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Niet één maar
twee optochten tijdens
Eys Viert
Tijdens het jubileumfeest van Schutterij Sint Sebastianus Eys wordt zondag
11 juni uitgepakt met een voor de regio uniek Historisch Festival.
Onderdeel van het festival is de historische optocht die door het dorp
zou trekken. Er hebben zich echter zoveel historische groepen en wagens
ingeschreven dat de organisatie besloten heeft om niet één, maar twéé
optochten te organiseren!

Jubileumtocht
Jesjpòòrt en Jesjtivvelt
Zaterdag 10 juni gaat deze van start en ik heb
beloofd wat meer te vertellen( natuurlijk niet
alles, er moet wat ‘n verrassing blijven) We starten
bij de Rabo Centraal Zuid Limburg op hoeve Ten
Oaveres oftewel Overhuizen in Bocholtz, waar
Lizenka ons ontvangt en trakteert op koffie(thee)
met koffie, ‘n rondleiding en ‘n ..............
(mensen met auto kunnen daar gratis parkeren en er is heel veel plek).
Daarna gaan we via enkele bezichtingen die ik bij de allereerste tochten heb
gedaan naar het Huis van de toekomst in Avantis , alwaar ook ‘n rondleiding
en koffie met vlaai. Het is inmiddels toch zeker 13 uur en misschien nog wat
later geworden.

Naar Simpelveld
En dan gaan we op weg richting Simpelveld, natuurlijk niet over de grote
weg maar binnendoor met enkele stops, waar ?, daar ben ik nog mee bezig.
Het word echter iets wat de meesten onder u nog niet gezien hebben of
niets van weten. Ik zal daar ook over paden gaan die in het eerste boek van
Jesjpòòrt en Jesjtivvelt beschreven staan. Voordat we in Simpelveld zijn , de
Waalbroek in en daar...... Verder laat u zich verrassen, u zult er geen spijt van
hebben.

Menu

sfeerbeeld van een historische optocht

Hoogtepunt

Het Historisch Festival in Eys op 11 juni aanstaande vormt het hoogtepunt
van het 4 dagen durende feest ‘Eys Viert’ ter ere van het 500-jarig bestaan
van de schutterij. Vanaf 11.00 uur worden al de zintuigen geprikkeld met
500 jaar geschiedenis van Eys en omgeving! Ontdek alles over de Eyser
schutterij, maar bijvoorbeeld ook over de ontwikkeling van de landbouw.
Zie bijzondere koetsen, antieke
auto’s, tractoren, brommers en zelfs
Verder in
een hete luchtballon!
Maak kennis met de hoofdpersonen
uit de diverse legendes en verhalen
die we in Eys kennen, zoals Lodewijk
XIV of Napoleon. Aanschouw
de vele ridders, Napoleontische
soldaten of verzetsstrijders uit
de Tachtigjarige Oorlog. Wie met
een jute zak van 50 kilogram een
parcours wil bedwingen, kan zijn
kans grijpen: Het kampioenschap
zakkendragen komt namelijk na
jaren weer terug!

Tenslotte het is dan inmiddels in de late namiddag krijgen we een
meergangen menu en natuurlijk een drankje op een plek waar de meesten
van u ook nog nooit geweest zijn en waar u later ongetwijfeld nog eens naar
toe zult gaan. En daarna (u bent dan ongetwijfeld een beetje moe) wordt u
met de huifkarren van d’r Lei weer teruggebracht naar Overhuizen.
Kortom, als het weer ook nog wat meezit wordt deze jubileumtocht een van
de mooiste die we gemaakt hebben.

TROEF

St Hubertus Ubachberg 4
Communiefeest
5
Vijlen

Wandelen met Noabere 5

Gezamenlijk Concert 11
Philhamonie en
St. Petrus en Paulus

Kinderprogramma
Ook voor de kinderen is er van alles
te beleven!
Een bijzondere nostalgische
schietkraam wordt opgesteld
en voor de kinderen wordt een

Spek en Ei op de kegelbaan in het eerste begin.
Weet u nog waar dat was ?

Mee
U kunt nog mee, we willen zoveel mogelijk mensen hun eigen omgeving toch
nog wat beter te leren kennen. Onze verkeersbegeleiders zijn Jo en Piet en.....

Lees verder op pagina 3

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

Lees verder op pagina 5

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

AGENDA
Zondag 4 juni: PINKSTEREN
Communiefeest Vijlen
H Mis om 9.15 uur (zie ook artikel).
••••••••

Pinksterwandeling wsc Magan
Startplaats: Café/zaal In de Kroeën Hoofdstraat 23
Mechelen
Tussen 7 en 14 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 6 juni:
Algemene ledenvergadering huurdersvereniging ‘De Hoogste Top’ Vaals
in zaal café-restaurant Suisse. Aanvang 19.00 uur
(zie ook Kortvermeld).

Woensdag 7 juni:

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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Alzheimercafé Parkstad
in grote recreatiezaal Zorgcentrum Tobias Heerlen.
Aanvang: 19.30 uur (zie ook artikel).

Woensdag 14 juni:
Inloopdag mantelzorgers
van 10-12 uur in Op de Boor aan de
Wilhelminastraat Bocholtz (zie ook artikel).

HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER

Vrijdag 9 juni:

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

Dinsdag 13 juni:

OUD PAPIER

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

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.

Aanvang 19.30 uur in winkel Interart Simpelveld
(zie ook artikel).

vanuit de Driesprong bij Bungalowpark
Simpelveld. Start tussen 8 en 14 uur (zie ook
artikel).
••••••••

Senioren+ wandeling

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.

Schrijfavond Amnesty

2e Woensdagwandeltocht

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

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

Maandag 12 juni:

Vertrek 09.45 uur dienstencentrum Rode Beuk
Simpelveld (zie ook Kortvermeld).

jubileumfeest van Schutterij Sint Sebastianus Eys, sportpark Hanzon, met o.a. Memphis
Maniacs
••••••••

Nienke Crijns en Kasper Moorman
in Theater De Klimboom. Aanvang 20 uur
(zie ook artikel).

Zaterdag 10 juni:
Jubileumtocht Jesjpòòrt en Jesjtivvelt
Start 10 uur Rabo Centraal Zuid Limburg
(Overhuizen Bocholtz) grote parkeerplaats
(zie ook artikel).
••••••••

jubileumfeest van Schutterij Sint Sebastianus Eys, sportpark Hanzon met o.a. Die Höhner
••••••••
REPAIRCAFÉ in Op de Boor Bocholtz
van 10 tot 13 uur (zie ook artikel).
••••••••

Wandelen met de Noabere va Viele
met historische wandeling door Vaals
(zie ook artikel).
•••••••••

Debuutalbum System’s Enemy
in café Wehner-Van Os Rijksweg 31 Nijswiller.
Release-Party aanvang 20 uur. Entree Vrije Gave
(zie ook Kortvermeld).
••••••••

Gezamenlijk concert in harmoniezaal
Bocholtz aanvang 20.00 uur

zondag 11 juni
jubileumfeest van Schutterij Sint Sebastianus Eys
Historisch Festival en 2 optochten trekken om
11.30 uur met de historische groepen en om 14.00
uur met schutterijen en gildes.

Van Soiron naar Olne met IVN
Bocholtz/Simpelveld/Eys. Om 9.00 u. vertrek
carpoolend vanaf Markt Simpelveld
(zie ook artikel).

Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 6 juni wordt het oude papier in Wahl- en
Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17 uur, goed
gebundeld, aan de kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.

HARMONIE ST. AGATHA EYS
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.
Deze maand echter Donderdag 15 juni:
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.

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand
Dinsdag 13 juni :
Ophalen oud-papier en karton in de straten:
Boschenhuizen - Bouwensstr.- Bouwerweg
- Brandstr. - Brewerstr. - Buysroggesttr. Clara Feystr. - Clovisstr. - Deus - Diddenstr.
- Dr.Ottenstr. - Dr. Poelsplein - Dr. Schweitzerstr.Gangstr.- Grispenplein - Haembuckerstr.
- Hennebergweg - Jamarstr. - Kapelstr.
- Karolingenstr. - Kromstr. - Laurenthof Laurentstr. - Lerschenstr. - Merovingenstr.
- Molt - Norbertijnenstr. - Panneslagerstr.
- Peuschkensheiderweg -Romeinenstr.
- Scheelenstr. - Sougnezstr. - Stampstr. Steenstr.- St.Georgestr. - St. Remigiusstr. - van
Werschstr. - Verzetstr. - Vinkedelstr. - Wijnstr. Zaunbrecherstraat en Zijstraat.
Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.
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Vervolg voorpagina
Eys viert
ouderwets “Weiefes” georganiseerd met
nostalgisch vermaak. Een echte middeleeuwse
vuurspuwer en een waarzegster zorgen voor
spanning en hilariteit.

Avondprogramma
Het Historisch Festival wordt ‘s avond
afgesloten in de feesttent met een gezellig
avondprogramma. Vanaf 16.00 uur staan
optredens gepland van Party Kryner, DJ Sjolson

en de volgens radio 3FM beste coverband van
Nederland: The Recipe!
Entree:
Die is voor 0 - 4 jaar gratis,
van 4 - 15 jaar: € 2,50
en 16 jarigen en ouder betalen € 4,50.

Optochten
Uiteraard nemen ook veel Limburgse
schutterijen deel aan dit programma.
De bovengenoemde 2 optochten trekken om
11.30 uur met de historische groepen en om
14.00 uur met schutterijen en gildes.

Stoomtrein
Kom geheel in stijl naar Eys Viert: Reis met de
treinen van de Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschappij! Parkeer je auto bij Bungalowpark
Simpelveld, bij Station Schin op Geul of Station
Wijlre-Gulpen en reis voor slechts 6 euro
(incl. entree Historisch Festival!) per Stoomtrein
of met de Schienenbus naar het festivalterrein
in Eys!

Zaterdag 10 juni 2017 geven

Bart Sporken & Bianca Horbag
elkaar om 13.30 uur het JA-WOORD
in de St Dyonisiuskerk te Nijswiller
adres:Vossenstraat 15 a 6286 BW Nijswiller
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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
Email: info@weekbladtroef.nl
Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,
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
multifocale zonnebril
bij aankoop van een complete
multifocale bril.*

20% korting
bij aanschaf van een zonnebril.*
* Vraag naar de voorwaarden,
m.u.v. Ray Ban
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Weer
in
Op de Boor Bocholtz

Zaterdag 10 juni is er van 10 tot 13 uur. Het is er
voor bijv. uw kapotte naaimachine, vastgelopen
Computer, kapotte broek, dat lekkende
koffiezetapparaat enz.

Ervaren
Onze vrijwilligers zijn computerdeskundigen,
elektriciens en zeer ervaren naaisters.
Zij bekijken samen met u wat er aan de hand is en
het leuke is, u blijft erbij, want SAMEN repareren is
leuker en je leert ervan.

Waard
Gun uw spullen een tweede leven, ze zijn het nog
waard!
Er is gereedschap en materiaal (geen onderdelen)
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren
op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen,
speelgoed etc.

Kijkje

Het Koningspaar inspecteert de manschappen van St. Hubertus.

Koningsden - inspectie en bevordering
bij St. Hubertus
De laatste huifkar ritten gingen veel later

Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een
kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.
Wij hebben de slogan “Weggooien, mooi niet!”
U bent van harte welkom, entree is gratis maar een De start van het seizoen is voor de schutterij uit
vrije gave wordt op prijs gesteld!
Ubachsberg de eerste keer in de geschiedenis
begonnen op de Hondsrug in de gemeente
Vrijwilligers!!!!!!!!!
Heerlen.
Vindt u repareren een uitdaging? Wij zijn nog steeds
op zoek naar handige mensen op het gebied van
Planten
het repareren van elektrische apparaten, fietsen,
Bij het woonhuis van koning Donny Laeven, is de
klokken ed. die een keer in de maand ons team
koningsden geplant. Donny had voor een ludiek
willen versterken.
vervoermiddel gezorgd. Een huifkar reed de hele
avond van het schutterslokaal in Ubachsberg
Meer informatie;
visa versa naar de Hondsrug. Veel leden maakten
* Voor vragen over of het aanmelden van bijv een
van dit unieke en “ouderwetse” vervoermiddel
reparatie kunt u contact opnemen via
06-53.56.21.68 of mail; repaircafeparkstadlimburg@ gebruik.
gmail.com .
* Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden
op website www.repaircafeparkstad.nl en de
facebookpagina onder “repaircafeparkstad”. *
Kijk ook eens op de landelijke website, www.
repaircafe.nl .

Obstakel
Bij het opmarcheren van de schutterij werden de
bielemannen voor het huis van de koning “verrast”
door een flink obstakel. Een behoorlijk dikke
boomstam versperde de weg. De krachtpatsers
moesten zich aardig in het zweet werken, zodat
de schutterij verder kon marcheren.

Inspectie

Vakkundig wordt een naaimachine uit elkaar
gehaald.
Wanneer is er weer Repaircafé in Op de Boor?
Zaterdag 16 september en zaterdag 11 november, telkens van 10 tot 13 uur:
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Na het defilé en de presentatie inspecteerde het
koningspaar Donny en Femke de manschappen
en even later werd de fraai versierde den aan het
koningshuis verankerd.
Het koningspaar werd door de kinderen van de
Kidsclub verrast met een fraai, door hen gemaakt,
schild voor op de koningsden.

Bevordering

richting Ubachsberg dan eerst de bedoeling
was.

Demonstratie exercitie
Het exercitiepeloton van St. Hubertus verzorgt
in het kader van het Zomerfestival 2017 een
demonstratie oude-exercitie op donderdag 15
juni om 19.00 uur op het Bernardusplein.
In 1914 werd in het Nederlandse leger een
nieuw exercitiereglement vastgesteld, door
Minister van Oorlog. Dit “Reglement op de
Exercitiën der Infanterie” vormt de basis
voor de schutterijen die de oude-exercitie
voeren. Tijdens de demonstratie op 15 juni
zal een voice-over toelichting geven over de
manoeuvres die worden uitgevoerd.

Gevraagd:
POETSHULP
voor 3-4 uur
p. week
Info 045-5442250

Vervolgens werd grenadier Jan Crombach
bevorderd tot officier in de rang van 2e luitenant.
Jan beloofde trouw te blijven aan het vaandel en
de schutterswaarden. Met
een oorkonde en een boeket
bloemen voor zijn echtgenote
werd Jan opgenomen binnen
de officierengroep.
Na het officiële deel
volgde de receptie waarbij
het koningspaar ook
door familie en vrienden
werd gefeliciteerd. De
koning nodigde iedereen,
met voorrang voor zijn
mede-grenadiers en de
bielemannen, uit voor de
feestavond. Gasten en
schutters hebben genoten van
een zeer geslaagde avond.
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Vervolg van voorpagina Jubileumtocht Jesjpòòrt
en Jesjtivvelt
ik wil zoveel mogelijk oud gidsen meenemen zoals Henk - Hub en
Marianne , Marcel, Willy uit Meerssen , Michael onze Duitse gids. Sorry
als ik nog iemand hier vergeten ben, maar ik probeer ze allemaal te
bereiken.
De kosten zijn met alles inbegrepen € 22,50 p.p.

Opgeven etc.
Kunt u natuurlijk bij mij via franzen.leo@gmail.com 045-5443567
Voor wie nog nooit is meegeweest het liefste mailen en uw naam het
aantal personen uw tel. nr. en mailadres. Voor degenen die vaker zijn
meegeweest is de naam voldoende, de rest heb ik natuurlijk al.

Communiefeest Vijlen
Op zondag 4 juni a.s. zullen om 9.15 uur tijdens de Heilige Mis in de Sint
Martinuskerk te Vijlen 10 communicantjes 7 meisjes en 3 jongens (Jesper-Jur
en Scott) hun Eerste Heilige Communie ontvangen:
Lynn Coenen,
Mamelisserweg 31
6294 NH
Renske Gulpen
Pastorijweg 35
6294 AB
Janou Loo
Pater Gelissenstraat 19
6294 BM
Scott Mullenders Camerig 3
6294 NA
Meike Olischlager Vijlenberg 173
6294 AV
Jesper Schrouff
Harles 3a
6294 NG
Jur Stevens
Weideklokje 21
6294 BG
Dyenne & Riëlle Wetzels Weideklokje 30
6294 BG
Kiana van Wezel Weideklokje 28
6294 BG
De communicantjes en hun ouders hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.

Leo Franzen

De communicantjes allen
v.l.n.r.: Bovenste rij: Kiana
van Wezel, Jesper Schrouff
en Janou Loo. Middelste
rij: Meike Olischlager,
Lynn Coenen, Dyenne
Wetzels en Jur Stevens.
Onderste rij: Renske
Gulpen, Riëlle Wetzels en
Scott Mullenders.

De ogen uitkijken bij Andreas Dilthy in het Lehmhaus. De architect die
overal in de wereld van Leem huizen bouwt en nog veel meer.

Van Soiron naar Olne
Zondag 11 juni organiseert IVN Bocholtz/Simpelveld
samen met IVN Eijs deze mooie wandeling door een weinig toeristisch
gebied vol weiden en boomgaarden, met kabbelende beekjes,
schilderachtige
kronkelweggetjes en
dorpjes met middeleeuws
ogende straatjes. Soiron
is onderdeel van “Les
Plus Beaux Villages de
Wallonie”.
Verzamelen: Markt
Simpelveld. Om 9.00 u.
vertrek carpoolend naar
Soiron. (afstand ruim 60
km. Bijdrage € 10.

parkeren
achter de school – Soiron
Centre en om 10.00 u.
start de tocht bij de
St.Rochuskerk.
Na ruim 7 km. is er een
ruime pauze in Olne bij
Espace “Les Montagnards”.
Daarna weer richting
Soiron en na ruim 3
km. weer terug bij
het startpunt. Voor de
liefhebbers is er nog een
ommetje van enkele km
in en rond het dorpje met
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Wandelen met de
Noabere

Zaterdag 10 juni organiseren ‘de Noabere
va Viele’ (geschied- en heemkundekring
Vijlen) een historische wandeling door
Vaals o.l.v. Riet Vermeeren. Deelname
aan de wandeling is gratis voor leden.
Introducees zijn welkom tegen een
bijdrage van € 3,- per deelnemer. De
wandeling start stipt om 13:00 uur bij
kasteel Bloemendal (Bloemendalstraat
150). Vaals kan op een lange en bewogen
geschiedenis terugzien. In gesprekken
met oudere Vaalsenaren heeft Riet
Vermeeren de geschiedenis uit eerste hand
vernomen. En die geschiedenis blijkt heel

verrassend voor mensen die
het Vaals van nu kennen.
Riet Vermeeren laat ook de
monumentale gebouwen die
in de oude kern Vaals liggen
in de ruim 2 uur durende
historische rondgang hun
verhaal vertellen.
Wij verzoeken deelnemers
om zich uiterlijk
3 juni aan te melden bij
Paul Kerris e-mail:
p.kerris@home.nl of
043-306 57 16.

z’n kastelen, huizen in Maaslandse Renaissance stijl en een oude overdekte
wasplaats.

welkom
is iedereen, ook niet leden. Deelname en het (mee) reizen is voor eigen
risico. Neem ook nog wat proviand mee voor onderweg!
Info bij Henk Ghijsen henkghijsen@live.nl
045-5440575
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Jubilarissen RKSVB Ubachsberg
gehuldigd
In het weekend van 19, 20 en 21 mei vonden diverse activiteiten plaatsen op
het complex “In gen Anker”. Buiten de wedstrijden en andere activiteiten op
zaterdag en zondag, was er vrijdag 19 mei de huldiging van 12 jubilarissen.
Tijdens een feestvergadering werden ze in het zonnetje gezet met voor
ieder afzonderlijk een mooie toespraak. Louis Pasmans ontving voor zijn
verdiensten uit handen van dhr. Knaps de zilveren KNVB-speld. De schutterij
bracht een serenade, waarna de receptie werd geopend. Met een gezellige
feestavond werd deze zeer geslaagde dag afgesloten.

Baneheide
De 5 km wandelt over rustige
wegen in de omgeving van
Baneheide. Op de terugweg gaat
het parkoers nog gedeeltelijk over
het spoorwegemplacement van de
ZLSM.

Bocholtz

V.l.n.r.: Louis Pasmans (25 jaar), Wiel Packbier (25 jaar), Michiel Franssen (25 jaar), Rik van den Kerkhof (25
jaar), Leo Ernes (50 jaar), Emiel Habets (40 jaar), Huub Kaelen (50 jaar), Pedro Conjaerts (40 jaar), Martijn
Jacobs (25 jaar), Hans Dautzenberg (40 jaar), John Keulartz (40 jaar).
Paul Schreurs (25 jaar) ontbreekt op de foto, vanwege andere verplichtingen was hij niet aanwezig.

Woensdagwandeltocht
Woensdag 7 juni organiseert Wsv NOAD de tweede woensdag-wandeltocht van dit jaar
vanuit de Driesprong bij het Bungalowpark in Simpelveld.
Deze tochten kunnen zich verheugen over een toenemende belangstelling. Aan de op 3
mei jl. gehouden eerste woensdagwandeltocht namen 205 wandelaars deel. De
De routes voeren door de mooie grensregio in Oostelijk Zuid-Limburg.
Men kan de 5 en 10 km wandelen. Wilt u 15 km wandelen dan kan dit ook door na de lus
van 10 km ook nog de lus van
5 km te wandelen. De tochten
starten tussen 8 en 14 uur.

Het parkoers van de 10 km
brengt de wandelaar deze keer
richting Bocholtz. Er wordt
gewandeld via het Platebos en
het Kolmonderbos om via oude
smokkelwegen te komen alwaar in
café Oud Bocholtz een rustplaats
is ingericht. Daarvandaan gaat
het, hoofdzakelijk over rustige
veldwegen, terug richting de finish
in Simpelveld. Het startbureau sluit
om 16.30 uur.
Zie ook: http://www.afstandmeten.
nl/index.php?id=1832218
Inschrijfgeld: € 2,50.
Leden van erkende
wandelsportorganisaties
ontvangen € 1,- korting.
Er is een sticker te koop voor € 0,25.
IVV stempel is aanwezig.
Bij de inschrijving ontvangt iedere
wandelaar een versnapering voor
onderweg.
Inlichtingen: Han Pirovano
045-5250190 of 06-12534731
e-mail: info@wsv-noad.nl
Website: www.wsv-noad.nl . >
De wandeltocht gaat onder alle
weeromstandigheden door!
Denk aan passende kleding en
schoeisel en deelname is op eigen
risico.

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

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

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen
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65 jaar in touw voor
Bocholtzer bibliotheek
Deze mijlpaal bereikten Thea de Koning–van den Broek
(40 jaar) en Bebby Geelen-Maassen (25 jaar) samen.
Onvermoeibaar hebben zij zich al deze tijd als vrijwilligster ingezet voor
de bibliotheek in Bocholtz. Samen hebben ze roerige tijden meegemaakt.
Wim Dumont: “Positieve tijden van opbouw en uitbreiding, van
daadkrachtige ondersteuning en medewerking van ons gemeentebestuur,
waardoor we met heel veel persoonlijke inbreng van de vrijwilligers via
diverse tussenstations naar een prachtige bibliotheek in het centrum van
Bocholtz konden trekken. Helaas ook de tijd waar ons gemeentebestuur
plots de noodzaak van een goede bibliotheekvoorziening voor alle
leeftijdsgroepen niet meer in haar vaandel heeft staan en gedwongen
werden om naar enkele leegstaande lokalen van de basisschool te
verhuizen. Een regelrechte slag in het gezicht van al die vrijwilligers die
de bibliotheek in Bocholtz hebben opgebouwd. En dat in een tijd waarin

Ook in de nieuwe situatie, waarbij het merendeel van de werkzaamheden
“aan het boek” door de professionals uit Kerkrade gebeurt, heeft ze naast de
uitleen hier nog een belangrijke taak. Voor al haar werk is zij reeds in 2002
beloond met een koninklijke onderscheiding.
Bebby Geelen is eind zestiger jaren, samen met o.a. Antje Schneiders (die in
’69 haar gouden jubileum vierde) enige tijd actief geweest. Eind tachtiger
jaren werd zij door Wim Sluijsmans z.g. nog eens gepolst, maar had haar
gezin met opgroeiende kinderen voorrang.
In 1992 vond zij weer de tijd om als vrijwilligster tot de bibliotheek toe te
treden.
Hier is zij sinds die tijd een onmisbare schakel o.a. in het verzorgen van
de uitleen. Door haar recht-door-zee aanpak heeft zij in die tijd belangrijk
meegedragen aan de ontwikkeling van de bieb.

Ondersteund
Wat voor beiden evenzeer geldt, is het feit dat zij daadkrachtig ondersteund
werden en worden door hun echtgenoten (Sjef de Koning en Pierre Geelen)
die met name tijdens de diverse verhuizingen menig uurtje hebben
meegedraaid in organisatie en uitvoering.
Tijdens een interne huldiging vandaag 1 juni worden beiden uitgebreid in
het zonnetje gezet door hun nieuwe “werkgever” bibliotheek Kerkrade en
omstreken (waartoe de bibliotheken van Kerkrade, Bocholtz, Simpelveld en
Voerendaal behoren).

Jubilarissen parochiële
Ziekenzorg Bocholtz

Zaterdag 20 mei werden die in het zonnetje gezet. Elvira Snouck 25 jaar.
Gerda Heckmans 25 jaar. En Jeannette Ramaekers 10 jaar lid

Foto: Zittend Thea de Koning en staand Bebbie Geelen-Maassen.
notabene 11 procent van de beroepsbevolking als laaggeletterd wordt
gekenmerkt, lazen we afgelopen week nog in “1Simpelveld”!”
Dit alles heeft deze twee dames er echter niet van kunnen weerhouden om
hun schouders er onder te blijven zetten!

De jubilarissen
Thea de Koning is sinds juni 1977 medewerkster en van 1980 tot 2007
tevens als bestuurslid actief, waarvan tussen 1986 en 2007 als secretaris.
Belangrijk was uiteraard het verzorgen van de uitleen, waar zij een
vraagbaak voor velen was. Daarnaast ook waakte zij voor een goede
onderlinge sfeer tussen de indertijd 14 actieve vrijwilligers. Haar
voornaamste sporen verdiende zij in het verzetten van ontzettend veel
werk ten behoeve van de boekencollectie. Tot 2007 (het jaar waarin ze,
samen met bieb Simpelveld fuseerden met bibliotheek Kerkrade) bestond
dit uit het inwerken van de aangekochte boeken, het kaften en het
inbrengen in het geautomatiseerde bestand.

Pagina 7

De Jubilarissen v.l.n.r. Elvira Snouck - Gerda Heckmans
en Jeanette Ramaekers.

Nr. 22

1 juni 2017

Pinksterwandeling wsc Magan

Slootjesdag in Eys

Op Pinkstermaandag 5 juni organiseert het wandelcomité van de
Vocalgroup uit Mechelen en voor het vijfde jaar alweer een mooie
afwisselende wandeling. Uniek deze keer is het feit dat ook bij dit
lustrum op enig moment de 5000ste wandelaar begroet zal worden! Dit zal Magan niet onopgemerkt
voorbij laten gaan natuurlijk! Op de wandelkaart zullen deze dag 4 afstanden aangeboden worden,
waarbij deze keer in zuidelijke richting gewandeld wordt en de route vlak langs de Belgische grens zal
gaan bij de langere routes. Via bos, veldweggetjes en typische plekjes als Camerig, Terziet en Cottessen,
zal de pauzeplaats hier op de mooie boerderij van de familie Brauwers in het kleine plaatsje Kuttingen
liggen.
Korte afstanden Hierbij zal vooral door het mooie gebied rondom Mechelen zelf , in weilanden met de
bekende sjtegelkes, langs de
Geul en de diverse gehuchtjes met mooie oude kruisbeelden en vakwerkhuisjes in
o.a. Elzet, Bommerig en
Hurpesch gewandeld
worden. In het buurdorp
Epen wordt een pauzeplaats
ingericht waar men lekkere
soep, verse vlaai en broodjes
van de bakker en warme en
U kunt terecht voor:
koude drankjes kan nuttigen.

• volledige gebitsprothese

Overal in het land worden die Slootjesdagen
gehouden. Ook IVN - afdeling Eys organiseert
zaterdag 17 juni van 13.00 - 15.30 uur weer
een spetterende excursie met allerlei
wateractiviteiten voor kinderen van ca. 6-12
jaar. Erop uit wordt getrokken met schepnetten
en emmertjes richting de Piepert en daar
onderzoeken welke diertjes en plantjes er
in de poelen en beken leven. Alle kinderen
krijgen een zoekkaart om de diertjes te
leren herkennen. Ouders mogen natuurlijk
meehelpen. Na een kleine traktatie weer terug
naar Eys.

Belangrijk:

Slootjesdag

Hapje

• 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

Wat leeft er in en op het water?

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

1. Meld je snel aan via bramjacobs@live.nl het
Na de wandeling is er ook dit aantal plaatsen is beperkt. Uiterlijk 14 juni.
jaar weer de mogelijkheid om 2. Doe laarzen aan. Een lange broek misschien
in diverse eetgelegenheden ook omdat er brandnetels rond de poel kunnen
staan. Je mag een eigen schepnet en emmertje
in Mechelen een hapje te
meebrengen. Wij hebben er ook.
nuttigen. Dus Sjun wandele
3. Kinderen onder 9 jaar alleen onder begeleiding
en (wie wil!) lekker eate in
van een volwassene.
Mechele!
4. Zaterdag 17 juni verzamelen bij opgang naar
Startplaats: Café/zaal In de
het IVN gebouw en wel de parkeerplaats langs de
Kroeën Hoofdstraat 23 in
doorgaande we in Eys (achter de kerk).
Mechelen
5. Bij regenweer naar binnen in het
Starttijden/afstanden: 28
verenigingsgebouw op de Boerenberg en daar
km--> 7.00 – 11.00 uur, 21
iets leuks doen.
km--> 7.00 – 12.00 uur,
6. Deelname is gratis voor jeugdleden en (klein-)
14 km--> 7.00 – 13.00 uur
kinderen van leden van IVN-Eys. Ook gratis voor
en de 8 km --> 7.00 – 14.00
personen, die bij aanmelding besluiten om
uur.
donateur (€ 12,50), jeugdlid (€ 7,50) of lid (€ 17,50)
Inschrijfgeld: Conform de
richtlijnen van de Koninklijke van IVN – afdeling Eys te worden. Van de andere
kinderen wordt een bijdrage van € 3,- gevraagd.
Wandelbond Nederland
Betaling voor de activiteiten graag met gepast
Info:
geld op de dag zelf.
famvanhautem@ziggo.nl,
info bij Bram Jacobs 06-27.59.47.11
website www.
( bramjacobs@live.nl ) of
wandelenmechelen.nl
Constance Kerremans 043-4506270
of 043-4551513.
(c.h.m.kerremans@ziggo.nl ).

KORTVERMELD
VAALS:
Algemene ledenvergadering
De huurdersvereniging
‘De Hoogste Top’ van de
Woningstichting Vaals
houdt op dinsdag 6 juni haar jaarlijkse
algemene ledenvergadering voor de huurders.
Ze vindt plaats in de zaal van café-restaurant
Suisse, Maastrichterlaan 63 en begint om
19.00 uur. Drie bestuursleden zijn aftredend.
Zij stellen zich herkiesbaar. Eventuele
kandidaatsbestuursleden kunnen zich melden
tot en met 3 juni bij de secretaris. De volledige
agenda is verkrijgbaar op de vergadering of
per e-mail op te vragen bij de secretaris J.
Prevoo, e-mail: prevan@ziggo.nl .
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Gezocht
Medewerker
• bediening • Keuken/afwashulp • poetshulp
heb je interesse neem dan contact op met

Restaurant bergzicht

Wiel van Tilburg tel. 043-3061495
of mail naar ingo@bergzicht-vijlen.nl

Te koop
Groente & fruit
verse aardbeien & uitloop eieren
Molenweg 7 bocholtz

Inloopdag mantelzorgers in
Juni

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maandelijks ook
een inloopbijeenkomst in Simpelveld. Deze keer woensdag 14
juni van 10-12 uur in Op de Boor aan de Wilhelminastraat in
Bocholtz. 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 0452114000.
Email: info@mantelzorgparkstad.nl
.

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl
KAMIA moderne relaxfauteuil met een
lifestyle uitstraling. Onze relaxfauteuil
Kamia is uitgevoerd in stof en voelt
zijdezacht aan. Kamia is voorzien van
een stoere bies en de rug-leuning
heeft een verstelbare geïntegreerde
hoofdsteun. De moderne poot is in
zwart uitgevoerd.
afmeting: H113xB69xD79 cm
van € 1.099,- voor

€ 849,W O O N B O U L E V A R D

H E E R L E N

In de Cramer 198 • 6412 PM Heerlen • T 045-5755000
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Nienke Crijns en Kasper Moorman
in Theater De Klimboom
Vrijdagavond 9 juni om 20.00 uur. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat
Nienke en Kasper elkaar ontmoeten met het voornemen om een vaste
muzikale samenwerking te vormen, waarbij Nienke’s eigen werk centraal
stond.
Naast meerdere optredens met diverse artiesten, vervolgen Nienke
en Kasper ook hun eigen solo carrière, die bij Nienke zorgt voor een
succesvolle samenwerking met internationale artiesten, producers en
Dance-scene. Door hun ontstane vriendschap ontvlammen stiekem toch
hun gezamenlijke muzikale kriebels weer en vinden zij elkaar in eigen
werk en covers waarbij zij hun eigen visies om weten te smelten in een
uniek geluid. Kom genieten van hun meeslepende muziek in Theater De
Klimboom aan de Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld. Reserveren kan via
info@puurweijersenweijers of 06-55.95.45.25.

Amnesty tegen invoering
doodstraf op de Filippijnen
De groep in de gemeente Simpelveld gaat in haar maandelijkse schrijfavond
brieven schrijven naar de Filippijnen. Het congres daar buigt zich over een
wetsontwerp om de doodstraf weer in te voeren voor een groot aantal
misdaden. Sinds president Rodrigo Duterte in juni 2016 aan de macht kwam is
er sprake van een alarmerende verslechtering van de mensenrechtensituatie.
Zo worden drugshandelaren zonder meer op straat neergeschoten
De overheid wil nu de doodstraf, die het land ruim tien jaar geleden afschafte,
weer invoeren.

Oproep
Samen met schrijfgroepen over de hele wereld schrijft de Simpelveldse
groep naar de voorzitter van de van de Senaatscommissie voor Openbare
Orde en Gevaarlijke Drugs. Men roept hem op om tegen de herinvoering van
de doodstraf te stemmen. Volgens internationaal recht mag de doodstraf
alleen gegeven worden voor de meest ernstige misdrijven. Misdaden zoals
brandstichting, autodiefstal en drugshandel die in het wetsvoorstel staan
vallen hier niet onder. Ook mag de doodstraf niet automatisch bij bepaalde
misdrijven worden opgelegd. Een rechter moet kunnen kijken naar de
persoonlijke situatie van de dader en de omstandigheden waaronder hij het
misdrijf pleegde.
De schrijfavond vindt plaats op maandag 12 juni om 19.30 uur in de winkel
van Interart, Nieuwe Gaasstraat 1 in Simpelveld. Iedereen is van harte
uitgenodigd zich aan te sluiten.
Kant en klare brieven liggen klaar om verstuurd te worden.

Alzheimercafé Parkstad
Dinsdag 13 juni bent u weer van harte welkom

Het thema is: Mentorschap

Nienke en Kasper tijdens hun optreden.

Mensen met dementie hebben moeite met het houden
van de regie over hun eigen leven of kunnen dat
uiteindelijk niet meer. Bij beslissingen over immateriële zaken als behandeling,
verzorging, verpleging en financiële zaken moet iemand hen dan helpen.
Wilsbeschikking, levenstestament, volmacht maar ook mentorschap
zijn manieren om hierin te voorzien. Een mentor is een door een rechter
benoemde vertegenwoordiger. Wanneer is het benoemen van een mentor
aangewezen?

Wat zijn de voor- en nadelen

BOCHOLTZ

045-5446388

Thijs Schepers van de
Stichting Mentorschap
Limburg verzorgt
vanavond een
presentatie, waarin
o.a. dit soort vragen
aan de orde zullen
komen. De lezing wordt
gehouden in de grote
recreatiezaal van het
Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2
te Heerlen.
Niet noodzakelijk
is van tevoren
aanmelden en zoals
altijd zijn entree, koffie
en thee gratis.
De zaal is open vanaf
19.00 uur en om 19.30
uur starten we met het
programma.
Omstreeks 21.30
uur wordt de avond
afgesloten.

info
Hiervoor kunt u contact
opnemen met Thijs
Peeters 045-5416248.
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Gezamenlijk concert in
harmoniezaal Bocholtz
Zaterdag 10 juni treden de Koninklijke
Philharmonie Bocholtz en Harmonie St. Petrus en
Paulus uit Wolder gezamenlijk voor het voetlicht,
beide onder leiding van Matty Cilissen. In een
volgepakte Harmoniezaal te Bocholtz zullen de
meest fantastische werken gespeeld worden, een
veelbelovend, gevarieerd programma.

De Phil
die opent het concert met de ouverture La
Forza del Destino uit de welbekende opera van
Giuseppe Verdi. Leuk weetje is dat Verdi deze pas
schreef als vervanging van een korte prelude,
nadat La Forza del Destino al furore maakte

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

in Europe, Noord- en Zuid-Amerika. Vervolgens James Barnes’ Danza Sinfonica, een wervelende
Spaanse folie, vol vurige dansritmes en temperamentvolle lyriek. Jungla, van Ferrer Ferran, voert je
naar het hart van de jungle in donker Afrika. Doina brengt ons naar een heel andere wereldstreek:
Roger Debougnoux vertolkt met zijn flamboyante solo deze typische, Roemeense, blues-achtige
muziektoonstijl, vol invloeden uit de Turkse en klezmer muziek, met steeds rapper wordende tempi.
De Phil sluit af met Arromanches van Albert Kelly. De componist nam deel aan de landing op het
strand van Arromanches in Normandië op D-Day, 1944. Deze mars is een hulde aan de helden van de
alliantie.

Sint Petrus
en Paulus
opent met Excerpten uit Le
Sacre du Printemps van Igor
Stravinski haar speelhelft.
Dit beruchte werk kende
een desastreuze première
in Parijs, maar wordt
vandaag geroemd om zijn
experimentele, stevige
ritmiek en gevoelige
melodieën die oude,
heidense, Russische
lenterituelen vertolken.
Gevolgd wordt met The
Frozen Cathedral, van
John Mackey, gebaseerd
op het spektakel van de
hoogste berg in Alaska,
Mount McKinley, onder de
gloed van het poollicht.
Na een tussenstop bij
de traditionele muziek
van Jeruzalem, blijft het
programma modern met
Sleep van Eric Whitacre,
een toonzetting voor
een speciaal voor het
werk geschreven gedicht
van Charles Silvestri. De
vooroorlogse Mars der
Medici van Johan Wichers
sluit de concerthelft van
Petrus en Paulus glansrijk
af.
Het concert begint om
20.00 uur. Uw vrije gave
wordt zeer op prijs gesteld.
Wees op tijd, want vol is vol

Woensdag 7 Juni:
Voorgerecht: Groentensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: Shoarma-saladefriet-saus
Dessert:
Aardbeien bavarois

Woensdag 14 juni:
Voorgerecht: kippensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: Kippenpasteitjesalade
Dessert:
Chocolade mousse
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:
Senioren+ wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Volgende week woensdag 7 juni is er weer
een.
Deelnemen kan iedereen die graag wil
wandelen, maar dan met aangepast tempo en
tijdsduur (± 1 uur). Er is voldoende begeleiding
en Gerda Heckmans gaat als EHBO-er mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf
dienstencentrum Rode Beuk, alwaar middels
een gezellig samenzijn ook afgesloten wordt.
Bij slecht weer wordt voor een alternatieve
activiteit gezorgd. Voor de organisatie zorgen
Henk Ghijsen en Harry Steinbusch.

NIJSWILLER:
Debuutalbum
Zuuderleefde” met v.l.n.r Philip Janssen, Marvin Rossier, Thierry Dirkx, Dwayne
Horbag, Dustin vd Laarschot, Beau The.

Eerste dialect boy band in Limbug
Met “Zuuderleefde is de eerste dialect-boyband van Limburg geboren.
Ze bestaat uit initiatiefnemer Dwayne Horbag (geboren in Vijlen nu wonend in Gulpen) en de zangers
Philip Janssen, Dustin v/d Laarschot, Marvin Rossier, Thierry Dirkx en Beau The (bekend van The Voice of
Holland). De nummers zijn geschreven door Dwayne Horbag en Melvin Thomassen die heel ver kwam bij
het programma “De beste singer-songwriter” van Giel Beelen. Voor deze singel is er een samenwerking
ontstaan met tekstschrijver Erwin lennarts.
Met een zomerse clip en een lekker nummer hoopt Zuuderleefde de lat meteen hoog te leggen!

Zaterdag 10 juni vindt in café Wehner-Van Os
aan de Rijksweg 31 te Nijswiller de presentatie
plaats van het debuut-album van System’s
Enemy, een band bestaande uit leden van
Nijswiller, Partij en Schin op Geul. Op deze
avond wordt er een akoestische set, een set
met covers en een set met de nummers van
het album ten gehore worden gebracht.
De Release-Party begint om 20 uur, en de
entree bestaat uit een vrije gave.

Thuiszorgorganisatie Stichting Aandacht Plus Zorg
en de biologische zorgwijngaard “AldenborghZorg” in Eys
werken samen om cliënten een unieke ervaring te bieden.
Het is een fantastische locatie voor het geven van een
groene dagbesteding.
De Stichting biedt daarbij specialistische zorg/begeleiding.
Hierdoor komt er voor een zo breed mogelijke doelgroep
dagbesteding aan.
Voor wie:
Voor iedereen die op zoek is naar een groene dagbesteding
en mee wil helpen in de wijngaard, waarbij rekening
gehouden wordt met fysieke en mentale mogelijkheden en
interesses. Voor iedereen vanaf 18 jaar tot.........
Voor meer informatie kijk op www.aldenborghzorg.nl

We bieden:
Een ontspannen dagbesteding op maat, in de
biologische wijngaard van Domein Aldenborgh
(Peter Pelzer) aan de St. Agathastraat 3 –
achter de kerk.
De dagbesteding bestaat uit het uitvoeren van
activiteiten m.b.t. de biologische productie van
druiven. Begeleiding vindt plaats door
professionals op basis van een gemeentelijke
WMO indicatie en/of private ﬁnanciering.
Voor info hierover kunt u contact opnemen met de
onderstaande telefoonnummers.

info-aanmelden: AldenborghZorg 06-50.81.19.39 (Aangesloten bij Coöperatie Limburgse Zorgboeren CLZ)
of Stichting Aandacht Plus Zorg tel. 043-3030090.

Interesse ? bel, vraag info of meld u aan.
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Op het moment van schrijven zijn er dit jaar al 121
teams ingeschreven.. Het beloven dus weer 2 prachtige weekenden te worden. Wilt u ook een kijkje
nemen U bent van harte welkom op het complex.

Activiteiten G-team

Grenslandentoernooi
Komend weekend 3 en 4 juni wordt gestart met het
Grenslandentoernooi.
Maar liefst 40 dames teams zullen dit jaar
deelnemen aan het GLT bij Sportclub’25.
Een week later is het tijd voor het

Herman Stauverman jeugdtoernooi.
Ook dit is dit jaar uitgebreid en wel met de Mini F.

De JO14 van Roda JC waren op bezoek bij
Sportclub ‘25 Samen met de spelers van het
G-team van ons hebben de jeugdspelers een aantal
wedstrijden gespeeld. Voor de spelers en speelsters
was dit een ervaring om nooit te vergeten!
Devin Quadbach heeft overvloed aan keuzes
Het spelertje van de JO9-1 heeft voetbaltalent.
Dit blijkt wel uit de clubs die geïnteresseerd waren
in Devin’s kwaliteiten. Hij moest een keuze maken
voor het nieuwe seizoen tussen tussen Sportclub’25,
MVV, Alemania Aachen en Fortuna Sittard.
Na diverse test trainingen en gesprekken is zijn

keuze gevallen op Fortuna Sittard.
Hij zal hier volgend seizoen in de
U10 gaan spelen. Hierdoor gaat hij
3x per week trainen en op zaterdag
wedstrijden spelen tegen andere
BVO’s.
Devin blijft wel gewoon lid bij
Sportclub’25, waar ook zijn zusje
voetbalt en zijn vader als trainer en
techniektrainer aan de slag blijft.
Sportclub’25 wenst Devin heel veel
succes en hopen hem nog een keer
terug te mogen zien op onze velden
als speler.

Geweldige
seizoensafsluiting
Zaterdag 20 mei stond de
seizoensafsluiting van jeugd en de
senioren afdeling van Sportclub´25 op
het programma. Het spektakel begon
om 13.00 uur met een cadeautje
van Toppie voor de jeugdleden
van Sportclub´25. Deze zijn nu te
bewonderen in echte Toppie shirtjes.
Na deze uitreiking begonnen de
60 jeugdleden met 8 teams aan de
zeskamp. De kinderen gingen van
de tobbedans naar levend sjoelen en
werkten aan teamwork tijdens het
buizenspel. Om 16.00 uur begon de
BBQ en verzamelden ook de teams
voor het Spel Zonder Grenzen 2.0.
De strijd om de 2de SZG bokaal
begon om 18.00 uur. Maar liefst 21
teams gingen de strijd aan om deze
titel. De deelnemers kwamen van
Qatar, Paaseiland en vele andere
delen van de wereld. Uiteindelijk
ging team IJsland er voor de tweede
keer op rij er met de winst van door.
De avond werd afgesloten met een
gezellige avond in het clubhuis. De
organisatie bedankt alle deelnemers
en alle aanwezige vrijwilligers. Een
bijzonder woord van dank aan
het Kindervakantiewerk en de HV
Olympia voor het bezetten van de bar.

WDZ info
Mooie opbrengst

De drie kienavonden van WDZ werden
door veel mensen bezocht. Naast veel
voldoening voor de organisatoren
leverden de avonden ook een aardig
bedrag voor de jeugdkampen op.
Op de beginavond van het jeugdkamp
voor de pupillen, op woensdag 24
mei, kon het kiencomité aan de leiding
van beide kampen voor elk kamp een
enveloppe met 580 euro overhandigen.

Kampioen
Het team van de JO9-2 was al
kampioen voor aanvang van de laatste
wedstrijd tegen Amstenrade JO9-1.
De ontmoeting met het op de tweede
plaats geëindigde Amstenrade mocht
lees verder op pagina 14
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In de resterende wedstrijden in de poulefase tegen Heer
en Simpelveld/Zwart-Wit tapte WDZ uit een geheel ander
vaatje en won met ruime cijfers.
In de kruisfinale won WDZ overtuigend van UOW O9-2. In
dus als een huldigingswedstrijd gezien worden, maar ging verloren, waarschijnlijk door de
de finale tegen SVN werd alles uit de kast getrokken. Het
feestroes Na afloop werden Confetti-kanonnen afgeschoten en de leiders met water gevulde
bleef lang 0-0. Veertig seconden voor tijd schoot WDZ de bal
ballonnen bekogeld. De kinderchampagne werd ontkurkt, een klein slokje werd her en der
alsnog in het doel van de tegenstander. SVN kon niets meer
genomen en met de rest werd vrolijk in het rond gespoten.
terug doen en de Parkstad Limburg Cup was binnen.
vervolg pagina 13
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Toernooien
Op zaterdag 10 juni is het toernooidag bij WDZ. Om drie uur
begint het WDZ veteranentoernooi. In twee poules van vier
spelen de zeventallen tegen elkaar. De kruisfinales beginnen
om vijf uur en de finale om zes uur.
Om vijf uur begint het WDZ miniveldtoernooi by night.
Er wordt in drie categorieën gespeeld, heren en dames
prestatief en de recreanten spelen met gemengde teams. De
finale zal rond negen uur gespeeld worden en daarna kan
de feestavond losbarsten.

Jeugdkamp
Op vrijdag 9 juni vertrekken de WDZ junioren naar het
jeugdkamp in Loppem bij Brugge. De reis wordt met 50
personen per trein gemaakt vanaf station Welkenraedt. In
het jeugdverblijf Merkenveld is een gevarieerd programma
door de leiders in elkaar gestoken. Op zondagavond keert
de groep weer terug in Welkenraedt.

PROGRAMMA

Staand v.l.n.r.: Mascotte ’t Juupje, Chanaika America (leider), Renée Ritzen, Fedde Lux, Reg
Copier, Dante de Jong, Finn Ritt, Tom Heltzel (leider) en Cyril Lux (Leider).
Knielend: Viggo Heltzel, Riley Coerver, Nigel Coerver, Ilya Ozek en Luuk Habets (leider).

Twee keer kampioen
Amper drie dagen na het feest van het kampioenschap stond alweer de volgende uitdaging te
wachten voor WDZ JO9-02: de Parkstad Limburg Cup, georganiseerd door SVN.
De eerste wedstrijd tegen UOW JO9-1, uitkomend in de hoofdklasse, eindigde in een 1-1
gelijkspel. De tweede tegen SVN JO9-1 ging met 4-1 verloren.

Binnenlopen
voor een goed
gesprek over

Woensdag 31 mei:
JO11-1 FC Geleen Zuid - WDZ
4e
FC Gulpen 3 - WDZ
Maandag 5 juni:
4e
WDZ - RKSVB 3

18.30u.
19.30u.
10.00u.

UITSLAGEN
Uitslagen
Zaterdag 27 mei
JO19-1 WDZ - Bekkerveld 2
JO15-2 WDZ - Bekkerveld 5
Zondag 28 mei
VR1
WDZ - DVC ‘16

7-3
9-1
0-0

online bankieren
of (starten met)
ondernemen.

Donderdag 15 juni l 18.00-20.00 uur l 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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V.v.l.n.r.: Bovenste rij: Trainster
Miriam Slangen – Aymee Jannekes
– Dana Dreessen – Sharon Peeters
– Nina Philps – Fam Cpier – Laura
Pelzer – Zava Delnoy – Lis Otten –
Trainster Simone Slangen.
Onderste rij: Vaandeldrager Jo
Nevelstein – Mirthe Huits – Secoiya
Haagen – Stella Heuts – Ashley
Ramakers – Pamela Direcks – Lynn
Hykspoors – Samantha Schmeets –
Anique Steinbusch – Trainster Henny
Schmeets.

V.l.n.r. Lynn Hikspoors 2 x zilver en
Samantha Schmeets 3 x goud.

G.V. Wilhelmina succesvol op LK
Groepsspringen
Zondag 21 mei jongstleden organiseerde de Bocholtzer
gymnastiekvereniging in samenwerking met de KNGU het Limburgs
Kampioenschap Groepsspringen in Sporthal Bocholtz.
Bij het groepsspringen werden maar liefst 6 gouden en 1 zilveren
medailles gehaald en bij de individuele wedstrijden 3 gouden plakken
voor Samantha Schmeets en 2 zilveren plakken voor Lynn Hikspoors.
Het was een bijzondere en geslaagde dag in de sporthal van Bocholtz
met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Je droomhuis
vinden

en meteen weten
waar je staat.

Bezoek ons Hypotheek Inloopspreekuur.
Je bent verliefd op een huis. Kom naar ons Hypotheek Inloopspreekuur*: elke
donderdag in Nuth en Gulpen en elke 3e zaterdag van de maand in Bocholtz. Onze
adviseur beantwoordt je woonvragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent.

Loop vrijblijvend binnen, oriënteren is kosteloos.
Een aandeel in elkaar
*Meer info en tijden op: www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl.
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