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3 x Sempervivetum
Dit Romeinse festival vindt volgende week zaterdag 8
en zondag 9 juli voor de derde keer plaats in Bocholtz
en wel in het Bongerdpark en de St. Gillishof. Tijdens
het tweedaagse evenement wanen bezoekers zich in de
Romeinse Tijd. Zowel een Romeins militair kampement
als een Gallo-Romeins burgerdorpje worden zo waarheidsgetrouw
mogelijk ingericht.

rijke historie
De Gemeente Simpelveld kent een enorm rijke archeologische achtergrond.
Dwars door de regio liep namelijk de ‘Via Belgica’, een belangrijke
doorgangsroute tijdens de Romeinse Tijd. Om deze mooie en bijzondere
Romeinse historie de aandacht te geven die deze verdient, sloegen Stichting
SPQR en gemeente Simpelveld in 2013 de handen ineen.

leven
Eens in de twee jaar, tijdens Sempervivetum, wordt het Bongerdpark
Bocholtz omgetoverd tot een waar Romeins dorp en kunnen bezoekers een
kijkje nemen in het leven van toen op deze plek. Bezoekers kunnen zien hoe
Romeinse soldaten speerwerpen, marcheren, boogschieten, katapulteren
en te paard manoeuvreren. Daarnaast worden diverse Romeinse ambachten
getoond en is het mogelijk om deel te nemen aan diverse activiteiten,
lezingen en workshops. Volg een les Latijn of speerwerpen, slingeren of
boogschieten. Giet een amulet in tin of kook in Romeinse stijl.

Een gevangen genomen soldaat wordt op de grond gedrukt, Op de achtergrond speelt zich bij kasteel De Bongerd iets anders af.

Tijden:

vondsten
Bij de Archeo-Hotspot kunnen bezoekers zelf aan de slag gaan met echte
Romeinse vondsten.
Ook worden er lezingen gehouden over o.a. het Romeins erfgoed uit de
regio, de Via Belgica, de gevonden fresco’s uit Bocholtz en de rol van de
vrouw in de Romeinse tijd.
Er kan uiteraard ook gegeten en gedronken worden in Romeinse stijl.

naam
De naam Sempervivetum verwijst naar één van de mogelijke benamingen
voor Simpelveld in de Romeinse tijd.

Zaterdag 8 juli van 12 tot 20 uur en zondag 9 juli van 10 tot 18 uur.
Entree
E-ticket Dagkassa
T/m 2 jaar gratis
3 t/m 12 jaar
€ 7,50
€ 8,50
Vanaf 13 jaar
€ 9,50
€ 10.50
Gezinsticket
€ 25
€ 27,50 Voor 2 pers. en 2 kinderen t/m 13j.
E tickets kun je kopen op de site sempervivetum - beleef Romeins Zuid
Limburg en klikken op tickets (rood) en daarna naar onderen scrollen en op
tickets bestellen klikken. Je krijgt dan een scherm voor 8 en 9 juli, wederom
klkken en je ziet wat er mogelijk is. De consumpties kosten slechts € 1,50 en
die zijn er ook te bestellen.

Verder in

WEGENS OMSTANDIGHEDEN
GEZOCHT:

BEZORGER(STER)
voor het centrum
van Vijlen.

2

Kermis Vaals

Koningsvogelschhieten
Henricus
6
Foto-impressie
beweegfeest Vaals

7
Yvonne en Frank Guldemond.

Foto-impressie Bronk
8
naar Ten Oaveres
Phil Open Air concert

9

Afscheid met groot feest

Zaterdag 8 juli nemen Yvonne en Frank Guldemond afscheid als huisarts
van het Medisch Centrum Ubachsberg met een receptie en kunnen
patiënten en genodigden ook kennis maken met hun opvolgers Maarten
Gering en Annemiek Vincken
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

Minim. leeft. 13 jaar.
Ook geschikt voor
ouderen
(b.v. gepensioneerden).
Uitstekende contante beloning.
Aanmelden op
045- 5443567 van 14-17 uur.
Mailen kan ook op i
nfo@weekbladtroef.nl .
Zet naam adres en leeftijd
er op met een tel. nr.
en we bellen terug.

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
Vrijdag 30 juni:
Lezing Michael Reefs in bibliotheek Vaals
vanaf 19.30uur. Toegang gratis (zie ook artikel).

Zaterdag 1 t/m dinsdag 4 juli
Kermis Vaals

(Bongerdpark en St. Gillishof ). Van 10-18 uur
(zie ook artikel en advertentie).
••••••

WMC concert in stadspark Kerkrade.
Drumband en Jeugdorkest Phil Bocholtz vanaf 11
uur (zie ook artikel).
•••••••

Kampioenschap Bocholtz St. Henricus.

(zie ook artikel en advertentie).

Aanvang 15 uur
(zie ook artikel).

Zondag 2 juli:

••••••••

Heuvelland wandeling rondom Eys.
Vertrek en aankomst Hanzon Sportpark tussen 7
en 13 uur (zie ook artikel).
••••••••

WDZ jubilarissendag

Zomerfeest met jubilarissen
harminie Excelsior
café A gen Baag Nijswiller.
Aanvang 14 uur (zie ook artikel).

Receptie Tussen half twee en half drie op
sportcomplex (zie ook artikel).

dinsdag 11 juli:

Maandag 3 juli:

in Klimboom Simpelveld (zie ook artikel).

Schrijfgroep Amnesty Simpelveld

Woensdag 12 juli:

vanaf 19.30 uur in winkel Interart Nieuw
Gaasstraat 1 (zie ook artikel).

Woensdag 5 juli:
3e Woensdagwandeltocht Noad
Starten tussen 8 en 14 uur vanaf Driesprong
Simpelveld (zie ook artikel).

Woensdag 5 t/m zaterdag 8 juli
Groot afscheidsfeest artsen Yvonne en
Frank Guldemond
in spiegeltent Ubachsberg (zie ook artikel)

Zaterdag 8 juli:
Romeins festival Sempervivetum Bocholtz
(Bongerdpark en St. Gillishof ). Van 12-20 uur
(zie ook artikel en advertentie).
•••••••••••••

Koningsvogelschieten St. Henricus
Bocholtzerheide Aanvang: 14.30 uur
(zie ook artikel).

Zondag 9 juli:
Romeins festival Sempervivetum Bocholtz
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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: advertentie@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: redactie@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

Afghaans eten

Inloopdag mantelzorgers
van 10-12 uur in Op de Boor Wilhelminastraat
Bocholtz (zie ook artikel).

De kermis
komt
er aan

Vanaf zaterdag 1 t/m met dinsdag 4 juli staat
het centrum van Vaals weer in het teken van
de jaarlijkse kermis. Dit jaar wordt deze anders
opgesteld en de binnenste busbaan doet dit jaar
ook dienst als kermisterrein. Hierdoor ontstaat er
wat meer ruimte en is er sprake van een kleine
uitbreiding.
Zaterdag 1 juli:
Dan kan de schooljeugd van 13.15 tot 14.00
uur maar liefst 7 kermis€uros afhalen bij de
kassa van de autoscooter. Deze actie wordt
mogelijk gemaakt door de gemeente Vaals,
Rabobank Centraal Zuid-Limburg en de
kermisexploitanten.

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 4 juli wordt het oude papier in Wahlen 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 7 juli vanaf 18 uur gebundeld langs de
kant van de weg plaatsen.

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand
Dinsdag 11 juli:
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 van voorpagina:
afscheid met groot feest
geschiedenis
Beide zijn in 1980 gestart in een omgebouwde
garage aan de Vloedgraaf, maar konden in 1985,
met hun 4 kinderen, verhuizen naar een groter
huis aan de Hunsstraat. Tenslotte , in 2011, hun
intrek in een nieuw Medisch Centrum aan het
Bernardusplein. Een belangrijke pijler voor het
behoud van de leefbaarheid van Ubachsberg als
kleine kern.

niet ongemerkt
willen Yvonne en Frank hun afscheid voorbij
laten gaan. Daarom is er op 5-6-7 en 8 juli
feest in een door hun ter beschikking gestelde
spiegeltent op het Bernardusplein.

Feestprogramma
Woensdag 5 juli:
10.30 uur CIRCUS met basisschool Bergop
waar alle kinderen va n Basisschool en
peuterspeelzaal met hun ouders meer als
welkom zijn.

waar niet alleen gratis toegang is voor alle 50
plussers, maar ieder ook nog eens 2 consumpties
ontvangt. Wel even toegangskaarten halen
bij Margriet Reinierkens Mostardstraat 7 of Jef
Brouwers Windschoor 7

Vrijdag 7 juli
19.00 uur: WE’LL MEET AGAIN Romantisch
avondconcert met Fanfare St. Cecilia, schutterij
St. Hubertus en gem. kerkel. zangkoor St.
Bernardus.

Zaterdag 8 juli
13-16 uur: AFSCHEIDSRECEPTIE van een
onvergetelijk doktersechtpaar en kennismaken
met hun opvolgers. (zie boven).
Een kijkje in de spiegeltent zoals die volgende week op het Bernardusplein staat.

Uitzending Tour de
L1mbourg

zondag 2 juli in Vaals en woensdag 5 juli op
Ubachsberg!
De sfeervolle wielertalkshow van L1 is zondag
op het Kon. Julianaplein en woensdag in

de Bernardushoeve op Mingersborg, met
spraakmakende en bekende gasten! Iedereen kan
de live uitzending op beide plekken, vanaf 17.30
uur, gratis bijwonen.
De presentatie is in handen van Sander Kleikers,
waarin hij wordt bijgestaan door analyticus en oudwielrenner Gert Jakobs. Kim Langeslag en Bas van
Mulken zullen bijdrages vanuit Frankrijk verzorgen.

Donderdag 6 juli
14-17 uur: TIEËKEZINGE met Jo Theunissen,
georganiseerd door de Ouderenvereniging

Vervolg van pagina 2
De kermis komt er aan
Elke kermis-€uro is goed voor een korting van
1 Euro bij alle kermiszaken. Eén is er geldig op
zaterdag, twee op zondag, twee op maandag en
twee op dinsdag.
De kermis opent vervolgens om 14. 00 uur.

Zondag 2 juli:
vindt de jaarlijkse Üllemarkt in combinatie met
de kermis plaats, gezellige drukte in het centrum
van Vaals is vrijwel gegarandeerd. Vanaf 14.00
uur is op de kermis Sambaband Batida Mestreech
aanwezig om het publiek te vermaken met
opzwepende klanken.
Kermismaandag 3 juli: Bezoekt clown Milko de
kermis en is van 18.30 tot 19.30uur aanwezig om
de jeugd te vermaken. De Clown geniet vooral
bekendheid als directeur van het nationaal circus
Herman Renz in combinatie met zijn activiteiten
als clown.

Dinsdag 4 juli:
Komen om 19.00 uur Buurman & Buurman naar
Vaals. Kinderen kunnen kennis maken met deze
twee bekende figuren en er is gelegenheid om
foto’s te nemen.
Kortom, gezelligheid troef in het centrum van
Vaals in het eerste weekend van juli.

terug
van weggeweest op de kermis zijn dit jaar de
pusher, aqua blasta en de fotoschietsalon. Op
veler verzoek wordt er dit jaar ook een viskraam
geplaatst. Willem van Wijk en echtgenote is in
Vaals present met heerlijke visproducten, vers
en kwaliteit van de bovenste plank. Daarnaast
autoscooter, rupsbaan, Safari trip, draaimolen,
Ufo-jet, Megawinner, Lucky Duck, noten,
popcorn, nougat- en suikerwerken. Uiteraard
mogen Mario en Manuela van Snacks & More
niet ontbreken, een vertrouwde waarde op de
Vaalser kermis.

16 keer
wordt deze kermis al georganiseerd door Rob
Meijers i.s.m met de gemeente.
Alle informatie is te vinden op
www.kermisvaals.nl
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Groepswoningen in Bocholtz voor
mensen met beperkingen

Vanaf zaterdag 1 juli kunnen mensen met lichamelijke beperkingen
hun intrek nemen in de Groepswoningen Bocholtz. Het betreft mensen
met een WLZ indicatie (Wet Langdurige Zorg) somatiek ZZP 4 of 6 (Deze
mogelijkheid geldt alleen voor mensen woonachtig in Bocholtz en
Simpelveld). Dit stelt hen in de gelegenheid om in de eigen gemeente te
blijven, ook als zij niet langer zelfstandig kunnen wonen.
In de Groepswoningen wonen thans 32 bewoners met dementie, verdeeld
over vier woongroepen. De kleinschalige groepswoningen zijn gehuisvest
in het voormalige Zorgcentrum Bocholtz, verdeeld over twee etages.

cijferslot
De nieuwe bewoners dienen er rekening mee te houden dat ze alleen
via een cijferslot de woning kunnen verlaten. Op termijn is het de
bedoeling dat de groep bewoners met een lichamelijke beperking een
eigen woongroep krijgt, met vrije toegang. De nieuwe bewoners kunnen
uiteraard zelfstandig (of eventueel met hulp) naar de gemeenschappelijke
ruimte gaan of naar buiten. Tijdens het ‘komen-wonen’ gesprek worden hier
afspraken over gemaakt.
Binnen Groepswoningen Bocholtz werken professionele zorgmedewerkers,
veelal verpleegkundigen, die de kennis en ervaring in huis hebben om
iedere bewoner de zorg te bieden die aansluit bij diens leefstijl. Dat dit in
hun eigen woonplaats kan, is een wens die vaak nadrukkelijk naar voren
komt.

Inloopdag
mantelzorgers
in Juli

FYSIO-MANUELE THERAPIE MEDISCHE TRAININGSTHERAPIE

Het Steunpunt voor
Mantelzorgers organiseert
maandelijks ook een
inloopbijeenkomst in
Simpelveld. Deze keer
woensdag 12 juli van 1012 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
www.toremennens.nl Bocholtz 045-5446388
maandelijks een thema
gekoppeld. Nu is dat voor
deze maand:
Bewegen; niet alleen goed
voor de conditie, maar
ook voor de cognitie. Bewegen is belangrijk. Je krijgt er energie van, het is
goed voor je gezondheid en zorgt voor ontspanning. Deze inloop willen we
dan ook samen met jullie gaan wandelen. Tijdens een wandeling komen
gesprekken makkelijk tot stand en kom je even op andere gedachten. We
vertrekken vanuit de locatie van de inloop en wandelen ongeveer een uur.
Bij terugkomst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken.

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

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

Het 5 sterren landschap rondom Eys.

Weer zomerse Heuvelland
wandeling

Ieder jaar is de inmiddels niet meer weg te denken tocht rondom Eys, dit
jaar op zondag 2 juli, een topper op de wandelkalender van de KNWB en
georganiseert door Wandelvereniging St. Agatha. Dat betekent genieten
van het bekroonde 5-sterren landschap met onvergetelijke panorama’s,
glooiende weilanden, bosschages, onverwachte doorkijkjes, authentieke
vakwerkhuizen, kastelen, kloosters, oude boerenhoeves, de nostalgische
ZLSM-stoomtrein en natuurlijk ook van kleine nietige gehuchten, golvende
velden en verkoelende holle wegen…

10% WINTERKORTING

op al uw binnenwerk

4 routes
zijn er ook dit jaar uitgezet en wel de 8, 14, 21 en 30 km. Met telkens om
de 7 km een toiletvoorziening en met twee mooie, ruime open en goed
verzorgde rustplaatsen, waar gastvrij gezorgd wordt voor een hapje en een
drankje en met vlaai van de warme bakker en eigengebakken vlaai, wafels en
cake!

Andere startplek
Dit jaar is de inschrijving niet in de Gymzaal aan de Kanariestraat, maar is
start & finish, het vertrek- en eindpunt in de kantine-accommodatie van
Sportpark Hanzon van voetbalvereniging Zwart-Wit ’19, waar Harmonie St.
Agatha ook wekelijks repeteert.
Parkeren
kan nog steeds op de grote parkeerplaats bij de Gymzaal, maar ook bij het
Sportpark.
vertrektijden zijn voor de 8 en 14 km tussen 07.00 en 13.00 uur, en voor de
21 en 30 km tussen 07.00 en 11.00 uur. Er is een IVV-stempel aanwezig!
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Vakantie vanaf ma. 17 juli.
Op woensdag 2 augustus staan wij weer voor u klaar
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Lezing
Michael Reefs
in bibliotheek
Vaals

Woensdagwandeltocht
3e
Woensdag 5 juli organiseert Wsv NOAD deze weer.
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 vanaf de Driesprong
bij bungalowpark Simpelveld

vrijdag 30 juni vanaf 19.30uur
en de toegang is gratis.
Hoe krijg je kinderen (en met name
jongens) aan het lezen? Krijg tips
en voorbeelden van deze jonge
succesvolle schrijver

Baneheide

saai

Het startbureau sluit om 16.30 uur.

In deze moderne tijd van
smartphones, tablets,
spelcomputers etc. vinden kinderen
het lezen van een boek soms
ontzettend saai. Terwijl lezen
eigenlijk heel belangrijk is voor
de ontwikkeling. Het prikkelt niet
alleen de verbeeldingskracht,
maar zorgt ook nog eens
voor de ontwikkeling van het
concentratievermogen. Maar hoe
moet je daarover praten en hoe
krijg je het kind toch aan het lezen?
Schrijver Michael Reefs (bekend
van de kinderboekenserie De
Bieb-bende) heeft het allemaal
zelf meegemaakt. Tot zijn 18e had
hij een grote hekel aan lezen en
speelde hij veel liever videogames.

tips
In deze interessante lezing geeft
Michael allerlei tips om kinderen
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De 5 km wandelt over rustige wegen in de omgeving van Baneheide.
Simpelveld Het parkoers van de 10 km brengt de wandelaar deze keer via het
hellingbos in Simpelveld en het Molsbergervoetpad naar de Huls. Vervolgens gaat
het over merendeel rustige wegen naar de Beitel. Onderweg kan genoten worden
van het prachtige landschap. Via Vrussenhusken en Waalbroek gaat het terug naar
de startplaats in Simpelveld.
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.

(en met name jongens) weer aan het
lezen te krijgen.
Hij geeft voorbeelden uit zijn eigen
jeugd, hoe hij schrijver is geworden
en natuurlijk hoe hij uiteindelijk
toch aan het lezen is geslagen. De
lezing duurt een uur en er is na
afloop ruimte voor vragen en om zijn
boeken gesigneerd aan te schaffen.
Mis het niet! Je bent van harte
welkom. Aanmelden via: vaals@
heuvellandbibliotheken.nl of 0433080110.
Meer weten over Michael of over
De Bieb-bende?
www.michaelreefs.nl of www.
debiebbende.nl .

Bij de inschrijving
ontvangt iedere
wandelaar een
versnapering voor
onderweg. Inlichtingen:
Han Pirovano 0455250190 of 06-12534731
e-mail: info@wsv-noad.
nl Website: www.wsvnoad.nl .
De wandeltocht
gaat onder alle
weeromstandigheden
door!
Denk aan passende
kleding en schoeisel en
deelname is op eigen

risico.
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Koningsvogelschieten
Henricus
Het is alweer de 126ste editie van
het koningsvogelschieten bij de
kruisboogschutterijvan de Bocholtzerheide.
Zaterdag 8 juli wordt er geschoten voor
het koningschap 2017-2018 en zondag
9 juli schiet men voor het Bocholtzer
kampioenschap (voor niet schutters).

Programma
Zaterdagmorgen om 9:15 verzamelen de leden van St. Henricus zich
bij Chinees restaurant Rose Garden te Bocholtzerheide, samen met de
drumband van G.V.Wilhelmina en wordt om 9:30 uur vertrokken richting
de kerk via de verl. Koolhoverweg, Groeneweg, Kerkeveld, Heiweg,
Doctor Nolenstraat en Past. Neujaenstraat. ) alwaar de Heilige Mis wordt
opgedragen voor leden en overledenen van de schutterij. Daarna trekt men
naar het kerkhof en aansluitend is er een koffietafel en feestvergadering
in café “De auw Leemkoel”, alwaar ook de loting voor de volgorde van het
koningsvogelschieten.
Daarna wordt regerend Koning Ger Heckmans aan De Slag 11 afgehaald en
gaat de kleine optocht tegen 13.45 uur richting de schuttersweide aan de
Baneheiderweg, alwaar de genodigden om ± 14:30 uur de openingsschoten
verrichten en de strijd start voor de titel koning 2017-2018. Ook is er weer
het Prinsenschieten, waarbij jeugdprins Tom Merx zijn eer mag verdedigen.
Na de huldiging gaat het feest in de kantine nog lang door.

René en Rita bij een van hun hobby’s , reizen.
carnaval en cabaret, alsook mede-organisator van de schoolverlatersdagen.
Nu kunnen jonge leerkrachten met al hun energie en idealisme deze taken
overnemen.

afscheidslunch
die bieden ze hun collega’s woensdag 5 juli a.s. aan terwijl hun laatste
werkdag vrijdag 14 juli is

Burgerschieten
Zondags is er het traditionele kampioenschap van Bocholtz dat start om
15 uur. Inschrijven kan vanaf 14:30 uur. Wees op tijd om teleurstellingen te
voorkomen.
Hieraan kan iedereen meedoen, inleg € 2,- en schutters uitgesloten !
Beide dagen is er geen entree.

De laatste loodjes voor
Rita en René

Rita en Rene Grooten zijn bezig aan hun laatste werkdagen als leerkracht.
Na resp. 27 en 42 actieve dienst maken zij beiden gebruik van de
mogelijkheid tot keuze-pensioen. Beiden zijn bijna uitsluitend werkzaam
geweest op de vijf Bocholtzer basisscholen, te weten de St. Aloysiusschool,
St.Vincentiusschool, BS De Bongerd. BS Op jen Bies en de huidige BS
Bocholtz.

verenigingsleven

Amnesty op bres
voor voorzitter Turkije

De schrijfgroep van Amnesty Simpelveld komt maandag 3 juli in actie voor
een belangrijk slachtoffer van de zuiveringsacties in Turkije. Op 6 juni is
Taner Kılıç, voorzitter van Amnesty International Turkije, in de Turkse stad
Izmir opgepakt, samen met 22 andere advocaten. Hij is aangeklaagd en
ten onrechte beschuldigd van lidmaatschap van de Gülen-beweging. Kılıç
is vanaf 2002 in het bestuur van Amnesty Turkije en sinds 2014 voorzitter.
Als advocaat komt hij al tientallen jaren op voor mensenrechten. Gülen
wordt door de Turkse president Erdoĝan gezien als brein achter de mislukte
staatsgreep in juli 2016. De arrestatie past in een patroon waarin steeds
meer mensen die opkomen voor vrijheid van meningsuiting worden
opgepakt.
De schrijfavond begint om 19.30 uur in de winkel van Interart Nieuw
Gaasstraat 1 in Simpelveld. Voor beeldbrieven liggen klaar.
Iedereen is welkom om mee te schrijven.

Naast hun werkzaamheden in het onderwijs zijn zij ook altijd actief
geweest in het verenigingsleven. Rita was
jarenlang leidinggevende bij Scouting
Bekkerveld en secretaresse van de Fotoclub
Bocholtz, terwijl René vele jaren het
secretariaat van zowel Sportclub’25 als ook de
Verenigingsraad Bocholtz op zich nam. Ook was
hij jarenlang lid van het K.N.V.B.-parlement en
competitieleider van de pupillen district Zuid
II. Deze activiteiten hebben ze langzamerhand
afgebouwd om de aandacht te verleggen naar
hun 5 kleinkinderen en hun hobby, reizen.

hobby
Tijdens haar loopbaan heeft Rita in alle groepen
lesgegeven: van groep 1 t/m 8. De laatste jaren
was zij vooral actief in de onderbouw en vulde zij
de CV en BAPO in van haar collega’s. Haar hobby
fotografie gebruikte zij om alle schoolactiviteiten
op de gevoelige plaat vast te leggen.

kartrekker
René had naast groep 8 nog een uitgebreid
takenpakket. Zo was hij ICT- en sportcoördinator
(o.a. schoolvoetbal-, kokertrefbal- en
slagbaltoernooi), één der kartrekkers van het
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Kisters Adviesgroep
Thijs Zenden en Roy Kisters
Wilhelminastraat 20
6351GN Bocholtz
T 045-544 08 72 / 045-744 07 77
E roy@kistersadviesgroep.nl
thijs@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl
Nr. 26 29 juni 2017

Mandoline Vereniging
”Sorriënto”
Simpelveld

Najaarsconcert

Vrijdag 7 juli sluit de vereniging het eerste deel van het muzikaal jaar af
met een interne activiteit. De vakantie wordt ingeluid met een gezellig
samenzijn in het verenigingslokaal de Kroon in Simpelveld. Er is voor een
buffet en amusement gezorgd. Vervolgens kunnen dirigent en leden van
een welverdiende vakantie gaan genieten. De eerste repetitie is weer
op vrijdag 1 september. Dan beginnen dirigent en leden met het verder
afronden van het repertoire voor het najaarsconcert op 15 oktober.

Iedereen die interesse heeft in het mandoline-/mandola-/ gitaar-/ of
contrabasspel, is van harte welkom op een van de repetities die, na de
vakantie, weer elke vrijdag plaatsvinden van 20-22 uur in eetcafé- Zaal “De
Kroon”. Kunt u geen muzieknoten lezen en heeft u nog nooit een instrument
in handen gehad, geen probleem! “Sorriënto” verzorgt zelf mandoline- en
gitaaropleidingen.

Noteer die zondag alvast in uw agenda: dan heeft “Sorriënto” haar jaarlijks
najaarsconcert, dit jaar met medewerking van Zangkoor Sint Jozef Arbeider
Huls Simpelveld. Tijdens de het concert worden weer de gouden en
diamanten bruidsparen uit de gemeente in het zonnetje gezet.

welkom

Meer info
Kijk op de website: www.sorriënto.nl en/of Facebookpagina
Mandolinevereniging Sorriënto

Beweegfeest Vaals in de kijker

Leuk druk, diverse activiteiten en voor iedereen een gratis fruitige tractatie van
de fruitkar. Het zonnetje werkte mee, kortom een leuke middag voor iedere
aanwezige en misschien wat ledenaanwas voor de optredende verenigingen,
die hun beste kunnen lieten zien. Wat me vooral imponeerde waren de
breakdancers waarbij ook de allerkleinsten en meisjes halsbrekende toeren
lieten zien en ook judoclub Zarei met afdelingen in Wahlwiller en Vaals judo
demonstreerden is en ook de Villa dancers met hun aparte optreden.
Zonder al die anderen
natuurlijk te discrimineren.
Enkele foto’s voor de
niet anwezigen om hen
te stimuleren ook zo’n
beweegfeest bij te wonen
en iets op te steken om
ook op de een of andere
manier mee te doen.
Alle foto’s
van Leo Franzen
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Foto impressie 70 jarige Brónk naar Ten Oaveres Bocholtz
De processie die tot nu toe telkenjare richting Overhuizen (Ten Oaveres) trok komt, omdat er van de
2 die er waren er nog maar één eens in de 2 jaar komt. Dat is vanwege het feit dat er van de twee in
Bocholtz er nog maar een over is gebleven.
Iedereen zal dus nu tot 2019 moeten wachten voor hij de mooie straatversieringen die de buurt
Um d’r Paum daar aanbrengt weer kan zien.
Dit keer was het thema Christenen en vluchtelingen.
Alle foto’s van Leo Franzen.

Afghaans eten

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 11 juli om 18.00 uur een Afghaans eten in
Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.
Deze stichting heeft als doel het verbeteren van de leefomstandig-heden van kansarme vrouwen en
kinderen in Afghanistan. Zij proberen dit doel te bereiken door het project
“naaiatelier”. Elk half jaar worden 10 vrouwen opgeleid tot coupeuse. Tevens worden er elk half jaar 15
kinderen begeleid als voorbereiding op de basisschool.
Een groep vrijwilligers biedt u
maandelijks heerlijke Afghaanse
gerechten aan.
Iedereen die een steentje wil
bijdragen aan dit lovenswaardige
doel is welkom in De Klimboom.
De kosten van de maaltijd
bedragen slechts € 12,50. De
goed verzorgde en heerlijke
maaltijden zijn voor iedereen
toegankelijk, de opbrengst is
uiteraard voor de kansarme
vrouwen en kinderen in
Afghanistan.
Reserveren en info voor deze
bijzondere maaltijden via :
b.sediqi@hotmail.com of via
06-28.98.04.93.
Afghaanse kinderen en vrouwen die het eten bereiden.
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Phil Open Air concert
Het pleintje tussen Jacobus de Meerdere en café Oud Bocholtz verandert
zaterdag 8 juli in een charmante concertlocatie. De musici van de
Koninklijke Philharmonie Bocholtz spelen maar liefst twee uitvoeringen, een
door de harmonie en een door het jeugdorkest. Muzikale afwisseling met
een breed en goed in het gehoor liggend programma, dat elk wat wils biedt
op deze zomerse zaterdagavond.

Jeugd
Het openluchtconcert begint om 19.00 uur, o.lv. Noël Nijsten met de jeugd
en daarna het grote orkest met dirigent Matty Cilissen.

grote
Met Italiaanse meezingers overbrugt de Phil de afstand naar opzwepende
marsmuziek en Boheemse polka’s. Een gewone, Bocholtze zaterdagavond
wordt zo een waar feest, aan de trappen van de kerk.

hommage
aan het hart van de mensen van Bocholtz en omstreken voor de muziek.
Tevens een dank je wel voor onvoorwaardelijke steun van afgelopen jaar.
Een gemoedelijk samenkomen in de avondschemering!

Drumband en Jeugdorkest Phil
spelen Parkconcert op WMC
Beide hebben een uitnodiging ontvangen om tijdens het WMC een optreden
te verzorgen. Zondag 9 juli om 11.00 uur spelen ze in het Stadspark te
Kerkrade.
De drumband o.l.v. Roland Jaegers brengt een gevarieerd programma,
waarbij alle muzikanten hun veelzijdigheid tonen op steeds wisselende
slagwerk en percussie instrumenten.
Samen met dirigent Noël Nijsten hebben de leden van het Jeugdorkest de
afgelopen jaren gewerkt aan een mooi en divers repertoire.
Van marsmuziek tot spetterende disco en dixieland. Voor een ABBA-medley
of een passage uit Lord of the Dance draaien ze hun hand ook niet om.
Iedereen wordt uitgenodigd dit optreden met hun mee te beleven en het is
gratis toegankelijk.

Fanfare Bocholtz op concertreis
naar Oostenrijk
In het weekend van 7 t/m 9 juli gaat Fanfare St. Cecilia op concertreis naar
Flauerling in Oostenrijk. De voorbereidingen zijn in volle gang.
De Musik Kapelle Flauerling heeft dit jaar de eer het BezirksMusikfest
te organiseren. Dit is een groots 3 daags muzikaal treffen van de 13
muziekverenigingen rondom Flauerling. St. Cecilia is gastvereniging.
De contacten met de Musikkapelle Flauerling stammen al uit 1987 en de
fanfare bezoekt nu voor de derde keer Flauerling. De Musikkapelle was ook
al diverse keren te gast in Bocholtz.

programma
Op het programma staat vrijdagavonds een concert door de drumband in
de grote feesttent.
Op zaterdag brengen de fanfareleden en bezoek brengen aan Inssbruck en
spelen avonds met de drumband in de feesttent.
Zondags is er een openluchtmis bij het Riss Schloss, gezamenlijk
opgeluisterd door alle 13 Kapellen en de fanfare. Aansluitend gaat men in
een optocht naar de tent voor de feestelijke afsluiting. In de loop van de
middag vertrekt de bus weer naar Bocholtz.

Der Goldener Adler, verenigingslokaal van Musikkapelle Flauerling.

Hair Care
Dé mobiele kappersdienst in Bocholtz
bij u aan huis
Heren knippen
Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen € 11,50 !!

Angelique Hanssen 06-136 76 031
Pagina 9
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WDZ jubilarissendag
2017

Zondag 2 juli houdt de voetbalvereniging
haar jaarlijkse jubilarissendag. Om kwart voor
negen komen de tien jubilarissen met hun
partners bijeen in het clubgebouw. Van daaruit
gezamenlijk naar de parochiekerk van Bocholtz,
waar om 9.30 uur pastoor-deken Kuijer de
Hoogmis opdraagt. Zangkoor St. Joseph
Bocholtz luistert de dienst op.
Na de mis biedt de vereniging de jubilarissen en
partners een koffietafel aan in het clubgebouw.
Om half een begint de interne huldiging.
Tussen half twee en half drie kan iedereen
komen feliciteren tijdens de receptie.
Aansluitend zorgt DJ Roger voor een feestelijke
en amusante afterparty.

Achter v.l.n.r.:
Jo Direcks,
Ralph Schmeets en
Ralph Schepers.
Midden:
Jos Mennens,
Kris Pluijmen-Grit,
Roy Kisters en
Jo Baggen.
Voor: Noël Souren,
Rachel Slangen en
Daniëlle Slangen.

De jubilarissen:
25 jaar
Jo Direcks
Jo kwam als 21 jarige van Zwart Wit ’19 naar
WDZ. Hij speelde een aantal jaren op de
lagere elftallen, waarna hij overstapte naar de
veteranen, waar hij tegenwoordig nog altijd af
en toe een balletje trapt en een wedstrijd fluit.

Roy Kisters
Met 6 meldden de ouders Roy bij WDZ aan.
Vanaf de F-jeugd speelde hij in alle jeugdteams
tot de overstap naar het eerste elftal en in
dat team speelt hij nu elf jaar. Hij maakte de
promotie naar de derde klasse mee, maar ook
de degradatie naar de vierde. Ook buiten de
lijnen is hij actief, acht jaar jeugdleider, leider
tijdens de jeugdkampen, scheidsrechter en
tegenwoordig de president van de WDZ Raad
van Vier (organisatoren van het WDZ Carnaval).
Als zelfstandig ondernemer is hij bij de WDZ
Sponsorgroep.
Jos Mennens
was 31 toen hij van Sportclub ’25 naar WDZ
kwam en speelde enige seizoenen, onder
trainer Douma, in het eerste en tweede elftal.
Hij verkaste vervolgens naar de veteranen, waar
hij al jaren actief is binnen de lijnen, maar ook
daarbuiten als bestuurslid van de veteranen, als
wedstrijdsecretaris en medeorganisator van het
veteranentoernooi.

Kris Pluijmen - Grit
kwam via opa en oma Wiel en Liesbeth Gorissen
in aanraking met WDZ. Als 4 jarige meldden
haar ouders haar aan als lid. In de jeugd
voetbalde ze met de jongens en samen met
haar zus ging ze daarna bij de vrouwen aan de
slag. Dat heeft ze de laatste maanden moeten
laten, omdat het eerste kindje op komst is.

Ralph Schepers
Als 4 jarig mannetje begon Ralph bij de
Bambini. Na de trainingen van juffrouw Toos
doorliep hij alle jeugdteams. Was hij tijdens
zijn jeugdcarrière nooit kampioen, des te
mooier was het kampioenschap
met WDZ 2 in 2011. Naast het
voetballen is Ralph actief binnen
het vrijwilligerskorps als lid van
de PR commissie, als een van de
organisatoren van de jaarlijkse
seizoensafsluiting en jeugdleider
tijdens het jeugdkamp.
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Daniëlle Slangen
bezocht als 10 jarige een training van de
jeugd en was meteen verkocht, kwam op het
meisjesteam terecht en werd daarmee enkele
malen kampioen. Op haar 16e de overstap
naar het vrouwenteam en heeft daar tot 2010
gespeeld. Vervolgens actief als lid van de
activiteitencommissie en organisatie van de
seizoensafsluiting. Draait kantinedienst, biedt
een helpende hand tijdens de jubilarissendag en
is fotografe bij activiteiten. Tijdens het 50-jarig
jubileum was Daniëlle lid van de PR-commissie.

Rachel Slangen
Na zes jaar turnen besloot Rachel om de
turnstok te laten voor wat het was en, net
als zusje Daniëlle, te gaan voetballen. Van
haar 12e tot haar 16e speelde ze in het
meisjeselftal, waarna tot haar 30ste in het
dameselftal en in die 18 jaar behaalde ze met
haar team vele kampioenschappen. Werd
eveneens lid van de activiteitencommissie
en stelde het program, t.g.v. het 50 jarig
jubileum, mee samen. Inmiddels zit ze alweer
zeven jaar in het bestuur. In eerste instantie
als coördinator van de vrijwilligers, maar
tegenwoordig verzorgt ze de PR, met website
en Facebook. Is medeorganisator van de familie/
vrijwilligersavond en de seizoensafsluiting en
werkt als barvrijwilliger.

Noël Souren
Noël moest van zijn ouders aan sport gaan doen
en besloot dat bij WDZ te doen. Doorliep alle
jeugdelftallen, hoogtepunt het kampioenschap
van de A-jeugd. In 2003 de overstap naar de
selectie en speelt er tot vandaag als een van de
absolute steunpilaren. Hij heeft zo’n 250 officiële

wedstrijden op WDZ 1 gespeeld en 75 op WDZ
2, met als hoogtepunten het kampioenschap
hiervan in 2003-2004, promotie met WDZ 1 in
2010-2011 en de dorpsderby die na lange tijd
weer werd gespeeld.

40 jaar
Ralph Schmeets
Als 9 jarige kwam Ralph bij WDZ. Bij de senioren
voetbalde hij op alle teams, behalve het eerste.
Hij speelde wel tégen dat eerste elftal als speler
bij SV Wahlwiller. Na twee seizoenen keerde hij
terug op het oude honk en speelde soms drie
wedstrijden in een weekend, met de veteranen
op zaterdag, op zondagmorgen op WDZ 4 en ’s
middags clandestien bij Wahlwiller 1.
Ook buiten de lijnen actief . Dertien jaar was
hij penningmeester van WDZ en heeft de
boekhouding van de club naar een hoger
administratief niveau getild met complimenten
van de KNVB bij een boekencontrole.

50 jaar
Jo Baggen
Jo kwam van Lemirsia naar WDZ. In de allereerste
wedstrijd op het eerste raakte hij ernstig
geblesseerd. Na twee jaar begon hij weer op
WDZ 4 en werd kampioen in het seizoen 69/70.
Hieruit ontstond later het veteranenteam, waar
Jo liefst 31 jaar speelde. In die vijftig jaar heeft
hij een waslijst aan vrijwilligerswerk bij de club
opgebouwd. Was 15 jaar bestuurslid, leider van
het 1e elftal, wedstrijdsecretaris bij de veteranen,
bezorgde het clubblad ’t Juupje, draaide
kantinediensten, zat bij de entree van het 1e en
is nog altijd onderdeel van de ‘maandagploeg’,
die iedere week allerlei hand-en-spandiensten
op het sportpark verricht.
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Kom en ontdek de
verborgen schat van
Simpelveld
Stichting Museum Clara Fey en de congregatie
van de Zusters van het arme Kind Jezus
kondigen met trots de opening aan van
Museum De Schat van Simpelveld. In het
voormalige klooster Huize Loreto werden de
uitzonderlijk fraaie en kostbare paramenten en
andere kunstwerken gemaakt die door verkoop
verspreid raakten. Museum De Schat van
Simpelveld toont vanaf het voorjaar van 2018
tientallen van de mooiste en meest bijzondere
exemplaren, naast andere kunstschatten uit de
afgelopen zes eeuwen.
In Simpelveld staat het omvangrijke klooster
waar sinds 1878 de Zusters
van het arme Kind Jezus woonden en werkten.
De zusters, die nog altijd wereldwijd actief
zijn, hebben zich daar meer dan 130 jaar lang

liefdevol toegewijd aan de zorg voor kinderen.
gewaden en paramenten
De stichteres van de orde, Clara Fey, creëerde in
het klooster een atelier waar kerkelijke gewaden
en ander textiel (paramenten) door de zusters
werden vervaardigd. Deze inspirerende vrouw
begreep dat hun zorg voor kinderen een continue
stroom inkomsten behoefde. Huize Loreto zou
uitgroeien tot een beroemd instituut dat alom
bekend werd door de hoogste kwaliteit van hun
paramenten.

uiterst kostbare materialen die gebruikt
werden, maar vooral door de ongelooflijk
verfijnde borduurkunst. Deze “Nadelmalerei”
vergde een grote sensibiliteit voor kleuren
en kleurschakeringen, maar ook een grote
technische kennis en vaardigheid met m.b.t.
de diverse borduursteken. Deze uiterst
gedetailleerde versiering was zeer kostbaar.
Aan één enkel gewaad werd soms meer dan
anderhalf jaar gewerkt.

afscheid en terugkeer

Het museum toont niet alleen de
eindproducten, maar betrekt de bezoekers ook
bij het ontstaansproces.

Eind 2012 nam Simpelveld afscheid van de laatste
zusters van Huize Loreto. Dat was een
belangrijk moment in de geschiedenis van het
dorp. Burgemeester Richard De Boer sloot zijn
toespraak destijds af met de zin: “Wiedersehen
macht Freude”. Burgemeester de Boer: “Die
uitspraak is onverminderd van kracht. Wij zijn
heel blij dat de zusters het klooster een prachtige
invulling gaan geven.”
In het monumentale gebouw wordt dus nu dat
Museum gerealiseerd, waarin de
kunstwerken en –schatten van de congregatie
tentoongesteld worden.

kostbaar
De paramenten onderscheiden zich door de

onstaansproces

Was
Een andere bron van inkomsten verkregen de
zusters door het vervaardigen van wassen
kribbebeelden, die hun weg vonden naar kerken
en kloosters over de gehele wereld. In het
museum worden verschillende technieken
getoond en zullen ook volledige kerstkribben
te zien zijn. Tot slot toont het museum een
collectie van hoogwaardige kunstwerken uit de
periode van de middeleeuwen tot heden. Een
verzameling die van heinde en verre door de
orde is bijeengebracht.
lees verder op pagina 12

Woensdag 5 Juli:
Voorgerecht: groentensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: döner vlees (kip)-frietsalade-saus
Dessert:
vanille mousse
Woensdag 12 Juli:
Voorgerecht: kippensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: schnitzel 150gr-friet-saladesaus
Dessert:koffie bavarois
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financiering
De congregatie gaat er vanuit dat de Provincie
Limburg bereid is aanvullende financiering te
verstrekken voor de revitalisering van het
kloostercomplex en dat andere subsidiënten

positief

staan tegenover het plan voor dit museum. De
gemeente Simpelveld is alvast buitengewoon
enthousiast. “Met de huisvesting van dit bijzonder
museum krijgen de 134 historische jaren weer
een eigentijdse vorm. Het gebouw, dat zo
pontificaal aanwezig is in de kern van Simpelveld,
krijgt daarmee ook toeristisch gezien een rol van
betekenis. Het vergroot de aantrekkingskracht van
het dorp en geeft ons toeristisch product

veel meer diepgang.”, aldus burgemeester De
Boer die verder aangeeft zich te verheugen
over de opening in het voorjaar van 2018.
De basisscholen in en rondom Simpelveld
zullen een speciale rol vervullen rondom deze
opening.

info
Wilt u op de hoogte worden gehouden
over de voorbereidingen en opening
van het museum, of heeft u aanvullende
vragen? Stuur dan een mail naar info@
deschatvansimpelveld.nl .

Kerkdiensten parochie
H.Agatha Eys
Zaterdag 1 juli:
14.00 uur: Huwelijk bruidspaar Kim
Vervuurt en Stijn van Winden
19.00 uur: Geen H. Mis
Zondag 2 juli: 9.45 uur:
Jan Sleijpen (nms. buurt)
Bijzondere intentie
Trautje Delnoy - Godschalk
Maandag 3 juli: 19.00 uur:
Geen H. Mis
Donderdag 6 juli:
9.00 uur: Gezinsmis.
Einde Schooljaarviering
Zaterdag 8 juli: 19.00 uur:
Jaardienst Mia Conjaerts –
Theunissen
Jaardienst Tiny en Joep Franken Lauvenberg en dochter Ans
Gest. jrd. May en
Johan Loomans - Lauvenberg
Gest. jrd. Juup en Nel Coolen –
Lauvenberg
Gest. jrd. Werner Schmetz en Willy
Ouders Debie – Pelzer en overl.
familie en Willem en
Frans Pelzer
Zondag 9 juli: 9.45 uur:
Gest. h. mis ouders
Grooten – Schrijvers
Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux

Enkele stiksels die de zusters
vervaardigden.
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Maandag 10 juli:: 19.00 uur:
Geen H. Mis
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Zomerfeest met
jubilarissen.
Tijdens het zomerconcert op 9 juli in Nijswiller bij
Café a gen Baag, kan harmonie Excelsior Nijswiller
weer 7 jubilarissen huldigen. Het zomerconcert,
voor ieder toegankelijk, begint om 14:00 uur
en onderbroken worden om de jubilarissen
te huldigen. Na afloop kunnen de jubilarissen
gefeliciteerd worden (geen officiële receptie).
Hierna is er een barbecue die voor iedereen
toegankelijk is.

Boven/staand: v.l.n.r.
Michel Jongkamp;
Ron Quodbach;
Thei Bosch;
Hanne Bosch
Beneden/zittend : v.l.n.r.
Sil Hengelbrock;
Rayza Zandar.
erelid Jan Zinken
ontbreekt.

De Jubilarissen
Michel Jongkamp: 60 jaar.
Sinds 1957 lid. Aan dat moment is een jarenlange
voorbereiding bij leermeester Pierre Smeets
voorafgegaan. In Nijswiller had je in die tijd maar
twee mogelijkheden: je ging naar harmonie of
voetbal. Michel speelde ook bij de kapel van het
Marine Opleidingskamp in Hilversum. Tussen
het varen en vliegen door ook deel uitgemaakt
van de Marinekapel “Willemsoord” in Den Helder
en de “Kapel van de Marineluchtvaartdienst” in
Valkenburg aan Zee.
Na zijn indiensttreding bij de Rijkspolitie in
1972 ging hij deel uitmaken van de landelijke
Rijkspolitiekapel als soloklarinettist.
Verder speelde hij daarna ook in Epen bij de
“Mergellandkapel”, en de Sinselbachmusikanten.
Dit tot september 2008 bij het laatste optreden
van de knapkapel bij gelegenheid van het
100-jarig jubileum van café “A gen Baag”.
Naast dit alles is hij nog actief geweest als
archivaris, tweede dirigent, lesgever, lid van de
muziekcommissie. En niet te vergeten een van de
papierophalers.

Ron Quodbach: 40 jaar.
Begonnen op melodica, kort daarna op theorieles
gegaan en gekozen voor het instrument klarinet.
Ook na de verhuizing naar Mechelen altijd lid
van de Excelsiorfamilie gebleven. Tijdens de
middelbare schoolperiode gekozen om van
klarinetspelen zijn beroep te maken. Binnen
Excelsior doorgestoomd naar 1e klarinet en niet
veel later naar solo- en es-klarinet. Vanaf begin
jaren 80 tot op heden begeleid Ron de klarinet(en saxofoon) leerlingen als leraar. Gedurende
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zijn conservatoriumstudie heeft hij dit uitgebreid
naar meerdere orkesten in de regio. Zijn vriendin,
inmiddels al weer meer dan 25 jaar echtgenote,
Janine, leren kennen bij het Kon. Harmonie Orkest
Heerlen.
Verder vele jaren gespeeld in
Sinselbachmusikanten, Andere invullingen:
plaatsvervangend dirigent, muzikaal leider voor
straatoptredens. Voorzitter van muziekcommissie.
Sinds zeven jaar bestuurslid, waarvan al weer
5 jaar penningmeester. Sinds kort lid van het
Kerkraads Symphonie Orkest.

Hanne en Thei Bosch 12,5-jaar
Thei Bosch ging toentertijd altijd met de kinderen,
Hanne en Hennie, mee naar uitvoeringen en
concerten van Excelsior. Thei heeft 7 jaar lang
deel uitgemaakt van het bestuur. Gevraagd om
de drumband te versterken Zoals hijzelf aangeeft
“Op mijn 46-ste (?). Nog nooit een muzieknoot
gelezen, maar braaf tussen de kleintjes op zijn
beurt voor de les gewacht. Uiteindelijk succesvol
op het grotere slagwerk.
Andere invullingen: Overleg gemeentelijk
drumbandtreffen, Jantje Beton, donateur kaarten,
papier ophalen.
Hanne Bosch, dochter stroomde in met een eerste
opzet van de jeugd- en opleidingscommissie in

2000. Maakte de keuze voor klarinet. Speelde
in het najaar van 2002 al mee met haar eerste
concert.

Rayza Zander 12,5 jaar
Sinds 2004 erbij. Kwam in aanraking met
Excelsior doordat zijn broer al snaredrum
speelde bij de harmonie en dat leek hem ook
wel een uitdaging. Geniet van het spelen
van de snaredrum en vooral het gezamenlijk
kunnen musiceren met andere drumbandleden
trekt hem.

Sil Hengelbrock: 12,5-jaar
Ook hij is waarschijnlijk aangestoken door het
Excelsior virus omdat zijn broer lid was van de
vereniging. Sil is een van de steunpilaren van
de drumband.. Buiten de harmonie speelt hij al
jaren in verschillende Metal Bandjes, de huidige
band heet Crooked Morality.
Erelid Jan Zinken: 60-jaar (Niet op foto)
Sinds 1957 lid Spelend in de drumband en
in die tijd diverse prijzen behaald. In 1992
benoemd tot erelid, maar hij genoot nog van
een comeback. In 2002 werd de trommel
definitief weggezet en ging hij weer verder
door het leven als erelid.
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G.V.Wilhelmina succesvol op
NK Groepsspringen te
Surhuisterveen

Zaterdag 10 juni j.l. waren de dames van G.V.Wilhelmina succesvol
tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Groepsspringen C-lijn. Op
het onderdeel Airtumbling werden ze Nederlands Kampioen en op de
onderdelen Pegasus Minitrampoline en Minitrampoline
behaalden ze respectievelijk een 4e en 8e plaats. Vermeldenswaardig is
nog dat 2 dames van et team vooraf in Zwolle deelnamen aan de NK Acro
gym, daar een 6e plaats haalden en vervolgens naar Surhuisterveen gingen
om deel te nemen aan het groepsspingen.

WDZ info

Toernooien

Op zaterdag 10 juni hielden de veteranen van WDZ hun jaarlijks toernooi.
De veteranen van Bekkerveld wonnen het toernooi en Sportclub ’25 eindigde
op de tweede plek , Action Dome werd derde, WDZ vierde en SFV Grenzenlos
vijfde. De beker voor het sportiefste team ging naar Grenzenlos. Aansluitend
vond het achtste VVWDZ Miniveldtoernooi by Night plaats. In vijf poules
van vier teams werden 52 wedstrijden gespeeld. In de prestatieve poule trok
het van talent overlopende team ‘De Dissidenten’ de overwinning naar zich
toe. In de recreatieve poule was ‘Movero Vita’ de winnaar. Na afloop van het
toernooi werden de wedstrijden door de circa 200 aanwezigen op het terras
voor het clubgebouw uitvoerig nabeschouwd.

Jeugdkamp junioren

Het team met v.l.n.r. Bovenste rij: Lynn Hikspoors – Secoiya Haagen Ramona Direcks - Ger Wetzels (Leiding) - Pamela Direcks en Samantha
Schmeets. gebukt: – Stella Heuts en Ashley Ramakers
Zittend: Anique Steinbusch – Myrthe Huits.

Rood Groen LVC’01
Kennisdag voor
jeugd RGLVC’01
Zoals ieder jaar maken de spelers van JO11 (E jeugd) de overstap naar de
JO13 (D-jeugd). Dat betekent voor de spelers dat ze van “voetbalspelen”
de stap moeten maken naar “echt” voetballen. Spelen op een groot veld,
nieuwe spelregels (oa buitenspel) en het allerbelangrijkste ze moeten
samen met de trainers op zoek naar de voor hun meest geschikte positie
in het team. Dus is voor zowel de spelers als de trainers (die mogelijk ook
doorstromen van JO11 naar JO13) een moeilijke stap en in het verleden
is gebleken dat een goede begeleiding daarbij noodzakelijk is. Voor WDZ
en Rood Groen LVC 01 was dit het sein om elkaar op te zoeken en dit
voor de betreffende spelers te organiseren. Op 7 juni hebben een 30 tal
spelers deelgenomen aan deze activiteit, die bestond uit de uitleg van
spelregels door een KNVB scheidsrechter, een spelregelquiz en natuurlijk
zelf voetballen onder de nieuwe omstandigheden. Uit de reacties is
gebleken dat dit een succes is geweest en dat deze activiteit eigenlijk als
een vaste positie op de kalender van iedere vereniging zou moeten staan.
Beide initiatiefnemers hebben besloten om dit ook voor volgend jaar
weer te organiseren en bedanken bij deze iedereen die een steentje heeft
bijgedragen aan dit succes.

Vrijdag 9 juni vertrokken de juniorenleden met begeleiding per trein naar
Loppem bij Brugge, alwaar intrek werd genomen in jeugdverblijf Merkenveld,
een prachtige bosrijke locatie met voetbalveldje, beken, vlot met eiland en
een kampvuurplek. Verder mooie slaapvertrekken en een grote keuken met
verblijfsruimte. Zaterdag bezocht het gezelschap “De Kijkuit outdoorsport”,
waar kanopolo, een kajaktocht, hoogteparcours, klimmuur, tokkelbaan en
boogschieten op het programma stonden. Uitdagende en grensverleggende
activiteiten waaraan de spelers veel plezier beleefden.
Na een noodzakelijke was- en schrobbeurt stond de BBQ klaar, waarna een
gezellige quizavond volgde waarin de voetbalkennis getest werd.
Zondag volgde een zinderende zeskamp waarin teamwork centraal stond.
Na in de middag een inspannend potje frisbee golf gespeeld te hebben
werden de kamers, toiletten en de keuken gepoetst waarna de treinreis naar
Welkenraedt werd aanvaard.
Zie voor foto’s en filmpjes de WDZ website: www.vvwdz.nl .

Seizoensafsluiting
Vrijdag 16 juni sloten de WDZ vrouwen het seizoen af met een plezierige
avond, waarvoor trainer Peter Smeets het programma had gemaakt. De
dames mochten familie en vrienden meenemen. Na een welkomstdrankje
volgde een terugblik op het afgelopen seizoen. Vervolgens reikte de trainer
drie prijzen uit: Sanne van Vark won “De pechvogel” en Desi “De Teamplayer”.
Isabelle bezocht de meeste trainingen.
In een quiz werden de aanwezigen aan de tand gevoeld over hun kennis
van het afgelopen seizoen. Tenslotte kreeg de aanhang van de vrouwen een
seizoenskaart met gratis gebak.
Zaterdag 17 juni sloot WDZ het seizoen 2016-2017 af met een grote
happening voor jong en oud. Om 13.00u.begon de jeugd met allerlei spellen,
waarin kracht, behendigheid en slimheid werden getest. Verkoeling konden
de kids zoeken op de grote buikschuifbaan. De huldiging van de winnaars
en de kampioenen sloot de activiteit af, waarna iedereen aanschoof bij de
barbecue.
Om half zeven waren de senioren aan de beurt. In de inleidende film werd
de ontvoering van ’t Juupje getoond. Het was vervolgens aan de teams om
goudstukken te winnen om ’t Juupje vrij te kopen en dat kon in een serie van
spellen zoals tijdschriften zoeken, ballen vangen, voetbalbiljart, rodeostier
berijden, papieren pijltjes schieten met blaaspijp en een tweetal quizzen,
waarbij in de laatste quiz de nodige kennis van de criminele wereld verlangd
werd. Gelukkig kon ’t Juupje bevrijd worden en kon het feest losbarsten.
Zie voor foto’s de website: www.vvwdz.nl .

VFL Bochum te gast

Het Bochum van Gertjan Verbeek verblijven van ma. 3 tot za. 8 juli op
het sportcomplex Molenveld te Vaals voor een trainingskamp. Daarnaast
spelen ze ook nog twee oefenwedstrijden in Vaals. Op woensdag 5 juli is
RSC Charleroi (aanvang 18.30 u.) de tegenstander en op zaterdag 8 juli
speelt Bochum tegen RUSG Brüssel (aanvang 15.00u.). Beide wedstrijden
en de trainingen zijn voor geïnteresseerden toegankelijk. Het fanatisme
en de passie van Gertjan Verbeek zullen er zeker voor zorgen dat een
bezoek niet voor niks zal zijn. In het verleden gingen clubs als Ajax, Bayern
München, FC Volendam, Sparta, 1860 München en Malaga, de vereniging
Bochum al voor met een bezoek aan het sportcomplex in Vaals. Hou de
website www.roodgroenlvc01.nl of de FaceBook pagina www.facebook.
com/rglvc01/ in de gaten voor meer informatie.
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