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i Bôches- Simpelveld
, Zumpelveld,
Nieswiller,
Wilder,- Ubachsberg
Gen berg, Vols,
Viele
Bocholtz
- EysEes,
- Nijswiller
- Wahlwiller
- VaalsLemieёsj
- Vijlen enenLemiers.
Voorjaarsconcert Cecilia
Meimaand viering
met Alpenklank
Sterre der Zee kapel
In de maand mei wordt van maandag tot en met vrijdag,
elke dag om 19.30 uur de rozenkrans gebeden bij de Kapel Sterre der Zee
aan de Rodeput in Simpelveld.
Maandag 1 mei is de opening met een H. Mis om 19.00 uur.
Afsluiting is dinsdag 30 mei eveneens met een H. Mis om 19:00 uur, beide
opgedragen door Pastoor Pisters. De opening m.m.v. kerkel. Zangkoor
Harmonia en de sluiting met het koor St. Jozef Arbeider van de Huls.
Bij slecht weer wordt de h. Mis verplaats naar de St. Remigiuskerk.
Er is géén rozenkransgebed op donderdag 25 mei ( Hemelvaartsdag ).
Let dus op: Sluiting is niet op woensdag 31 mei maar op dinsdag 30 mei.
Het bestuur van de st. Kapel Sterre der Zee hoopt velen van u bij de
vieringen te mogen begroeten.
Fanfare St. Cecilia Bocholtz tijdens een optreden.
Met hun voorjaarsconcert wil fanfare St. Cecilia Bocholtz en gastvereniging
Mandoline en Gitaar Orkest Alpenklank Lemiers u laten genieten van heerlijke
warme muziekklanken en wel zaterdag 22 april vanaf 20.00 uur
in de Harmoniezaal Bocholtz.
De avond start met een optreden van de fanfare o.l.v. Patrick Spelthaen.
Het wordt zeer gevarieerd. Van een mars naar een ouverture die verhaalt over
Epaminondas (een groot Oud-grieks staatsman).
Daarna een gevoelig en spiritueel werk over de geboorte van Jezus (Magnum
Mysterium) en vervolgens een wervelende sirtaki. Ook ﬁlmmuziek ontbreekt
niet en de fanfare sluit haar gedeelte af met een mars.

Alpenklank

De kapel op de Rodeput in volle glorie.
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Zaterdag 22 april a.s. zijn,
vanaf 20.30 uur, alle vrienden,
bekenden en anderen welkom
in d’r Aowe Kino te Bocholtz. De
avond wordt opgeluisterd door
coverband Uplift, die speciaal voor
deze avond, met een complete
blazerssectie extra power aan dit
jubileum zullen geven.
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Wie en wat
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November 2001: Roda JC speelt
de Europese uitwedstrijd tegen
Bordeaux. Aanwezig zijn een
lees verder op pagina 3

Na de pauze zet Alpenklank uit Lemiers o.l.v. Leoniek Hermans het programma
voort. Met hen gaat het afwisselend door verschillende landen, van ZuidAmerika naar Zweden. Uit het laatste land is er zang van het twaalfjarige talent
Floor Bracher. Daarna naar het Wilde Westen en Australië, waarbij muziek uit
(teken)ﬁlms niet ontbreekt. Daarna gaat de reis naar Italïe en Duitsland. Als
laatste voert Alpenklank iedereen mee naar Caribische sferen. Hier eindigt
tenslotte deze muzikale reis.
De korpsen hopen u met deze warme klanken nog meer het voorjaarsgevoel te
kunnen geven en nodigen u van harte uit voor dit concert. Mis het niet.
Oh ja de entree is alleen maar een Vrije Gave.

Het mandoline en gitaarorkest Alpenklank Lemiers die tijdens het
Voorjaarsconcert van Fanfare St. Cecilia optreden.

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

www.weekbladtroef.nl .

AGENDA

HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg-Vaals
Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.
Huisartsenmaatschap Bocholtz 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg 045-5754747
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere 043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/
3061239
Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100
Buiten genoemde openingstijden kunt u voor
spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht
bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)
IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14 - 15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 045-5440999;
Simpelveld: dinsdag 14 - 15 uur, Gemeentehuis
Markt 1 045- 5440999.
Crisissituaties buiten kantooruren 045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na
afspraak Math Göbbels 045-5442794
of Jozé Leisten 045-5442241.
Publieksopeningstijden politiebureau Vaals,
Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau’s die doorlopend open zijn:
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53 en Heerlen,
Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid 0900 - 8844. Internet:
www.politie.nl .
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Gevraagd:
Nette Hulp
in de huishouding

Vrijdag 21 April:
11 jubilarissen bij Zwart-WIT ’19 Eys

voor 3 uur p. week
Te bevragen via
043-4511925.

Receptie vanaf 19.30 uur in Sportpark Hanzon
(zie ook artikel).

Zaterdag 22 April:
Expeditusmis
door hulpbisschop De Jong in Lemiers
om 18.00 uur in de St. Catharinakerk
(zie ook artikel).

•••••
Voorjaarsconcert Cecilia Bocholtz met
Alpenklank Lemiers
vanaf 20.00 uur de Harmoniezaal Bocholtz
(zie ook artikel).
••••••

Feestavond 15 jaar Roda JC Fans On Tour
Vanaf 20.30 uur in d’r Aowe Kino Bocholtz
(zie ook artikel).
•••••

Southern Voices in De Klimboom Simpelveld

Gezocht:
Fiets met versnelling
en
wie wil mij

accordeonles geven
tegen redelijke vergoeding.
Zelf in bezit van een
piano-accordeon .
Bel met 06-10.43.23.99.

Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur
••••••

Donderdag 27 april:

OUD PAPIER

KONINGSDAG
in de plaatsen waar Troef verschijnt
(zie ook artikelen).

Zondag 30 April:
Die Moselsänger in de Klimboom Simpelveld
vanaf 15 uur (zie ook artikel).

HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 2 mei
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.

••••••

Wandelen met het IVN Vijlen Vaals.
9.30 u vanaf parkeerplaats Schanes Vaals
en rond 10.00 u vanaf Burg Raeren.

Maandag 1 mei:
Opening Meimaand
viering Sterre der Zee kapel
Rodeput Simpelveld
19.00 uur Hl. Mis met past. Pisters en Harmonia
(zie ook artikel).

Woensdag 3mei:
Senioren+ wandeling Simpelveld
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf
dienstencentrum Rode Beuk,

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 25 april:
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.

Dodenherdenking Bocholtz

Donderdag 4 mei worden in Nederland de slachtoﬀers van oorlog, onderdrukking en geweld herdacht.
Om 18.00 uur vindt de herdenking plaats op het kerkhof van Bocholtz. Hier wordt, samen met diaken
Willems en wethouder Wiel Sleijpen, een bloemstuk bij het monument van Joep Peters neergelegd.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. aansluitend aan de plechtigheid is er gelegenheid tot
samenzijn in café Oud Bocholtz tegenover de kerk.

Dodenherdenking Simpelveld

In Simpelveld vindt de herdenking plaats om 19.15 uur met een viering in de St. Remigiuskerk.
Aansluitend hieraan gaan de aanwezigen in optocht naar het Monument aan het Oranjeplein in
Simpelveld. Om 20.00 uur wordt daar, net zoals in het hele land, 2 minuten stilte in acht genomen.
Daarna vindt de kranslegging plaats bij het monument dat in 1948 werd onthuld ter nagedachtenis aan
de oorlogsslachtoﬀers uit Simpelveld.

Nr. 16 20 april 2017

vervolg voorpagina Roda JC
fans on tour

FOTsers, vol overgave en samen met enkele schutterijen, ‘De Slag bij Waterloo’ uit.
Meer info over dit evenement op aowekino.nl

aantal fanatieke Rodafans uit Bocholtz.
Ook de volgende, legendarische , uitwedstrijd
tegen AC Milan, wordt door deze groep
bezocht. Daar ontstond het idee om een
supportersgroep op te richten. De vereniging
kreeg de naam ‘Roda JC Fans On Tour’ en de
aangesloten leden noemden zich vanaf dat
moment de ‘FOTsers’.

De Fotsers
in het PLS
stadion als ze
voor het eerst
hun nieuwe
spandoek
presenteren.

spaarclub
De FOTsers zijn tevens een spaarclub,
met het ultieme spaardoel om daar de
volgende Europese uitwedstrijd van Roda JC
van te betalen. Helaas schittert Roda, sinds de
wedstrijd tegen AC Milan op 28 februari 2002,
op Europees vlak alleen door afwezigheid.
Om toch het genot van de Europese tripjes te
beleven gaan de FOTsers sindsdien elk najaar
op ‘FOTseruitje’. Inmiddels zijn er o.a. al reizen
geweest naar Dublin, Krakau, Keulen en Gent,
waarbij de lokale voetbalclubs en kroegen
bezocht worden. Ondanks de ambitieuze wens
van de nieuwe aandeelhouder van Roda JC,
Korotaev, wordt er binnen de FOTsers wel eens
gekscherend gesproken over het kopen van
een speler of het huren van een skybox in het
stadion.

W ij vie
ren fe
est

niet weg te denken
zijn de FOTsers inmiddels uit het PLS (Parkstad
Limburg Stadion). Je kunt ze vinden (en horen!)
op de vaste (staan) plaats op Z16 of op de
Koempeltribune, waar de afdeling Heerlen e.o.
hun vaste plek heeft. Eén ding staat altijd vast
ongeacht de uitslag; na de wedstrijd wordt er
nagepraat onder het genot van een pilsje in
De Schacht of in stamkroeg d’r Aowe Kino bij
Ramon en Monica Schokker.
gemeenschap
Binnen deze spelen de FOTsers ook regelmatig
een rol, zoals te zien was tijdens het
feestweekend ter ere van het 110-jarig bestaan
van Fanfare St. Cecilia in 2013. Hier voerden de
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i Bôches , Zumpelveld, Ees, Nieswiller, Wilder, Gen berg, Vols, Lemieёsj en Viele

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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Donderdag 27 april
VAALS
De voorbereidingen voor de
viering van de jaarlijkse
koningsdag in Vaals zijn, zoals al een aantal jaren,
onder de bezielende leiding van Heinz Labriaire,
in volle gang. De ouders en kinderen ruimen de
zolders op, zodat de kinderen hun kinderspullen
kunnen verkopen op de jaarlijkse vrijmarkt op
het Prins Willem Alexanderplein. De vrijmarkt
is geopend van 13.00 tot 16.00 uur en wordt
geopend door burgem. Reg van Loo. Kinderen
kunnen deelnemen aan diverse spellen. Een
groot springkussen is natuurlijk aanwezig. De
kinderen kunnen zich gratis laten schminken.
Ijssalon Italia trakteert iedere kind op een heerlijk
Italiaans ijsje.

Look a like
Voor de beste look a like van Koning Willem
Alexander en koningin Maxima zijn er mooie
prijzen. Bij de afsluiting omstreeks 16.00 uur
ontvangt ieder kind een leuke verrassing.
Ouders reserveer dus reeds nu deze datum,
donderdag 27 april van 13.00 tot 16.00 uur
op het prins Willem Alexanderplein in Vaals.
Bij slecht weer vinden de activiteiten plaats in
gemeenschapszaal de Obelisk.

BOCHOLTZ

EYS

Keizerlijke Koningsdag

Vanaf het Kermisplein is er om
13 uur een Fiets-optocht met
aansluitend prijsuitreiking
Vanaf 14 uur de traditionele Vrijmarkt met
Springkussen - Hollandse Kaas dragen - 4 op een
rij - de grote Bibberspiraal en Bierpulschuiven.
Live muziek met DJ Joris en ijsjes van Gio Gelato.
En nog veel meer.

SIMPELVELD

Dit jaar bij het Jeugdcentrum
(bij slecht weer binnen in
de zaal) .
Tijdens de activiteiten wordt de Irmstraat
gedeeltelijk afgezet.
14.00 uur: Start activiteiten met Oud Hollandse
spelen -Schminken - Ballonnenvrouwtje Huifkartocht - Springkussen en Fietsversieren.
De muziek en een disco ronde wordt wordt
verzorgd door DJ Flügel (met prijsjes)
17.00 uur: Optocht door Simpelveld met de door
de jeugd versierde ﬁetsen, waar ook weer prijsjes
voor de mooist versierde aan verbonden zijn.

VIJLEN

9.45 uur: Zingen Wilhelmus en
hijsen van de vlag:
Schoolplein Bs Op de Top, Vijlenberg;
10.00 uur: H. Mis tgv Koningsdag
m.m.v. zangkoor Sint Gregorius.
11.00 uur: Koﬃe met vlaai voor genodigden en
gedecoreerden.
Tussen 13 en 14 kan eenieder starten voor
een Koningswandeling waaraan jong en oud
kan meedoen. Deze is ± 8km met vragen en
opdrachten.
Kinderen kunnen daarbij een prijs winnen.
Deelname is gratis, maar aanmelden is gewenst!
Startlocatie: Café Oad Viele, Vijlenberg.

Gedecoreerden receptie
Koningsdag donderdag 27 September is er
om 10 uur een Hl. Mis in de Simpelveldse St.
Remigiuskerk, waarna een kleine tocht naar
het gemeentehuis. Hier is, na een toespraak
van burgem. Richard de Boer, gelegenheid de
gedecoreerden, die tussen de koningsdag 2016
en deze een kon. Onderscheiding ontvingen, te
feliciteren. Hierna is er tegen 12 uur een muzikale
afsluiting door Simpelvelds Mannenkoor David.

KORTVERMELD
SIMPELVELD:
Senioren+ wandeling

Op Koningsdag krijgt Bocholtz een
Romeins tintje! Dit jaar niet georganisserd door
het Oranjecomité maar de stichting SPQR die ook
het Romeins Festival op 18 en 19 juli organiseert.

Program
Tussen 11 en 17uur kunt u deelnemen aan een
heuse speurtocht langs 3 locaties, waar allerlei
Romeinse activiteiten te beleven zijn.
Startpunt is bij de Romeinse expositie in Op de
Boor, eindpunt is de St. Gillishof.
Wat valt er te beleven?
- een lekkere Romeinse lunch én leuke ﬁlmpjes in
de Auwe Kino
- diverse Romeinse spellen en workshops in de
voormalige bieb
- een spannende quiz, diverse spellen, Romeinse
selﬁe en overheerlijk Romeins toetje of hartige
hap bij de Gillishof

snelheidsduivels
Wil je weten of Romeinen ook al snelheidsduivels
waren zoals Max Verstappen? Welke spelletjes de
kinderen speelden? Hoe je kon zien of iemand
keizer was? Of zij ook al graﬃtti kenden? Wat ze
zoal aten en dronken? Kom dan zeker meedoen
met de verschillende activiteiten en workshops!
Zo kun je een selﬁe maken van jezelf verkleed
als Romein, je eigen lauwerkrans maken, een
heerlijke Romeinse soep, burger of pannenkoek
eten, of échte Romeinse graﬃtti tekenen op de
ramen van de oude bieb!

Vrijmarkt
Vanaf 13uur kunnen kinderen hun spulletjes
aanbieden op de vrijmarkt in de Wilhelminastraat
bij de voormalige. Opbouwen vanaf 12uur. Er
worden een aantal marktkramen beschikbaar
gesteld. Aanmelden verplicht t/m. Maandag 24
april via de mail stichtingspqr@outlook.com.

Romeinse optocht
Om 17.30 vertrekt een optocht door Bocholtz
met door de kinderen én volwassenen gemaakte
lauwerkransen, de mooiste kransen winnen een
leuk prijsje!
De activiteiten zijn voor alle leeftijden
toegankelijk. Flyers met het precieze programma
worden nog verspreid op de basisschool en
digitaal via Gemeente Simpelveld.

Elke 1e woensdag van
de maand.
Woensdag 3 mei is er weer een.
Deelnemen kan iedereen die
graag wil wandelen, maar
dan met aangepast tempo en
tijdsduur (± 1 uur)
Vertrokken wordt om 09.45 uur
vanaf dienstencentrum Rode
Beuk
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Keizer Ceasar met kroon.
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Expeditusmis in Lemiers
De jaarlijkse H.Mis ter ere van de Heilige Expeditus vindt dit jaar plaats op
zaterdag 22 april om 18.00 uur. Deze wordt opgedragen door Mgr De Jong,
hulpbisschop van Roermond. Voor de muzikale opluistering zorgen het
Mandolineorkest Alpenklank en mannenkoor CCK.

Uitleg
De Kerkelijke Erewacht St Expeditus is een van de oudere verenigingen van
Lemiers en in vele opzichten een opmerkelijke. Het dragen van “symbolische”
wapens, lansen en sabels, doet vermoeden dat de Erewacht een soort
schutterij is zoals deze nog op talloze plaatsen bestaan. Hoofddoel van de
Erewacht is echter het in stand houden van de processie en andere kerkelijke
feesten.

100 jaar
Gaat deze Expeditusverering in
Lemiers terug. Het houten beeld
in de kerk is een geschenk van
Akense pelgrims aan de Catharina
kerk, geschonken op 24 mei 1903,
kort nadat de kerk gebouwd werd.
Bij het 25 jarige “Stiftungsfest”, in
1927, waren meer dan 500 Akense
pelgrims aanwezig.
Weinig bekend is er over het leven
en martelaarschap van St. Expeditus.
Hij was oﬃcier in het Romeinse leger
in de begintijd van het Christendom.
Het (semi)militaire karakter van
de Erewacht sluit goed aan bij de
achtergrond van St Expeditus als
Romeins legionair.
De heilige Expeditus met
kruis en zwaard

Enige
Lemiers is de enige bedevaartplaats in Nederland waar de verering van
St Expeditus plaatsvindt. Expeditus werd de beschermheilige van studenten
en in het algemeen voor mensen die een examen moeten doen.

Solistenconcours jeugd Vaals-Vijlen

21 jonge muzikanten namen zondagmiddag 2 april deel aan het door de
Stichting Muziekonderwijs Vaals in samenwerking met de Jeugdcommissie
van de Kon Harmonie St. Cecilia Vaals georganiseerde solistenconcours, 19
leerlingen van de harmonie en 2 van harmonie St. Martinus Vijlen. Men trad
in een goed bezochte Kopermolen aan in diverse divisies: leerlingen in het
eerste jaar van hun opleiding, leerlingen in voorbereiding voor het diploma
Hafa A, leerlingen in het bezit van het diploma Hafa A en die in het bezit van
het diploma Hafa B. De akoestiek van de Kopermolen maakte musiceren en
luisteren nog aangenamer.

Dankbetuiging
Het was indrukwekkend en hartverwarmend
hoeveel mensen afscheid hebben genomen
van onze zo onverwachts overleden vader,
schoonvader, opa en overgrootvader
KLAUS
WOLFGANG
LITAROWITSCH
Wat mooi dat zoveel
mensen in Bocholtz
hem kenden.

Ook u allen hartelijk dank voor de vele
kaarten en aardige woorden die wij mochten
ontvangen, een mooie troost.
Zijn woning in de Beatrixstraat staat nu leeg,
we zullen Klaus erg missen.
Kinderen en kleinkinderen

Wandelen met het IVN
Vijlen Vaals.
Op zondag 30 april een dagwandeling in en rond Raeren met twee lussen.
Vanaf Burg Raeren / Pottenbakker museum een van 6 km langs het oude
station van de Vennbahn en de tweede lus van 8 km via Marienthal en
huize Brandenburg. We vertrekken/carpoolen 9.30 u vanaf parkeerplaats
Schanes Vaals en rond 10.00 u vanaf Burg Raeren.
Info bij T. Deckers telnr. 06-40617516

beoordeling
gebeurde voor leerlingen, op klarinet, op saxofoon, op trompet en 1 op
slagwerk, door jurylid muziekdocent- dirigent Noël Speetjens, met in het
rapport naast de goed beoordeelde facetten ook de onderdelen die nog
verdere aandacht behoeven.

score
Alle leerlingen scoorden 8 of hoger. De oprichting van een eigen
muziekopleiding door de samenwerkende Vaalser harmonieën en
Mandoline- en Gitaar-orkest Alpenklank, met instemming en medewerking
van de gemeente Vaals, blijkt nu al een goede zet. Het project “Music Kids” op
de basisscholen begint ook zijn vruchten af te werpen.

De prijswinnaars
Introductie-divisie: Yara Dassen (trompet)
- 5e divisie Noa Didden (trompet) - 4e
divisie Nikki Krul (saxofoon) - 3e divisie
Jorn Leuchter (slagwerk).
De wisselbeker voor de leerling, die de
afgelopen periode het meest positief
opviel, was deze keer voor Anton Starke.

Kisters Financiële Diensten en Regiobank Bocholtz
medio mei gevestigd als

Kisters adviesgroep
op de Wilhelminastraat 20 in Bocholtz

Jury en Muziekdocent
Noël Speetjens.

Pagina 5

uw vertrouwde partner voor

Financieel-, Assurantie-, Hypotheek- en Bankadvies.
Nr. 16 20 april 2017

Ingezonden

(Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud
en strekking en kan artikelen die te lang zijn,
na overleg, inkorten. Ze dienen voorzien te zijn
van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te
worden gepubliceerd, als ze maar bekend zijn
bij de redactie.)

PvdA en CDA Simpelveld/Bocholtz
samen op de bres om onduidelijkheid rapporten TIhange aan de
kaak te stellen
De oppositiefracties PvdA en CDA Simpelveld/
Bocholtz drongen er met behulp van een
motie tijdens de raadsvergadering van 23
maart jl. bij burgemeester en wethouders op
aan om helderheid te scheppen ten aanzien
van de tegenstrijdige rapporten over Tihange.
Het gaat hierbij om rapporten van enerzijds
een gerenommeerd Weens wetenschappelijk
instituut (ISR) die op de gevaren wijst van
de kerncentrale in Tihange en anderzijds het
Nederlandse instituut voor Nucleaire Veiligheid
en Stralingsbescherming (ANVS) die de
bevindingen afzwakt.

Informatievoorziening
Als PvdA en CDA zijn we van mening dat wij als
volksvertegenwoordigers en onze inwoners recht
hebben op adequate informatievoorziening over
de kernreactor en vinden we dat wanneer er
zulke tegenstrijdigheden in wetenschappelijke
rapporten zit, helderheid over het hoe, wat en
waarom daarvan moet worden verschaft. De
motie riep daarom op om de Veiligheidsregio (die
verantwoordelijk is voor rampenbestrijding) uit
te nodigen hier nadere toelichting op te geven
en riep tevens het College op zich te blijven
inspannen om Tihange voortijdig gesloten te
krijgen.
Geen meerderheid
De motie werd slechts gesteund door onze
collega-oppositiepartij Samen 1 en haalde
daarmee helaas geen meerderheid. Desondanks
is het gewenste resultaat toch bereikt: de
toezegging van de burgemeester om onze vraag
op te pakken en uit te voeren ligt er en dat was
voor ons het belangrijkste!
Fracties PvdA en CDA gem. Simpelveld
(namen inzenders bekend)

de verantwoording ligt bij Meander en niet de
Gemeente. Medio dit jaar (2017) zou er meer
(Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud
duidelijkheid komen.
en strekking en kan artikelen die te lang zijn, na
Burgemeester De Boer valt hem bij : “Er is
overleg, inkorten. Ze dienen voorzien te zijn van
inderdaad nog geen concreet plan vanuit
naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te worden Meander. Hij geeft ook aan dat Meander en de
gepubliceerd, als ze maar bekend zijn bij de
Woningstichting Simpelveld semi-overheden zijn
redactie.)
en geen ﬁlantropische instellingen. Tevens geeft de
burgemeester aan dat absoluut geen garantie kan
Zorgcentrum Bocholtz
worden gegeven dat het zorgcentrum een cruciaal
Hieronder een samenvatting van wat Robert
onderdeel van het dorpsontwikkelingsplan
Honings namens de politieke groepering Samen 1 in Bocholtz gaat worden. Als Meander en WSS er niet
de Raadscommissievergadering van dinsdag 11 april uit komen moet er een andere oplossing worden
j.l. te berde bracht.
gevonden voor deze bevolkingsgroep.

Ingezonden - 2

Soapserie

Het lijkt hier een beetje op de soapserie Goede
tijden, slechte tijden. Er wordt gesteld dat het
primaire doel is het realiseren van een zorgcentrum
voor de burgers. Maar wat gebeurt er, de oudere,
bejaarde en dementerende inwoners van Bocholtz
leven al jarenlang in het ongewisse , ze worden
niet geïnformeerd , van transparantie in beleid
geen spoor. Wordt het gebouw gesloopt, blijven
de voorzieningen bestaan , wat is hun toekomst in
deze?

Schrijnend

Waar komt het op neer. De bejaarde en
dementerende inwoners van Bocholtz blijven
in het ongewisse. Men kan geen enkele
garantie geven of toezegging doen dat deze
bevolkingsgroep ook in de toekomst in het
Bocholtze kan blijven wonen.

Robert Honings (Samen 1)
Commentaar redaktie:

is de situatie voor de huidige bewoners van de
Wat werd er overal rondgebazuind.....
aanleunwoningen bij het zorgcentrum, een zwaar
Het hele zorgcentrum zou worden afgebroken en
verouderde verwarmingsketel die regelmatig
vervangen door een aangepast nieuw gebouw,
uitvalt, waardoor de bewoners letterlijk en
inclusief de voormalige Rabobank en.... een loopbrug
ﬁguurlijk in de kou staan, lekkende daken die
over de straat. Wat zien we nu!!!
maar steeds weer geﬂikt worden en nu dreigt
Er worden bijna geen bewoners in het zorgcentrum
men ook nog de gang van de aanleunwoningen
meer opgenomen,
naar de voorkant van het gebouw te gaan sluiten.
de aanleunwoningen kennen veel leegstand
De mensen moeten dan via de Persoonstraat
en de Rabobank....... die staat te koop.
helemaal omlopen. Door de grote leegstand is er
In Simpelveld staat er rondom de kerk van alles
ook een groter gevaar voor criminaliteit ,vernieling
te gebeuren. (Horecaplein en samen met IBA een
en kraak. Tevens moet er bij calamiteiten hulp uit
verbinding met het complex van de ZLSM).
Kerkrade komen en de innerlijke verzorging van
Trek zelf uw conclusie.
eten en drinken wordt ook al niet meer centraal
geregeld. Er wordt
zodoende toch wel een
heel groot beroep op de
zelfredzaamheid van deze
bevolkingsgroep gedaan.
oproep
aan het College; “pak
het initiatief en neem
contact op met Meander
en maak een einde aan
deze ongewisheid van
U kunt terecht voor:
onze hulpbehoevende
inwoners en kom niet
• volledige gebitsprothese
weer met nieuwe
smoesjes over boekwaarde
verzorgingshuis en van
• volledige gebitsprothese
toepassing zijnde weten regelgeving. Wie wil
op implantaten
er momenteel nog oud
worden in onze Gemeente !?
• reparaties en passend maken

Reactie wethouder
W. Schleypen en
Burgemeester
R. de Boer :
Eerstgenoemde ontkende
dat de Gemeente geen
initiatief heeft genomen
aangezien ze op 22 maart
j.l. weer een gesprek
hadden met Meander
en Woningstichting
Simpelveld. Daar is een
visie besproken, maar
geen concrete voorstellen
gedaan. Voor wat
betreft de problemen
aldaar geeft hij aan dat
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Line-up Eys Viert
compleet

e De organisatie van Eys Viert 500 jaar Schutterij maakte al
eerder bekend dat grote namen als

Höhner, Memphis Maniacs, Mental Theo
en Wir sind Spitze
in juni naar Eys zullen komen.
Met het binnenhalen van het twaalfjarige Eyser talent

‘Mad Stan’ is het programma nu compleet!
500 jaar
Op 8, 9, 10 en 11 juni viert de schutterij haar 500 jarig jubileumfeest en om deze unieke mijlpaal te
vieren is een bijzondere line-up samengesteld.
Zo staan op vrijdag 9 juni de Memphis Maniacs, ook wel bekend als de koningen van de mash-up, staan
klaar om tijdens het komend festivalseizoen Eys te komen verrassen met nieuw materiaal zoals we dat
alleen van hen kunnen verwachten: herkenbare maar onvoorstelbare live gespeelde hitmixen met een
hoog feestgehalte!
Daarnaast ook de internationaal bekende dj Mental Theo, die in de jaren ’90 doorbrak met zijn hit
Wonderful Days. De dj’s Marvin uit Maastricht en Mad Stan uit Eys, die als twaalfjarige artiest al
internationaal naam en faam heeft, maken het vrijdagprogramma compleet.

Die Moselsänger
op 30 april te gast
Zondagmiddag 30 april kunt u, vanaf 15 uur,
genieten van een prachtig voorjaarsconcert van
Die Moselsänger in De Klimboom. Hun dirigent is
de bekende musicus Leo van Weersch uit
Schin op Geul.
De populaire zanggroep bestaat uit 13 zangers,
allen afkomstig uit het hart van Zuid-Limburg.
Die Moselsänger weten hun vertolkingen heel
krachtig op het talrijke publiek over te brengen.
Ze laten u genieten van ﬁjne vierstemmige
samenzang en gevoelige solo’s, en inmiddels
zijn het graag geziene gasten bij nationale en
internationale evenementen en bij oﬃciële
gelegenheden. Een grenzenloos concert.
Diverse landen en zelfs continenten passeren
de revue. Kom genieten van deze bijzondere
zondagmiddag aan de Dr. Ottenstraat
46 te Simpelveld. Reserveren via info@
puurweijersenweijers.nl of via 06-55.95.45.25.

Höhner
Zaterdag 10 juni is de grote dag van de Höhner! De Kölsche band komt naar Eys met een voor
Nederland unieke twee uur durende XXL-show!.
Wir sind Spitze zorgen die avond met hun polka-house-pop-mixen voor de echte feeststemming
in de tent op sportpark Hanzon!
Voor slecht weer maken we ons dat weekend geen zorgen, want Fabrizio brengt met zijn Italiaanse
sound (en de Roetewisser) de zomerzon in huis.
De tickets zijn nu te koop via www.eysviert.nl en bij de diverse voorverkoopadressen: D’r Winkel Eys,
Friture Hendriks Eys, Café Sport Eys, De Inloopkast Vaals, Ivo’s Sportshop Simpelveld en
Leenen Vastgoed Heerlen.

De Moselsänger in huidige samenstelling.

Kunstig Spektakel
Simpelveld 2017
komt eraan

In het weekend van 27 en 28 mei vindt alweer
de 8e editie van het Kunstig Spektakel plaats
in en rond De Klimboom aan de Dr. Ottenstraat
Zaterdagmiddag 27 mei zijn er in het theater
workshops en uitvoeringen voor de kinderen.
Ook is er op zaterdagavond een uniek concert
plaats vinden voor jong en oud.
Zondag 28 mei kunnen de bezoekers tussen
11.00 uur en 17.00 uur (gratis entree) genieten van
kunst en cultuur. Diverse schilders, beeldhouwers
en musici geven toegankelijke en inspirerende
workshops. Het is dit jaar verder de bedoeling
om bij het toewijzen van de beschikbare
plaatsen zoveel mogelijk lokale kunstenaars een
podium te bieden. Kunstenaars kunnen zich
nog steeds aanmelden via het contactformulier
op www.cultureelsimpelveld.nl of mail info@
cultureelsimpelveld.nl Na aanmelden zal de
organisatie contact opnemen.
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11 jubilarissen bij
Zwart-WIT ’19
Eys
Die worden morgen vrijdag 21 april in het
zonnetje gezet in de kantine op Sportpark
Hanzon. Van 18.30 tot 19.30 uur is er, door
voorzitter Jos Gilissen, een interne huldiging.
Vanaf 19.30 uur heeft iedereen de gelegenheid de
jubilarissen de feliciteren.
Aansluitend is er een gezellige feestavond.
De jubilarissen:

60 jaar:
Jan Bergmans
Begon in 1954 bij de B-jeugd en verkaste in 1956
naar de A. Na zijn militaire dienst pakte Jan de
draad weer op en bleef tot zijn 35ste voetballen.
Daarna was hij nog actief als jeugdleider en –
trainer. Vanaf 1990 tot 2006 was Jan bestuurslid,
waarbij de laatste 9 jaar voorzitter.
Jan is nu Ere-Lid.

Vanaf de B-jeugd was hij regelmatig te vinden
als vervanger op het 3e, 4e en 5e elftal.
Werd in 1983 vaste speler bij de selectie. Een
blessure in 2010 betekende een einde aan de
actieve voetbalcarrière. Was van 1983 tot 1986
jeugdleider. Van 1998 tot en met 1999 leider bij
het eerste en vanaf 2002 vlagger bij het eerste.
Hub heeft een zware tijd meegemaakt onder
trainer René Küpper. Nam mede daardoor
afscheid als steunpilaar voor het 1e team. Maar
gelukkig bleef het bloed voor Zwart-Wit ’19
stromen en keerde hij in 2014 terug als vaste
vlagger bij het 1e en doet inmiddels weer meer
dan alleen vlaggen. In 2015 werd hij Mister
Zwart-Wit.

Als 10-jarig jochie is Martin bij de pupillen
begonnen met voetballen en heeft zo alle
Jeugdelftallen doorlopen. Later werd hij
vaste kracht op het 2e, 3e, 4e en 5e elftal Na
de senioren kwam Martin bij de veteranen
terecht. Is nog steeds actief bij het jeugdvoetbal
betrokken, zo is hij bijvoorbeeld scheids/
grensrechter.

25 jaar

Begon met 10 bij de B. Vanaf zijn vijftiende
speelde hij midvoor bij de A jeugd Met 16
debuteerde hij in het Eerste en was met 17
midvoor van het Eerste. Daarna in de tweede
selectieklasse als rechtsbuiten van het 2e. Lex
nam in 1994 zitting in het bestuur tot 2003. Tot op
heden verricht Lex Odekerken nog altijd hand en
spandiensten en is zondags de “stadionspeaker”
op Sportpark Hanzon.

Thierry Meertens

Peter Starmans
Peter werd in 1956 lid en speelde op B en A.
Bij de senioren was hij actief bij het tweede en
derde elftal. Als hoogtepunt bij de senioren
het kampioenschap in de toenmalige 1e klasse
onderafdeling. Peter bleef nog lang actief in de
veteranen. Bij activiteiten in de kantine kan SV
Zwart-Wit ’19 rekenen op zijn hulp achter de tap.

50 jaar: Jo Senden
Werd in 1966 door meester Jo Philippens
benadert om lid te worden en startte met 7 bij
de pupillen. Met 10 bij de C –jeugd en met zijn
veertiende in A-jeugd. Met 15 kwam hij op het
eerste. Daar kwam op zijn 23e levensjaar, door
een knieblessure, een einde aan. Jo bleef wel
voetballen op de lagere elftallen tot zijn 36e.
Jo was ook lang jeugdleider en trainer en 1 jaar
terreinknecht. Ook al woont Jo al jaren n iet meer
in Eys, blijft hij de club volgen.

40 jaar:

Philip Meertens
Begonnen bij de F-jes en eindigde bij de B,
waarna de overstap naar de senioren.
Met 16 ging hij bij de senioren voetballen.
Inmiddels is het 13 jaar later en heeft hij alle
plaatsen op het 1ste wel gezien, behalve in het
doel.

Chris Budie

Martin Odekerken

Lex Odekerken

senioren heeft hij altijd linksback gestaan.
Tijdens zijn politie opleiding heeft hij besloten
te stoppen met voetballen, daar hij om de
week weekenddienst had en bijna nooit meer
kon trainen. Daardoor heeft hij voor eeuwig de
voetbalschoenen aan de wilgen gehangen.

heeft vanaf de F alle jeugdelftallen doorlopen.
Na de A Thierry, als 17 jarige, ingestroomd
bij de senioren. Helaas heeft ook Thierry
de voetbalschoenen door
een blessure aan de wilgen
gehangen. Na een paar
jaartjes heeft hij het nog eens
geprobeerd. Maar dat was van
korte duur. De blessure kwam
weer terug en op zijn 27e is hij
deﬁnitief gestopt. Doordat hij
nu een fanatieke badmintonner
is, staat hij nog maar sporadisch
als supporter langs het veld.

Begonnen als 6-jarige. De hele jeugd doorlopen
in bijna altijd hetzelfde team en werd hiermee
3 keer kampioen in de reguliere competitie. Als
16-jarige maakte Chris zijn debuut op het eerste.
Sindsdien altijd onderdeel van de selectie. In die
jaren heeft hij op elke positie gespeeld behalve
keeper, maar voornamelijk in voorhoede of
middenveld. De mooiste prestaties zijn meerdere
periodetitels met als hoogtepunt het spelen van
de ﬁnale voor promotie naar de 3e klasse tegen
Scharn, die helaas verloren werd. Nu sinds 2 jaar
spelend bij Hellas, maar nog altijd verbonden aan
Zwart Wit.

John Verpoort,
Zijn voetbal carrière bij ZwartWit begon op het 3e elftal, waar
hij tot op heden voetbalt, met
af en toe een uitstapje naar het
tweede . Sedert 2 jaar helpt
hij de veteranen om het elftal
compleet te krijgen en in 2008
werd hij jeugdleider.

Mathijs Gulpen
Begon met 4,5 bij de jeugd.
Bij de A-jeugd en bij de

Staand v.l.n.r. John Verpoort (25j.), Mathijs Gulpen (25j., Chris Budie
(25j.) en Philip Meertens (25j.)
Zittend v.l.n.r. Jo Senden (50j.), Lex Odekerken (60j., Jan Bergman
(60j.) en Hub Frissen (40j.) . Op de foto ontbreken Thiery Meertens,
Martin Odekerken en Peter Starmans.

Hub Frissen
Hub begon zijn carrière bij SV Smpelveld en
maakte in 1976 de overstap naar Zwart-Wit.

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
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Techniek
Dat hieël get posbusse in en boete ós gemingde
óngertusje zunt weggehoald, is bekend. Noe
ken me zich óch goa aafvroage of ’t egelik nog
relevant is um in ’t weekend inge breef i te
wèrpe. Deet me dat óp d’r vriedig, liegkt d’r breef
bis mondigovvend. Vurdat me da bericht kriet,
lupt ’t adig taege ’t niegste weekend a. Versjtuurd
me inge e-mail, hat me dök al d’rzelfde daag
antwoad of, in ‘t gunstigste geval, is alles al
aafgehandeld. Natuurlik hant durch dat soat
dinger väöl luuj winniger of dök gagee wèrk
mieë. En natuurlik hat inge sjunne handgesjreëve
breef zieng charme en ken inge e-mail zich doa
nit a meëte.

1879, óp gèt verbeëteringe noa, gefabriceerd.
En al die joare inge èchte sjtoomvreëter. En die
gluiet èch, veural in d’r zommer vool dat óp.
Gelukkig zunt die verboa. Doanoa (óngertusje
alwer vunnefendrissig joar geleie) de nui
sjpaarlamp: winniger sjtroomverbroek, meh
volgeduid mit e paar sjadelike sjtoﬀe, woaónger
kwik. Veural wen zoe ing lamp kapot geet,
kómme giftige dampe vreej.

lampe

Wèrk
Van d’r angere kant livvert techniek óch wèrk
óp. Durch d’r Bill Gates is joare geleie ins gezaat,
ich ming mich te herinnere dat dat is geweë
wie heë d’r allerieësjte video uvver internet how
gepresenteerd, dat uvver inkele joare ganse
busje winniger a-geplant mótte weëde. Zieng
utopie woar dat winniger breve óp de pos gunt
en och winniger krante gedrukt mótte weëde. In
’t digitaal tsietperk, wie dat noe geneumd weëd,
zalle wel nog hieël gèt versjuvinge plaatsj goa
vinge. Wen d’r computer nit wuur oetvónge, zow
’t warsjeinlik óch nit meugelik zie geweë um inge
tv van noe zoe plat te fabricere mit e beeldsjerm i
alle dènkbare moate.

Modules
Alles is mit modules i-nee gezatte. Mobiele
telefoons graad zoegód. I princiep is d’r telefoon
van noe i plaatsj van inge computer kómme en
de meugelikhede zunt legio. Dat doadurch hieël
get wèrk d’rbeej is kómme, is dudelik. Wen me
de verhoudinge bekiekt, is óp d’r daag va huuj
egelik mieë wèrkgelaegenheed dan in de tsiet
dat formuliere en reëkeninge nog mit de hand
oetgesjreëve woate. Feit is geweun dat vur inge
e-mail ging beum gekapt mótte weëde en dat
durch winniger logistiek óch winniger oetsjtoeët
is. En dat is beëter vur ’t milieu.

Oetvónge
Warsjeinlik zowwe gaging zonnepanele,
windmöllens en waterkrachtcentrales zie
oetvónge zónder computers. Alles geet wie in
ing soat sjtroomversjnelling huuj-tse-daags.
Eeuwe geleie woate óch dinger oetvónge, meh
da waal in e gans anger tempo.
Zoewie ’t oetziet, ken me alling meh
veróngersjtelle dat alles óp zieng tsiet, óp ’t
richtige momènt weëd of woat oetvónge.
Oetvinge is ee dink, meh ’t mót zich óch bewieze.
Wen me alling al noa de gluilamp kiekt: vanaaf

En da eindelik ing lamp mit alle vurdele die me
zich meh ken bedinke: de LED lamp. Väöl (gód)
lit, winnig sjroomverbroek, geet joare en joare
mit en zunt óngertusje i pries benoa ‘tzelfde wie
twei “geweun” auw lampe. ’t Bètste ken me zich
de werm-witte LED lamp pakke. Sjun gaelig lit dat
oetkunt óp de vrugger gluilamp. Wen me toch de
nostalgie van de TL lamp wilt ha: die is óch in de
modern versie te vinge. D’r LED balk. Techniek van
noe geet dök gód same mit nostalgie va toen en
dat is nit sjleët.

Dialektsjriever
Will Kohnen Lemieësj

Sjlagerkonkoer
2017 Ubachsberg
Met de klanken van de
carnavalssjlagers van vorig
jaar nog vers in het gehoor ,
is men in Ubachsberg al druk bezig met
de voorbereidingen voor het komende
carnavalsseizoen.
Stichting Leedjeskonkoer GenBerg organiseert
dit jaar na het geweldig succes van afgelopen
jaren voor de 8e keer hun Leedjeskonkoer op
Ubachsberg.
Het konkoer vindt dit jaar plaats op zaterdag 25
november 2017.
Bent u inwoner van of geboren in Ubachsberg
en heeft u interesse om deel te nemen aan dit
konkoer, meldt u dan aan voor 15 mei a.s. op 0622.36.37.45 of via
sjlagerkonkoergenberg@online.nl .

Heeft u al
eens kennis
gemaakt
met ons
aanschuifmenu??
Woensdag
Woensdag29-3:
15-3

Woensdag 26 april:
Voorgerecht:
Voorgerecht: Minestronesoep-broodKippensoep-brood
Voorgerecht: kippensoep-broodkruidenboter
kruidenboter
Hoofdgerecht:kruidenboter
KibbelingHoofdgerecht:
Hoofdgerecht: Friet-dönervlees
gehaktbal-rode koolaardappelkroketjes-sausaardappelpuree
kip-salade-saus
salade mousse
Dessert:
chocolade
Dessert:
Aardbeien
mousse
Dessert:
Vanille
mousse

Woensdag
22-3:
Woensdag 35-4:
mei:
Woensdag

Voorgerecht:
Groentensoep
Voorgerecht: groentensoep-broodVoorgerecht:
Uiensoep-broodkruidenboter
brood-kruidenboter
kruidenboter
Hoofdgerecht: Dönervlees
kip-frietHoofdgerecht:
Kipschnitzel-friet
Hoofdgerecht:salade-saus
Zuurvlees-friet-saladesaus-salade
appelmoes
Dessert:
aardbeien
mousse
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

Bus–Reizen Heinz
Met Heinz en Uschi naar Söll (Oostenrijk)
Dit jaar gaan wij 8 dagen, van 19 tot 26 september
en wel naar Hotel Fuchs in Söll am Wilden Kaiser
met dagtochten en een Grill-avond,
een muziekavond en een 4-gangen keuze menu.
Zaterdag 23 september is er Stadtfest en Almabtrieb in Söll.
info-avond
Die is er vrijdag 28 april vanaf 19.30 uur in restaurant Suisse
Maastrichterlaan 63 in Vaals
Voor meer info even bellen op 043-3060464
Bus-Reizen
Heinz
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Toernooi vrijwilligers
gezocht !
De toernooi commissie is wederom op zoek naar vrijwilligers die graag hun
mouwen willen opstropen tijdens de toernooidagen.
Toernooien zijn namelijk de grootste inkomstenbronnen. Echter zonder
vrijwilligers zijn die niet mogelijk. Wij hebben jullie hulp dus heel hard nodig!

Leuk

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

Lijkt het jou leuk om ons te helpen klik dan op onderstaande link en vul het
formulier volledig in, geef duidelijk aan welke taak je graag wilt uitvoeren en op
welke toernooidag, uiteraard kun je ook meerdere toernooidagen aanvinken.
Wij zoeken hulp voor onder andere de onderstaande taken:
- Scheidsrechters - Omroepers - BBQ/Frituren - Kantine - Bonnenverkoop en
Corvee
Je kunt kiezen om de hele dag of in bepaalde dagdelen te helpen. Geef je keuze
duidelijk aan en mocht je tot slot nog vragen hebben, stel ze gerust, wij zullen
ze dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Tijdens de toernooidag(en) die je
helpt ontvang je enkele drank en eetbonnen. Hopelijk kunnen wij weer vele
aanmeldingen ontvangen.
Kijk op www.sportclub25.nl voor het Aanmeldformulier

Devin Quodbach door MVV uitgenodigd voor talentenplan
Devin is speler van de JO9-1 bij Sportclub‘25. In navolging van Jordy Slangen
is MVV ook geïnteresseerd in de kwaliteiten van Devin. Hij stroomt in bij het
talentenplan van MVV en traint hierdoor op de zondagmorgen bij de club in
Maastricht. De vereniging is trots op Devin en wenst hem heel veel succes.

Seizoensafsluiting
Zaterdag 20 mei vindt die plaats. Zowel voor de jeugdafdeling als voor de
seniorenafdeling. Om 13.00 uur wordt gestart met een Zeskamp voor de
jeugd. Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom! Dit duurt tot
ongeveer 16.00 uur. De kids worden verdeeld in teams afhankelijk van het aantal
deelnemers! Toppie is er natuurlijk ook bij.
Aanmelden kan bij ritchkampete@hotmail.com .
Vermeld in de mail je naam en leeftijd.

2e editie
van het Spel zonder Grenzen begint om 18.00 uur. Aanwezig zijn om uiterlijk 17.30.
Er worden tijdens 12 spektakel spellen gestreden om de bokaal. Meer informatie
volgt, de spellen worden de komende weken 1 voor 1 bekend gemaakt.
De 12 spellen worden gevolgd door een groot ﬁnalespel.
Hieraan nemen alleen de teamcaptains deel!
Er wordt gestreden in teams van maximaal 6 personen. Elk team kiest een land
naar keuze, echter wie het eerst komt, die het eerst maalt. Twijfel dus niet lang en
geef je op via ritchkampete@hotmail.com . Vermeld hierin je teamgenoten, je land
en je teamcaptain.

BBQ

Rond 17.00 uur zal hiermee gestart worden, opgeven is niet nodig! Na
aﬂoop van Spel Zonder Grenzen gaat het spektakel in de kantine verder. DJ Flugel luistert het
geheel muzikaal op en de avond heeft als thema
“Eurovisiesongfestival”. Aangezien we al als land
gestreden hebben gaan we in ons clubhuis nog
even verder.
Tijdsplan:
13.00-16.00 uur: zeskamp jeugd.
17.00 uur: BBQ voor iedereen.
18.00 uur: start Spel Zonder Grenzen 2.0
......- 01.00 uur: Feestavond “Eurovisiesongfestival”
in de Sjans
PROGRAMMA
Zaterdag 22 april :
G1: RKSV Minor G1G - Sportclub’25 G1G 14.00u.
Vet: FC Gulpen Vet - Sportclub’25 Vet
17.00u.
JO15-1 Sp’25 JO15-1 - ST I.B.C.’03/RKVCL JO15-1
12.30u.
JO15-2 Gulpen/RKVVM/Sibbe JO15-3 Sportclub’25 JO15-2
13.15u.
JO11: Chevremont JO11-4 - Sp’25 JO11-1 11.00u.
JO9: Rood Groen LVC’01 JO9-1 - Sp’25 JO9-1 10.00u.
JO7: SNC’14 JO7-1/2 - Sp’25 JO7-1/2
10.00u.
Zondag 23 april:
1ste : FC Kerkrade West 1 - Sportclub’25 1 14.30u.
3de: RKSVB 3 - Sportclub’25 3
10.00u.
VR: Sibbe VR1 - Sportclub’25 VR1
10.00u.
lees verder opp pagina 11
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WDZ info
Donderdag 6 april beleefden de
allerkleinste spelers van WDZ een
onvergetelijke avond. Ze waren door Roda
JC uitgenodigd om in het Parkstad Limburg
Stadion mee te lopen in de line up van de spelers
in de eredivisiewedstrijd Roda JC – PEC Zwolle.
In de catacomben werden ze eerst allemaal
goed geïnstrueerd over de het oplopen met de
spelers. Na een foto met de Roda JC mascotte ’t
Koempeltje mochten ze aan de hand van de PEC
Zwolle spelers het veld op en dat maakte diepe
indruk in een goed bezet stadion. Daarna gingen
de kids met begeleiders en ouders de tribune op
om de wedstrijd verder te volgen. Een prachtige
geste van Roda JC naar onze 25 jarige bambini
afdeling. Kijk voor foto’s en ﬁlmpje op de WDZ
site: www.vvwdz.nl .

Darten
Het White Bazar darttoernooi bij WDZ is in de
beslissende fase gekomen. Acht deelnemers
hebben zich geplaatst voor de kwartﬁnales, die
op donderdag 20 en 27 april gehouden worden.
De halve ﬁnales vinden plaats op 4 mei en op 11
mei is de ﬁnale. Vanaf de kwartﬁnale betreden
de matadoren de arena met hun eigen tune en
roept een speaker de scores om. De helft van
de inleggelden komt ten goede aan de actie
van Roger Linden, Forakidssmile, een actie ter
ondersteuning van KIKA. Inmiddels is ook al
een fraai bedrag aan sponsorgelden door de
organisatie opgehaald.

aldaar kon het team van Paul van Putten
geen potten breken en dat willen ze in de
thuiswedstrijd absoluut rechtzetten.
PROGRAMMA
Woensdag 19 april:
JO17-1 WDZ - ZW’19-SVS
19.15u.
JO11-1 WDZ - Scharn
18.30u.
Zaterdag 22 april:
JO19-1 RKASV/Geusselt Sport – WDZ 14.30u.
JO17-1 WDZ - Sporting Heerlen
13.15u.
JO17-2 Sporting Heerlen - WDZ
15.30u.
JO15-1G WDZ - Scharn
11.30u.
JO15-2 Chèvremont - WDZ
13.45u.
JO13-1 Sporting Heerlen 2 - WDZ
11.15u.
JO13-2G WDZ - SNC’14/BMR
11.45u.
JO11-1 FC Kerkrade - West – WDZ
10.30u.
JO11-2G WDZ - RKUVC
10.30u.
JO9-3G Berg’28/Vilt 2G – WDZ
10.45u.
JO7-1 WDZ - VV Hellas
09.00u.
JO7-2 WDZ - VV Hellas
09.00u.
Zondag 23 april:
1e WDZ - Schinveld
14.30u.
3e WDZ - Geertruidse Boys 2
10.30u.
4e Rood Groen LVC’01 3 - WDZ
11.00u.
VR1 WDZ - SVO DVC ‘16
11.00u.

KORTVERMELD

BOCHOLTZ:
Scootmobieltocht

Elke 4e dinsdag van de maand t/m september
Volgende week wordt de spits afgebeten met
een Lentetocht.
Ze zijn bedoeld als een soort wandeling voor
mensen met een handicap, die zich d.m.v. een
scootmobiel moeten voortbewegen. Deze zijn
gratis. Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor”. Rond
17.00 u. is men weer terug. Elke tocht is +/- 20km.
Onderweg een ruime koﬃepauze (consumpties
voor eigen rekening).
Impuls/SWOBS organiseert deze t/m september..
Bij slechte weersomstandigheden gaat de tocht
niet door en wordt een nieuwe datum gekozen.
Zorg voor een goed humeur, scootmobiel in orde
en accu helemaal opgeladen. Verder voldoende
rijvaardigheid om veilig en verantwoord aan zo’n
tocht deel te nemen.
Meer info: Walter Litting 045 – 5443990 en
Henk Ghijsen 045 – 5440575.

Miniveldtoernooi by night
Op zaterdag 10 juni vindt vanaf 17.00 uur op het
Sportpark Neerhagerbos op de Bocholtzerheide
het jaarlijkse WDZ Miniveldtoernooi by night
plaats. Inschrijving is mogelijk in drie categorieën:
Heren prestatief, dames prestatief en recreanten
gemengd. Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro per
team. Inschrijven kan vóór 1 juni 2017 via het
aanmeldformulier op de website van WDZ:
www.vvwdz.nl . Meer info vragen via e-mail:
miniveldtoernooi.wdz@gmail.com .

Jeugdkamp pupillen
De ouders die hun kinderen nog niet hebben
ingeschreven kunnen dit doen bij de jeugdleider
van het kind of direct bij het secretariaat van het
jeugdkamp, Nancy Degens, Rosaliestraat 14. Het
inschrijﬀormulier vindt u op de website van WDZ.

Revanche
Het eerste elftal is komend zondag uit op
revanche voor de pijnlijke nederlaag die in
Schinveld geleden werd. Op het kunstgrasveld

BOCHOLTZ
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Tijdens het genot van een kopje koﬃe en
stukje vlaai nam Jo Scheeren als voorzitter
van KSV Helios de gelegenheid te baat
om zich te revancheren. Hij zag potentiele
mogelijkheden bij de diverse leden van het
College om het gewichthefteam voor het
komende seizoen te versterken. Hij bood
hen daarom een tegoedbon aan om twee
maanden gratis te komen trainen.

Helios
ontvangen door
het College van
Burgemeester en
Wethouders

Naar aanleiding van het behaalde
kampioenschap in de Oberliga ontving KSV
Helios een uitnodiging van het College van
Burgemeester en Wethouders. Op 14 april
jl. werden de gewichtheﬀers, de trainers en
het bestuur van KSV Helios ontvangen in
de raadszaal van het gemeentehuis door

Na een uurtje kwam er een einde aan dit
gezellig samenzijn op het gemeentehuis.
Vanuit de vereniging is deze geste door het
College zeer zeker op prijs gesteld.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker
terug in Bocholtz
Na de ontstane commotie rondom het
vervallen van de standplaats voor het
Bevolkingsonderzoek in Bocholtz, heeft de
fractie BurgerBelangen het College gevraagd
om te onderzoeken of de parkeerplaats v.d
sporthal in Bocholtz kan voldoen aan de door
Bevolkingsonderzoek Zuid gestelde eisen.
Na enkele noodzakelijke aanpassingen in de
meterkast van de sporthal zal de parkeerplaats
van de sporthal de nieuwe standplaats voor de
unit van Bevolkingsonderzoek Zuid voor de kern
Bocholtz worden.

burgemeester Richard de Boer en
wethouders Wiel Schleijpen en Hub
Houdinius.
In een ongedwongen sfeer bood
de burgemeester namens het
hele College de felicitaties aan het
kampioensteam en de vereniging
aan. Hij had lovende woorden voor
de gewichtheﬀers en hun trainers en
memoreerde en passant ook nog eens
aan het feit dat Simpelveld door
de prestaties van het team weer
eens op de kaart is gezet. Hij
doelde daarbij m.n. op de tekst
in de krant “hoe een klein dorp
sterk kan zijn”.
Namens het College ontving de
vereniging een attentie in een
enveloppe die zeer gewaardeerd
werd.

RIGAS, maatwerk voor iedereen

Dressoir Nocera
vanaf

€ 999,B218xH85xD45
STAP 1
VERSCHILLENDE ELEMENTEN

STAP 4
VERSCHILLENDE ARMLEUNINGEN

STAP 2
VASTE OF VERSTELBARE
STAP 3
RUGLEUNING
VERSCHILLENDE ZITDIEPTEN

STAP 7
DIVERSE POOTJES

STAP 8
DIVERSE EXTRA OPTIES

3-zits bank Rigas
Voor

€ 959,232x84/100hx106cm

STAP 5

- HOOFDSTEUN
- BEDFUNCTIE
- ELECTRISCHE RELAXFUNCTIE
- OPBERGRUIMTE

DIVERSE
STAP 6
ZITCOMFORTS DIVERSE KLEUREN STOF EN LEDER

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

H E E R L E N
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