelstraat 1) wordt geïntegreerd
in de nieuwe Kisters Adviesgroep en
verhuist medio mei
naar Bocholtz. De definitieve datum
kunt u t.z.t. lezen in Troef

krachtig
Door deze overname ontstaat er een
nieuwe krachtige samenwerking,
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Laachentere de
Vastentsiet oes
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Jesjpòòrt &
Jesjtivvelt
jubileumtocht
Dit jaar voor de 20e keer en......
noteer het maar alvast, zaterdag 10
juni. Waarom zaterdag?. Zondag
11 juni is er zoveel te doen dat dat
vrijwel onmogelijk bleek.
Het wordt een verrassingswandeling
in eigen contreien. Iedereen kan
weer mee. Ook onze gidsen van het
eerste uur gaan mee (Henk - Marjan
en Hub - Marcel enz.). Hoe het verder
gaat krijgen jullie nog van me te
horen (lezen). Als je al, voor dat alles
bekend is, meewil.
Dan kan dat natuurlijk nu al.
Aanmelden kan zoals altijd via
franzen.leo@gmail.com
of bellen 045-5443567.

Renovatie
Thans wordt het pand aan de
Wilhelminastraat 20 gerenoveerd.
Dit zal enkele weken in beslag
nemen. Het kantoor blijft geopend.

V.l.n.r. Ruud
Conraads , Roy
Kisters en Thijs
Zenden.

Het Spelthaenkwartet uit Bocholtz dat het lenteconcert van David mee
opluistert, tijdens een optreden op het Nieuwjaarscocert van Sobornost
in de Simpelveldse parochiekerk. Foto Leo Franzen.

Verder in

waarbij de bestaande maar
uiteraard ook nieuwe relaties, voor
Financieel-, Assurantie-, Hypotheeken Bankadvies terecht kunnen.
De huidige openingstijden
van o.a. de Regiobank zullen
voor het hele kantoor worden
uitgebreid, waardoor de klanten
iedere dag voor hun Bankzaken
maar ook Verzekerings- en
Hypotheekadviezen terecht kunnen.
Hierover volgt nog een nadere
bekendmaking.

Snowboard
kampioen in
Bocholtz

Jarna Mennens (12) dochter van
de bekende Fysiotherapeut Tore
Mennens en echtgenote Cindy, is
momenteel in Zwitserland voor het
NK snowboarden.Verleden week
donderdag 30 maart is ze voor het
2e jaar op rij Nederlands kampioen
geworden op de reuze slalom.

Status
Jarna heeft een NOC*NSF status
en traint het hele jaar hier in
Snowworld Landgraaf.
Tevens gaat ze regelmatig
naar Oostenrijk Italië en zuid
Duitsland voor Internationale
wedstrijden.

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

Jarna Mennens met de beker.

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

AGENDA
Vrijdag 7 April:
Klankvol Sproach
jaarlijkse platt- en dialekoavend
heemkundevereniging De Bongard in OudZumpelveld Irmstraat Aanvang 20.00 uur tot
22.30 uur, zaal open 19.00 uur (zie ook artikel).
III

GOEDE VRIJDAG 14 April:
“ Laachentere de Vastentsiet oes “
in de Harmoniezaal Bocholtz
aanvang om 19 uur.
III

Wegkruisenwandeling Bocholtz
Start 20.00 uur kerk Bocholtz (zie ook artikel).
III
Wegkruisentocht Eys-Nijs- en Wahlwiller

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

Expositie “Black & White”

Start 19.00 uur kerk Eys (zie ook artikel).

Truus Sauren (NoArt) en John van Diepen (Finest
Art Photography), Kunstcollectief Vaals, in
verenigings- lokaal Beemderlaan 8 naast de Lidl.
Van 18-21uur (zie ook artikel).

PAASZATERDAG 15 April:
Paashaas bij WDZ om 10.30 uur zie artikel
Paashaas bij Sportclub 25 om 11.30 uur

Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen

Expositie “Black & White”

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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zie ook artikel

Zaterdag 8 april:
PYURE in Klimboom Simpelveld
Aanvang 20.00 uur (zie ook artikel).
III

Dansshow met een actueel randje
van Lemiers Dance Centre Focus in Obelisk Vaals.
Aanvang 19.30 uur (zie ook artikel).
III

PAASMAANDAG 17 april:
Eiertietsj Concert fanfare St. Cecilia
uit Ubachsberg in Partycenter Le Montagnard
Dirkstraat. Aanvang 15:00 uur (zie ook artikel).

OUD PAPIER

Truus Sauren (NoArt) en John van Diepen (Finest
Art Photography), Kunstcollectief Vaals, in
verenigings- lokaal Beemderlaan 8 naast de Lidl.
Van 12-17 uur (zie ook artikel).

HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.

PALMPASEN zondag 9 April:
Een nieuwe Lente een nieuw geluid

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand:
Donderdag 13 april

concert Simpelvelds Mannenkoor David met
Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen en Spelthaen
kwartet zaal De Toekomst Irmstraat. Aanvang
16.00 uur(zie ook artikel).
III

Gemeentelijk Gulpens-Wittems muziektreffen
Tussen 12.00 en 18.30 uur in gemeenschapshuis
A ge Wienhoes te Partij-Wittem. Organisatie
Harmonie St. Agatha Eys (zie ook artikel).
III

Dansshow met een actueel randje
van Lemiers Dance Centre Focus in Obelisk Vaals.
Aanvang 15.00 uur (zie ook artikel).
III

Expositie “Black & White”
Truus Sauren (NoArt) en John van Diepen (Finest
Art Photography), Kunstcollectief Vaals, in
verenigings- lokaal Beemderlaan 8 naast de Lidl.
Van 12-17 uur (zie ook artikel).
III

Paas-Lentemarkt in Vaals
Bloemenvereniging “Floralia” van 11.00 tot 16.00
uur in Zaal Suisse, Maastrichterlaan 63.

Dinsdag 11 April:
Samen Afghaans eten
Stichting Vrouwengroep Vlinder vanaf 18 uur
Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46
Simpelveld (zie ook artikel).

Woensdag 12 April:
“Zo lang mogelijk eigen baas”.
25e Infoavond Gehandicapten Platform
Simpelveld/Bocholtz, vanaf 19.00 uur Rode Beuk,
Kloosterstraat 57 Simpelveld (zie ook artikel).

Vrijdag vanaf 18 uur gebundeld langs de kant van de weg
plaatsen.

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 18 april:
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 11 april:
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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Gemeentelijk
Gulpens-Wittems Muziektreffen 2017
Dit jaar wordt dit zondag 9 April, tussen 12.00
en 18.30 uur, gehouden in gemeenschapshuis
A ge Wienhoes te Partij-Wittem. 8 korpsen
komen dan in actie. Éen korps ontbreekt
wegens omstandigheden n.l. Harmonie St.
Gertrudis uit Wijlre.

Program

In de voorbije weken hebben de leden kosten noch moeite
gespaard om met hun creatieve handen weer diverse variaties van
bloemstukken en lente-en paasdecoraties in diverse soorten en
maten te maken. Er zijn creaties met kunstbloemen, alsook verse
bloemen verkrijgbaar. Voor elk wat wils, zowel decoraties om liggend
of staand of hangend te gebruiken, welke uw woonomgeving
opfleuren en verfraaien. Laat u verrassen door de artistieke
hoogstandjes en ideeën van de “floristen”. Kom genieten van de
gezellige ambiance en de grote verscheidenheid aan artikelen
welke door de “Floralia” worden tentoongesteld en tegen redelijke
prijzen voor verkoop worden aangeboden. (vergeet niet uw eigen
draagtasje/zakje mee te nemen).

koffie met vlaai
Jurylid Jo Conjaerts.
Foto Kaldenbach Vaals (Pierre
Bosch)

Het schema van de optredens is als volgt:
12.00 – 12.45 uur: Fanfare Kunst en
Vriendschap Wittem o.l.v. Paul Oligschläger;
12.45 - 13.30 uur: Harmonie St. Petrus Gulpen
o.l.v. Harrie Broun;
13.30 - 14.15 uur:Harmonie Excelsior Nijswiller
o.l.v. Henk Haan;
14.15 - 15.00 uur: Harmonie St. Cecilia
Mechelen o.l.v. Ron Daelemans;
15.00 – 15.15 uur - Pauze
15.15 – 16.00 uur: Harmonie Inter Nos Epen
o.l.v. Loek Smeijsters;
16.00 – 16.45 uur: Fanfare Berg en Dal
Slenaken o.l.v. Marcel Jungen;
16.45 - 17.30 uur: Fanfare St. Franciscus
Reijmerstok o.l.v. Marcel Jungen;
En van 17.30 – 18.30 uur tenslotte de
organiserende vereniging Harmonie St.
Agatha Eys o.l.v. Paul Oligschläger.
Als entree rekent de organisatie op een vrije
gave. Iedereen is van harte welkom!

Voor Mergel- & Heuvelland
www.weekbladtroef.nl

i Bôches , Zumpelveld, Ees, Nieswiller, Wilder, Gen berg, Vols, Lemieёsj en Viele

Palmzondag 9 April a.s. houdt de Bloemenvereniging “Floralia” haar
jaarlijkse Paas-Lentemarkt in Zaal Suisse, Maastrichterlaan 63 van
11.00 tot 16.00 uur.

Kosten noch moeite

Organisatie
Deze is dit jaar (bij toerbeurt) toegewezen aan
Harmonie St. Agatha Eys. Jurylid is musicusdirigent Jo Conjaerts uit het Belgische
Hergenrath-Kelmis, destijds bekend als WMCjurylid (en een echte Eeser jong red.). Hij
zal het door de korpsen aangewezen werk/
werken van een mondelinge en schriftelijke
beoordeling voorzien.

Paas-Lentemarkt in Vaals

Staat, zoals gewend, voor u gereed. Interesse gewekt en vindt u
bloemschikken een leuke bezigheid en/of wenst u meer informatie
over de verenigingsactiviteiten, meldt u dan bij een van de
bestuursleden tijdens de markt.Iedereen, jong en oud, is welkom.

W ij vie
ren fe
est

20 jaar in Kerkrade-West

Oplage 13.000 ex

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

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

Maak uw eigen keuze :

Gratis zonnebril bij aankoop van een complete bril.

Email: info@weekbladtroef.nl

Gratis multifocale zonnebril bij aankoop van een complete multifocale bril.

Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,

Gratis glazen bij aankoop van een complete leesbril.

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
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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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Wegkruisenwandeling Bocholtz
Op Goede Vrijdag, 14 April a.s., houdt de
Sectie Wegkruisen van Heemkundevereniging
“De Bongard” voor de 22-ste keer haar
traditioneel geworden Meditatieve
Wegkruisen-wandeling. Deze keer een route
langs veertien wegkruisen in Bocholtz. Bij
elk kruis wordt even gepauzeerd en krijgt
de wandelaar een thema aangereikt ter
overdenking op weg naar het volgende. Start
om 20.00 uur bij de kerk in Bocholtz. Achter
de kerk is voldoende parkeergelegenheid.
Ongeveer 2 uur later is men weer terug op
dezelfde plek.
De wandeling gaat onder alle
weersomstandigheden door. Het is dus

raadzaam voor aangepaste kleding en
schoeisel te zorgen. Iedereen kan mee,
deelname is voor eigen risico.
Foto: Het wegkruis bij Overhuizen aan de
Paumstraat.

waarschijnlijk geplaatst zijn rond 1810 als uiting van geloof,
omdat de Capella Domestica (huiskapel) na inval van de
Fransen (1794) gesloten moest worden. Juup was de laatste
smid op Overhuizen. Rond 1920 is de smidse gesloten en werd
de kapel gebruikt als opslagplaats. Beide kruisen zijn
dus hoogstwaarschijnlijk vervaardigd in de huidige kapel.
Leo Franzen

Wetenswaardig:
Het kruis op de foto werd , samen met
dat op de hoek Overhuizerstraat-Akerweg-Min. Ruysstraat, rond 1900 vervaardigd door Juup Hupperets, de vader van
d’r Schmidte Jeuf (Jozef Hupperets), die
zelf een smederij aan de Dr. Nolensstraat
had. De ijzeren kruisen zijn vervangers van
houten exemplaren die

Binnenlopen
voor een goed
gesprek over

online bankieren
of (starten met)
ondernemen

Donderdag 20 april 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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Gemeente Vaals neemt
nieuwe parkeerautomaten
in gebruik
Vrijdag 31 maart heeft de gemeente Vaals
de eerste parkeerautomaat, aan het von
Clermontplein, in gebruik genomen. In totaal
zijn er 20 nieuwe parkeerautomaten geplaatst,
waarvan 11 op zonne-energie en de andere via
normale stroomvoorzieningen. Eric Ummels,
directeur Operationeel Beleid van de gemeente
Vaals, en Wim Crombach, medewerker
Handhaving, hebben gezamenlijk de eerste
automaat in gebruik genomen.

Combi parkeren
Eerder waren de parkeermogelijkheden in
het zuidelijk deel van Vaals opgesplitst in
vergunninghouders en betaald parkeren,
door de komst van de parkeerautomaten heeft
het combi parkeren zijn intrede gemaakt. Dit
betekent dat nu elke parkeerplek door zowel
vergunninghouders dan wel kortparkeerders
gebruikt mag worden (max. 1,5 uur, waarvan
de eerste 20 min. gratis). Er moet ten alle tijde
een munt ingegooid worden, waarin de eerste
20 min. gratis in verwerkt is. Het tarief is 0,10
ct per 5 min. (€ 1,20 p.uur). Door deze manier
van parkeren zijn de parkeermogelijkheden op
straat vergroot, worden bezoekers van Vaals
gefaciliteerd en krijgen de winkeliers een boost,
omdat het makkelijker is om even snel een
boodschap te doen.

Operationeel

Wegkruisentocht
Eys-Nijs- en Wahlwiller
Deze vindt ook dit jaar weer op
Goede Vrijdag 14 April plaats.
Start is om 19.00 uur vanuit de kerk in Eys; bij elk
van de 14 wegkruisen is er een korte overweging.
In café A g’n Baag in Nijswiller wordt er een korte
pauze gehouden. In de kerk van Nijswiller zal het
Kerkelijk Zangkoor St Cecilia zingen.
Door de Schola Cantorum zal eveneens tijdens de
overweging in de kerk van Wahlwiller gezongen
worden.
De route is als volgt: Start kerk Eys 1 Kruis pastorie Wezelderweg
2 Kruispunt Wezelderweg/Zwarte Brugweg

3 KruisTaandel
4 Kruispunt Hoebigerweg/Kelderweg
5 Kruispunt op de Kamp/Nyswillerpad
6 Kruis Karstraat
7 Kruis voor boerderij Huynen Nyswiller
Pauze in Nijswiller in café a g’n Baag
( ca. 20.15 uur )
8 Kerk Nijswiller
9 Kruis Kolmonderstraat
10 Kruis voor boerderij Lanteern Wahlwiller
11 Kerk Wahlwiller
12 Kruis Botterweck
13 Kruispunt bij eik Karstraat
14 Kerk Eys.
De tocht gaat onder alle weersomstandigheden
door.

Krachtpatsers gezocht voor zakkendragen Eys!
Zondag 11 juni vindt tijdens Eys Viert 500 jaar Schutterij Sint
Sebastianus een bijzonder historisch festival in combinatie met een
schuttersfeest plaats. Het doel is de cultuurhistorie van Eys te laten
herleven. Het zakkendragen is er daar een voornaam voorbeeld
van. Het torsen van een zak van vijftig kilo heeft decennia geleden
voor prachtige wedstrijden en grote spanning geleid.

Opnieuw beleven
Reden om die wedstrijd tijdens het festival in Eys opnieuw te
beleven. Daarvoor zijn sterke mannen – en vrouwen! – gevraagd
die hun kracht en uithoudingsvermogen willen delen met een
enthousiast publiek. Om de wedstrijd goed maar ook verantwoord
te laten verlopen, is Krachtsportvereniging Helios uit Simpelveld bereid gevonden om de begeleiding
voor haar rekening te nemen. Dat geldt op de dag zelf maar dat kan ook gelden als de krachtpatsers hun
conditie en kracht willen trainen. Dat kan volgens de trainingscondities bij Helios plaatsvinden, al naar
gelang beschikbaarheid. Opgave voor deelname of contact voor meer info: 500jaar@eysviert.nl .

Maandag 3 april waren alle automaten operationeel en reguleren de
BOA’s, vanwege de toch wel ingrijpende wijziging, eerst vriendelijk en
waarschuwen waar dat nodig is. Na verloop van tijd zal er ook, waar
nodig, gehandhaafd worden.

Zuidelijk
In het zuidelijke deel van Vaals heeft de gemeente de boetes bij
overtreding van het combi parkeren teruggezet van 99 euro naar 41, 20
euro.

Noordelijk
In het noordelijke deel blijft parkeren voor vergunningshouders en
daardoor ook de landelijk vastgestelde norm van 99 euro van kracht.

Hele dag
Op de parkeerplaatsen ‘t Schanes, bij Aldi, achter de kerk Lindestraat en
Tentstraat ( aan de glasblazerij) kan men de hele dag parkeren tegen
het genoemde tarief, of een dagkaart.

Eric Ummels, directeur Operationeel Beleid van de gemeente Vaals
(links) en Wim Crombach, medewerker Handhaving ontsluiten de
eerste parkeerautomaat.
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“Zo lang mogelijk eigen baas”.

u meer weten, komt u dan naar de Rode Beuk. Anita van Meijel gaat u
invoeren in de kunst van gezonde voeding.

Deze keer is het heel bijzonder.
Het is de 25e Infoavond van het Gehandicapten Platform Simpelveld/
Bocholtz, woensdag 12 april vanaf 19.00 uur in de Rode Beuk, Kloosterstraat
57 in Simpelveld.
Waarover gaat het ? Twee onderwerpen die dicht bij het gewone leven staan:
VOEDING en TESTAMENT.
Voeding speelt een grote rol in ons leven.
De schijf van 5 is een belangrijke houvast.
Vooral als de leeftijd vordert wordt gezonde voeding steeds belangrijker. Er
zijn veel fabels over wat onze gezondheid wel of niet ten goede komt. Wilt

Testament:
Ieder mens heeft iets door te geven. De een meer, de ander minder.
Het is dus van belang te weten hoe de besteding van geld, goederen en
andere zaken vastgelegd kan worden. Stelt u zichzelf een paar vragen,
bijvoorbeeld: Heeft u een standaard testament van voor 2003?
Heeft u een tweetrapstestament? Zonder testament??? Hoe vaak hebt u
gehoord of zelfs meegemaakt dat ruzies met familie of vrienden het gevolg
ervan waren? Kan die ellende voorkomen worden? Daarvoor is er een oudnotaris en wel Mr. Roel Luijten, die een meester is in het duidelijk uitleggen
van de mogelijkheden en gevaren van een testament.
Het programma ziet er als volgt uit: Na de opening het thema voeding door
Anita van Meijel
Om 20 uur pauze (Koffie/ thee gratis met dank aan de dames van de
SWOBS) en dan mr. Roel Luyten over het testament.
Voor vervoer naar en van de Rode Beuk staan busjes van Taxi van Meurs
gratis voor u klaar. Meldt u zich wel op tijd aan bij d’r Durpswinkel, uiterlijk
maandag 10 april. (045-5442877). Mocht u achteraf verhinderd zijn om
gebruik te maken van het vervoer, dan graag tijdig afmelden bij Taxi van
Meurs. (045- 5442776).

‘Wereldprimeur’ fanfare St. Cecilia
Ubachsberg
Eiertietsj Concert op paasmaandag

Wist u, dat ‘eiertietsje’ een typisch Limburgse traditie is? In andere streken van
Nederland worden tijdens de Pasen wel eieren van dijken gerold of wordt
er mee ver-gegooid, maar het tegen elkaar knotsen van kippenembryo’s
is landelijk alleen in onze contreien folklore. Nog zeldzamer is trouwens
eiertietsje op het ritme van blaasmuziek en - voorzover bekend - introduceert
fanfare St. Cecilia uit Ubachsberg er op 17 april een heuse primeur van: het
eerste ‘Eiertietsj Concert’ ter wereld. Op paasmaandag, in Partycenter Le
Montagnard aan de Dirkstraat in Ubachsberg. Aanvang 15:00 uur.

Niet bekend
Wat de spelregels zijn voor deze bijzondere vorm van het lokale gebruik is
nog niet bekend. Aandachtig luisteren naar de mooie muziek zal er beslist
deel van uitmaken en er zullen bovendien geen gebutste eieren in de bekers
van bastuba’s gegooid mogen worden. Duidelijk is wel, dat de fanfare het
publiek zal trakteren op een prachtig programma en op hardgekookte,
felgekleurde eieren. Wellicht een prettig alternatief voor de obligate
meubelboulevard op Paasmaandag?
Entree vrije gave. Meer info op www.fanfareubachsberg.nl .
*** eiertietsje***

PYURE speelt “
Leonard Cohen & Eva
Cassidy” in Simpelveld

De mooiste Leonard Cohen & Eva Cassidy songs
worden zaterdag 8 april in Theater De Klimboom
uitgevoerd door Jos van Rens en Marieke
van der Leijé met hun eigen luisterrijke pure
arrangementen. Marieke en Jos herkennen zich
muzikaal in Leonard Cohen’s en Eva Cassidy’s
stijlen. Puur en authentiek, vandaar; PYURE.
U kunt komen genieten, aanvang van de
voorstelling is 20.00 uur Reserveren kan via
info@puurweijersenweijers.nl
of via 06-55.95.45.25
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Klankvol Sproach

Onder deze titel organiseert de
Heemkundevereniging De Bongard haar jaarlijkse
platt- en dialekoavend nu vrijdag 7 april in
Partycentrum Oud-Zumpelveld aan de Irmstraat
in Simpelveld. Aanvang 20.00 uur tot 22.30 uur,
zaal open 19.00 uur. Entree € 5

Eigentijds
Op deze literaire avond zullen voor de
pauze eigentijdse proza en poëzie worden
gepresenteerd. De verschillende dialecten uit de
regio zullen voorbijkomen: John Schoonbrood
uit Simpelveld, Anita Seo-Dornbach uit Heerlen,
Wim Heijmans uit Kerkrade, Richard Wollgarten
uit Aken, Hub Beckers uit Heerlen en Pierre
Schnackers uit Bocholtz.

Dansshow met een actueel randje
Zaterdag 8 april en zondag 9 april vindt er, in de Obelisk te Vaals, een schitterend
dansspektakel plaats. Na de succesvolle editie van november 2014,
is Lemiers Dance Centre Focus nu terug met een nieuwe dansshow. Een vijftigtal danseressen
geven op zaterdagavond 8 april om 19.30 uur en op zondagmiddag om 15.00 uur een twee uur durend
optreden.

Planeet aarde

Tijdens deze show komen dans, beeld en geluid samen. Vanuit de ruimte dalen we neer op deze wereld,
die jammer genoeg niet overal een veilig thuis biedt. Natuurrampen en geweld zijn vaak orde van de
dag. Danseressen van vier jaar tot midden vijftig nemen het publiek mee op deze reis. Centraal staat dat
samenwerken, of in dit geval samen dansen, de wereld een stuk mooier maakt.
Voor meer informatie kijk op www.focuslemiers.nl .

evergreens
Na de pauze brengt Laur Rutten uit Sint Geertruid
eigen repertoire en Limburgse evergreens. .
Deze troubadour van het Limburgse lied heeft al
meerdere Cd’s uitgebracht en zal voor ons zingen
en zichzelf begeleiden op de gitaar.

Applaus voor lerares Ilse Boumans.
Laur Rutten die een eigen optreden verzorgt
op de dialektavond.

Opening Sophianum Gulpen,
na verbouwing
Na een lang traject en
spannende tijden is de
unilocatie Sophianum gerealiseerd. Naast een splinternieuwe multifunctionele
hal en 14 nieuwe, goed geoutilleerde onderwijsruimtes zijn er twee
hypermoderne nieuwe werkplekken voor het VMBO en het Technasium
bijgekomen. Bij dit heugelijke feit past een nieuw logo en een nieuwe website.
Nu vrijdag 7 april, vanaf 15.15 uur, worden logo en website gepresenteerd.
Tevens wordt dan het glas geheven op de succesvolle bouwperiode en de
officiële opening.
Door de uitbreiding is het Sophianum klaar voor de toekomst.

BOCHOLTZ
Pagina 7

045-5446388
Nr. 14 6 april 2017

Samen Afghaans eten

Stichting Vrouwengroep Vlinder gaat op dinsdag 11 april vanaf 18 uur een Afghaanse maaltijd
verzorgen in Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.
Deze stichting heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme vrouwen
en kinderen in Afghanistan. Zij proberen dit doel te bereiken door het project “naaiatelier”. Elk
half jaar worden 10 vrouwen opgeleid tot coupeuse en 15 kinderen begeleid als voorbereiding
op de basisschool.
Een groep vrijwilligers gaat nu maandelijks heerlijke Afghaanse gerechten aanbieden aan
iedereen die een steentje wil bijdragen aan dit lovenswaardige doel.
De kosten van de maaltijd bedragen € 12,50 en ze zijn voor iedereen toegankelijk, de opbrengst
is uiteraard voor de kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.
Door deze activiteit laten de vrouwen van deze Stichting ook zien dat ze zeer actief bezig zijn
met integratie en participatie van Afghaanse vrouwen in de Nederlandse samenleving.
U kunt reserveren voor deze bijzondere maaltijden via : b.sediqi@hotmail.com of via 0628.28.98.04.93. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor eventuele nadere informatie.
De Juf met kinderen als voorbereiding op de basisschool.

Expositie
Black & White”
Komend weekend van 7 t/m 9 april exposeren
Truus Sauren (NoArt) en John van Diepen (Finest
Art Photography), beide verbonden aan het
Kunstcollectief Vaals, in het verenigings- lokaal
aan de Beemderlaan 8 (ingang Sneeuwberglaan
naast de Lidl) te Vaals.
essentie
Truus is in haar schilderijen altijd op zoek naar de
essentie van de mens. Zij heeft hierbij een eigen
stijl ontwikkeld waarbij primair kleurgebruik de
boventoon voert, de essentie van de mens te
vatten door weg te laten wat mogelijk is terwijl
de kern in tact blijft.,
John zet zijn foto’s om naar een kunstvorm in
een eigentijdse stijl, waarbij zwart/wit fotografie
de overhand heeft veelal met natuurlijke
belichting. John (fotografeert zijn werken vanuit
een andere invalshoek, waarbij emotie een
belangrijke rol speelt en in zijn foto’s zichtbaar
terug is te zien.
2 kunststromen
die in elkaar overlopen kunt u zien, waarbij beide
kunstenaars met hun uiteenlopende werken tot
een uitdagende en professionele kunstexpositie
zijn gekomen.
Openingstijden
Vrijdag 7 april 18.00 t/m 21.00 uur Opening
Wethouder Paul de Graauw
Zaterdag 8 april 12.00 t/m 17.00 uur.
Zondag 9 april 12.00 t/m 17.00 uur.

***Black & White***

Inloopdag
mantelzorgers in April

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert
maandelijks ook een inloopbijeenkomst in
Simpelveld. Deze keer woensdag 12 april van
10-12 uur in de Rode Beuk aan de Kloosterstraat.
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen
er onder het genot van een kopje koffie hun
verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich
afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks
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een thema gekoppeld. Nu is dat voor deze maand:
Sociale activiteiten in uw gemeente
In iedere gemeente worden er allerhande
activiteiten georganiseerd. Hoe weet je wat en
waar iets wordt georganiseerd en wat bij jou
past? Waar heb je behoefte aan? Maar ook welke
belemmeringen ondervind je om deel te nemen
aan een activiteit. Samen gaan we hierover in
gesprek. Een medewerker vanuit het welzijnswerk
of de gemeente zal iets vertellen over de
activiteiten die er zijn.

BOCHOLTZ-SIMPELVELD
Collecte Amnesty
Deze bracht in de hele gemeente de mooie som
van € 1334,94 op, waarvoor Amnesty heel veel
dank verschuldigt is aan de goede gevers.

vragen
Nadat het thema besproken is, kunnen algemene
vragen met betrekking tot mantelzorg gesteld
worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor
een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een
verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee
zijn gratis.

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

Heeft u al
eens kennis
gemaakt
met ons
aanschuifmenu??
woensdag
12-4:
Woensdag
29-3:
Woensdag
15-3
Voorgerecht:
Minestronesoep-broodvoorgerecht:
ceasar salade
Voorgerecht: kleine
Kippensoep-brood
kruidenboter
kruidenboter
Hoofdgerecht:
- salade
Hoofdgerecht: kippenpasteitje
KibbelingHoofdgerecht: Friet-dönervlees
aardappelkroketjes-sausDessert:
aardbeien
bavarois
kip-salade-saus
salade
Dessert:
Aardbeien mousse
Dessert:
woensdag
19-4:Vanille mousse
Woensdag5-4:
22-3:
Voorgerecht:
kippensoep-broodWoensdag
Voorgerecht:
Groentensoep
kruidenboter
Voorgerecht: Uiensoep-broodbrood-kruidenboter
Hoofdgerecht: schnitzel(150gr)kruidenboter
Hoofdgerecht:Zuurvlees-friet-saladeKipschnitzel-friet
Hoofdgerecht:
friet-salade-saus
saus-salade
appelmoes
dessert:
mini dame blanche
Dessert:
Chocolade
bavarois
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
Nr. 14 6 april 2017

Programma
Feestweekeinde
De Bocholtzer Badmintonclub BBC’77 viert haar
40 jarig jubileum op grootse wijze tijdens het
feestweekeinde van 23 juni tot en met 26 juni
in het feestpaviljoen op de Bocholtzerheide.
Om u reeds nu in de gelegenheid te stellen dit
weekeinde te reserveren in uw agenda willen
wij u nu al in grote lijnen informeren over het
programma.

Vrijdag 23 juni:
10.00 uur traditionele seniorenmorgen.
Alle senioren worden ontvangen met live
muziek en worden getrakteerd op koffie met
vla. Aansluitend wordt hen een gevarieerd
programma aangeboden.
20.00 uur: Q-music party,
een vet knalfeest met de bekende Q-dj’s.

Zaterdag 24 juni:
11.00 uur: Kinderdag, waar de jongsten
uitgebreid aan hun trekken komen met allerlei
spellen. Ook is er een badmintonpresentatie.
20.00 uur: Avondvullend programma
met de Midnight Ladies. Deze geweldige
live band bestaande uit 6 vrouwen met
attractieve vrouwenpower en een afwisselend
showprogramma. Ieder showblok wordt
gekenmerkt door passende klederdracht en
levendige performance.

Zondag 25 juni:
9.30 uur: H. Mis, waarna men in feestelijke stoet

richting feest paviljoen gaat.
Vervolgens is er een bruch voor genodigden.
12.30 uur: Interne huldiging van de jubilarissen
14.00 uur: Receptie voor iedereen.
Op zondagmiddag is er een “Groot Brand Bier
Kratten Spektakel”. Hierbij strijden koppels van
18 jaar of ouder om de hoofdprijs van 15 volle
kratten bier, tweede prijs 10 kratten bier en de
derde prijs 5 kratten bier. Ieder koppel moet 5
spellen afwerken, begeleidt door de opzwepende
muziek van DJ Koll.
20.00 uur: Bóchezer Band Clash met o.a. een
showoptreden van de drumband van Fanfare
St. Cecilia Bocholtz (Ned. kampioen 2016), Dirty
Herrie & the Smashing Hornoxes en Sixty 1 Bars.

Maandag 26 juni:
20.00 uur: Afsluiting met Kolsch Platt, Domm en
Dööl, La Bamba lederhouseshow, spetterende
show Tonca samen met Ohne Gewähr, Fabrizio,
en de Feestband Melrose.

Boekpresentatie

Misschien iets voor onze lezers:
Vrijdag 31 maart is in de Burg te Orsbach het boek
gepresenteerd ‘Geschichte von Orsbach und
Lemiers’ geschreven door de auteurs Ingeborg
Lütke en Rosemarie Höhnen.
Dit is het eerste overzichtswerk over de
geschiedenis van ons buurdorp Orsbach.
Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd
is in de geschiedenis van onze regio. Het boek is
uitgevoerd in liggend A4 met zachte kaft en telt
202 pagina’s met talloze foto’s en landkaarten.
Om het u gemakkelijk te maken is dit boek nu
ook verkrijgbaar bij het boekenwinkeltje van
heemkundever. De Bongard p.a. familie Hamers
De Baan 52 Bocholtz. Wilt u zeker zijn dat iemand
thuis is? Bel dan even voordat u komt op
045-5445482.
Het boek kost €25,- Kijk ook eens op de nieuwe
site van de vereniging www.DeBongard.nl

BOCHOLTZ:
Blijf vitaal
en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 18 April start deze succesvolle
maandelijkse wandeltocht weer, georganiseerd
door de SWOBS. Vertrokken wordt om 13,30
uur vanaf dienstencentrum Op de Boor aan de
Wilhelminastraat, waar deze ook gezamenlijk
afgesloten wordt. Ger Vliegen heeft de ongeveer
2 uur durende wandeling rondom Bocholtz
wederom uitgezet en deze gaat onder alle
omstandigheden door. Ger houdt rekening met
het tempo, zodat iedereen op een aangename
manier mee kan wandelen. Deelname is kosteloos.

Onze hypotheekadviseurs Belinda, John,
Marlie en Roger

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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10e Buitenspeeldag Jantje Beton en Nickelodeon
Het aftellen naar de Buitenspeeldag op woensdag 14 juni is begonnen.
Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op mee
te helpen om van Nederland één grote speelplek te maken en de activiteit in
de landkaart aan te melden. Zodat 100.000 kinderen tijdens deze 10e editie
onbezorgd kunnen spelen.

Grootste buitenspeelactie van Nederland
Buitenspelen is allesbehalve saai of onveilig. In heel Nederland worden straten
afgesloten en plekken omgetoverd tot speelplek. Jantje Beton en Nickelodeon roepen gemeenten,
ouders en verzorgers, speeltuinen, scholen, jeugdclubs, belangenorganisaties en het verenigingsleven
op te helpen om van Nederland één grote speelplek te maken. Dat kan, door bij voorkeur samen met
kinderen, een leuke activiteit te bedenken en deze aan te melden op de landkaart:
www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag .

niet vanzelfsprekend
Tijdens de Buitenspeeldag kunnen
kinderen ervaren hoe leuk het is om
buiten met buurtgenootjes lol te hebben.
Buitenspelen is tegenwoordig niet meer
zo vanzelfsprekend. 1 Op de 5 kinderen
speelt niet of slechts één keer per week
vrij buiten, dat is behoorlijk alarmerend.
Daarom organiseren Jantje Beton en
Nickelodeon dit. Men wil kinderen massaal
laten ervaren hoe leuk het is om de wereld
buiten te ontdekken. Buiten is ook dé
plek voor hen om hun batterij op te laden
Voorbeeld van een activiteit.
of juist te ontladen. En dat is niet alleen leuk, maar ook erg noodzakelijk. Bovendien is buitenspelen
essentieel voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs het best.
Iets dat in de huidige, prestatiegerichte maatschappij niet genoeg onder de aandacht gebracht kan
worden.

Aanmelden
Of het nu om een activiteit voor een straat, een school of een hele buurt gaat. Iedere activiteit
is welkom. Surf voor meer informatie over aanmelden, organisatie- en promotietips naar www.
jantjebeton.nl/buitenspeeldag . Alle aangemelde activiteiten komen op de plattegrond te staan,
zodat kinderen kunnen zien waar er wat te doen is.

Nieuwe hoofdtrainer Rood Groen LVC’01
Rood Groen LVC’01 heeft met ingang van het
seizoen 2017-2018 Jeremy van Wissen aangesteld
als nieuwe hoofdtrainer. De 29-jarige Jeremy is
momenteel nog bezig aan zijn derde seizoen
als trainer van het tweede elftal van RKVVM uit
Margraten, dat uitkomt in de reserve 2e Klasse.
Behoudens een half jaar het eerste elftal van RKVVM
te hebben getraind, zal Rood Groen LVC’01 zijn
eerste klus worden als hoofdtrainer.
In het dagelijks leven werkt Jeremy als
docent lichamelijke opvoeding aan het SintMaartenscollege in Maastricht en is Talentcoach
bij de KNVB. Ondanks zijn jonge leeftijd brengt
Jeremy veel ervaring mee als trainer. Naast zijn
werkzaamheden bij de KNVB en de senioren van
RKVVM is hij ook zeer succesvol geweest als hoofd
van de jeugdafdelingen van SC Jekerdal en RKVVM.
Het technisch kader van Rood Groen LVC’01 is ervan
overtuigd een trainer te hebben vastgelegd die
met de jonge en talentvolle selectie de volgende
stap kan zetten. Jeremy past dan ook door zijn
meer jonge spelers de gelegenheid te geven door
werkwijze, passie en motivatie perfect binnen de
voetbaltechnische visie van de vereniging. Met dit te kunnen groeien tot dragende senior spelers.
Foto: Jeremy van Wissen nieuwe Hoofdtrainer.
beleid hoopt het bestuur van Rood Groen steeds
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WDZ info
Thuis
Er komen een serie thuiswedstrijden
aan, nl. donderdag 6 april, Paaszaterdag en
Paasmaandag en zondag 23 april. Alleen zondag
9 april speelt het eerste uit tegen Weltania.
Donderdagavond 6 april staat de inhaalwedstrijd
tegen Zwart-Wit ’19 op het programma en in het
Paasweekeinde ontvangen de mannen van Paul
van Putten Kakertse Boys en Haanrade. Zes dagen
later komt het team van SV Schinveld op bezoek.

Veilig sportklimaat
Het komt gelukkig niet geregeld voor, maar
toch dienen we in onze verenigingen altijd een
strikt beleid te voeren aangaande preventie van
ongewenste intimiteiten en grensoverschrijdend
gedrag jegens, zowel jeugd als senioren.
Voorkómen is altijd veel beter dan genezen.
Iedere leider, trainer en begeleider krijgt een
aantal gedragsregels voorgelegd, waaraan hij
of zij zich middels ondertekening conformeert.
Verder vraagt de vereniging een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG). Onlangs hebben
Nicolle Scholl en Ruud Domen zich beschikbaar
gesteld om als vertrouwenspersonen voor de
vereniging op te treden. Natuurlijk is nietiet alle
grensoverschrijdend gedrag uit te bannen, maar is
er wel alles aan gelegen het te voorkomen.

Meidenvoetbal
Voor alle meiden met een voetbalhart, organiseert
WDZ op de woensdagmiddagen 12, 19 en 26
april van 14 tot 15uur gratis en vrijblijvend een
inloopmeidenvoetbaltraining, voor alle meiden
vanaf 7 jaar woonachtig in Bocholtz en omstreken
die het leuk vinden om te voetballen.
Je mag zo vaak en wanneer komen als je wilt.
Bij voorkeur graag aanmelden, zodat de
trainingen optimaal kunnen voorbereid worden.
Inschrijven kan via e-mail
meidenvoetbal@vvwdz.nl .
Dus vind je voetbal leuk en heb je zin in
een middag vol spel en plezier samen met
je vriendinnen, nichtjes, buurmeisjes of
klasgenootjes... kom dan .
Vanaf seizoen 2017- 2018 starten wij met
meidenteams.

Familie- en Vrijwilligersavond
Nu vrijdag 7 april houdt WDZ de jaarlijkse
feestavond voor leden en vrijwilligers. Dit jaar
maakt de activiteitencommissie er een zonnige,
feestelijke avond van in Ibiza style! Hoor je Ibiza,
dan denk je aan zon, zee, strand, maar natuurlijk
ook aan hippies, danceparty´s en heerlijke tapas!
Het clubhuis wordt omgebouwd tot een tot een
danceclub, waar de DJ´s The Basedrummers op de
beats van Ibiza de deelnemers meenemen naar dit
prachtige Spaanse eiland! Uiteraard ontbreken de
tapasgerechtjes niet.

Paashaas
Paaszaterdag 15 april brengt de paashaas een
bezoek. Alle kinderen van de jeugdteams onder
negen en zeven en de bambini zijn welkom. Maar
natuurlijk ook hun broertjes en zusjes, pappa’s
en mamma’s, opa’s en oma’s en alle
andere vriendjes en familieleden.
De kinderen worden om half elf
op het WDZ sportpark verwacht.
Samen gaan ze de eieren zoeken.
Daarna wordt aangeschoven bij
een uitgebreide paaslunch, waarbij
het eiertietsje niet ontbreekt en de
kinderen ontvangen nog een leuke
verrassing.
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“Tse vrug jevruijd”
prima prestatie TOG
De klucht die de Bocholtzer toneelvereniging
onder regie van Max Charlier in de afgelopen
weekeinden liefst 5 keer op de planken zette
en ook al die keren voor een uitverkochte
Harmoniezaal, was niet alleen een prachtige
gelegenheid om de lachspieren volop in
beweging te zetten, maar werd ook zeer
professioneel gebracht, de enkele kleine
versprekingen mochten geen naam hebben
en wat Paul Weelen buiten zijn lof (zeldzaam)
als recentie schreef dat sommige spelers wat
overdreven, kan ik niet beamen.
Maar Weelen moet natuurlijk altijd toch iets te
mekkeren hebben. Ik vond het professioneel
gebracht met een “Bühne” aankleding die er weer
volop mocht zijn. Chapeau. De opmerking van de
mensen die naast me zaten en vroeger veel naar
het streektoneel waren geweest, dat ze zeker niet
onderdeden hiervoor, zegt meer als genoeg.
We zien weer met spanning uit naar een volgende
serie uitvoeringen. Leo Franzen
Heftige scene, als burgemeester André.......Grosjean (Jos Brauers) geologe Jeanette Terheul (Nicole Bröcheler) aan de kraag wil en
tegengehouden door Dolf Phillips (Danny van Gelder) loco burgemeester en aannemer. Boer Zef Hamers (Math. Frijns)
kijkt een beetje verbouwereerd toe. Het ging zo snel, sneller dan het fototoestel kon scherpstellen. Foto Leo Franzen

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 19 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
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 evt. nog verkrijgbaar
via Robert Honings 06-25.29.26.63.
Wacht niet te lang want vol is vol.

Hair Care
& M o re
Dé mobiele kappersdienst
bij u aan huis

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

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen

Te Huur/Te Koop
Pand Bocholtzerweg 24
Te bevragen:
06-51.82.24.17
Pagina
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WK- tafelvoetbal in Hamburg met Limburgse teams
Van 11 tot en met 16 april a.s. Dit evenement
wordt om de 2 jaar georganiseerd. Namens
Nederland wordt er een dames-, heren-, juniorenen een seniorenteam afgevaardigd en dat bestaat
uit allemaal Limburgers.
Bondscoach Henk Habets en alle andere
geselecteerde spelers hebben maandenlang goed
getraind en zodoende zijn de verwachtingen
voor de Nederlandse equipe hooggespannen.

50 landen
Er wordt door meer dan 500 actieve spelers uit 50
verschillende landen gestreden om diverse titels,
zoals enkelspel (single), dubbelspel (double), en
voor de World Cup 2017 met het landenteam.

Multitable

In Hamburg is het een multitable-kampioenschap
(World Cup & World Championships) op diverse
internationale kunstofkasten zoals Roberto
Sport en Garlando uit Italie, Bonzini uit Frankrijk,
Tornado uit Amerika en Leonhart uit Duitsland
(voor tafelvoetballers interessant).
Dit allemaal in tegenstelling tot de houten
Links Jo Franssen uit Ubachsberg en rechts Peter
voetbaltafels waar in Limburg competitie op
Vaessen Stein.De andere 2 zijn Jack Janssen
wordt gespeeld.
en Frenk Kuhtreiber uit Landgraaf.

Paashaas
Zaterdag 15 april brengt de paashaas een
bezoek. Hij wordt om 11:30 uur verwacht op het
complex van Sportclub’25. In afwachting van zijn
komst kunnen de kinderen alvast zoeken naar
de eieren die ongetwijfeld over het hele terrein
verstopt zijn.
Uiteraard heeft de paashaas voor elk kindje een
verassing. Iedereen is welkom

Jordy Slangen test bij MVV
Afgelopen seizoen maakte Jordy Slangen als 2de
jaars B speler de overstap naar de selectie van
Sportclub´25. Deze stap bleek Jordy moeiteloos
aan te kunnen, momenteel is hij dan ook
basisspeler in het goedlopende eerste elftal. Ook
tijdens de wedstrijden van Jong Sportclub´25 is
hij een van de toonaangevende spelers. Tijdens
de laatste wedstrijd hiervan is dit ook niet

onopgemerkt gebleven, MVV bleek namelijk geïnteresseerd in de kwaliteiten
van Jordy. Dit resulteerde in een testwedstrijd bij MVV. De vereniging
feliciteert Jordy met het behalen van deze superprestatie.

Nieuwe tassen JO15 1 en 2
Op zaterdag 18 maart ontvingen de JO15 1 en 2 gloednieuwe voetbaltassen.
Deze tassen werden door een drietal bedrijven gesponsord, waaronder Troef
adverteerder SMK Kaplar. De jeugd straalt uniformiteit uit en is erg gelukkig
met de tassen. Een woord van dank is hier op zijn plaats.

Derby
Komende zondag staat de derby Sportclub’251- SV Simpelveld 1 op
het programma. Sportclub’25 1 is in volle strijd voor de titel in 3A en
SV Simpelveld hoopt op een 3de periodetitel. Alle ingrediënten voor
een spannende derby. Iedereen is dan ook van harte welkom om dit
spektakelstuk op de Bocholtzerheide te komen aanschouwen.
Woonprogramma Grazia
Het moderne lijnenspel van dit woonprogramma springt meteen in het oog.
Het ﬁneer in rustiek eikenhout in de kleur vintage summer grey, is extra dik.
Dit zorgt voor een hoge kwaliteitsuitstraling en een robuust karakter. Alle
kasten en dressoirs zijn voorzien van LED-verlichting.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

1. Highboard Grazia, H140-B125-D42cm voor €1199,- | 2. Bergkast Grazia, H190-B85-D42cm voor
€1099,- | 3. Dressoir Grazia H80-B220-D42cm voor €1199,- | 4. Lowboard Grazia, H60-B170-D42cm voor
€899,- | 5. Salontafel Grazia met draaiende top, uitschuifbaar 80x80cm voor €499,- | 6. Eetkamertafel
Grazia in vaste uitvoering 200x100cm voor €799,- uitschuifbaar 140-200x90cm voor €1099,-
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