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Tweede Oktoberfest Bocholtz

Geslaagde Zommertref

In navolging van het succesvolle en druk
bezochte Oktoberfest 2016, is zondag 1
oktober de tweede editie in de
Harmoniezaal Bocholtz.
Het jaarlijkse volksfeest wat zijn oorsprong
vindt in Duitsland en geldt als het grootste
bierfestival ter wereld, barst uit zijn voegen.
De zaal, waarin men zich in Beieren waant, live muziek door diverse
Kapellen, traditionele bierpullen met Weizenbier en een lekkere hap zorgen
voor gegarandeerde gezelligheid.
“Es geht los um 13 Uhr”. Er spelen 5 kapellen en wel De Boereblaoskapel uit
Genhout, De Dirgellander muzikanten uit Stein, De Boemelkapel uit Banholt,
De Eiserbach muzikanten en de Keidorf muzikanten, beiden uit Bocholtz.
(zie ook de advertentie elders in Troef). Toegang gratis.

De Zommertref van Bóches Bei-ee, de nieuwe ondernemersvereniging
in Bocholtz, is een waar succes geworden. Het was gezellig druk, alle
deelnemers genoten veel belangstelling en waren tevreden over sfeer en
omzet. Het weer was precies goed voor deze happening en van alle kanten
wordt waardering uitgesproken voor een geslaagd festijn. Burgemeester
Richard de Boer was ook verguld met het initiatief en juicht het toe dat
Bocholtz zijn schouders zet onder de toekomst. Hij gaf de officiële aanzet
voor de ondernemers door 50 ballonnen los te knippen, zie foto. Het getal
50 is niet zomaar gekozen. Het staat voor het aantal ondernemers dat
Bóches Bei-ee wil verenigen. De teller staat nu op 31, maar volgens de
burgemeester mag verwacht worden dat dit aantal na deze geslaagde start
snel zal groeien.

Burendag Um d’r Paum Bocholtz
De actieve Buurtvereniging die bij de Brónk de straten
zo mooi versiert houdt nu voor de tweede keer een
Burendag, komende zaterdag 23 September van 1016 uur en dit keer in een tent en garagesale in de
straten die bij de buurt horen (Gasthof - Emmastraat Paumstraat - Hofstraat en Overhuizerstraat.)

Kijkje bij de
Burendag
verleden
jaar en toen
nog in de
openlucht.

Verder in

TROEF
Nicole Smets
koninklijke nderscheiding

Jubilarissen
St Gregorius
Wahlwiller Wijnfeest
Kika Sponsorloop
Jubilarissen
St. Joseph
Sprookjes evenement
Simpelveld
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Iedere bezoeker ontvangt een gratis
kopje koffie-thee met koekje.

Verder
zijn er gratis boeken
(u kunt ook overtollige
boeken meebrengen
die in de buurtbieb op
Overhuizen worden
neergezet).

4 Dag voor de
5 ouderen
De vrijwilligers van het LOKAAL
in de gemeente Simpelveld,
7 COMITE
organiseren weer deze gezellige dag
3 Oktober van 11 -17 uur
9 dinsdag
in de zaal van Cafe Oud Bocholtz t.o.
de kerk.

9

Burgemeester Richard de Boer laat de ballonnen los.
P.S.
Sorry, vanwege mijn vakantie was ik niet aanwezig, anders had ik nog geprobeerd
maandags het artikel door te geven aan onze opmaker. Daarom nu alsnog .
(Leo Franzen)

Dagprogramma
10.30 uur: H. Mis H. in de Jacobus De
Meerdere kerk Bocholtz en daarna
een lezing door Jan van Wersch.
Orkest Blech Mich o. l. v. Patrick
Spelthaen zorgt daarna voor
het muzikale gedeelte en Jana
Bleijlevens treedt op.
Iedereen wordt overdag voorzien van
Koffie en broodjes - soep en broodje
en vlaai en koffie.

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

Haal de entreekaart voor
€ 8,00 (alles inbegrepen ) bij de
dienstencentrums “Op de Boor”
in Bocholtz en “ de Rode Beuk “ te
Simpelveld.
Taxi Meurs haalt u gratis op in om
10.00 uur aan het Oranjeplein te
Simpelveld en brengt iedereen naar
huis, na het program einde,
rond 17 uur.

www.weekbladtroef.nl

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

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER

Zaterdag 23 September:

Elke eerste dinsdag van de maand.

Burendag en Garagesale
Um d’r Paum Bocholtz
van 10-16 uur (zie ook artikel).
III

Jubilarissenviering St. Gregorius Vijlen
H.Mis tot dankzegging 18uur St.Martinuskerk te
Vijlen. Daarna interne huldiging (zie ook artikel).
III

Wahlwiller Wijnfeest
wandelingen tussen 12.00 en 15.00 uur vanaf
Gasterij A gen Kirk (zie ook artikel).
III

Opening nieuwe studio Omroep Krijtland
Van 14 tot 18 uur Open Dag (zie ook artikel).
III
Vielender Plat
vanaf 19.00 uur Eetcafé Oud Vijlen( zie ook artikel)

Zondag 24 september:
Wahlwiller Wijnfeest
11 uur Hl. Mis. Aanvang 12 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 26 september:
Scootmobieltocht Bocholtz
Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor” (zie ook
Kortvermeld).

Dinsdag 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 Caecilia Simpelveld
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 27 juni:
Ophalen oud-papier en karton in de volgende
straten:
Anselmusstr. - Baakstr. - Bocholtzerweg
- Bulkemsbroek - Bulkemstr. - Cochemstr. Dorpstr. - Gaasstr. - Giezerstr. - Hennebergweg
- Irmstr. - Kanthuisstr. - Kersboompjesweg
- Kloosterstr. - Kloosterplein - Kruinweg Loretostr. - Markt - Marktstr. - Mr. Jongenstr.
- Molsberg - Moogstr. - Nieuwe Gaasstr. - Oude
Molsbergerweg - Pastoriestr. - Pater Damiaanstr.
- Plaarstr. - Pleistr. - Puntelstr. - Reenstr. Rodeput - Rolduckerweg - Schiffelderstr.
- Schilterstr. - St. Nicolaasbergweg
- St. Nicolaasstr. - Stationstr. - Sweijer Sweijersgewanden - van de Leyenstr. - Vingweg
- Vliexstr. - Vroenhofstr. - Vroenkuilenweg Bocholtzerweg en Waalbroek.
Voor 18 uur buiten gereed zetten.

Woensdag 4 oktober:
Nieuwe EHBO opleiding

Vrijdag 29 September:
Sprookjesevenement Simpelveld
Van 19-21 uur vanaf Markt tussen 19 en 21 uur (zie
ook artikel).

afd. Bocholtz-Simpelveld-Vaals Rode Kruis
(zie ook artikel).
III

Woensdagwandeltocht Noad

Oktoberfest Bocholtz

start tussen 8 en 14 uur vanaf brasserie de
Driesprong bij Bungalowpark Simpelveld
(zie ook artikel).
III

Harmoniezaal Bocholtz vanaf 13 uur met
5 kapellen. Geen entree (zie ook artikel en
advertentie).

Hazelmuislezing in Vijlen
van 19.30 tot 22.00 uur, in Eetcafé Oud Vijlen,
Vijlenberg 147 (zie ook artikel).

Dinsdag 3 oktober:

Vrijdag 6 oktober:

Zondag 1 oktober:

KIKA Sponsorloop Basisschool Bocholtz

Dag voor de ouderen
van 11 -17 uur in de zaal van Cafe Oud Bocholtz
t.o. de kerk (zie ook artikel).

Voor Mergel- & Heuvelland
www.weekbladtroef.nl

op parkeerplaats bij Sporthal. Deze is afgesloten
tussen 7.30 en 16 uur (zie ook artikel).

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

i Bôches , Zumpelveld, Ees, Nieswiller, Wilder, Gen berg, Vols, Lemieёsj en Viele

Oplage 13.000 ex
Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur

Email: 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
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Nicole Smets
lid in de Orde van Oranje- Nassau
Haar activiteiten
Van 1987 – heden ( 30 jaar) trainster bij de afdeling damesfitness van
krachtsportvereniging Helios. Niet alleen geeft zij les maar ook de voorbereiding
hiervan neemt zij voor haar rekening. Verder is zij medeorganisator van de diverse
jubilea van de damesfitness.
De uitreiking vond maandag 11 September om 19.15 uur plaats door burgem. Richard
de Boer. Hij was o.a. vergezeld van de wethouders Gulpen en Schleijpen.

Dankbetuiging
Wij danken iedereen
die aan ons gedacht heeft
bij gelegenheid van ons
Diamanten Huwelijk!

Tiny en Ado Crott-Vliex
Julianastraat 28 6351 GC Bocholtz
Nicole Smets temidden van haar echtgenoot en Burgem. De Boer. Foto Jo Scheeren.

KORTVERMELD
BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
Dinsdag 26 september:
Ze zijn bedoeld als een soort wandeling voor
mensen met een handicap, die zich d.m.v. een
scootmobiel moeten voortbewegen. Deze zijn
gratis. Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor”. Rond
17.00 u. is men weer terug.
Elke tocht is +/- 20km.
Onderweg een ruime
koffiepauze (consumpties
voor eigen rekening).
Impuls/SWOBS organiseert
de tochten. Bij slechte
weersomstandigheden
gaat de tocht niet door en
wordt een nieuwe datum
gekozen.

fietst en mee wilt als begeleider.
Meldt u dan aan bij Walter.
Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van
9.30-12.30uur.
vrijwilligerswerk@vaals.nl
043-3040011 / 06-46.11.20.17 /
06-52.76.36.77

BOCHOLTZ: loterij fanfare
De uitslag van de onlangs gehouden loterij is als volgt:
1e prijs € 100 viel op lotnr. 73. Tweede prijs € 75 op nr. 262.
De derde prijs van € 50 op nr. 1531 De vierde t/m de tiende
prijzen van € 25 op de nrs. 791 - 524 - 2369 - 1052 - 2020 1048 en 1258.
De prijzen kunnen afgehaald wordn bij Jean Brouns Heiweg 92
na 18 uur. 045-5440966.

In orde zijn
Belangrijk is dat u
beschikt over voldoende
rijvaardigheid om veilig
in een groep een grotere
afstand te kunnen
rijden. Verder moet de
scootmobiel in orde
zijn: een goede accu die
bovendien helemaal is
opgeladen, goede remmen,
werkende (rem)lichten, de
juiste bandenspanning,
spiegels enz.
Meer info en vooraf
aanmelden bij: Walter
Litting 06-17.04.22.06 of
045 – 5443990.
Men is erg blij als graag
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4 Jubilarissen bij St. Gregorius
Zaterdag 23 September a.s. vieren 4 leden hun verenigingsjubileum als lid van
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen.
Het feest wordt ingeluid met een plechtige H.Mis tot dankzegging op
zaterdagavond om 18.00 uur in de St.Martinuskerk te Vijlen. Uiteraard zal het
koor de H.Mis extra feestelijk opluisteren met meerstemmige zang.
Na de H.Mis vindt er een feestavond plaats met interne huldiging.

Hub Hounjet
40 jaar lid waarvan 28 jaar penningmeester.
Voor zijn inzet ontving hij in 2010 een Koninklijke onderscheiding.
15 jaar was Hub meerdere malen per week te vinden in Zorgcentrum
“Langedael” voor het begeleiden en ondersteunen van de bewoners tijdens
groepsactiviteiten. Bij de KBO Vijlen regelt Hub het kienen. Verder kan de
St.Martinuskerk maandelijks rekenen op zijn hulp bij het poetsen van de kerk.

Jo Drittij
Bas en 25 jaar lid. Als archivaris draagt hij al vele jaren zorg voor het beheer
van de bladmuziek, uitdelen repetitiemappen en het gereedmaken van het
repetitielokaal.
Verder zong Jo jaren in het koor op zijn werkplek en was bij de drumband
van harmonie St.Martinus Vijlen. Jaarlijks is Jo present bij het plaatsen van het
rustaltaar en de processiepaaltjes in de buurt. Hij is meer als 20 jaar lid van
Carnavalsgroep “De Spassvrung” Vijlen.

Josine Corten
Kwam 25 jaar geleden als Sopraan bij het koor en maakt binnen het koor deel
uit van het Dameskwartet dat optreed bij diverse gelegenheden.
Reeds vele jaren secretaresse. Voor haar inzet ontving zij in 2017 een
Koninklijke Onderscheiding. Last but not least was Josine 14 jaar secretaris van
het Kerkbestuur Vijlen.

Dankbetuiging
Hartverwarmende blijken van medeleven,
in welke vorm dan ook,
ontvangen bij het overlijden en de uitvaart van

Sjaak Knops
hebben ons veel steun en troost gegeven.
Langs deze weg willen wij iedereen
hiervoor hartelijk bedanken.

Familie Knops
Troef
de voordeligste
De
zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 24 september a.s. om 10.00 uur
in kleur
in de parochiekerk
van de H. Jacobus de Meerdere
te Bocholtz.

Bebby Delnoy-Drittij
Zingt als Sopraan ook al 25 jaar.In haar jeugd gestart bij het jeugdkoortje
Vijlen. Haar passie voor het zingen is altijd gebleven en toen haar kinderen
wat ouder waren werd ze lid.
Verder was zij archivaris en maakt nu deel uit van de muziekcommissie.

Hondenschool Vaals (+ logo)
I.v.m. de wintertijd ( oktober-maart )
worden de oefentijden voor de deelname
aan de cursus “ gehoorzaamheid” als volgt
aangepast:
Beginners op zaterdag vanaf 15.00 uur
Gevorderden op zondag vanaf 12.00 uur.

maandelijks
Gezamenlijk oefenen (Beginners en
Gevorderden) is iedere eerste zondag van
de maand vanaf 12.00 uur.
Gezamenlijk oefenen met agility voor de
maand oktober is zondag de eerste vanaf 12.00 uur.
op de oefenwei van Hondenschool Vaals `90 (Sneeuwberlaan 1a)
Tijdens de deelname aan de agilityoefeningen leert de hond het
vertrouwen, op speelse manier, in de baas te vinden en de relatie Hond/
Baas word versterkt.

Het hele jaar
De Jubilarissen v.l.n.r. Hub Hounjet - Josine Corten - Bebby Delnoy-Drittij
en Jo Drittij.
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heeft iedere hondenbezitter/ster de mogelijkheid met haar/zijn hond
gehoorzaamheid en Agility te oefenen. De cursus kan op ieder tijdstip van
het jaar gestart worden.
Voor verdere informatie en aanmelding H.van der Vegte Tel. 043-3063973
Email: hvdv90@home.nl Website: www.hvdv90.nl .
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Smaakpapillen verwennen
op Wahlwiller Wijnfeest
In het laatste weekend van september staat Wahlwiller in het teken van het
wijnfeest. Velen zullen hun weg weer weten te vinden naar het 18e Wahlwiller
wijnfeest, waarop uiteraard ook weer een nieuwe wijnkoningin wordt
gepresenteerd. Uiteraard is dit evenement weer een onderdeel van La Saison
Culinaire, een aaneenschakeling van smaakvolle activiteiten die in het najaar in
Zuid-Limburg plaats vinden.

wandelingen
Op zaterdag 23 september worden weer twee wandelingen aangeboden, die
in het teken van de regionale wijnbouw staan. Vertrekken kan tussen 12.00 en
15.00 uur bij Gasterij A gen Kirk. Deelname kost 3,00 euro (voor de 5 km) en 5
euro (voor de 10 km) en hierin zijn, naast de uitvoerig beschreven wandeling,
een consumptie onderweg (10 km) en een consumptie bij aankomst inbegrepen.

wijnfeest
Op zondag 24 september start het wijnfeest zelf om 11.00 uur met de
traditionele mis op het feestterrein wordt gevierd. Vanaf 12.00 uur staan dan
weer diverse wijnboeren uit de regio klaar om de bezoekers te laten proeven van
hun zelfgemaakte kwaliteitswijnen.
Gedurende de middag zijn er rondleidingen door de wijngaarden.
Naast wijn is er natuurlijk ook fris verkrijgbaar en worden lekkere hapjes
geserveerd. De opbrengst van de koffieverkoop gaat ook dit jaar naar het goede
doel: de Uganda Kitgum Education Foundation.

Muzikale vertier
Dat wordt dit jaar verzorgd door de Bergweider Muzikanten,

Terwijl organisator Erwin Lennarts toekijkt schenkt de wijnkoningin de
glazen vol.
De Bergbuben en accordeonist Jonas.
De presentatie van de nieuwe wijnkoningin vindt rond 14.00 uur plaats.
Na de installatie en het zingen van het wijnlied, trakteert zij de gasten op
de speciale Koninginnewijn, en dit jaar is dat een Premium Auxerrois van
Landgoed Overst in Voerendaal.

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

GARDO eettafel
Of je nu een tafel wenst met een
rond, vierkant of rechthoekig
blad, een metalen poot of een
houten poot; het kan allemaal met
ons Gardo tafelconcept.

leverbaar
vanaf

€ 829,-

MARITA eetstoel
leverbaar in 3 kleuren !

€ 89,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
Pagina 5
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6e Woensdag
wandeltocht

Leven geeft Leven

Is de naam van de nieuwe werkgroep van de
interculturele vrouwengroep ‘Vrauwe vöär Vrauwe’
uit Vaals, die zich regelmatig treft om voor zieke
mensen iets moois te doen.
Woensdag 4 oktober organiseert
De vrouwen worden begeleidt door Maria
Wsv NOAD deze weer. De routes voeren
Peguero, die hierin een jarenlange ervaring heeft.
door de mooie grensregio in Oostelijk Zuid-Limburg.
Wie zin heeft om aan deze werkgroep deel te
De woensdagwandeltochten kunnen zich verheugen
nemen of als men zelf iemand kent, die voor iets
over een toenemende belangstelling. en zijn ideaal voor moois in aanmerking komt, kan zich aanmelden
iedereen die op zoek is naar een ontspannen en gezond via de website van Vrauwe vöär Vrauwe. De
uitje op een doordeweekse dag. Er worden steeds
werkgroep treft zich weer zaterdag 7 oktober van
nieuwe routes en paden uitgezet, die u kennis laten
13 tot 15 uur. Bij aanmelding, krijgt men het adres
maken met al het mooie dat Simpelveld en omgeving en telefoonnummer van mevr. Peguero.
te bieden heeft.

lengte

Vrouwendag

Vanaf begin September is de werkgroep
Men kan de 5 en 10 km wandelen. Wilt u 15 km
‘Internationale Vrouwendag Vaals’, begeleidt door
wandelen dan kan dit ook door na de lus van 10 km ook mevr. Amongin, zich gaan voorbereiden voor de
nog de lus van 5 km te wandelen. De tochten starten
tweede ‘Internationale Vrouwendag Vaals’ op 8
maart 2018. Er worden nog meer werkgroepleden
tussen 8 en 14 uur vanaf brasserie de Driesprong bij
en vrijwilligers gezocht voor deze organisatie.
Bungalowpark Simpelveld. Het startbureau sluit om
16.30 uur.
Beleefweekend

waar naar toe
De 5 km wandelt in de omgeving van
Waalbroek, Rode Put en het hellingbos
om via het centrum van Simpelveld
terug te keren op de plaats van vertrek.
Het parkoers van de 10 km brengt de wandelaar
via Baneheide naar het Platebos en vervolgens
richting abdij van Mamelis en Nijswiller, alwaaar een
rustplaats. Vervolgens via rustige veldwegen bergop
naar de Karstraat. Hier kunt u genieten van prachtige
vergezichten richting Eys, maar ook tot ver in Duitsland.
Vervolgens terug richting start.
wat kost het
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.
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Op 27, 28 en 29 oktober neemt Vrauwe vöär
Vrauwe deel aan het Beleefweekend Vaals met
een ‘Medicijnwiel Tuin Meditatie’ geleidt door
Mevr. Solomons. Per keer kunnen slechts 8
mensen deelnemen. Informatie vindt men
op de website van Vrauwe vöär en op www.
beleefweekend.nl . Deelnemers kunnen zich
hiervoor tot 26 oktober aanmelden.
Om lid te worden van
de vrouwengroep
Vrauwe vöär Vrauwe
en deel te nemen
aan de werkgroepen
‘Leven geeft Leven’
en ‘Internationale
Vrouwendag Vaals’
of voor informatie
en aanmelding voor
de ‘Medicijnwiel
Tuin Meditatie’, kan
men terecht op
de website www.
vrauwevoarvrauwe.com
of stuur een email naar
vrauwevoarvrauwe@
gmail.com .

Gemeente
Simpelveld helpt
de Bovenwindse
Eilanden
Het land Sint Maarten en de twee bijzondere
gemeenten Sint Eustatius en Saba zijn vorige
week getroffen door een orkaan die zijn
weerga niet kent. Gemeente Simpelveld voelt
zich moreel verantwoordelijk om de eilanden
te steunen.

verbonden
Burgemeester Richard de Boer: “We voelen
ons verbonden met dit deel van het Koninkrijk
en willen hulp bieden. Dat doen we door 1
euro per inwoner te doneren aan het Rode
Kruis. Het bedrag van € 10.571 wordt deels
ingezet voor de eerste nood en komt voor
de overige 50% ten goede aan projecten
gericht op structurele wederopbouw op Sint
Maarten, Sint Eustatius en Saba.” Voor de inzet
van financiële bijdragen vanuit gemeenten
heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten
afspraken gemaakt met het Rode Kruis. Bij
de wederopbouw krijgen de eilanden hulp
aangeboden van VNG International samen met
expertise uit Nederlandse gemeenten.

Haarstudio

geopend
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KIKA Sponsorloop Basisschool Bocholtz Weer EHBO opleiding
Deze vindt plaats Vrijdag 6 oktober op de parkeerplaats bij de Sporthal.
Deze is dan afgesloten tussen 7.30 en 16 uur.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden uitgedaagd om binnen een
bepaalde tijd zoveel mogelijk rondjes te rennen. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KIKA).

De afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals van
het Rode Kruis start op woensdag 4 oktober
een nieuwe EHBO-opleiding. Deze wordt
wekelijks op woensdag gehouden in het
lokaal aan de Kerkstraat 13 in Bocholtz (achteringang kerk).
Het Rode Kruis heeft dit jaar extra aandacht voor EHBO onder
het motto: “Weet jij wat je moet doen” ? . Het streven is om meer
personen bewust te maken van EHBO en hiervoor handvatten aan
te reiken.
De cursus kost € 150,00 en is incl. cursusmap, materialen,
reanimatie en gebruik van AED. De meeste zorgverzekeraars geven
korting op het volgen van een EHBO-opleiding; soms wordt deze
zelfs voor 100% vergoed.

Interesse?
Heeft u belangstelling of wilt u zich aanmelden kunt u contact
opnemen met
Truus Timmers via truus.timmers11@gmail.com
of tel: 045-5442800 (na 17.00 uur)

Zo kan het er aan toe gaan.

verzoek

Familieleden en vrienden van de leerlingen zijn en worden met een sponsorverzoek
benaderd. De hoogte van het bedrag (per rondje) wordt uiteraard door de
betreffende sponsor bepaald.

initiatief
Dat komt van Roger van der Linden. In november neemt deze deel aan de marathon
van New York, waarbij de opbrengst ook aan KIKA ten goede komt.

statiegeld
Naast de sponsorloop bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de statiegeldactie
bij PLUS Tossings. Dan kunt u, tot eind oktober, uw statiegeldbonnetjes in een box
deponeren. Dit wordt gezien als een “extraatje” en wordt toegevoegd aan de andere
opbrengsten.Iedereen kan natuurlijk als supporter aanwezig te zijn.
De starttijden per groep vindt u op de website van basisschool Bocholtz:
www.bsbocholtz.nl

Hé, Open-HuizenDag-bezoeker!

Met de opbrengst van
de in week 35 gehouden
donsteursaktie kan men
blijven bestaan en zich
voorbereiden op de
komende concerten.
Zaterdag 23 September in de avondmis in Simpelveld
en zondag 22 oktober om 9.45 in Eys.

op zoek
Is de zangvereniging nog naar een enthousiaste toetsenist, die hen
met repetities en uitvoeringen kan begeleiden. Repeteren doen ze
elke woensdag tussen 19.15 en 20.45 uur in het patronaat Eys.

informatie
Is te krijgen bij Eric tel. 06-13.10.97.34. Kom ook eens luisteren
tijdens de repetitie op woensdagavond.

Loop binnen in
Bocholtz. Wij zijn
extra open!

Hé, Open-Huizen-Dag-bezoeker!
Wij helpen je je woonwens te verwezenlijken. Heb je je droomhuis gevonden? Loop
dan op zaterdag 23 september, 30 september of 7 oktober zonder afspraak binnen in
Bocholtz, Overhuizerstraat 4. Wij zijn van 12.00 tot 17.00 uur extra open!

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
Een aandeel in elkaar
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Kinderyoga
voor de broodnodige rust

Hazelmuislezing in Vijlen
De hazelmuis is een van de
twee Nederlandse soorten
slaapmuizen die alleen in
Limburg voorkomen. Om
lokaal meer aandacht te
vragen voor de hazelmuis
verzorgt Stichting IKL
de op enkele plaatsen in
Limburg, waaronder Vaals,

Drie vrouwen, één boek, één kat, vier verhalen; dat is het
kinderyogaboek ‘Ik ben ik, jij bent jij’, uitgegeven door
Droomvallei Uitgeverij in Breda. Anita Hendriks-Berg
uit Heerlen is de initiatiefneemster, Wendy bij de Ley uit
Amstenrade maakte de illustraties en de Hoensbroekse
Sandra Israel schreef de vier verhalen.

Ik ben ik, jij bent jij
is een ontdekkingstocht door de vier seizoenen,
een boek vol vriendschap, yogaoefeningen voor peuters
en kleuters en leesplezier voor jong en oud.

leidraad
Het boek wordt inmiddels in alle peuterspeelzalen van
Peuterspeelzaalwerk Heerlen gebruikt als leidraad bij
de beweegles of peuteryoga. Ook in het basisonderwijs
is het boek goed ontvangen en wordt het voorgelezen
en gedaan. Daarnaast ligt KiekeboeKAT naast menig
kinderbed.

rust
“De yoga-oefeningen leren kinderen rust te vinden,” weet
docent kinder- en volwassenyoga Anita Hendriks-Berg.
“Daarbij is yoga goed voor onder andere de concentratie,
de fijne en grove motoriek en leert het kinderen om
grenzen aan te geven, te accepteren en zelfvertrouwen
op te bouwen.”

lezen
Anita en Sandra doen en lezen het kinderyogaboek op
zaterdag 4 november om 10.00 uur in de bibliotheek van
Voerendaal. De ochtend is voor kinderen van 3 tot 6 jaar
samen met papa of mama. Meer info via
info@bibliotheekvoerendaal.nl / 045 – 575 24 71
of bij de balie van de bibliotheek.

bestellen
van het boek kan onder andere via www.bol.com
of via de website van de uitgeverij: https://www.
droomvalleiuitgeverij.nl/product/kinderyoga

V.l.n.r. Wendy bij de Ley, uitgeefster Esther van der Ham,
Sandra Israel en Anita Hendriks-Berg.
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lezingen en excursies over deze bedreigde
soort.

uitzonderlijk
Hazelmuizen behoren door hun levenswijze
tot de meest uitzonderlijke zoogdieren
van ons land. Ze brengen hun leven lang
door in bomen en struiken waar ze zich
als acrobaten in voortbewegen. Ze zijn
perfect aan die leefomgeving aangepast
met duimpjes aan voor en achterpoten en
een lange, dicht behaarde staart waarmee
ze heel gemakkelijk in bomen en struiken
kunnen klimmen en balanceren.

leefgebied
Dat beperkt zich nog steeds tot het meest
zuidoostelijke puntje van onze provincie:
de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem.
Sinds de vorige eeuw is het door het
rooien van allerlei landschapselementen
zoals hagen, houtwallen, graften, bosjes
en verandert bosbeheer sterk afgenomen.
Door gericht beheer en onderzoek naar
de soort door vele organisaties is de
achteruitgang inmiddels gestopt en zijn
de populaties stabiel. Om deze situatie te
handhaven en te zorgen dat populaties zich
weer kunnen uitbreiden, blijft aandacht
voor deze unieke Limburgse soort
noodzakelijk.

De Hazelmuis klimt van een boom.
Foto R. Geraeds.

waar
De eerste lezing vind plaats op woensdag 4
oktober, van 19.30 tot 22.00 uur, in Eetcafé
Oud Vijlen, Vijlenberg 147. De excursie
wordt vervolgens op zaterdag 7 oktober
georganiseerd. Na aanmelding krijgt u bericht
waar deze zal plaatsvinden.

Aanmelden
Dat is verplicht en kan via www.
buitenkrachtlimburg.nl of een e-mail naar
r.geraeds@ikl-limburg.nl .

workshops
IKL nodigt mensen uit om deel te nemen
aan workshops over de soort in de kernen
waar populaties aanwezig zijn. De eerste
bijeenkomst bestaat uit een lezing waarin
de levenswijze en de verspreiding van de
hazelmuis met veel beeldmateriaal wordt
toegelicht. Bij de verspreiding zal de focus
liggen op de locatie waar de presentatie
gehouden wordt. Hierbij wordt nadrukkelijk
een beroep gedaan op de waarnemingen
en gebiedskennis van de deelnemers.
De tweede bestaat uit een excursie waar
tijdens een wandeling een leefgebied van
de hazelmuis wordt bekeken.
De derde bijeenkomst vindt in de
winterperiode plaats en bestaat uit een
werkdag waar beheer wordt uitgevoerd
om het leefgebied van de hazelmuis te
verbeteren. De locatie hiervoor probeert
het IKL zoveel mogelijk, samen met u, te
bepalen.
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St. Joseph huldigt twee zilveren Jubilarissen
Zondag 24 september a.s. zet het koor uit Bocholtz twee leden in het zonnetje. Traditiegetrouw
worden de jubilarissen thuis afgehaald en door de hele vereniging naar de kerk begeleid, waar om
10.00 uur voor hun intentie en H. Mis wordt opgedragen. O.l.v. Anton Kropivšek en met aan het orgel
Bart van Kerkvoort voert het koor een door de jubilarissen gekozen programma uit. Daarna is in
verenigingslokaal ‘De Auw Leemkoel’ de interne huldiging door voorzitter Wim Possen. Afgesloten
wordt deze bijzondere dag met een gezamenlijke koffietafel.

Voorverkoop
Sprookjesevenement
Simpelveld gestart

Theo Vaessen (25j.)
Begon zijn ‘zangcarrière’ in Vijlen, in het jeugdkoor van de lagere school aldaar.
Op een keer hoorde hij het koor van Bocholtz en was zo onder de indruk dat hij eens naar een
repetitie kwam. En toen was hij verkocht. Na een ‘audiëntie’ bij toenmalig dirigent Aloïs Frings
nam hij tussen de bassen plaats, naast Frits Rademakers en Hubert Huppertz zaliger.
“De onderlinge , goede sfeer en natuurlijk de uitvoeringen
met al die prachtige missen, deden mij besluiten om te
blijven”, aldus secretaris (vanaf 2001!) Theo Vaessen.
Theo is een toegewijd secretaris, die ieder jaar weer de
(andere) jubilarissen begeleidt, hij verzorgt de website,
maakt stipte, schitterende jaarverslagen en daarbij blijft
hij ook nog bij de bassen zijn deuntje meezingen.

Sylvia Glezer (25j.)
“Ik kwam voor het eerst in aanraking met het koor van
Bocholtz, toen ik in 1990 naar ‘Der Maler von Florenz’
kwam luisteren en kijken, die het koor b.g.v. het 125-jarig
bestaan uitvoerde (op Overhuizen red.). In mijn jeugd
heb ik in diverse jeugd- en jongerenkoren gezongen,
dus ik hield wel van koorzang. In 1992 heb ik eindelijk de
stap gezet om als ‘buitenstaander’ bij het koor te komen
zingen, bij de sopranen. In het verleden is zij nog even
notulist geweest, maar door drukke werkzaamheden
moest ze deze taak helaas beëindigen.
De beide zilveren jubilarissen.

Vrijdagavond 29 september vindt het jaarlijkse
Sprookjesevenement Simpelveld plaats.
U kunt dan een prachtige route lopen langs meer
dan 20 acts met start vanaf de Markt
tussen 19 en 21 uur.
Om geen last te hebben van de drukte aan de
kassa kunt u reeds nu uw polsbandjes kopen bij
de volgende voorverkoopadressen:
Friture Oranjeplein, Oranjeplein 1A, Simpelveld.
’t Chocolade Mulke, Kloosterplein 42D,
Simpelveld. Bakkerij Ivo Dreessen,
Wilhelminastraat 27, Bocholtz.
Harlekino Hobby, Passage 15, Gulpen.
Bakkerij Hub Starmans & Zn., Mr.Dr.Froweijnweg
4A, Eijs. Thijssen, A Gen Vogelstang, Hoofdstraat
61, Mechelen. Glennys Kinderschoenen en
Kleding, Orlandopassage 6, Kerkrade.
Klieë Veer relatiegeschenken, Hoofdstraat 48A,
Kerkrade.
De entree is € 2,- voor kinderen
en € 3,- voor volwassenen.

Vrijwilligers
vacatureladder
Vaals

Een greep uit het aanbod:
Het Autisme Info Centrum te Heerlen
zoekt ervaringsdeskundige vrijwilligers
die informatie en advies kunnen geven
aan lotgenoten.
Computer ondersteuning gezocht voor
in de Bibliotheek Vaals.

Zorgcentrum Langdeal is op
zoek naar een vrijwilliger die
meneer Pastoor wil ondersteunen
voor, tijdens en na de H. mis
op donderdagochtend en
zaterdagmiddag.
Museum Vaals is op zoek naar
vrijwilligers die mee willen helpen
in de winkel.
Wilt U meer weten? Kom voorbij
of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan

Kisters Adviesgroep
Thijs Zenden en Roy Kisters
Wilhelminastraat 20, 6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72 / 045 7440777
E roy@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl
Kisters Adviesgroep / Thijs Zenden en Roy Kisters
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
voor
uw hypotheek
T 045Ook
- 544 08
72 / 045-7440777
E roy@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl
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“Sorriënto” nieuws
29e indoor
KERSTMARKT

0p Zondag 10 december organiseert
de Simpelveldse mandolinevereniging weer haar
jaarlijkse overdekte Kerstmarkt in Zaal “De Kroon”
van 11.00 -17. 00 uur. De opzet is, dat er alleen
particuliere standhouders hun afwisselende
waren kunnen aanbieden. Hiermee onderscheidt
deze kerstmarkt zich van de meeste kerstmarkten
in de regio. Door deze opzet en de gezellige
sfeer in een warme zaal wordt die ook altijd druk
bezocht.
Bent u geïnteresseerd in het huren van een
kraampje dan kunt u zich nu al opgeven bij
Nicole Vonken-Wilhelmus 045-5445333 of via
info@sorriento.nl .

NAJAARSCONCERT
Dit vind dit jaar zondag 15 oktober om 19.00 uur
plaats in Café Party Centrum “Oud Zumpelveld”.
Gastvereniging is het gemengd koor St. Jozef
arbeider van de Huls. Het wordt een concert
waarbij u afwisselend kunt luisteren naar
mandolinemuziek en zang. Het belooft dus
een mooie avond te worden waarop iedereen
welkom is. Entree is een vrije gave.

welkom
Ieder die interesse heeft in het mandoline-/
mandola-/ of gitaarspel is van harte welkom op
een van de repetities iedere vrijdag van 20 - 22
uur in Zaal “De Kroon” aan de Kloosterstraat.
Kunt u geen muzieknoten lezen en heeft u nog
nooit een instrument in handen gehad geen
probleem! “Sorriënto” verzorgt zelf mandolineen gitaaropleidingen.
Voor meer informatie kijk op de website:
www.sorriento.nl .

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Margraten
Zondag 1 oktober
van 11.00 tot 13.00
uur in het nieuwe
gemeenschapshuis “Oos
Heim” in de Clermontstraat
te Margraten. De innamedatum is zaterdag 30
september van 14.00 tot 18.00 uur.

uitleg
Voor diegene die er nog nooit van gehoord

Hij is er weer!
Onze eigen

hebben: tijdens deze beurs worden 2e hands
(merk)kinderkleding (vanaf maat 68 t/m 176)
aangeboden. Schoenen, sport-, zwem-, nacht-,
verkleedkleding en zwangerschapskleding. Alle
soorten speelgoed, keukentjes, garages, spellen,
boeken, maar ook fietsen, skelters, waveboards,
tractors etc.
Er zijn ook veel babyartikelen zoals, bedjes, badjes,
boxen, stoelen, kinderwagens en accessoires.

bloedsuiker
prikdag!
Wegens grote belangstelling gaat
deze dag plaatsvinden op
woensdag 4 oktober
van 09.00 uur tot 12.30 uur
en van 13.30 uur - 17.00 uur.

overbodig
Heeft u nog kinderkleding liggen zo goed als
nieuw, zijn ze uw kinderen te klein of heeft u nog
speelgoed op zolder waar uw kinderen allang niet
meer mee spelen, twijfel dan niet en probeer het
via onze beurs te verkopen. U hoeft bij ons niet de
beursdag zelf aanwezig te zijn.
Wij verkopen de spullen voor U.
Wel vragen wij U om zelf thuis uw spullen te
prijzen. U kunt daarvoor bij ons terecht voor
lijsten en tangen die U voor het prijzen bij ons
kunt lenen voor een dag. Wees er op tijd bij, en
wacht niet tot de laatste dag met het prijzen van
de kleding.
U bepaalt zelf de verkoopprijs. Hiervan gaat 30%
naar het goede doel. U krijgt dus 70% van uw
opbrengst en u krijgt de overgebleven spullen
terug.
Alles moet wel schoon en compleet zijn anders
worden ze geweigerd.
Op deze najaarsbeurs wordt geen zomerkleding
gepresenteerd! ( dus geen zomerjurkjes,
bermuda’s , topjes e.d.) De kosten bedragen 2,50
euro per lijst van 50 artikelen. Dit zal meteen bij
het inbrengen van uw spullen verrekend worden.

lijsten
Er zijn kant-en-klare lijsten, vooraf bij de

organisatie af te halen. Ook zijn
er speciale tangen te leen om
labels in de kleding
te schieten.
Voor het lenen van een tang
of andere vragen kunt u
terecht bij : Nicole Kaelen.
06-13.76.35.01 via mail :
kinderkledingbeursmargraten
@hotmail.nl of via de site
www.
kinderkledingbeursmargraten.
jouwweb.nl .
De organisatie is in handen van
Nicole Kaelen en Petra Faarts.

(LET OP ALLEEN IN APOTHEEK
BOCHOLTZ)
Loop gerust binnen zonder afspraak!

Team Apotheek Bocholtz
kommerstraat 51a
6351 ES Bocholtz

Vielender Plat

Op zaterdag aanstaande 23 september
organiseert de werkgroep Vielender Plat van
heemkundevereniging De Noabere va Viele
een avond over het Vijlens dialect. Het gaat die
avond over het Vielender laesplènkske en een
reeks aanverwante artikelen zoals placemats,
puzzel, kwartetspel, verjaardagskalender en
memoryspel. Deze zijn op de avond zelf of
daarna bij Puur Viele te bestellen.
Aansluitend wordt er een dictee afgenomen in
het Vijlens dialect waarbij het laesplènkske als
spiekbriefje gebruikt mag worden.
De avond vindt plaats in Eetcafé Oud Vijlen,
Vijlenberg 147 vanaf 19.00 uur, en is gratis
toegankelijk voor leden en niet-leden.

U kunt terecht voor:

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

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 4 5 - 5 4 4 08 73
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld
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Omroep Krijtland
nieuwe studio en
30-jarig jubileum
In maart 2005 betrok Omroep Krijtland de
studio aan de Rijksweg 81 in Gulpen. Na ruim
12 jaar bleek deze studio toch wat te klein voor
de diverse activiteiten. Met name het maken
van programma’s vanuit de studio bleek bijna
onmogelijk vanwege de geringe omvang. Ook
stond de kostbare uitzendapparatuur in een
kelderruimte, die 24 uur per dag gekoeld moest
worden met een airco.

deel gemeentehuis
Bestuurslid Roger Janssen laat weten: “Het
aanbod van de gemeente Gulpen-Wittem
eind 2016, om een deel van het gemeentehuis
ter beschikking te stellen werd dan ook met
enthousiasme begroet door het bestuur.
De aangewezen kamers liggen in het
souterrain. Qua ruimte gaan we er flink op
vooruit. We hebben nu de beschikking over
een grote studio, waar we opnames kunnen
maken van bijv. het programma “de Tafel”.
Bovendien kunnen we deze ruimte gebruiken
voor medewerkersvergaderingen, waarvoor
we tot nu toe altijd moesten uitwijken naar
een horecagelegenheid. Naast de grote
centrale studio ruimte is er een keuken, een
kabelkrantkamer, een TV montagekamer, een
kamer voor de penningmeester/administrateur,
een aparte bestuurskamer en een technische
ruimte in de Krijtland vleugel beschikbaar.
Zeven kamers! Met name de technische ruimte
is een verbetering. Heel wat apparatuur moest
vervangen worden.”

Apparatuur up to date!
Dit soort uitzendapparatuur veroudert
schrikbarend snel en er is flink geïnvesteerd om
de techniek weer op peil te brengen. Voorlopig
is men weer klaar voor de (digitale) toekomst.
Ook de kabelkrantredacteuren en de editors
zijn er in hun kamers, wat ruimte betreft, sterk
op vooruitgegaan en de penningmeester heeft
een mooie kamer ter beschikking en hoeft
de administratie niet meer vanuit de kelder
te doen. In de bestuurskamer, een luxe nog
nooit voorhanden was, is ook het video-archief
opgeslagen, van 30 jaar uitzendingen.
Omroep Krijtland is definitief verhuisd per 1 juli.
Momenteel is men nog bezig de studio verder
in te richten, waarbij men het geluk had dat de
gemeente Gulpen-Wittem overtollig, aanvullend
meubilair wilde afstaan. De nieuwe buren, de

bibliotheek van Gulpen-Wittem, is inmiddels ook
verhuisd en gesetteld. .

Opening
De nieuwe studio zal op zaterdag 23 september
feestelijk worden geopend. Van 14.00 tot
18.00 uur is er een Open Dag. Iedereen die
geïnteresseerd is kan die dag komen kijken en
krijgt uitleg hoe de uitzendingen en de kabelkrant
worden gemaakt.
De bezoekers kunnen een kijkje nemen in de
technische ruimte, genieten van een muzikaal
intermezzo en een hapje en een drankje
nuttigen. Het bestuur zal dan ook proberen
de vrijwilligersploeg aan te vullen met nieuwe
mensen. Men is daarbij vooral nog op zoek
naar cameramensen en kabelkrantredacteuren.
Iedereen is welkom!

Schelden doet wél pijn
“Schelden doet geen pijn”.
Dat zeggen grote mensen
vaak als kinderen vertellen
dat ze geplaagd worden. Ze
geven dan als tip dat je je er gewoon niks van
aan moet trekken. Maar het is helemaal niet waar,
schelden doet wél pijn. Veel kinderen krijgen
liever een duw, dan dat ze de rotwoorden horen
die een ander kind voor ze heeft verzonnen. Een
keertje gepest worden, ja, daar kunnen de meeste
kinderen wel tegen. Maar steeds weer opnieuw
gepest worden, dat is voor geen enkel kind vol te
houden.

ondersteunend personeel dragen een week lang
het polsbandje. Zo proberen ze gezamenlijk een
vuist tegen pesten te maken!”

Jubileumboek 500 jaar
schutterij Eys

Bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan
van schutterij Sint-Sebastianus Eys is een
jubileumboek verschenen. Hierin wordt de
historie van vijf eeuwen beschreven (1517-2017),
maar wordt ook aandacht besteed aan thema’s als
tradities, veranderingen en het geworteld zijn in
de dorpsgemeenschap Eys. Vele oude en actuele
foto’s maken het een toegankelijk boek met
diepgang.
Het rijk geïllustreerde boek is voorzien van een
omslag van de hand van kunstenaar Jo Havenith,
die ook enkele prenten in het boek heeft verzorgd.
Het door historicus Luc Wolters geschreven
boek telt 132 pagina’s. Het kost € 15,- en is
verkrijgbaar bij Café Sport, bij Starmans d’r Winkel
en bakkerij in Eys alsmede bij de boekhandel
De Wegwijzer (klooster Wittem) of de auteur (dr.
Schweitzerstraat 4, Simpelveld). Postbestelling is
mogelijk via mail:
schutterijsintsebastianuseys@xs4all.nl.

als inleiding
Zo begint het schrijven dat het personeel van
de Scholengemeenschap Sophianum in Gulpen
deze week ontving als inleiding op hun ‘Week
tegen pesten’, die maandag 25 september begint.
Bovendien werd er een handleiding aangereikt,
waarmee men symptomen van het pesten sneller
kan herkennen en ook echt kan aanpakken.

veel aandacht
Yolanda Pricken, anti-pestcoördinator van het
Sophianum: ”Uiteraard doet iedereen mee. Alle
mentoren besteden in de anti-pestweek tijdens
hun mentorlessen veel
aandacht aan het pesten
en de gevolgen daarvan.
Ook delen zij aan hun
mentorleerlingen een
polsbandje uit met de
tekst: Pesten, ik doe
er niet aan mee! Maar
Hartelijk dank
ook docenten en het
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VOOR
DAMES
EN HEREN

voor alle
bloemen/kaartjes/ berichtjes
die wij mochten ontvangen
bij de opening van
onze kapsalon !!
Bedankt
Angelique & Femke

In de hele maand september
10% korting op alle behandelingen
Openingstijden:
Donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
Buiten reguliere openingstijden alleen op afspraak.

Dinsdag en woensdag Mobiele Kappersservice
van 9.00 tot 18.00 uur

Billenhovenstraat 30a Bocholtz 06 -13 67 60 31
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WDZ info
Competitie
Komende zondag begint dan
eindelijk de competitie. Het eerste
elftal neemt het op tegen een bekende, n.l.
Vaesrade. Vorig seizoen vertelde de voorzitter dat
ze het moeilijk hadden met de jeugdteams nu de
basisschool in het dorp gesloten is en de kinderen
elders naar school gaan en ook elders met hun
schoolvriendjes gaan voetballen. Hoe het ook
zij, met het eerste elftal willen ze dit jaar hoge
ogen gooien en de mannen van trainer René
Küpper mogen de borst nat maken. Het tweede
begint tegen de reserves van Minor, een niet te
onderschatten tegenstander. Ook de vrouwen
spelen een thuiswedstrijd en wel tegen die van
Schimmert.

Vertrouwenspersonen
Vanaf 1 september zijn Nicole Scholl en Ruud
Domen bij WDZ actief als vertrouwenspersonen.

Op de bijeenkomst van de jeugdcommissie met
de ouders van de jeugdleden op woensdag 30
augustus hebben beiden zich voorgesteld aan het
jeugdkader en de ouders en gaven ze uitleg over
hun manier van werken en hoe ze te bereiken zijn.
Leden van WDZ kunnen contact met ze opnemen
via vertrouwenspersoon@vvwdz.nl .

Ledenvergadering
Vrijdag 29 september begint om 20.00 uur in het
clubgebouw de algemene ledenjaarvergadering.
Op de agenda staan de jaarverslagen van
de diverse commissies en het financieel
jaarverslag van de penningmeester. Ook de
bestuursverkiezing vormt een vast onderdeel van
de agenda. Als de leden het goedkeuren wordt
het bestuur uitgebreid met een derde vrouw,
namelijk Kimberly Schröder. Ook al lijkt het nog
ver weg, we gaan toch alvast vooruitkijken naar
het feest rond de zestigste verjaardag van de
vereniging in 2019.

Zaterdag 23 september:
JO19-1 WDZ - ZW’19-SVS
15.00u.
JO17-1 WDZ - KVC Oranje 2
14.30u.
JO17-2 RKHBS - WDZ
13.30u.
JO15-1G WDZ - BMR/SNC’14
13.00u.
JO15-2
Rood Groen LVC’01 - WDZ 12.00u.
JO13-1 WDZ - SV Geuldal
11.30u.
JO13-2G ZW’19-SVS 3M - WDZ
12.15u.
JO11-1G WDZ - Voerendaal/RKSVB3 10.30u.
JO11-2G Weltania Bekkerveld7 – WDZ 10.15u.
JO10-1G SV Hulsberg - WDZ
09.30u.
JO9-2G Heuvelland - WDZ
09.30u.
JO7-1 Voerendaal/RKSVB – WDZ
10.00u.
Ve
WDZ - RKSV Bekkerveld
17.00u.
Zondag 24 september:
1e WDZ - Vaesrade
14.30u.
2e WDZ - RKSV Minor
11.30u.
3e DBSV 4 - WDZ
13.30u.
4e SV Geuldal - WDZ
12.00u.
VR1 WDZ – Schimmert
11.00u.

PROGRAMMA
Donderdag 21 september:
JO13-2G WDZ - BMR/SNC’14

18.30u.

Oefenwedstrijden jeugdelftallen
De lagere jeugdelftallen spelen de laatste weken
volop oefenwedstrijden om klaar te zijn voor de
start van de competitie. Komende week staan er
weer volop oefenwedstrijden op het programma,
en wel voor de JO8-1 die komende zaterdag om
10.00 uur de eerste wedstrijd van het seizoen
‘n oefen wedstrijd spelen tegen Kerkrade West
JO8-1 en bekend raken met de nieuwe regels die
gelden dit seizoen. Daarnaast kunnen de nieuwe
spelers, wat er maar liefst 4 zijn, hun eerste
voetbalwedstrijd afwerken. Lijkt het jou ook leuk
om te komen voetballen bij Sportclub´25, kom
dan gerust eens een kijkje nemen en/of neem
contact op met jeugd@sportclub25.nl
Dames Alemannia Aachen op bezoek
Damesvoetbal is de snelst groeiende sport in
Nederland. Ook bij Sportclub’25 zijn wij er trots
op dat onze vereniging een dameselftal heeft.
De prachtige prestatie van de dames van het
Nederlands Elftal hebben damesvoetbal in
Nederland op een hele positieve manier op de
kaart gezet. In augustus waren de dames van
Alemannia Aachen reeds 2 weken aanwezig op
ons complex om te trainen. Op woensdag 27
september zullen de dames van Alemannia JO17
om 19.45 uur een oefenwedstrijd tegen de dames
van Sportclub’25 spelen. Krijg je bij het lezen
van dit bericht ook zin om te gaan voetballen,
neem dan contact op met Hub Heuts (amh.
heuts@home.nl ) of Antoine Schokker (antoine.
schokker@gmail.com ).
PROGRAMMA:
Zaterdag 23 september:
G1: FC Bemelen G1 - Sportclub’25 G1G 10.00u
Vet: LHC vet 2 - Sportclub’25 vet
17.00u
JO15: UOW’02 JO15-’3 - Sp’25 JO15-1
13.15u
JO11: Sportclub’25 JO11-1 - SJO Weltania
Bekkerveld JO11-8
10.00u
JO11: Sp’25 JO11-2 - R G LVC’01 JO11-3
12.00u
JO8: VV Hellas JO8-1G - Sp’25 JO8-1
09.30u
JO7: FC Kerk West JO7-1/2 - Sp’25 JO7-1/2 08.30u
Zondag 24 september:
1ste: Ceasar 1 - Sportclub’25 1
14.30u
2de: Sp’25 2 - SVN/BtB Consultancy 2
12.00u
3de: RKSVB 2 - Sportclub’25 3
10.00u
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