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Dodenherdenkingen
500e Koningsvogelschieten
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 na de plechtigheid is er gelegenheid een samenzijn
in café Oud Bocholtz tegenover de kerk.

Schutterij Eys
Zondag 7 mei is het weer zover, dan wordt in Eys de koningsvogel
geschoten. De grote bijzonderheid: dat gebeurt in dit jubileumjaar voor de
500e keer! Schutterij St.-Sebastianus Eys haalt generaal Leo Eijkenboom af
en het koningspaar Nicole en Dwayne Leenen. Dan gaat het op weg naar
het schietterrein op het erf van de familie Grooten, Grachtstraat 31.

Burgerkoningschieten

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.

Ook dit jaar wordt weer de burgervogel geschoten. Inschrijven kan
vanaf 14.30u (let op: ID verplicht!). Wie deze vogel afschiet, wordt in het
jubileumjaar de nieuwe burgerkoning(in). Dit is een functie met amper
verplichtingen. De scheidende burgerkoning Danny Seroo ontvangt een
speldje als aandenken, de nieuwe wordt plechtig geïnstalleerd. Deelname
van groepen, zoals die van Schietvereniging Ons Genoegen, die al ettelijke
jaren mee schiet, is iets eerder gepland.

Vaals

Wie wordt jubileumkoning?

Ook in de gemeente Vaals wordt weer een herdenkingsplechtigheid
gehouden.
Om 19.00 uur vindt in de St. Pauluskerk te Vaals de Eucharistieviering ter
herdenking van de gevallenen plaats. Na deze Eucharistieviering begint
tegen 19.45 uur de stille tocht naar het oorlogsmonument op het Von
Clermontplein, waar een cordon van de vrijwillige brandweer Vaals met
brandende fakkels aanwezig is.

Ook u kunt van de partij zijn. En u kunt zelfs mee schieten. Deelname aan
het koningsvogelschieten geldt voor alle volwassen leden van de schutterij
maar ook voor mannen uit Eys of parochie Eys van 16 jaar of ouder.
Het koningschap in het jubileumjaar van het vijfde eeuwfeest is wel heel
bijzonder.
Het brengt de verplichting met zich mee om een zilveren plaat te schenken
en uiteraard om een heel jaar als koning met de schutterij op te trekken.
Het burgerkoningschieten staat daarentegen open voor eenieder boven
de 16 jaar, zowel man als vrouw. Beproef uw geluk of volg uw interesse en
neem eens een kijkje.
U bent van harte welkom.

Simpelveld

Jubileumtocht
Jesjpòòrt en Jesjtivvelt

De 20e tocht op zaterdag 10 juni blijft in de omgeving van Bocholtz en
Simpelveld. Zoals bekend hadden we die ook graag op een zondag gedaan,
maar de 11e is er zoveel te doen in de nabije omgeving dat ik dat maar heb
nagelaten. De mensen die ik gesproken heb waren het daar roerend mee eens
en dus .....
De gidsen van het eerste uur
(Henk - Marjan en Hub - Marcel
Verder in
enz.) Proberen wa allemaal mee
te krijgen. Ik kan inmiddels een
klein tipje van de sluier oplichten
en dat is het begin. We worden
ontvanhen bij Rabo Zuid Limburg
op een plek die ik al uitvoerig in
de boeken heb beschreven (De
Noaveres oftewel Overhuizen)
en we beginnen met een kop
koffie(thee) en een rondleiding,
waarna we op pad gaan. Ik probeer
u ook nu weer dingen te laten zien,
waar u nog nooit geweest bent.
Laat u verrassen. 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.
Nicole en Dwayne Leenen, koningspaar in 2016 van schutterij
Aanmelden kan zoals altijd via
St.-Sebastianus Eys. Nicole moet op 7 mei haar titel verdedigen.
franzen.leo@gmail.com of bellen
Genomen op schuttersfeest Mheer, Foto: Lieske Leunissen
045-5443567.

TROEF

Herdenking
oorlogsslachtoffers
Koninklijke
onderscheidingen
Feestweekend
RKSVB Ubachsberg
Jubilarissen GV
Wilhelmina

3

4

5

6

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

Donderdag 4 mei:

Zondag 14 mei:

Dodenherdenkingen in Bocholtz-Simpelveld en Vaals (zie ook artikel).

9 Communicantjes in Eys
9.45u H. Mis in St. Agathakerk (zie ook artikel).

Dinsdag 16 mei:

VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere 043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/
3061239
Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123

Zaterdag 6 mei:

Blijf vitaal en wandel mee

Achim Roskopf en Linda Klinkers

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

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

Voorjaarswandeling In het Wormdal

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.

in Theater De Klimboom. Aanvang 20 uur
••••••

Meibloesemtocht
vanuit Vijlen met wandelclub JO-NE vanuit
gebouw aan het Hopschet 2. Start tussen 7 en 14
uur (zie ook artikel).

Zondag 7 mei:

Inloopavond fotogroep Noabere Viele
van 19-21 uur Eetcafé “Oud Vijlen” Vijlenberg 147

500e Koningsvogelschieten Schutterij Eys

OUD PAPIER

(zie ook artikel).

HARMONIE ST. AGATHA EYS

•••••••
IVN Bocholtz-Simpelveld en Eys.
Vertrek 9.00 uur markt Simpelveld
(zie ook artikel).
••••••

Meibloesemtocht
vanuit Vijlen met wandelclub JO-NE vanuit
gebouw aan het Hopschet 2.
Start tussen 7 en 14 uur (zie ook artikel).
••••••

Expositie Kloosterbibliotheek Wittem
t/m 5 juni van met als thema “En uit de Aarde
verscheen de Mens” met Luc ten Klooster en
Harrie Sevriens
•••••••

Lente- wandeltocht Ubachsberg
Starttijden: van 7 - 14 uur. Startplaats Le
Montagnard (zie ook artikel).

Elke eerste vrijdag van de maand.
Vrijdag vanaf 18 uur gebundeld langs de
kant van de weg plaatsen.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand
Donderdag 11 mei:
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
Maandag 8 mei:
Amnesty steunt journaliste
met schrijfgroep in Interart Nieuwe Gaasstr.
Simpelveld. Aanvang 19.30 uur (zie ook artikel).
W••••••

Lezing ZijActief Eys
Aanvang 20.00 uur Cafe Sport, Grachtstraat. Zaal
open 19.30 uur (zie ook Kortvermeld).

Woensdag 10 mei:

Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na
afspraak Math Göbbels 045-5442794
of Jozé Leisten 045-5442241.

Herdenking oorlogsslachtoffers Maasbrug

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 .

van 10-12 uur in Rode Beuk Simpelveld
(zie ook artikel).
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Woensdag 17 mei:

Maastricht waarbij Bocholtzenaar Joep Peters.
Aanvang 12 uur (zie ook artikel).
••••••

Inloopdag mantelzorgers

Zaterdag 13 mei:
Jubilarissen G.V.Wilhelmina Bocholtz
(zie ook artikel).

Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 16 mei :
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 9 mei:
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.

Nr. 18 4 mei 2017

Herdenking oorlogsslachtoffers
Zoals wellicht bekend zijn op hoofd van de Maasbrug aan de Wijckse zijde plaquettes aangebracht
ter nagedachtenis aan hen die op 10 mei 1940 bij verdediging van de Maasbrug in Maastricht voor

het vaderland zijn gevallen.
Na plaatsing van de middelste plaquette,
in 2004, door de gemeente is op initiatief
van Martin Herbergs en met steun van
velen twee platen met de namen van de
47 gesneuvelden aangebracht .
Dat vond nu al weer zeven jaar geleden
op 10 mei 2010 plaats .
Sindsdien is jaarlijks op 10 mei een korte
sobere herdenking gehouden en ook dit
jaar weer. Deze begint om 12 uur.
Ook is er dan de onthulling van een
nieuwe plaquette ter vervanging
van het huidige samengestelde
herdenkingsmonument.

Het huidige monument ( als u van
het station afkomt ter rechter zijde).
Ik heb de naam van Bocholtzenaar
Joep Peters wat kleur gegeven,
zodat u kunt zien op welke plek
hij staat
(Leo Franzen).

W ij vie
ren fe
est

IVN Voorjaarswandeling
In het Wormdal

Zondag 7 mei organiseert IVN Bocholtz-Simpelveld
samen met IVN Eys een mooie gevarieerde
dagwandeling in het Duitse grensgebied, omgeving
Rimburg. De beek wordt gevolgt en komen voorbij
een Romeins badhuis, watermolens, kastelen en oude
boerderijen, dit alles in een schitterend landschap.
Vertrek om 9.00 uur op de Markt in Simpelveld.
Carpoolen € 3 p.p. De wandeling start om 9.45 uur op
parkeerplaats P2 bij het recreatiepark Zweibruggen.
Adres: In Der Schley Ubach-Palenberg. Er is een
picknickpauze in het mooie bloemrijke Willy
Dohmenpark, een voormalige groeve met vijvers
en een heuse sculpturentuin. De lengte van de
wandeling is ca 14 km met middagpauze in Rimburg.
Iedereen, ook niet leden zijn van harte welkom op
deze wandeling. Deelname, alsmede het meereizen
(carpoolen) is geheel voor eigen risico.
Inlichtingen: Jan Starmans 045-5443597 of
Henk Ghijsen 045-5440575.
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20 jaar in Kerkrade-West
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Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur
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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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Koninklijke Onderscheidingen
Gemeente
Simpelveld Was van 1999-2011 secretaris Scouting St. Lucia
Hier ontvingen 2 mensen een lintje, beide uit de
kern Simpelveld: Hier reikte burgemeester Richard
de Boer woensdag 26 april tegen 9.45 uur op de
Schiffelderstraat 11 de eerste onderscheiding uit
aan Herman Donlou (60)
Zijn verdiensten:
1981 – 2014 secretaris Joekskapel Doebele Forto
en had daardoor ook zitting in het André Jorissen
Herinneringscomité. Was in1986 betrokken bij
de organisatie van het BCL-treffen (Bond van
Carnavalsverenigingen in Limburg) en mede
verantwoordelijk voor de sponsorwerving en het
verkrijgen van financiële middelen.
Is vanaf 1991secretaris van het Overleg van
Verenigingen in de woonkern Simpelveld (OVS).

en nauw betrokken bij de organisatie van de
jaarlijkse jeugdkampen in de regio of in het nabije
buitenland. Verder heeft hij een belangrijke
rol gespeeld bij de realisatie van een nieuwe
accommodatie. Daarnaast is hij initiatiefnemer
van de Jamboree On The Internet (JOTI-project).
Was 3 jaar (1987 – 1990) secretaris van de
hulpverleningsactie Truck Aid for Africa. In 1994
lid van de werkgroep tot het behoud van de
plaatselijke St. Jozefschool aan de Kloosterstraat
en van 1990 – 1998 lid van het Oudercomité
St. Jozefschool, de latere openbare school
De Klimboom. Tot slot was hij vrijwilliger bij
het opbouwen, inrichten en afbreken van het
feestpaviljoen bij verenigigsjubilea.

Lintjes werden na 27 april 2016 tot heden uitgereikt
aan v.l.n.r. Bernard Starmans uit Bocholtz - Kitty
Vliex-Dohmen en Herman Donlou beide uit
Simpelveld.
Kitty Vliex-Donlou (67).
Hier reikte de burgemeester
wo. 26 april, om half elf, in
de Bulkemstraat 3b, de kon.
Onderscheiding uit.
Haar verdiensten:
Vanaf 1986 bestuurslid IVN en
vanaf 2000 is ze voorzitter van de
Borstkankervereniging, afdeling
Parkstad en contactpersoon
voor de Borstkankervereniging
Nederland (BVN). Daarnaast was
betrokkene voorlichter voor BVN
in Limburg; is ze lid geweest van
de werkgroepen Erfelijkheid en
Uitzaaiingen.
Voor het Toon Hermans Huis
Parkstad (THHP) verzorgt ze
een inloop; ze organiseert

modeshows - verwendagen voor lotgenoten geeft voorlichting aan middelbare scholen over
borstkanker op jonge leeftijd en organiseert
bijeenkomsten voor mensen die door kanker
genoodzaakt zijn pruiken te dragen. Tenslotte
onderhoudt ze contacten met de afdeling
mammacare in het Zuyderland Ziekenhuis.

Gemeente Vaals
Hier ontvingen 5 mensen een lintje:

Liesje Brauers- Voncken (71)
kreeg dit dinsdag 25 April toen burgem.
Reg van Loo haar dat in het ver. Lokaal van
tuinbouwvereniging Floralia in de Auw Sjoeël
aan de Lindenstraat dat haar opspelde, o.a. op
basis van haar vrijwillige activiteiten t.b.v. de
Tuinbouwvereniging Ondanks persoonlijke
tegenslagen staat zij nog altijd klaar om mensen
in haar omgeving daar waar nodig te helpen.
Van “Floralia” was zij 15 jaar secretaris en 20 jaar
voorzitster tot 2016. Haar vrijwilligerswerk voor de
St. Pauluskerk gaat ook niet ongemerkt voorbij.
Elke week weer staan er nieuwe bloemstukken in
de kerk en zorgt zij ervoor dat de kerk op en top
verzorgd wordt. Zij is een stille kracht die voor de
gemeenschap van onschatbare waarde is.
Na de uitreiking toog de burgemeester naar het
zaaltje van restaurant Suisse waar
Jo Olivier (71) zijn onderscheiding
ontving op basis van zijn vrijwillige activiteiten
sinds 1985. Als penningmeester en algemeen
bestuurslid van de Stichting Speeltuinen Wijk
“MoCeNo” c.q. Stichting Speelgelegenheden
Vaals regelt hij gevraagd en ongevraagd alles
wat met de speeltuinen in Vaals te maken
heeft. Samen met de gemeente Vaals kijkt hij
naar de gebruiksmogelijkheden en de kwaliteit
van de toestellen. In de voorbereidingen
op de Speeltuindag vormt hij de link tussen
verschillende verenigingen in de gemeente.
Om 20 uur arriveerde de burgemeester bij de
kopermolen om Marie-José van den
Beuken (72) de versierselen behorend bij het
lidmaatschap van de orde van Oranje Nassau op
te spelden.
Als docente zang en stemvorming was
zij verbonden aan het Conservatorium
Maastricht. Hier maakte zij tevens tal
van jaren op onbezoldigde basis deel
uit van de kwaliteitscommissie en de
deelmedezeggenschapsraden van het
conservatorium en de Hogeschool Zuyd. Sinds
2000 ze in voor Stichting de Kopermolen.
Zij gebruikt haar grote netwerk om elk
jaar weer een gedegen en afwisselend
programma van ca. 35-40 concerten op
te stellen en te organiseren.
Woensdag 26 April om 10 uur kwam de
burgemeester naar Groeneweg 24 in
Vijlen om

Josine Corten-Severijns (49)

te decoreren. Deze is sinds ruim 27 jaar
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op vrijwillige basis actief op diverse
vlakken zoals het koor, de kerk en
jongeren/kinderwerk. Zij is een warm
persoon, die graag met raad en daad
voor haar buurtbewoners klaar staat.
Haar bescheidenheid en discretie zijn
daarbij een deugd. Zij staat bekend als
zorgzaam, gedreven, consciëntieus en
met oog voor detail.
Ook Woensdag 26 April, om 11.30 uur, ontving
Jo Ruijters (70) thuis aan de van Thimusstr.
2 Lemiers zijn onderscheiding. Jo was voorheen
Buitengewoon Opsporingsambtenaar en
parkeerwachter bij de gemeente Vaals en de
gemeente Gulpen, zet(te) zich tal van jaren in als
penningmeester voor diverse verenigingen zoals
de Kegelclub Valencia, Stichting Jeugdbelangen
Lemiers, Mannenkoor CKK ’74 Esch-Lemiers
en Stichting Catharinakapel. Daarnaast vindt
hij ook nog tijd om actief lid te zijn van het
gregoriaanse koor ‘Schola Cantorum’ en het
uitvaartkoor ‘Schola da requiem’. Als vrijwilliger
van de Stichting Evenementencommissie CCK
’74 Esch-Lemiers organiseert hij mede de Kunsten Antiekmarkt. Was eveneens betrokken bij
het derde jubileum van CV De Grensschiebere
Lemiers.

Lente- wandeltocht Ubachsberg
De inmiddels wijd en zijd bekende wandeltocht rond de molen Vrouwenheide op het plateau van
Ubachsberg wordt dit jaar gehouden op zondag 7 mei.
De routes voeren over stille veldwegen, bospaden, verharde en onverharde wegen rondom Ubachsberg,
het hoogst gelegen kerkdorp van Nederland!
Afwisselende tochten waarbij u ongekende vergezichten, wijngaarden, vakwerkboerderijen,
beschermde natuurgebieden, kastelen en andere monumentale gebouwen zult passeren.
Kortom wie wil ervaren wat een rijkdom Zuid-Limburg te bieden heeft, die kan deelnemen.
Afstanden: 5,10,15,20 km. Starttijden: van 7 - 14 uur.
Startplaats: Restaurant en Partycentrum Le Montagnard. Dirkstraat 2. Info: 045-5753338.

Feestweekend RKSVB Ubachsberg
Vrijdag 19 mei huldigt RKSVB 12 jubilarissen. Allemaal mensen die hun sporen bij RKSVB
verdiend hebben en betrokken zijn bij de vereniging. Tijdens een interne vergadering worden ze
gehuldigd waarna ze een receptie aangeboden krijgen. De receptie is vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur en
wordt gehouden in de kantine van RKSVB, gelegen op het sportcomplex “in Gen Anker”.

De jubilarissen
50 jaar lid: Leo Ernes en Huub Kaelen. 40 jaar: Pedro Conjaerts - Emiel Habets - John Keulartz en Hans
Dautzenberg. 25 jaar: Louis Pasmans - Rik van den Kerkhof - Wiel Pakbier - Michiel Franssen - Martijn
Jacobs en Paul Schreurs.
Na de receptie is er een feestavond waarbij iedereen van harte welkom is.
Zaterdag 20 mei sluit RKSVB het seizoen af met een wedstrijd waarbij het elftal ‘Oud Roda JC’ het
opneemt tegen het eerste van RKSVB. De wedstrijd begint om 18:00 uur en men kan een gokje
wagen op de uitslag. Daarnaast zijn er activiteiten voor de jeugdleden, het damesteam en de andere
seniorenteams. Na alle sportieve inspanningen zal de avond voortgezet worden in de kantine. Bestuur
en leden van RKSVB verheugen zich erop U te ontmoeten tijdens het feestweekend.

Communicantjes in Eys

Op zondag 14 mei doen 9 leerlingen ( 6 meisjes en 3 jongens) uit groep 4
van basisschool Klavertje Vier in de St. Agatha parochiekerk van Eys hun
Eerste Heilige Communie. Om 9.30 uur verzamelen aan de pastorie, waarna
het in optocht naar de kerk gaat, alwaar om 9.45 uur de Communiemis een
aanvang neemt.
De communicantjes:
Jente Bessems
Jesse Hamers
Aukje van Kan
Pim Kankaew
Ivan Kleijnen
Fleur van Loo
Naomi Pelzer
Vince Schmitt
Florence Souren

Piepertweg 12 Eys
Van Cosselaerstr 2 Wittem
Bergstraat 7 Eys
Mr. Dr. Froweinweg 24 Eys
Lodewijk XIV straat 79 Eys
Vinkstraat 6 Eys
Kanariestraat 12 Eys
Elkenrade 2 Elkenrade
Lodewijk XIV straat 85 Eys
V.l.n.r. Pim Kankaew,
Ivan Kleijnen,
Jesse Hamers
Jente Bessems,
Vince Schmitt,
Aukje van Kan,
Fleur van Loo,
Naomi Pelzer en
Florence Souren.

Kisters Financiële Diensten en Regiobank Bocholtz
medio mei gevestigd als

Kisters adviesgroep
op de Wilhelminastraat 20 in Bocholtz
uw vertrouwde partner voor

Financieel-, Assurantie-, Hypotheek- en Bankadvies.
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Koningspelen in Bocholtz-Simpelveld Eys
Het zonnetje scheen, het was wel niet warm maar goed te doen op 27 April.
Toch enige opmerkingen.
In Bocholtz zijn deze niet geslaagd doordat de nieuwe opzet, onder andere
leiding omdat het bestaande Oranjecomité geen mensen had om deze tot
stand te brengen, niet werkte. Slechts 1 standje voor de voormalige bieb
trachtte de eer hoog te houden.

Het standje in Bocholtz, waar het publiek
wegbleef

In Simpelveld druk en op een goede plek bij het jeugdcentrum en een
terrasje pikken bij Oud Zumpelveld, dat, ondanks het koudere weer, vol
zat. In Eys had men het zekere voor het onzekere genomen en alles naar
de Gymzaal verplaatst. Hopenlijk komen er mensen in Bocholtz die de zaak
oppakken en er weer zo’n leuke markt van maken als afgelopen jaren.

In de Gymzaal van Eys waar rond 16 uur al
alles, buiten het luchtkussen en sjoelbaan,
afgelopen was.

Jubilarissen G.V.Wilhelmina
Zaterdag 13 mei vindt de jaarlijkse feestavond plaats van de Bocholtzer
gymnastiekvereniging. Hierbij worden 3 jubilarissen in het zonnetje gezet:
de jubilarissen

Miriam Houben – Stommen / 50 jaar
Werd met 5 jaar lid. Behaalde met de meisjes- en damesploeg diverse
nationale titels groepsspringen. Met vrijwilligerswerk startte ze in in 1975 bij
de Jeugdraad, die voor de kinderen naast het turnen ook andere activiteiten
organiseert zoals de carnavalsmiddag, paaseierenrapen en speurtochten.
Vanaf 1978 is ze ook leidster en heeft diverse jeugdgroepen onder haar
hoede. Momenteel is Miriam kleuterleidster. Sedert 1975 is zij ook lid van
het Drumband en wel op tenor- en grote trom. Vanaf 2005 Tamboermajoor
en drumbandleider. Zij vormt het contact met het bestuur en regelt
de drumbandzaken. Daarbij hoort onder andere de organisatie van
repetities en deelnames aan concerten en optochten. In 1987 werd
ze 2e penningmeester. Daarna heeft ze nog diverse bestuursfuncties
vervuld, te weten 2e secretaris en 2e voorzitter. In deze laatste functie
heeft ze jarenlang de voorzitterstaken vervuld omdat er in die periode
géén voorzitter was. Van 2013 af is ze voorzitter, bruggenbouwer
en altijd aanspreekbaar voor leden, kader en commissieleden. Ook is
ze, sinds 1991, medeverantwoordelijk voor de bevoorrading van de
horecagelegenheid, heeft ook meerdere keren als Wedstrijdleidster bij door
Wilhelmina georganiseerde
turnwedstrijden (de
bekende buiten-turnfeesten)
gefungeerd. Verder smeert ze
de broodjes bij de feestavond

In de Simpelveldse Irmstraat druk en gezellig.

of verzorgt een
optreden tijdens de
carnavalszitting van
de Jeugdraad, het
maakt haar niet uit.
Ze doet het altijd
met veel plezier en
enthousiasme. Ook
bij de Supportersclub
staat ze al meer dan
25 jaar (v.a. 1991)
haar “vrouwtje”
en verleent
medewerking aan de
activiteiten.
V.l.n.r.: Marie-Louise v.Wersch (50j.), Miriam
Houben en (50j.) en Annemie Wetzels (25j).

Marie-Louise Van Wersch-Hendriks / 50 jaar
Werd met 4 lid. In de loop der jaren grossierde ook zij met vele titels op
provinciaal en nationaal niveau. Vanaf 1993 is zij jeugdleidster en heeft vele
jaren deel uitgemaakt van de Jeugdraad. Tot op de dag van vandaag staat
zij deze met raad en daad bij. Marie-Louise was ook jarenlang actief als
barvrijwilligster.

Annemie Wetzels-Bindels / 25 jaar
Echtgenote van de vroegere hoofdleider Ger Wetzels en begonnen in
1992 bij de fitdames. Jarenlang heeft ze bij de onderlinge wedstrijden
de functie van wedstrijdleidster uitgeoefend. Ook is ze actief binnen de
supportersclub, waar ze al jaren secretaris is.

De container reiniger van Limburg
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Hemelvaartkermis in Bocholtz
Donderdag 25 mei gaat de Bocholtzer Hemelvaartkermis om 15.00 uur van
start met, als altijd het uitdelen van bonnen, soms mag men de ook eerste
10 minuten gratis gebruik maken van de attracties. Kom zelf ontdekken
wat er dit keer aan de hand is.
Bocholtz Promotion een gratis loterij voor
Attracties
de jeugd. Op de basisschool worden boekjes
Organisator Pierre Swinkels (zoon van Karel, die
uitgedeeld met kortingsbonnen voor diverse
dit voorheen altijd deed) is er in geslaagd diverse attracties. En daar zit ook een gratis lot bij. Als men
leuke attracties naar Bocholtz te halen. Uiteraard
dit lot, voorzien van naam en adres, op maandag
zijn die er voor de allerkleinsten, maar ook voor
29 mei in de grote bus werpt bij de viskraam, dan
de oudere jeugd is er aanbod. En iets lekkers is
dingt men mee naar een van de mooie prijzen
er ook te halen. Zo komen jong en oud aan hun
zoals:
trekken in de Wilhelminastraat.
Hoofdprijs: kinderfiets t.w.v. € 300, beschikbaar
gesteld door ’t Fietshoes vá Bóches.
Muziek
2e prijs: 4 entreekaarten voor Toverland Op zondag klinkt er weer volop muziek bij en
3e prijs: Televisie (48 cm) met usb-mediaspeler
vanuit café Im weissen Rossl. Marco Franken staat
4e prijs: Twee entreekaarten voor De Efteling
daar ook dit jaar garant voor. Als het zonnetje
Voorts zijn er nog diverse andere prijzen. Het
zich die dag laat zien, is het goed toeven op zijn
loont dus om de trekking op maandagavond
terras. Hou de aankondiging van Marco goed in
te bezoeken. Start 19.00 uur. De drumband van
de gaten!
gymnastiekvereniging Wilhelmina zal de trekking
Loterij
extra opluisteren met een optreden.
Op maandagavond organiseert de stichting

Prijs eindelijk
verzilverd
In 2016 won de familie Vaessen, van De Baan
59, Bocholtz, de hoofdprijs in de kermisloterij
van Bocholtz Promotion. Theo mocht met zijn
echtgenote drie nachten naar de Ardennen. Hij
logeerde in Bed & Breakfast Bo Temps, gelegen
in het stille dorpje Grandmenil. Midden in dit
Franstalige gebied heeft de familie Konings, zelf
afkomstig uit Nederland, een prachtige B&B, waar
u zich zeker zult thuis voelen. Goed een uur rijden
van Bocholtz komt u in een geheel andere wereld
terecht.

Geduurd
heeft het even voor dat Theo zijn hoofdprijs
verzilverde, maar op 19 april kwam hij samen
met zijn echtgenote Diana aan bij Bo Temps. En
daar heeft men alleen maar genoten. Vraag Theo
maar naar zijn ervaringen, hij wil er zeker nog
een keer terugkeren. Wilt u ook genieten van de
gastvrijheid van de familie Konings? Kijk dan op
hun website www.botemps.be .

Heeft u al eens
kennis gemaakt
met onze 3 gangenaanschuifmenu’s
voor € 8,95 ??
Woensdag 10 Mei:
Voorgerecht:

Kippensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: Kipschnitzel-saladefriet-saus
Dessert:
Chocolade bavarois
Woensdag 17 Mei:
Voorgerecht:

Uiensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: Zuurvlees-saladefriet-appelmoes
Dessert:
Mini Dame blanche
U kunt reserveren via facebook, mail of
telefonisch.
Reserveren woensdag: uiterlijk dinsdag tot 21 uur
Reserveren donderdag: uiterlijk woensdag tot 21 uur
Aanschuiven kan tussen 17 en 18.30 uur.

Restaria Bocholtz
Wilhelminastraat 3 tel. 045-5446232,
mail: snackpointbocholtz@live.nl
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Simpelveld:
Datum: 10 mei en verder elke derde woensdag
van de oneven maanden
Tijd:
10.00-12.00 uur
Inloopdag mantelzorgers in mei
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert
maandelijks ook een inloopbijeenkomst in
Simpelveld. Deze keer woensdag 10 mei 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
een thema gekoppeld. Nu is dat voor deze
maand:

De perfecte mantelzorger?
Wie ben je als mantelzorger en (h)erken je jezelf
als mantelzorger? Bestaat de mantelzorger
wel? En hoe belangrijk is contact met andere
mantelzorgers voor je. Over deze en andere
vragen gaan we met elkaar in gesprek.

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.
Email: info@mantelzorgparkstad.nl .

Let op: Vanaf 10 mei is er een
nieuwe locatie

Locatie: Op de Boor,
Wilhelminastraat 19, Bocholtz

Derde plek in Regionale
Parkstad Verkeersquiz
Op 16 maart namen de groepen 7 deel aan
deze online verkeersquiz in de eigen klas,
georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland
(VVN). Van de deelnemende scholen zouden
er uiteindelijk maximaal vijf winnaars per regio
doorgaan naar de regionale finale waarin de
scholen strijden om de titel: Beste Verkeersklas
van de regio.

Laachentère de
Vastentsiet óes,
zeer geslaagd
Het in een, ondanks Goede Vrijdag,
bomvolle Bocholtzer Harmoniezaal is het
door de Herringbiessere georganiseerde 4e
Buuttereednergala weer zeer geslaagd. Met
5 gerenommeerde Buuttereedners, alias
Tonpraters , Want er waren ook Brabanders bij
konden de bezoekers laachentère huiswaarts
keren. O.a. Wiel Vincken en de met veel mimiek
optredende Frank Schrijen uit Boxmeer kregen
een staande ovatie. Niet te vergeten Limburgs
kampioen Fer Naus wist de lachspieren danig te
inspireren. Op naar het eerste lustrum.
Leo Franzen

Frank Schrijen,
als dronken
“Tonprater”,
demonstreerde
een andere
vorm van
optreden die
we van de
Limburgse
uutteredners
niet zó gewend
zijn.

Goed
Groep 7a had deze online-quiz zo goed gedaan
en mocht 12 april deelnemen aan de regiofinale.
De kinderen werden opgehaald met de bus en
naar de Vue in Kerkrade gebracht. Hier hingen
vijf kleuren van T-shirts klaar, waarin de kinderen
de quiz konden spelen. De quiz bestond uit
vragen die de kinderen met stemkastjes of
met ABC-bordjes moesten beantwoorden. Alle
scholen waren erg enthousiast en gedreven om
de eerste plaats te bemachtigen. Uiteindelijk
behaalde groep 7a bovengenoemd resultaats
en ging met een mooie beker terug naar school.
Een zeer geslaagde ochtend waarbij de kinderen
op een bijzonder uitdagende en leuke manier,
kundig gepresenteerd door Nieki Kleinen van
VVN, nog meer wegwijs gemaakt werden in het
verkeer.

Foto Leo
Franzen

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

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese

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

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen

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

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

045 - 5 4 4 087 3
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld
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Geslaagden EHBO

Paasspeurtocht

Gedurende 14 weken hebben 7 personen de EHBO-opleiding gevolgd
bij het Rode Kruis, afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals.
Woensdag 19 april vond de afsluitende competentietoets plaats,
waarvoor alle 7 de kandidaten slaagden. Dit onder de bezielende leiding
van instructrice Marianne Franssen.
V.l.n.r.:
Fréderique
Ploumen,
Margo
Fredriks,
Marianne
Franssen
(instructrice),
Edith de
Haan, Tiny
Mengels, Arjo
van der Padt
en Audry
Faessen
Op de foto
ontbreekt
Tiny
Counotte.

Binnenlopen
voor een goed
gesprek over

Traditiegetrouw vond op Goede Vrijdag de paasspeurtocht plaats.
Met maar liefst 7 groepen en meer dan 50 deelnemers was het een geslaagde
avond. Met behulp van een app en GPS coördinaten werd de route bepaald.
Vanuit de Aowe Kino werd er richting Baneheide gelopen om daar vervolgens
coördinaten te zoeken om de route te kunnen vervolgen. Via verschillende
bospaadjes en wandelpaden werd de controlepost in Nijswiller bereikt.
Na een hapje en een drankje werd het geheugen op de proef gesteld met drie
kleine spelletjes. Om daarna de tocht te kunnen vervolgen die uiteindelijk
weer eindigde in de Aowe Kino, waar iedereen kon genieten van een kop
soep. Bij binnenkomst werd elke groep nog getoetst op hun rekenkunsten,
waaruit bleek dat hoofdrekenen niet voor iedereen is weggelegd. Na een
spannende uitreiking waren de winnaars bekend: Demi, Cassey, Maike, Julia,
Martijn en Aeden gefeliciteerd!

KORTVERMELD EYS: ZijActief
Tonneke Stikvoort van het Monseigneur Schrijnenhuis houdt op maandag 8
mei a.s. een lezing over Moeder Maria en haar Hoofdmomenten: Aan de hand
van dia’s ‘Maria en haar 7 vreugden’ staan de 7 hoofdmomenten uit het leven
van Moeder Maria centraal. Nog steeds vinden we troost bij Haar. Ze inspireert
ons! Toegang voor leden is gratis, niet-leden €4. Aanvang 20.00 uur in Cafe
Sport, Grachtstraat 1a in Eys. Zaal open 19.30 uur.

online bankieren
of (starten met)
ondernemen

18 april
mei /l 18.00-20.00
Nuth
Donderdag 20
18.00-20.00 uur
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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Amnesty steunt journaliste

Maandag 8 mei komt de schrijfgroep van Amnesty Bocholtz/Simpelveld bij elkaar om op te komen
voor de journaliste Larysa Schiryakova in Wit-Rusland. De autoriteiten in dat land intimideren haar
vanwege haar onafhankelijke journalistieke werk. Ze zou haar hond niet hebben geregistreerd en
het zand rond haar huis niet hebben opgeruimd. Volgens de autoriteiten zou Schiryakova daarom
‘sociaal onverantwoordelijk’ zijn. Ze dreigen nu om die reden haar zoon van haar af te pakken en
in een instelling te plaatsen. Schiryakova is al vele malen gearresteerd en beboet. Sinds zij de antioverheidsprotesten verslaat die in februari dit jaar begonnen, nemen de pesterijen van de overheid
nieuwe vormen aan.
I.s.m. een wereldwijde actie gaat de schrijfgroep de autoriteiten in Wit-Rusland oproepen om
onmiddellijk op te houden met haar te intimideren en bedreigen. U kunt mee schrijven om 19.30 uur
in de winkel van Interart, Nieuwe Gaasstraat 1 in Simpelveld. Voorbeeldbrieven liggen klaar. Iedereen is
van harte welkom.

Euregio Cup Miniveldvoetbal
Zaterdag 27 mei wordt (vanaf 13 uur) op sportcomplex Molenveld in Lemiers/ Vaals weer een groot
miniveld voetbaltoernooi georganiseerd. Vele tientallen teams gaan strijden om de Euregio Cup 2017
en een hoofdprijs van maar liefst € 250,- voor de winnaar. Rood Groen LVC’01 organiseert deze tweede
editie. Het toernooi is bedoeld voor zowel prestatieve -, als voor recreatieve teams uit de Euregio.

dames
In de recreatieve competitie zijn
uiteraard ook damesteams welkom.
Zorg dat u uw team spoedig aanmeld,
want vol=vol! Raadpleeg de website
www.roodgroenlvc01.nl voor meer
info of mail voor inschrijvingen naar
euregiocup@outlook.com
Een opname tijdens de eerste editie van dit toernooi.

BOCHOLTZ: Blijf vitaal en wandel mee

Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 16 mei 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.

Meibloesemtocht
vanuit Vijlen
Zaterdag 6 en zondag 7 mei a.s. organiseert
wandelclub JO-NE weer een wandeling in de
omgeving van Vijlen. Startplaats is in het JO-NE
gebouw aan het Hopschet 2 in Vijlen waar vanaf
7 uur ingeschreven kan worden. Afhankelijk
van de afstand kan men tot 14 uur starten.
Voor 17 uur dient men weer terug te zijn bij de
startplaats. De afstanden die men kan lopen
zijn 6, 10, 12, 18 en 25 km. Inschrijven kost €.
1,50 p.p., leden van wandelclubs ontvangen
korting en betalen €. 1,10. Kinderen tot 16 jaar
lopen gratis mee. Onderweg zijn er verschillende

rustplaatsen waar men diverse warme en koude
gerechtjes zoals vla, broodjes en soep kan
kopen, tegen schappelijke prijzen. Uiteraard
horen daar ook koude en warme dranken bij.

uitleg
Alle afstanden verlaten het startlokaal en Vijlen
in westelijke richting en wandelen door dalen,
bossen, over verharde en onverharde wegen,
voetpaden en door holle wegen. Genieten kan
men van de vele vergezichten en de vakkundig
gerestaureerde vakwerkhuizen bekijken. In
de routes door dit heuvellandschap komen
vanzelfsprekend de nodige hellingen voor.
In het Rotterbos splitst zich de 6 en 10 km van
de 12, 18 en 25 km. De 6 en 10 km gaan naar
de verzorgingspost in het Beheercentrum van
Staatsbosbeheer, terwijl de 12, 18 en 25 km
verder wandelen via het Elzetterbos en het
Geuldal de verzorgingspost in Epen opzoeken.
Hierna maakt de 18 en 25 km een extra lus via
het Terzieterdal, met de talrijke vakwerkhuizen,
het Bovenste Bosch en Onderste Bosch om
dan na het verlaten van de verzorgingspost in
Epen samen met de 12 km terug te keren naar
het Beheercentrum van het Staatsbosbeheer
in het Vijlenerbos. Na een verdiende rust gaat
de 12, 18 en 25 km samen met de 6 km terug
naar het startlokaal in Vijlen, terwijl de 25 km
nog een ommetje maakt met de 10 km door
het Vijlenerbos, richting het Malensbos om dan
terug te keren door het Kerperbos naar het
startlokaal.

Jeugd op kamp
Als afsluiting van het huidige voetbalseizoen,
op 25, 26 en 27 mei, gaan jeugdleden,
jeugdkaderkader en keukenpersoneel op kamp
naar “De Kalei” in België. Dit is een domein van
zeven hectare bos en speelterreinen op de rand
van de Maasvallei. De organisatie is reeds in volle
gang en nadere informatie volgt op korte termijn.
Het belooft weer een spectaculaire en vooral
onvergetelijke “Toppietrip” te worden

PROGRAMMA:
Zaterdag 6 mei:
G1: RKHSV G3 - Sportclub’25 G1G
Vet: Sportclub’25 Vet - LHC vet 2
JO15-1 Chevre JO15-1 - Sp’25 JO15-1
JO15-2 Sp’25 JO15-2 - Bekkerv JO15-5
JO9: Sp’25 JO9-1 - SJO DMJ16 JO9-1

BOCHOLTZ
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JO7 Spb’25 JO7-1/2 - SJO HeuvellJO7-1/2 10.00u.
Zondag 7 mei:
1ste: Voerendaal 1 - Sportclub’25 1
14.30u.
2de: Sportclub’25 2 - Weltania 2
12.00u.
3de: Sportclub’25 3 - RKIVV 2
10.00u.
VR: GSV’28 VR2 - Sportclub’25 VR1
12.00u.

UITSLAGEN
Zaterdag 29 april:
Vet: Sp’25 Vet - FC Kerkrade West Vet
JO11-1 Bekkerveld JO11-8 - Sp’25 JO11-1
Zondag 30 april:
1ste:Sportclub’25 1 - vv SCM 1
2de: VV Hellas 2 - Sportclub’25 2
VR Sportclub’25 VR1 - VV SCM VR1

1-5
2-2
5-2
1-2
9-0

WDZ info
Frites saté dag
WDZ trakteert tegen het eind van
het seizoen traditioneel alle teams
op frites. In het verleden gecombineerd met
zuurvlees, dit jaar met saté. Op zondag 7 mei gaan
om half een de eerste porties frites in de ketel. Er
zijn voldoende frites voor alle spelers, maar ook de
partners kunnen natuurlijk een hapje mee-eten.
Bambini
Ook zondag 7 mei lopen de WDZ bambini om
half een in de line up van de WDZ vrouwen.
Vervolgens schuiven ze aan voor frites met kip
nuggets, waarbij ook de broertjes en zusjes,
pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s welkom zijn.
De opa’s en oma’s ontvangen tijdens het eten
uit handen van de leiders van de bambini een
certificaat als bewijs van deelname aan de
opa en oma dag op 22 februari.
De bambini verzorgen nog een
demonstratietraining en lopen dan mee in de
line up van het eerste elftal.

Kampioenen
Het tweede elftal krijgt zondag bezoek van de
kampioen in hun klasse. De reserves van FC
Hoensbroek zijn op heel overtuigende wijze
kampioen geworden. Voor het eerste elftal geldt
hetzelfde, kampioen de Leeuw komt naar de
Bocholtzerheide.

Veteranentoernooi
Zaterdag 10 juni vindt het jaarlijkse WDZ
veteranentoernooi plaats. In twee poules strijden
de oude heren om de eer. De eerste wedstrijden
beginnen om 15.00 uur en worden met
zeventallen gespeeld. De finale is om 18.00 uur
gepland. Voor de winnaar staat een fraaie beker
gereed, maar de grootste beker is traditioneel
voor de sportiefste ploeg.
PROGRAMMA
Zaterdag 6 mei:
JO19-1 WDZ - Daalhof/Leonidas-W 15.00u.
JO17-1 SVN/Abdissenbosch - WDZ 15.00u.
JO17-2 WDZ - Chèvremont 1
14.30u.
JO15-1G RKHBS - WDZ
13.00u.
JO15-2

WDZ - RKHBS
13.00u.
JO13-2G Sporting Heerlen
3 - WDZ
10.00u.
JO11-1 WDZ - FC Geleen
Zuid
10.30u.
JO11-2G Scharn 5 - WDZ
08.45u.
JO11-3G WDZ - ZW’19-SVS
10.00u.
JO9-2G Abdissenbosch 1 WDZ
10.00u.
JO9-3G WDZ - FC Gulpen 2
09.30u.
JO7-1
Rood Groen
LVC’01 - WDZ
09.00u.
JO7-2
Rood Groen

Onze hypotheekadviseurs Belinda, John,
Marlie en Roger

LVC’01 - WDZ
Ve
WDZ - BMR
Zondag 7 mei:
1e
WDZ - De Leeuw
2e
FC Hoensbroek - WDZ
3e
RKIVV 1 - WDZ 3
4e
WDZ - Vijlen 3
VR1
WDZ - ST De Ster/Havantia
Dinsdag 9 mei:
4e
Sportclub’25 3 - WDZ
Woensdag 10 mei:
JO13-2G Walram - WDZ
Uitslagen
Vrijdag 28 april:
35+ 1
WDZ - SVN/BtB Consultancy
35+ 1
De Leeuw 2 - WDZ
Zaterdag 29 april
JO11-3G WDZ - Rood Groen LVC’01
Zondag 30 april:
1e
RKTSV – WDZ
2e
WDZ – RVU
4e
RKIVV 2 - WDZ
VR1
Geertruidse Boys - WDZ
.

09.00u.
17.00u.
14.30u.
11.00u.
11.00u.
10.00u.
12.30u.
19.30u.
19.15u.
1-0
2-0
1-4
4-1
1-2
4-6
1-0

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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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.)

Beste mensen van Bocholtz,
We hebben dit jaar weer een mooie carnaval
in Bocholtz kunnen en mogen beleven. Als
Bóchezer Vastelaoventsverain proberen we
dit elk jaar weer mogelijk te maken voor de
Bocholtzer gemeenschap. BVV Kalk aan de
Books k.e. roept traditiegetrouw in het 2e
weekend van januari het Dreigestirn (Prins en
Jeugdprinsenpaar) uit en één week later op het
prinsenbal wordt een Keiridder benoemd, mits
hiervoor een geschikte persoon kan worden
gevonden.

Aanwezig
Naast de festiviteiten die we zelf organiseren,
zoals de verschillende zittingen en de
carnavalsoptocht, proberen wij overal aanwezig
te zijn bij de carnavalsactiviteiten die binnen
Bocholtz worden georganiseerd. Tevens gaan
wij op bezoek bij de mensen in Bocholtz die
niet in de gelegenheid zijn om carnaval te
vieren en eren wij de mensen die de carnaval
in Bocholtz voor ons mogelijk hebben gemaakt
met een bezoek aan het kerkhof. Ook dit hoort
bij carnaval vieren en wij zijn er
trots op dat we dit elk jaar kunnen
doen.

kunt u een aantal dingen voor ons en Bocholtz
betekenen. Blijf bijvoorbeeld carnaval vieren in
eigen dorp. Hiermee zijn wij al enorm geholpen.
Mocht u meer willen doen, dan kan dat door de BVV
Kalk aan de Books k.e. financieel te steunen. Dit kan
op verschillende manieren.
* Wordt lid van onze vereniging en steek samen met
ons de handen uit de mouwen bij de organisatie
van de carnaval in Bocholtz;
* U kunt lid worden van de club van 11. Met een
jaarlijkse bijdrage van €11,- kunnen wij al een groot
gedeelte van het carnavalsseizoen organiseren. Als
dank voor het aansluiten bij de club van 11 krijgt
van ons elk jaar een nieuwe pin cadeau en wordt u
vermeld op ons club van 11 bord.
* Maak geheel vrijblijvend een donatie over op onze
rekening NL24RABO 0107987201.
* U kunt ons ook steunen via de Rabobank Clubkas
Actie doo uw stem aan ons toe te kennen.

Dankbaar
Op welke manier u ons ook steunt, wij zijn u
hier enorm dankbaar voor. Bij carnaval gaat het
namelijk niet alleen om plezier en amusement,

maar ook om een traditie en een cultuur
waarvan wij vinden dat die in ere gehouden
moet worden. Wij proberen elk jaar een mooi
seizoen neer te zetten en dat doen we niet
alleen voor onze hoogheden en Keiridder. De
carnaval organiseren wij voor u, uw kinderen,
uw kleinkinderen, uw familie en de hele
gemeenschap van Bocholtz. Wij hopen dat we
dit tot in de lengte van dagen kunnen blijven
doen.

Bóchezer Vastelaovensverein
“Kalk aan de Books k.e.”
BOCHOLTZ: Collecte Hartstichting
De opbrengst van de onlangs gehouden collecte
bedroeg € 1432,87. Dit dankzij de mensen die
ook dit jaar weer de Hartstichting steunden
en natuurlijk de overijverige collectanten. Dit
jaar zijn er 2 die al voor de 40e keer dit werk op
zich namen. Dat zijn Miriam Heugen en Thea de
Koning. Ze zijn door de Hartstichting op gepaste
wijze in het zonnetje gezet.
Wilt u in 2018 ook 2 uurtjes vrij maken om te
collecteren, neem dan vrijblijvend contact op
met Wim Dumont 045-5443158 - Marlies van
der Leeuw 045-5444484 of Thea de Koning 045-

5441996.

Behouden
Dit alles gebeurt vanuit een
relatief kleine, maar groeiende
vereniging die de carnaval in
Bocholtz een warm hart toe
draagt. Wilt u ook dat de carnaval
in Bocholtz behouden blijft? Dan
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