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Himmelvaatskirmes Bóches
Jubileumconcert Mandolinemet unieke attractie
en Gitaar Orkest Alpenklank
Voor het eerst is er in Bocholtz weer wat nieuws
Zaterdag 20 mei aanstaande organiseert Mandoline- en Gitaar orkest
Alpenklank o.l.v. Leoniek Hermans het jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit jaar in
het teken van het 80 jarig jubileum van de vereniging. Om dit feestelijk te
vieren wordt groots uitgepakt met het muziekwerk: “De Magische Mandoline”,
gebaseerd op een kinderroman die zich afspeelt in het Ruhrgebied. In dit
verhaal is een schoolklas op excursie in het mijnmuseum en tijdens een
bezoek ondergronds worden de kinderen Luca en Sophie ontvoerd door
mysterieuze wezens en beleven grootse avonturen. Teksten uit het boek

en unieks te zien zo vertelde ons organisator
Pierre Swinkels. Dat is de STAR WARS Gravitron
(je draait er zo snel in rond dat je als het ware tegen de wand geplakt
wordt). Voor zowel volwassenen als jeugd is het superveilig, maar wel met
veel spanning. Laat u verrassen. Op de achterkant van Troef staat een bon
waarmee je 3 keer kunt en voor slechts 2 betalen.

De Starwars Gravitron een nieuwe attractie op de Bocholtzer Himmelvaatskirmes.

Het mandoline-gitaar orkest. Zittend worden, in het dialect, voorgedragen
2e van rechts dirigente Leoniek
door Sjeng Jehae. Verder worden
Hermans. Rob Bulles ontbreekt.
teksten en muziek ondersteund door
Foto Leo Franzen.
lichteffecten die verzorgd worden
door Roger Niesten.
Verder in
Een unieke uitvoering die niet gauw
meer zal worden herhaald.
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Maar er staan nog veel meer bonnen ook voor de andere attracties.
Ondanks dat er maar 11 attracties zijn staat het plein weer vol. Pierre Swinkels
“Er staan er wel minder maar groter”.
Open gaat alles Hemelvaartsdag om 15 uur. Voor wie er vlug bij is worden
door wethouder Hub Hodinius en anderen van Bocholtz Promotion buiten
alles wat de jeugd al op school heeft gekregen ook nog gratis penningen
uitgedeeld
(wie het eerst komt....)

Muziek
Op zondag klinkt er weer volop muziek bij en vanuit café Im weissen Rossl.
Marco Franken staat daar ook dit jaar garant voor. Als het zonnetje zich die
dag laat zien, is het goed toeven op zijn terras.

Als gastvereniging worden de

kortingsbonnen

VokaLadies uit

Op de basisschool worden boekjes uitgedeeld met kortingsbonnen, die ook
achterop Troef staan, voor diverse attracties. En daar zit ook een gratis lot
bij. Als men dit lot, voorzien van naam en adres, op maandag 29 mei in de
grote bus deponeert bij de viskraam van de man die ik me zolang ik me kan
herinneren Willem van Wijk (zijn grote snor is nu wel wat grijzer), dan dingt
men mee naar een van de mooie prijzen als:

Waldfeucht
begroet, o.l.v. Hilde Ubben.
Dit dameskoor heeft een werelds
repertoire, waardoor het zeer
toegankelijk is om te beluisteren.
Het concert begint om 20.00 uur.
De locatie is Café-Zaal Oud Lemiers
aan de Rijksweg 20 in Lemiers.
De entree bestaat slechts uit
een vrije gave.

Hoofdprijs: kinderfiets t.w.v. € 300,
beschikbaar gesteld door ’t Fietshoes vá Bóches.
2e prijs: 4 entreekaarten voor Toverland 3e prijs: Televisie (48 cm) met usb-mediaspeler
4e prijs: Twee entreekaarten voor De Efteling
Voorts zijn er nog diverse andere prijzen. Het loont dus om de trekking op
maandagavond te bezoeken. Start 19.00 uur.
De drumband van gymnastiekvereniging Wilhelmina zal de trekking extra
opluisteren met een optreden.

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

www.weekbladtroef.nl .

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

OUD PAPIER
Harmonie St Caecilia
Simpelveld

Zaterdag 20 mei:
Jubileumconcert Mandoline- en Gitaar
Orkest Alpenklank Lemiers

Elke vierde dinsdag van de maand.

in zaal Oud Lemiers. Aanvang 20 uur.

Dinsdag 23 mei:

start 13:00 u. Taverne de Grensstreek
(Viergrenzenweg 97 Vaals) (zie ook artikel).

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.

Hanzon Vocaal en jongerenkoor Joko

Voor 18 uur buiten gereed zetten.

Zondag 21 mei:
Brónkdaag in Simpelveld
(zie ook artikel).

•••••••••

Grote Bronk naar Trintelen.
Vertrek 9 uur parochiekerk Eys
(zie ook artikel).

•••••••••
Concert Jeugdharmonie
en drumband Phi Bocholtz

in Theater Klimboom Simpelveld.
Aanvang 15 uur
(zie ook artikel).

Storingen
bij Omroep
Krijtland

•••••••
Hemelvaartsdag do. 25 Mei:
Kermis Bocholtz
Opening 15 uur met gratis ritjespenningen
(zie ook artikel en advertentie).

•••••••
Aantiek en Kunstmarkt Lemiers
van ..... tot 18 uur
(zie ook artikel en advertentie)

Vrijdag 26 mei:
Kermis Bocholtz
aanvang 15.00 uur (zie ook artikel en advertentie).

Zaterdag 27 mei:

Zoals u wellicht gemerkt hebt, kampt Omroep
Krijtland al enige tijd met storingen. Deze zijn
te wijten aan de verhuizing van de omroep
naar een nieuwe locatie. Uiteraard zijn ook wij
niet blij met deze storingen, maar we kunnen
u verzekeren dat de betrokken vrijwilligers er
alles aan doen om de problemen op te lossen.
De programma’s die door deze storingen niet
te volgen waren, zullen binnenkort ook worden
herhaald. Inmiddels zijn enkele programma’s
wel al geplaatst op de Facebookpagina van de
omroep.
Het bestuur, eindredactie en alle vrijwilligers
vragen om uw begrip voor deze situatie.

KLEDINGACTIE
in Eys, Wahl- en Nyswiller, Wittem, Gulpen,
Reijmerstok en Wijlre.
Voor 9.00 uur op de stoep zetten
(zie ook artikel)

Kermis Bocholtz
aanvang 14.00 uur
(zie ook artikel en advertentie).

Zondag 28 mei:
Kermis Bocholtz
aanvang 14.00 uur
(zie ook artikel en advertentie).

Maandag 29 mei:
Kermis Bocholtz
aanvang 14.00 uur
19 uur grote Kinderloterij
(zie ook artikel en advertentie).

Hartelijk dank
aan iedereen
voor de vele bezoekjes, bloemen,
cadeautjes, kaartjes en berichtjes
die ik mocht ontvangen, na mijn
ongeluk van 30 maart j.l.
Een speciaal woord van dank
aan mijn lieve familie, vrienden
en buren voor alle hulp en
ondersteuning !
Tiny Hermans
Eys
Nr. 20 18 mei 2017

MIRIAM HOUBEN-STOMMEN (54)
koninklijk onderscheiden
Dat gebeurde zaterdag 13 mei j.l. tijdens jaarlijkse jubilarissenavond in
de Wilhelminazaal, waar Troef in haar vorig nummer over berichtte.
Ze ontving dat lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau rond 20.10 uur
van burgem. Richard de Boer, vergezeld van zijn 3 wethouders en
haar verdiensten waren/zijn.
Vanaf 1975 vrijwilliger en thans voorzitter van GV Wilhelmina Bocholtz (2013). Zij
was onder meer lid van de jeugdraad,(1975-1978) jeugd- en verenigingsleider vanaf
1978 en vanaf 1991 lid van de supportersclub en van de commissie en techniek en
onderhoud. Buiten bovengenoemde activiteiten is ze ook verantwoordelijk voor de
bevoorrading van de horecagelegenheid.
Voorts is ze al van 1998 af bij de Dames Elvenraad Simpelveld en en daar
medeorganisator van de jaarlijkse dameszitting.
Burgem. Richard de Boer van de gem. Simpelveld steekt Miriam-Houben Stommen
de versierselen behorend bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau op.
Foto Leo Franzen.
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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

Wij vieren feest, 20 jaar in Kerkrade
Kerkrade--West

Email: info@weekbladtroef.nl
Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,

Maak uw eigen keuze :

6351 GM Bocholtz 045-544 35 67

Gratis zonnebril bij aankoop van een complete bril. *

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

Gratis multifocale zonnebril bij aankoop van een complete multifocale bril. *

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

20Jaar

in Spek’hei

*Vraag naar de voorwaarden

Nr. 20 18 mei 2017

De nieuwe koningen, v.l.n.r.: burgerkoning Danny Seroo, koningspaar Inge en Eloy Crijnen en Liny van den Bogaard (Ons Genoegen).
Foto Jasper Kroese | Eleven Media.

Eloy Crijnen 500e schutterskoning
Zondag 7 mei werd in Eys de koningsvogel geschoten door schutterij St.-Sebastianus. Nadat met enig
protocol de generaal en het aftredende koningspaar waren afgehaald, trok de 500 jaar oude schutterij
naar het erf van de familie Grooten.

Burgerkoning
De wethouders Piet Franssen en Philip Laheij deden elk een openingsschot. Bij de burgervogel
maakten dertien personen er een spannende schietstrijd van, die plotseling snel was beslist. Op het
juiste moment was het de beurt aan Danny Seroo, die opnieuw de vogel afschoot en nu wederom
een jaar lang burgerkoning van Eys is. Roda-fan Danny is de zoon van kastelein Leo Seroo van
schutterslokaal Sport te Eys. Bovendien was er een vogel voor de leden van schietvereniging ‘Ons
Genoegen’ uit Wijk aan Zee. De strijd werd ditmaal beslecht door Liny van den Bogaard.

500 jaar
De schutterij viert van 8 t/m 11 juni haar
500-jarig bestaansfeest. Op donderdag 8 juni
vinden de H. Mis en receptie plaats, op vrijdag
vormen de Memphis Maniacs & Mental Theo de
hoofdacts, op zaterdag zetten o.a. de Höhner
& Wir sind spitze de tent op z’n kop, terwijl op
zondag 11 juni een groots historisch festival
met schuttersfeest en twee optochten te zien
zijn. Het nieuwe koningspaar en de jubilerende
schutterij heten u alvast welkom. Meer info en
kaartverkoop, zie www.eysviert.nl .

Schutterskoning
De strijd om het koningschap volgde daarna. Diertien schutters, onder wie diverse
damesleden deden een gooi naar het koningschap in het jubileumjaar 2017. De
wedstrijd werd spannend toen de vogel flink gehavend raakte. Het winnende schot
werd gelost door bieleman Eloy Crijnen. Hij vormt met echtgenote Inge Herben het
koningspaar; Eloy was eerder koning in 2007 en 2012. Hij is sinds 2013 geïnstalleerd
als bieleman. Zij vormen het trotse koningspaar dat de 500 jaar oude schutterij St.Sebastianus een jaar representeert.

Denplanten
Zaterdag 20 mei a.s. wordt omstreeks acht uur de koningsden geplant, opdat ieder in
Eys de koning weet te wonen. Dit gebeurt bij de Koninklijke residentie. De schutters
trekken die middag met de den rond en doen op hun ronde ook kasteel Goedenrade
aan. Bij het denplanten gaan de nieuwe schuttersleden onder de vlag. Daags erna
trekt de schutterij mee in de grote processie naar Trintelen.
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Parochiële Ziekenzorg
Bocholtz Nieuws

Snuffelmarkt Wijlre

Met Pasen hebben de leden, samen met de
scouting ongeveer 90 zieken/ouderen van
Bocholtz een bloemetje gebracht. Wellicht zijn
we mensen vergeten. Bent U ziek, of weet U
iemand die ziek is: geef de naam dan s.v.p. even
door aan de secretaris. Dan kunnen we ook hier
een kleine attentie brengen.

Op zondag 23 juli is er op en rond het Van Wachtendockplein in Wijlre weer de jaarlijkse Snuffelmarkt,
die sinds jaar en dag een begrip is in Wijlre en omringende dorpen en kan gerust de allerleukste en
gezelligste snuffelmarkt van het Heuvelland genoemd worden.

Uitslag van de lotenverkoop:
1e prijs van € 50 lotnummer: 2254,
2e prijs van € 25 nummer: 0780,
3e prijs 10 euro nummer: 1053,
4e t/m 10 prijs van 5 euro is gevallen op de
volgende lotnummers: 0089 -1879 - 1370 0727 -2408 -1984 en 0608.
Prijzen kunnen afgehaald worden bij de
secretaris: Gerda Heckmans, De Slag 11,
045-5440646 , bij voorkeur ná 17.00 uur.

Gevarieerd
Het is een markt met een gevarieerd aanbod, en dus voor ieder wat wils. Ook wordt er dit jaar weer
gezorgd voor een divers aanbod aan activiteiten en entertainment voor jong en oud. Een klein tipje van
de sluier kunnen we nu al oplichten, in het Wielderhoes zal er een tentoonstelling te zien zijn van de
modelbouwclub Zuid-Limburg en buiten kan iedereen een gokje wagen bij het échte Brand Bier kratjetrap. Hou de faceboookpagina in de gaten voor meer updates.
Kraampje?
Wil je ook een kraampje huren en je spullen verkopen op de allerleukste en gezelligste snuffelmarkt in
het Heuvelland? Neem dan contact op via snuffelmarktwijlre@gmail.com .

De Phil jeugd,
meer dan muziek
maken !
Met een mooie en gezellige groep een
avondje bowlen bij Hoeve de Aar, zeer
zeker een geslaagde avond te noemen
vergezeld van Nacho’s en een drankje.
Nu volgt de voorbereiding op een concert
bij het Drielandenpunt 28 mei, dit wordt
verzorgd door de drumband en vervolgens
het jeugdorkest van de Philharmonie uit
Bocholtz.
Draag drumband en jeugd een warm
hart toe en kom met zoveel mogelijk
Philleden en familie/vrienden luisteren,
start 13:00 uur bij Taverne de Grensstreek
(Viergrenzenweg 97 Vaals).

Jubileumtocht Jesjpòòrt
en Jesjtivvelt
De 20e tocht op zaterdag 10 juni blijft in de omgeving van Bocholtz
en Simpelveld. De gidsen van het eerste uur (Henk - Marjan en Hub
- Marcel enz.) Proberen we allemaal mee te krijgen. Ik kan inmiddels
een klein tipje van de sluier oplichten en dat is het begin. We worden
ontvanhen bij Rabo Centraal Zuid Limburg opgevangen door Lizenka
op een plek die ik al uitvoerig in de boeken heb beschreven (De
Noaveres oftewel Overhuizen) en allereerst krijgen jullie , zoals altijd,
het programma van de dag, dan koffie(thee) en een uitgebreide
rondleiding. Voor dat we op weg gaan vertelt Yvonne ons nog wat over
de capella domestica en de gratis boekenuitleen en dan, dan gaan we op pad richting Avantis.
De rest is nog een verrassing.
Hoe het verder gaat krijgen jullie nog van me te horen (lezen).

Enkele plekken
zijn nog. Aanmelden kan zoals altijd via franzen.leo@gmail.com of bellen 045-5443567.
De kosten, die horen jullie nog van mij. Ik moet nog links en rechts wat bedelen om het zo goedkoop
mogelijk te houden, maar ik kan nu al vertellen dat de warme maaltijd uitstekend is en natuurlijk
inbegrepen. Ik wil, ondanks dat het in onze eigen streek is er toch nu wat bijzonders van maken.
Leo Franzen
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Jaarlijkse Brónkdaag in Simpelveld
In 2016 is er door de parochiële werkgroep Bronk en Bronkfes voor het eerst
een andere invulling aan de Brónk gegeven. We hebben mogen vaststellen
dat dit velen heeft aangesproken. We zetten de ingeslagen weg dus voort en
zullen ook dit jaar, naast oog voor de traditie en de Christelijke achtergrond
ook weer een link leggen met hetgeen in de samenleving van 2017 als
actueel gezien mag worden.
De inspiratie hiervoor hebben we gevonden in de recente rondzendbrief
(ook wel encycliek genoemd) “Laudato si” van paus Franciscus:
Hoe gaan we om met de schepping, onze natuur.
Hierbij zal er ook aandacht zijn hoe we dit naar onze jeugd kunnen
overbrengen.
De bronk heeft dit jaar als eindbestemming BOSSCHENHUIZEN en de
processie-dag zal dit jaar als volgt verlopen:

Zondag 21 mei:
09.30 uur: Eucharistieviering in de Sint Remigiuskerk
10.15 uur: Vertrek stoet met Allerheiligste, verenigingen en parochianen
rechtstreeks naar Bosschenhuizen.
Route: Remigiuskerk - Irmstraat - St. Nicolaasstraat - Oude Molenstraat
-Hennebergweg - Stampstraat - Boschenhuizerweg - Kapel Bosschenhuizen
11.00 uur: Korte thematische viering aldaar bij de H. Hart kapel met als
thema “De Schepping”.
11.45 uur: Gezellig samenzijn van alle aanwezigen met een, gratis,
‘aangeklede kop koffie’.

De wens van de werkgroep:
Laten we ons allen vooral die dag verbonden voelen met elkaar, de
Limburgse én Simpelveldse Christelijke tradities. Dat eenieder van harte
welkom is, spreekt voor zich.

Vervoer
voor mensen die géén vervoersbewijs vooraf via het parochiekantoor
hebben kunnen krijgen en die de weg van Bosschenhuizen terug naar de
kern Simpelveld bezwaarlijk vinden: U kunt voor €2,00 met taxi Avantis na
afloop terug naar het dorp. Eindpunt taxi bij de kerk.

Kerkdiensten parochie
H.Agatha Eys
Zaterdag 20 mei: 19.00 uur:
Zeswekendienst John Sauren
Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Zondag 21 mei: 9.00 uur:
Vertrek Grote Bronk naar Trintelen.
dit jaar op kermiszondag ( verleden jaar was deze
wegens het koude weer komen te vervallen). De
route is Grachtstraat, Eyserweg, zegen bij kapel
op Mingersborg, Eyserweg, Eucharistieviering bij
altaar op het Putplein waarna we weer terug naar
Eys gaan. In de kerk vindt de afsluiting plaats met
het zingen van het “Te Deum”. Bij onverhoopt slecht
weer gaat de processie niet door en is om 09:00
uur de H.Mis in de kerk. Hopelijk is er een talrijke
deelname aan deze tocht van bezinning en gebed,
symbool van samen onderweg zijn door het leven,
gedragen door het geloof. Een met allemaal beleefde
stilte in het prachtige landschap dat kan aanzetten
tot verwondering voor het vele mooie en voor
dankbaarheid, dat we hier mogen leven.
Gest. Jrd. Johan en Leentje Kokkelmans – De Bie
Michel Keydener nms. Schutterij St. Sebastianus
Leo en Rita Thiessen - Curfs

Maandag 22 mei: 19.00 uur:
Viering van de Kruisdagen. Gebedsdienst door lektoren
Gest. h. mis ouders Xhonneux – van Kan en kinderen

Hair Care
& M o re

Dinsdag 23 mei: 19.00 uur

Dé mobiele kappersdienst
bij u aan huis

Woensdag 24 mei: 19.00 uur

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

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen

Viering van de Kruisdagen. Gebedsdienst door lektoren
Gest. h. mis ouders Vliegen – Zilvertand en kinderen
Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Viering van de Kruisdagen. Gebedsdienst door lektoren
Gest. h. mis ouders Vliegen – Zilvertand en kinderen
Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag: 9.45 uur
Ter ere van het Allerheiligst Sacrament (Stg. Lod. XIV)
Voor levende en overl. leden van Schuterij St. Sebastianus en Baron Gustaaf
van Thimus

Vrijdag 26 mei: 19.00 uur:
Afsluiting meimaand Eyserheide. Gebedsdienst door lektoren
Vertrek te voet vanaf kerk om 18.20 uur

Zaterdag 27 mei:18.45 uur: Rozenkransgebed 19.00 uur:
Gest. Jrd. ouders Mullenders – Canisius
Gest. Jrd. ouders van Wersch – Jeukens
Gest. Jrd. ouders van Loo – Wöltgens
Ouders Debie – Pelzer en overl. familie en Frans en
Willem Pelzer

Zondag 28 mei: 9.45 uur:
Gest. h. mis ouders Vanwersch – Souren en familie
Fieny Huynen – Eussen (collecte)
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44e ANTIEK & KUNSTMARKT
IN LEMIERS
Overkomt het u ook wel eens dat u door een plaats rijdt waar opeens heel
veel auto’s staan en waarbij u spontaan denkt: “hier moet wat te doen zijn”! U
parkeert uw voertuig, in dit geval op Hemelvaartsdag 25 mei in Lemiers, gratis
via de borden op de parkeerweide, en aangetrokken door draaiorgelmuziek
bezoekt u een gezellige markt met leuk aanbod aan muziek, kunst en
entertainment.

Feesttent
U passeert de feesttent waar, naar gelang de tijd dat u er bent, de vrolijke tonen
van “Jef Jaas” tegemoet komen of van “Full Circle” de bekende bands uit Vaals.
Geniet van een drankje en een hapje die “Worsten Wiel” u exclusief aanbiedt.
Ondertussen verbaasd u zich over de vele bekenden die u nog uit vroegere
tijden herkent.

Stil gestaan
U daalt af naar een uniek stukje Limburg, Oud Lemiers, waar de tijd heeft stil
gestaan, maar met Hemelvaart kan rekenen op een stukje gezellige drukte.

Geur
van verse wafels, gebakken door de échte bakker “Wafele Wiel”, nodigt u uit met
een kopje koffie uit de damesstand er naast, om de oeroude kapel met haar
klassieke omgeving in u op te nemen.

Doedelzakken
Als u er zo mijmerend zit kan het goed zijn dat u al van ver de doedelzakken
van de “Pipers” uit Heerlen hoort aankomen, een geweldig schouwspel met
indringende muziek. Hierdoor valt het kabbelend geluid van de Selzerbeek
even in het niet maar u zult er even later nog meer van genieten als u de
roofvogelshow gaat zien op het veldje hiernaast. Alleen het blijde geluid van de
kinderen op de mega grote “Roetsjbaan” zullen uw herinneringen aan een fijn
dorpsfeest misschien rede geven om volgend jaar met Hemelvaart deze markt
weer te bezoeken. Denk er aan: “Gezelligheid kent geen tijd”!

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.)

Vergeten doden

Op het Kerkhof van Bocholtz was de de
dodenherdenking 4 mei om 18 uur bij het graf
van Jozef Peters. Met name werden de inwoners
van Bocholtz die vanwege oorlogsgeweld en
concentratie kampen de dood vonden genoemd.
Aan de familie
zigeuners woonachtig op de
Baneheide – die
op een enkele
na, vermoord
zijn in een
concentratiekamp
werd geen enkele
aandacht besteed.
Martin
Herbergs

Een van de vele stands, die van de hulp aan kinderen van Uganda.

Pagina 7

Nr. 20 18 mei 2017

D’r blik woar toendertsiet
gans óp vuroetkieke
i-gesjteld. Nit dat alle auwer
gebówwe nog allemoal
gans gód woare, meh hieël
gèt hoezer mit ’t Limburgs
karakter zunt doadurch óp
de lies va ‘oad en nit mieë
nuuedig’ tereëtkómme.

Gèt sjuns
Meh noe en da livvert ’t
óch al ins gèt sjuns óp:
’t Julianaplei. Zaag meh:
modern, functioneel,
gezellig en divers.
Veural dae hoeëge
sjoorsjtee óp ’t hingisjte
gebów rèts, kunt apart
en oad uvver. Nit dat
gidderinge die mening
deelt, i giddes geval ’t
bekieke weëd en de
gebówwe zelf óch.
2017

Kirksjtroat Vols

Dat woar in de tsiet dat me nog óngesjtuurd
midde óp de sjtroat koeënt lope. Links ziet
me nog de auw moer sjtoa die al joare geleie
is aafgebroake. An d’r angere kant sjteet ’t
hoes van d’r Lamberts nog. Eurgens in de
1970er joare is doa d’r leëvensmiddelewinkel
van de familie Bisschof neergezatte. In die
tsiet woar innovatie a-gezaat.
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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.

Dialektsjriever Will Kohnen Lemieësj
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Beekjeswandeling

De tocht die Wandelvereniging Voerendaal op zondag 28 mei
organiseert voert u langs en over vele meanderende beekjes,
zoals de Cortenbacher-, de Hoensbeek-, de Reters-, de Geleenen de Luiperbeek. U kunt kiezen uit 9, 15 en 21 km en starten
tussen 07.30 en 14.00 uur. Het is volop genieten van de prachtige
natuur met een rijke historie in het Zuid Limburgse land. Geniet
onderweg bij de pauzeplaats van een hapje en een drankje.

Start en finish:
Trefcentrum Kunderhoes, Hogeweg 74, 6367 BG in VoerendaalKunrade.
Deelname kost voor volwassenen € 2,50 p.p. Kinderen tot 14 jaar
gratis.
Leden van de kWbn en ook andere Nederlandse en Belgische
bonden krijgen € 1,00 korting. Zie ook voor informatie op www.
wandelvereniging-voerendaal.nl .

KLEDINGACTIE
Het Missie-comité van Eys, Wahl- en Nyswiller
houdt ook dit jaar weer een inzamelingsactie van
gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel
in Eys, Wahl- en Nyswiller, Wittem, Gulpen,
Reijmerstok en Wijlre.

Opbrengst

Heeft u al eens
kennis gemaakt
met onze 3 gangenaanschuifmenu’s
voor € 8,95 ??

die is bestemd voor de Goretti Stichting.
Zij ondersteunt daarmee de projecten van
Zr.Maria Goretti en Zr.Vera Monis en het project
Straatkinderen van Mukta Trust in de staat
Karnataka in Zuidwest India.
De zakken worden opgehaald op zaterdag
27 mei.
Gelieve de zak(ken) op die dag voor 9.00 uur op
de stoep te zetten.
Het Missie-comité hoopt op een mooie
opbrengst.

KWF-afdeling
Simpelveld zoekt
versterking
Alleen in Simpelveld krijgen elk jaar al 60
mensen de diagnose kanker.
Daarom organiseert de plaatselijke afdeling
al jarenlang de collecteweek.
Dit jaar zijn er extra vrijwilligers nodig
voor de organisatie van de KWF-collecteweek
van 3 t/m 9 september.
Sinds de oprichting van KWF in 1949 is de
5-jaarsoverleving van patiënten van 25%
gestegen naar 62%. “
Dat is natuurlijk geweldig, maar elk jaar krijgen
44.000 Nederlanders de diagnose kanker.”

Help mee
De KWF-afdeling Simpelveld heeft een
vacature voor een collectecoördinator. Neem
voor meer informatie of om je aan te melden
contact op met Dave Snellen,
via 06-31.63.15.04 of via dsnellen@kwf.nl .

Woensdag 24 Mei:
Voorgerecht: Minestronesoep
-brood-kruidenboter
Hoofdgerecht: Kibbeling- saladeaardappelkroketjes
saus
Dessert:

Vanille mousse

Woensdag 31 Mei
is geen aanschuifmenu
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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Twee gastkoren in
Theater De Klimboom
Simpelveld

Hanzon Vocaal uit Eijs en jongerenkoor Joko uit Reijmerstok verzorgen
zondagmiddag 21 mei om 15.00 uur een duoconcert verzorgen in
Theater De Klimboom aan de Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld
Het Jokokoor heeft zo’n 40 leden en staat onder de bezielende leiding
van Suzan Hambuckers.
Hanzon Vocaal telt zo’n 25 leden en wordt gepassioneerd begeleid
door Jo Smeets.
Het concert draagt als titel “muzikale reis door de tijd”. Wat
maakt hun concert zo bijzonder? Het neemt u mee naar diverse
muziekstromingen in de geschiedenis en laat daarmee het divers
repertoire van beide koren aan bod komen. Dit bestaat veelal uit
Engelstalige nummers. Van hedendaagse muziek tot popmuziek uit
de jaren ’70. Van gospels tot musicalnummers en van klassiekers tot
ingetogen luisterliedjes waar je stil van wordt. Daarnaast worden
ook enkele Nederlandstalige nummers gezongen en slaan beide
koren tijdens het concert hun handen in elkaar door een gezamenlijk Het gemengd koor Hanzon Vocaal uit Eys.
nummer ten gehore te brengen. De koren nemen hun eigen vaste
combo mee bestaande uit toetsenist, gitarist, bassist en drums.
Tijdens deze speciale gelegenheid zal verder een dwarsfluit en een
blazers ensemble te horen zijn.
U bent van harte welkom. U kunt reserveren via info@
puurweijersenweijers.nl of via 06-55.95.45.25.

Jongerenkoor Joko uit Reijmerstok.

BOCHOLTZ
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Showtraining met
Nathan Rutjes
Afsluiting seizoen.
Op vrijdag 19 mei aanstaande wordt het seizoen
van Zwart Wit ’19 op een bijzondere manier afgesloten.
Nathan Rutjes (Eredivisie voetballer bij Roda JC en bekend van TV talkshows) zal de
selectie van de voetbalvereniging in Eys laten genieten van zijn ervaring en kunnen.
Nathan zal niet alleen de training leiden, maar ook middels een headset het liveverslag
verzorgen via geluidsboxen, zodat alle toeschouwers de training met commentaar live
kunnen meemaken.
Tijdens deze showtraining verzorgt hij ook een training van 30 min. bij de jeugdspelers.

Meet & greet met fotosessie
Na de showtraining is er een spectaculaire “ MEET & GREET in de kantine met de
mogelijkheid tot fotosessies met Nathan. Met zijn stralende glimlach en positieve kijk
op het leven is hij in 2016 uitgeroepen tot “maatschappelijk speler van het jaar” in de
eredivisie.

Trainer
Daarnaast is Rutjes actief als trainer. In 2013 behaalde hij het trainersdiploma UEFA B,
Trainer-Coach II. De KNVB beloonde hem in 2016 voor zijn sportiviteit en respect. Als
blijk van waardering ontving hij het Coaching pakket van de KNVB. Een persoonlijk
plan van aanpak om zich de komende jaren verder te ontwikkelen als trainer.

gratis entree
Iedereen is van harte welkom om langs de lijn op het hoofdvoetbalveld op
vrijdag 19 mei deze showtraining te volgen, incl. Meet & Greet in de kantine.

Glansrol
Erwin
Rasing in
NRW-cup Twee
maanden na hun succesvolle
competitie-optreden togen
vier gewichtheffers van KSV
Helios naar Dortmund om deel te nemen aan de
NRW-Cup. En ook deze keer wisten de atleten uit
Simpelveld indruk te maken.

Records
Met name Erwin Rasing eiste een glansrol op.
Niet alleen door zijn zes goede beurten, ook
niet door weer al zijn persoonlijke records
te verbeteren maar vooral door zijn beurten
technisch en stilistisch af te werken: een lust
voor het oog van de aanwezige kenners bij
deze wedstrijd!

Gegroeid
is Erwin in het afgelopen seizoen enorm en
dat liet hij nu ook weer zien. Op basis van zijn
techniek en vechtlust bracht hij uiteindelijk
88 kilo bij het trekken en 116 kilo bij het

stoten omhoog. Ook zijn totaal van 204 kilo was
eveneens een persoonlijk record.
Aan het eind bleek dat hij ook bij de beste atleet
onder de senioren was.

Beste
Ook Dennis Schings liet de beste wedstrijd van
zijn carrière zien. Rustig en geconcentreerd
werkte hij zijn beurten af waardoor hij in staat
was bij beurten die niet perfect liepen deze te
corrigeren. Zes goede beurten die uiteindelijk
leiden tot een verbetering van zijn persoonlijk
records bij het trekken met 5 kilo (83 kilo bracht
hij omhoog) en met 3 kilo bij het stoten (98 kilo
verwerkte hij op dit onderdeel).
Tim Hollands is pas een seizoen bezig maar
liet ook weer zien dat hij fysiek zeer sterk is.
Ondanks een mislukte tweede beurt bij het
trekken durfde hij het aan om in de derde en
laatste beurt het gewicht te verhogen. Met enig
kunst en vliegwerk slaagde hij erin om de 82
kilo te verwerken en verbeterde daarmee zijn
persoonlijk record op dit onderdeel met 4 kilo.
Ook het stoten verliep niet vlekkeloos want
zijn eerste beurt werd afgekeurd. Maar met zijn
laatste beurt van 101 kilo slaagde hij er in om
ook op dit onderdeel zijn persoonlijk record met
5 kilo scherper te stellen.
De vierde atleet was Bas Goorden. Met drie
ijzersterke beurten bij het trekken wist hij zijn
persoonlijk record scherper te stellen en bracht
dit nu 54 kilo.
Bij het stoten verwerkte hij 68 kilo. De poging
om zijn persoonlijk record op dit onderdeel naar
71 kilo te brengen mislukte helaas Maar na zijn
knie-operatie is dit voor Bas zondermeer een
uitstekend resultaat!
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Schinveldse
Bossen

Een 5

sterren wandelroute

U kunt starten vanaf 3 locaties in Schinveld.
Daar kunt u ook parkeren.
Eetcafé De Kem • Kem 27
Restaurant De Lier • Leiffenderhofweg 3
BovenWater Food & Drinks • Aan de Voeëgelsjtang 1

Ontdek de unieke gouden
highlights in het grootst
aaneengesloten bosgebied
van het Nationaal Landschap
Zuid-Limburg tijdens de
5-sterren wandelroute door
de Schinveldse Bossen.

De route is met paaltjes bewegwijzerd en beschreven in
een brochure die gratis verkrijgbaar is bij bovenstaande
startpunten. Tijdens en na afloop van uw bezoek aan het
gebied kunt u gebruik maken van aantrekkelijke acties bij
de deelnemende horeca-bedrijven middels de vouchers
in de brochure. Kijk op www.schinveldsebossen.nl voor
meer informatie!

www.schinveldsebossen.nl

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland
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Kampioen!

Het eerste elftal is kampioen! Door een 1-0 overwinning bij Voerendaal tijdens de voorlaatste
speelronde mochten ze zich kampioen van de 3e klasse A noemen. Een onvergetelijke prestatie.
Waar 2 jaar geleden het kampioenschap in de 4e klasse B werd gevierd mag Sportclub’25 zich nu gaan
opmaken voor de 2e klasse. De afgelopen week en ook de komende weken zal dit kampioenschap nog
lang gevierd worden. Want deze prestatie is uitermate knap. Sportclub’25 bloeit als vereniging en dit
kampioenschap is de kers op de taart.

Periodetitel
Het tweede elftal van Sportclub’25 wint de 3de periodetitel. Door de 4-1 overwinning op Weltania was
de periodetitel een feit. Afgelopen zondag is de strijd om promotie begonnen met een uitwedstrijd
tegen RKHSV. Een week later, komende zondag 21 mei, staat de thuiswedstrijd tegen RKHSV op het
programma. Wederom een Toppie prestatie! We nodigen dan ook iedereen van harte uit om het
tweede te steunen in deze belangrijke wedstrijd.

RaboClubKas campagne
Dit jaar doet Sportclub’25 hieraan mee, waarbij we jouw hulp nodig hebben. Rabobank Centraal
Zuid-Limburg stelt maar liefst €180.000,- beschikbaar voor verenigingen in onze regio. De leden van
de Rabobank kiezen zelf op welke manier dit bedrag verdeeld wordt. Als jij lid bent van de Rabobank
ontvang je jou eigen activatiecode deze week per post. Ieder Rabobank-lid mag vijf stemmen
uitbrengen op verenigingen
die hij of zij een warm hart
toedraagt. Men mag maximaal
2 stemmen op één vereniging
uitbrengen. De stemperiode
loopt van 10 mei tot 23 mei en
uiteraard hopen we op jullie
stem(men) om een mooi bedrag
bij elkaar te krijgen.
Heb jij je stemcode al
ontvangen?
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Pak deze dan nú bij de hand en breng je stem uit.
Kijk op www.sportclub25.nl voor de link om te
stemmen.
Alvast hartelijk dank voor stem en bijdrage!
Seizoensafsluiting
Op zaterdag 20 mei vind deze plaats. Er is er zowel
een voor de jeugd als voor de seniorenafdeling.

Zeskamp
Om 13.00 uur wordt gestart met een zeskamp
voor de jeugd. Maar liefst 65 kinderen zullen gaan
strijden tijdens de zeskamp. Toppie zal natuurlijk
ook aanwezig zijn.
Om 18.00 uur start de 2de editie van Spel zonder
Grenzen. Aanwezig zijn om uiterlijk 17.30. Er
worden tijdens 12 spektakel spellen gestreden
om de bokaal. Daarna is er een groot finalespel.
Hieraan nemen alleen de captains van het team
deel! Dit jaar strijden liefst 22 teams.

BBQ
Die start rond 17.00 uur, opgeven is niet nodig!
Na afloop van Spel Zonder Grenzen gaat het
spektakel verder in de kantine. DJ Flugel is er met
het thema “Eurovisiesongfestival”. Aangezien
we al als land gestreden hebben gaan we in ons
clubhuis nog even verder.
lees verder op pagina 14
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WDZ info

PROGRAMMA SPORTCLUB 25
Zaterdag 20 mei:
Vet: Groene Ster vet - Sportclub’25 vet
Zondag 21 mei:
2de: Sportclub’25 2 - RKHSV 2
3de: Sportclub’25 3 - SV Geuldal 3
Vr: Sportclub’25 VR1 - SV Geuldal VR1

17.00u.
12.00u.
10.00u.
11.00u.

UITSLAGEN
Sportclub’25 1 - Langeberg 1
RKHSV 2 - Sportclub’25 2
FC Gulpen 3 - Sportclub’25 3
Leonidas-Wolder VR1 - Sportclub’25 VR1
Sportclub’25 G1G - EHC/Heuts G3G
Sportclub’25 vet - VV Passart vet
Sp. Jekerdal JO15-3 - Sportclub’25 JO15-1
Chevremont JO15-2 - Sportclub’25 JO15-2
Sp’25 JO11-1 - Rood Groen LVC’01 JO11-4
Sp’25 JO7-1/2 - Rood Groen LVC’01 JO7-1/2

5-2
2-4
3-1
3-2
2-6
4-2
2-2
1-4
6-1
4-5

Geslaagd
De traditionele frites saté dag op het eind van het seizoen was een heel geslaagd evenement.
Op zondag 7 mei trakteerde een groep dames alle seniorenteams op frites met saté en dat viel
bij allen bijzonder in de smaak. Maar niet alleen bij de voetballers, ook bij de bambini die een
demonstratietraining verzorgden. De bordjes met frites en kipnuggets waren in een mum van tijd
leeg. Naast de mamma’s en de pappa’s waren ook de grootouders uitgenodigd. De oma’s en opa’s
ontvingen allen een certificaat van deelname aan de oma en opa dag in februari.
Op het eind van de dag waren 250 porties uitgedeeld, 45kg frites en 30kg saté. Een mooie feestdag,
waarvoor veel dank aan de organisatoren.

KORTVERMELD
BOCHOLTZ: Trekkingsuitslag
Loterij Zangkoor St.Joseph
Bocholtz.
1e prijs nr. 1961, 2e nr. 1631, 3e nr. 1786, 4e
prijs nr. 2444 en de 5e viel op nummer 0373 .
De prijzen zijn af te halen bij: Wim Possen,
Dr.Nolensstraat 10 in Bocholtz, 045-5443862.

BOCHOLTZ: Scootmobieltocht

Het tweede met staand v.l.n.r.: Lars Nicolaye, Rico Lauvenberg, Ralph Schepers, Arjen Smits, Luca
Mattheus, Ruben van Vark, Rick Kisters, Sebastian Albring en Xavier Vaessen.
Gehurkt: Mitch Sluijsmans, Bert Schijns, Jesse Canisius, Noël Souren, Bram Brands, Bas de Vreede
en Stijn de Vreede

Elke 4e dinsdag van de maand
t/m september

Afscheid

Volgende week is er weer een.
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 de tochten.
Bij slechte weersomstandigheden gaat de tocht
niet door en wordt een nieuwe datum gekozen.

In orde
Belangrijk is dat u beschikt over voldoende
rijvaardigheid om veilig in een groep een
grotere afstand te kunnen rijden. Verder moet
de scootmobiel in orde zijn: een goede accu
die bovendien helemaal is opgeladen, goede
remmen, werkende (rem)lichten, de juiste
bandenspanning, spiegels enz.
Meer info en vooraf aanmelden bij:
Walter Litting 06-17.04.22.06 of 045 – 5443990.
Men is erg blij als graag fietst en mee wilt als
begeleider. Meldt u dan aan bij Walter.
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zondag 7 mei speelde WDZ 2 in Hoensbroek tegen FC Hoensbroek de laatste competitie wedstrijd
van het seizoen. Deze wedstrijd betekende ook meteen de laatste voor trainer Xavier Vaessen en
grensrechter Bert Schijns bij het tweede.
Voor aanvang bood aanvoerder Jesse Canisius aan de coach van FC Hoensbroek 2 en oud WDZtrainer, Peter Douma, een boeket bloemen aan voor het behaalde kampioenschap.
Na afloop van de wedstrijd richtte Jesse Canisius allereerst het woord tot Xavier Vaessen.
Na tweeënhalf jaar trainer te zijn geweest van het tweede elftal gaat Xavier nu naar RKSVB als
hoofdtrainer.
Jesse dankte Xavier voor het goede werk bij het tweede en wenste hem veel succes bij zijn nieuwe job
en Xavier bedankte hierna de groep.
Bert Schijns had een tijdje geleden aangegeven te willen stoppen als grensrechter.
Ook hij werd bedankt.

Jeugdkamp
Van woensdag 24 tot zaterdagmorgen 27 mei organiseert de jeugdafdeling het kamp voor de
pupillen, met nu al zo’n 65 kinderen. aangemeld. Op het kleine trapveldje wordt een tent opgezet,
waarin de kinderen slapen. Woensdags , tegen 18 uur, komen de deelnemers aan. De organisatoren
hebben een heel uitgebreid programma samengesteld, deels op sportpark Neerhagerbos, deels
elders. Een grote groep begeleiders zorgt ervoor dat alles goed en veilig verloopt. Zaterdag, rond het
middaguur, komt er een eind aan en keert men huiswaarts.

Sponsoravond
Dit keer een bijzondere locatie! In het voormalige Paterklooster Huize Damiaan is nu de The
International Butleracademy gevestigd! Hier zijn wij op maandag 29 mei te gast en we zullen met onze
gasten in stijl worden ontvangen door de aankomende butlers!
Sprekers zijn Gea Wennekes, Vicepresident International Butler Academy en Marco Bogers, Algemeen
Directeur VVV-Venlo. Mevrouw Wennekes vertelt over wat er komt kijken bij de opleiding naar een
volwaardig service- en dienstverleningsvakmanschap, maar ook wat het bedrijfsleven kan leren van
dit vakmanschap in de dagelijkse omgang met klanten en relaties!
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Marco Bogers neemt de gasten mee naar de
successtory van VVV Venlo. WDZ voorzitter
Huub Schepers van WDZ neemt praat daarna de
gasten bij over het wel en wee van WDZ.
Na afloop is er nog het genot van een hapje en
een drankje.

PROGRAMMA
Woensdag 17 mei:
JO17-1 SVN/Abdissenbosch - WDZ 19.30u.
JO9-2G WDZ - Amstenrade
18.30u.

Vrijdag 19 mei:
VR1

WDZ - SV Hulsberg

20.00u.

Zaterdag 13 mei
JO19-1
JO17-2
JO15-1G
JO15-2
JO13-1
JO11-2G
JO11-3G
JO9-2G
JO9-3G
JO7-1
JO7-2
Ve

WDZ - KVC Oranje 2-6
SVME 1 - WDZ
5-1
WDZ - Sporting Heerlen
VV Hellas 1 - WDZ 11-0
Haslou 2 - WDZ
5-4
WDZ - RKVVM/Sibbe
Bekkerveld 7 - WDZ
WDZ - ZW’19-SVS 1-0
Walram - WDZ
1-0
Walram - WDZ
1-0
Walram - WDZ
1-0
WDZ - Sporting Heerlen

0-7
5-1
6-4

2-2

Zaterdag 20 mei:
JO19-1
JO17-1
JO15-2
JO11-1
JO11-3G

Walram - WDZ
14.30u.
Bekkerveld 2 - WDZ
15.00u.
Gulpen/RKVVM/Sibbe 3 - WDZ 13.15u.
WDZ - DVO
10.30u.
WDZ - ZW’19-SVS
10.00u.

Zondag 21 mei
3e
4e

WDZ - SV Geuldal
WDZ - SV Zwart-Wit ‘19 3

10.30u.
10.00u.

Uitslagen
Dinsdag 9 mei
4e

Sportclub’25 3 - WDZ

0-2

Woensdag 10 mei
JO13-2G Walram - WDZ
3-1
JO11-2G Scharn 5 - WDZ
5-4
JO9-3G WDZ - FC Gulpen 2 0-1

Vrijdag 12 mei
35+1
35+1
VR1

SVN/BtB Consultancy - WDZ 0-0
WDZ - De Leeuw 2 1-3
WDZ - Caesar
1-3

Zondag 14 mei
1e
VR1

Sylvia - WDZ
WDZ - RKMVC

5-0
1-0

Sylvia – WDZ 5-0
Een wedstrijd uiteindelijk om des keizers baard.
De thuisploeg was beduidend feller in de duels
en wist de gasten onder druk te houden. In de
12e minuut kwam Sylvia op voorsprong. Nog
voor het halfuur werd het 2-0. Tom Koekelkoren
stopte in eerste instantie de penalty, maar de bal
werd alsnog in het doel gewerkt. Nog voor de rust
kwam Koen Schnackers alleen voor de keeper. Hij
prikte de bal beheerst langs de doelman, maar
ook langs de verkeerde kant van de paal.
Na rust ging WDZ verzorgder spelen en kreeg
enkele kansen, maar de goal viel in de 55e minuut
aan de andere kant. Tien minuten later mocht
Koen Brands aanleggen vanaf de elfmeter, maar
helaas bleken de 7,15m van de goal te weinig.
Een drietal minuten later lag de bal alweer in het
net achter de WDZ keeper. Tom Koekelkoren wist
nog een penalty te stoppen, maar enkele minuten
voor tijd moest hij toch voor de vijfde keer
capituleren.

Seizoensafsluiting
Rood Groen
LVC’01

Het lopende voetbalseizoen 2016-2017 is bijna
ten einde. De laatste wedstrijden worden de
komende weken afgewerkt. Op zaterdag 27 mei
as staat de traditionele seizoensafsluiting weer op
het programma. Uiteraard zijn alle jeugdleden,
ouders, seniorenleden, dames, veteranen, trainers,
leiders en begeleiders, vrijwilligers, sponsoren
en alle anderen die onze voetbalvereniging een
warm hart toedragen van harte uitgenodigd
hiervoor. Het programma van deze dag is als volgt:
·
Vanaf 13.00 uur Euregio Cup 2017 (miniveld
voetbaltoernooi)
·
Vanaf 18.00 uur feestavond met BBQ,
huldigingen en livemuziek van de Vaalser band
Wrong Connection.
Jeugd
Voor de jeugd is er wederom een springkussen/
stormbaan aanwezig. Het bestuur hoopt wederom
op een massale opkomst, net als de laatste jaren.
Kijk voor meer informatie op
www.roodgroenlvc01.nl.

Troef
de voordeligste
in kleur

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op
www.vegersmeubelen.nl

House of Dutchz

de mooiste meubelen met passie en vakmanschap
vervaardigd. De beste kwaliteit, het mooiste leder en
prachtige stoffen, meubels met allure!
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Kermis Bocholtz
Donderdag hemelvaartsdag 25 mei t/m maandag 29 mei

Rupsbaan
Bij inlevering van deze bon
en besteding van €5,- 1 rit
extra bij €10,- 2 ritten extra!!!

Skeebal
Bij inlevering van deze bon en
aankoop speelmunt van €5,10 punten extra!!!!

Draaimolen
Bij inlevering van deze bon
en besteding van €5,- 1 rit
extra bij €10,- 2 ritten extra!!!

Lijntrek
Bij inlevering van deze bon
geen 7 maar 9 touwtjes
trekken voor €5,-!!!

Lucky Cranes
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.
Maandag 29 mei
om 19:00 uur

spectaculaire
loterij voor de
KInderen!!!!

1 ste prijs ﬁets t.w.v. €300,-!
2 de prijs televisie!!!
3 de prijs 4 entree kaarten voor
Toverland (Sevenum)!!!
en diverse troostprijzen!
Loten tot maandag 18:45
inwerpen in de bus bij de
visverkoop

Bij inlevering van deze bon en
besteding van €5,- 1 rit extra bij
€10,- 2 ritten extra!!! bij inlevering
deze bon 14 speelmunten voor €5,!!! (munten hebben een waarde
van €0,50 per stuk)

Lucky Duck
bij inlevering van deze bon
geen 7 maar 9 eendjes
vangen voor €5,-!!!

Star wars:
NIEUW NIEUW NIEUW!!!
The G force ride bij inlevering van
deze bon

3 halen 2 betalen!!!! 1 bon p.p.

Visverkoop
2 grote gebakken vis
zonder graat
en 2 maatjes haring
voor €10,-!!!

naam......................................

Bungee
trampolines

adres......................................

Bij inlevering van deze bon en
besteding van €5,-

leeftijd...................................
deelname tot 12 jaar!
en je dient zelf aanwezig te zijn!

1 minuut extra springen!!!

woonplaats...........................

Convoy/buggy
Bij inlevering van deze bon
en besteding van €6,- 1 rit
extra bij €10,- 2 ritten extra!!!

Noten &
suikerspin
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Bij inlevering van deze bon 1
normale zak noten + 1 beker
popcorn/suikerspin samen €5,-!!!
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