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gewone tijd en duurt vijf maanden.
Bij overgang naar wintertijd schuift
de daglichtperiode een uur op
waardoor het ‘s ochtends eerder
licht en ‘s avonds eerder donker
wordt. Als de zomertijd ook in de
winter zou gelden dan zou het rond
de jaarwisseling pas rond 9 uur ‘s
ochtends licht worden.

ingevoerd
is dit bij ons in 1977 opnieuw: ook
van 1916 tot 1945 was de zomertijd
van kracht. Tot het begin van de 20e
eeuw had vrijwel elke plaats in ons
land zijn eigen tijd, omdat voor het
bepalen van de tijd werd uitgegaan
van de hoogste stand van de zon.
Iedere laatste zondag van oktober
Omdat de zon in het oosten opkomt
gaat de wintertijd in: het einde van
en in het westen ondergaat werd de
de zomertijd. Dit jaar in de nacht van hoogste zonnestand in het oosten
zaterdag 29 op zondag 30 oktober
van ons land een kwartier eerder
van 3 uur naar 2 uur, achteruit
bereikt dan in het westen van het
dus. De “wintertijd” is eigenlijk de
land.

Wintertijd

6 jubilarissen
bij Sportclub’25

David huldigt 5 jubilarissen,
samen 265 jaar lid

Zondag 29 oktober a.s. huldigt Simpelvelds Mannenkoor vijf jubilarissen
Deze dag wordt om 11.00 uur feestelijk ingeluid met het opluisteren van
H.Mis in de parochiekerk van de H.Remigius en verder als intentie voor de
levende en overleden leden van het koor. Daarna een feestelijke brunch met
huldiging in verenigingslokaal “Oud Zumpelveld, samen met sponsoren en
hun partners.

de jubilarissen
Hen Leerssen liefst 65 jaar lid en kwam op 22 jarige leeftijd in het koor, waar
nog altijd actief als eerste tenor.
Er zijn 4 gouden t.w. Leo Lennertz, Charles Rutten, Cor Vliex en Jan Wings.
Leo Lennertz, een enthousiaste bas, tevens bestuurslid Op Leo kan altijd
een beroep worden gedaan als er klusjes zijn uit te voeren, doet actief mee
aan de jaarlijkse donateursaktie..
Charles Rutten, eerste tenor heeft in de loop der jaren diverse
bestuursfuncties bekleed. Zo is hij vele jaren secretaris en ook voorzitter.
Ook organiseerde hij diverse concertreizen.
Nog steeds is hij voorzitter van de muziekcommissie.
Cor Vliex een mooie diepe bas, heeft in de loop van de jaren menige
solopartij voor zijn rekening genomen en ook al jarenlang beheerder
van de website.
Jan Wings bariton. Zijn stembereik is vrij breed, zodat, als dat gewenst of
noodzakelijke is hij ook bij de tweede tenoren kan meezingen. Ook Jan heeft
menige solopartij voor zijn rekening genomen. Verder doet hoj actief mee
aan de jaarlijkse donateursaktie.

Nu zaterdag 21 oktober worden die tijdens de jaarlijks feest- en
jubilarissenavond in clubhuis De Sjans op de Bocholtzerheide gehuldigd.
De jubilarissen (Jan Deguelle (60 jaar), Jo Brouns (60 jaar), Jo Dumont (60
jaar), Thijs Hodiamont (50 jaar), Leo Dremmen (50 jaar) en Mathieu Wierts (40
jaar) worden om 17.30 uur door een bestuursdelegatie verwelkomt in het
clubhuis, waarna om 19.00 uur een H. Mis in de parochiekerk. Van 20 tot +/21 uur is er gelegenheid hen te feliciteren. Na afloop is er de gebruikelijke
feestavond met dit jaar als thema “Proud to be Fout”. Bij een thema hoort
natuurlijk ook een dresscode. De 3 best verkleedde kunnen een geweldige
prijs winnen DJ Rick Honings zorgt voor de muzikale omlijsting.
lees verder op pagina 3
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BEZORGER(STER)
GEZOCHT
voor route in

Simpelveld
Minim. leeft. 13 jaar.
Ook zeer geschikt voor ouderen
(b.v. gepensioneerden)
Directe betaling bij elke bezorging.
Aanmelden en info via 045-5443567.
Mailen kan ook op kantoor@
weekbladtroef.nl
Stuur uw gegevens + tel. nr. en u
wordt teruggebeld of gemaild.

V.l.n.r. Leo lennertz – Cor Vliex - Jan Wings – Charles Rutten, allen 50 j.
en Hen Leerssen(65j.) . Foto Kaldenbach.

Collecte St. Nicolaascomité
Bocholtz
Tot en met zaterdag 28 oktober a.s. houdt het St. Nicolaas
comité Bocholtz de jaarlijkse huis aan huis collecte.
De opbrengst komt GEHEEL ten goede van de Bocholtzer
kinderen,
lees verder op pagina 5
Troef op Facebook (link www.facebook.com/weekbladtroef),
met foto’s en meer en.... met een link naar de website
www.weekbladtroef.nl

HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg-Vaals
Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.
Huisartsenmaatschap Bocholtz 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg 045-5754747
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere 043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/
3061239
Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100
Buiten genoemde openingstijden kunt u voor
spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht
bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)
IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14 - 15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 045-5440999;
Simpelveld: dinsdag 14 - 15 uur, Gemeentehuis
Markt 1 045- 5440999.
Crisissituaties buiten kantooruren 045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na
afspraak Math Göbbels 045-5442794
of Jozé Leisten 045-5442241.
Publieksopeningstijden politiebureau Vaals,
Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau’s die doorlopend open zijn:
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53 en Heerlen,
Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid 0900 - 8844. Internet:
www.politie.nl .
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AGENDA
Collecte St. Nicolaascomité
Bocholtz
Tot en met zaterdag 28 oktober (zie ook artikel).

Zaterdag 21 oktober:
6 jubilarissen bij Sportclub’25
Receptie vanaf 20 uur in Clubhuis. (zie ook artikel).
III

Trio Vivente en Ruud Verhoeven
in De Klimboom
v.a. 20.00 uur (zie ook artikel).

Zondag 22 oktober:
Gezellig dansen met D.J. Paul
in De Klimboom
Simpelveld. Van 14-18 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 24 okober:
Lezing Claudia Theinert

OUD PAPIER
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.

Klimboom Simpelveld (zie ook artikel).

Vrijdag 27 oktober:
Beleefweekend Vaals

Voor Mergel- & Heuvelland

(zie ook artikel).
III

6e Kantine kienen Rood Groen LVC
vanaf 19.30 in de kantine van het voetbalcomplex
Molenveld in Vaals (zie ook artikel) .

Zaterdag 28 oktober:
Danny Last speelt James Last
Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang 20 uur,
zaal open 19.30 uur
Geen entree (zie ook advertentie).

Beleefweekend Vaals
(zie ook artikel).
III

Solid Three concert
in De Klimboom
Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Zondag 29 oktober:
Beleefweekend Vaals
(zie ook artikel).

Maandag 30 oktober:
Het gebruik van grondstoffen in de loop
der eeuwen
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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
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

Lezing Ries van Doorn, vanaf 19.30 uur, in het IVNgebouw op de Boerenberg in Eys (zie ook artikel).

Redactie: email: info@weekbladtroef.nl

Woensdag 1 November:

Agentschap: Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr.Nolensstraat 25 045-5441425
Klachten over bezorging 045-544 35 67

Laatste en 7e Woensdagwandeltocht
Start tussen 8 en 14 uur vanaf brasserie de
Driesprong bij Bungalowpark Simpelveld.
Startbureau sluit om 16.30 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 5 november:
Opera meets Musical
met o.a. Kon. Phil Bocholtz
20.00 uur, in Parkstad Limburg Theater Heerlen
(zie ook artikel).

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De Redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten,
met zoveel mogelijk behoud van essentie
Troef is het voordeligste fullcolor weekblad in de regio
en verschijnt 1 x in de 14 dagen
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vervolg van voorpagina: 6 jubilarissen
bij Sportclub’25
Jan Deguelle (60j.)
Als 11-jarige gestart bij
de jeugd en doorliep vele
elftallen. Zjn actieve carrière
eindigde in 1987. Werd in
1980 jeugdleider en later
bij de senioren. Van 1991
tot 1996 commissielid
voor de senioren en daarna, tot op heden
voorzitter van de supportersclub en staat nog
elke thuiswedstrijd van het 1ste bij de entree.
Ook tijdens de jubileumfeesten ( 50 en 75
jarig bestaan). Dit resulteerde onder andere
in een waarderingsspel van de N.K.S en een
benoeming als Lid van Verdiensten. Tijdens het
90 jarige jubileum ontving Jan een Koninklijke
onderscheiding. Momenteel is Jan ook nog een
van de dagelijkse vrijwilligers en lid van de club
van 50.

nevenactiviteiten heeft hij menig feestje bij
Sportclub’25 georganiseerd.

Leo Dremmen (50j.)
Maakte een vliegende start
op de A1 en zorgde in zijn
eerste jaar met het enige en
beslissende doelpunt voor het
kampioenschap. Na een aantal
jaren op het eerste moest hij,
door studieverplichtingen,
een stapje terugdoen. Was
toch nog 12 jaar actief bijk de
veteranen (van 1992 tot 2004). Was verder van

1979 tot 1987 penningsmeester en van 1990 tot
1997 mede redacteur van het clubblad. Tijdens
het 90 jarige jubileum lid van de financiële
commissie en organisator van de uitverkochte
jubileumloterij.

Mathieu Wierts (40j.)
Begon in 1977 als actief
speler en deed dat zo’n 25
jaar. In 2001 werd Math
bestuurslid en daarnaast,
met echtgenote Gina ook
clubhuisbeheerder. Dit tot ze
samen café de Sporthal gingen exploiteren. Hij
is nu nog een fervent toeschouwer van het 1ste.

Jo Brouns (60j.)
Jo begon net als Jan in
1957 (7 jaar jong) als
jeugdspelertje en dat
bleek het begin van een
lange voetbalcarrière,
verdiende zijn sporen op alle
jeugdteams en vervolgens
bij de senioren. Hij was ook betrokken bij
oprichting van de zaalafdeling. Als commissielid
vervulde hij deze functie liefst 25 jaar en was
daarnaast ook 12 jaar lang leider van het eerste
elftal in de zaal. Net als Jan kreeg Jo in 1997
een waarderingsspeld van de N.K.S en werd
hij tot Lid van Verdiensten benoemd. Hij is
momenteel niet alleen een van de dagelijkse
vrijwilligers,maar ook achter de bar op
zondagmorgen. Sinds kort is hij supporter van
zijn kleinkind, dat sinds dit jaar op de Mini F
actief is.

Jo Dumont (60j.)
Kwam met 7 bij de jeugd
en wilde graag keeper
worden. Daarna was hij
liefst 15 jaar keeper van
het eerste en later ook als
keeper van het 3de en/of
4de elftal. Was daarnaast 26
jaar jeugdleider. Werd in 1989 elftalleider bij het
1ste, waar hij ook als assistent- en keeperstrainer
actief was. Dit tot t 2014. Jo werd al in 1997
benoemd tot Lid van Verdiensten, daarnaast
ontving hij ook de waarderingsspeld van N.K.S.
Nu nog is hij een trouwe supporter van het 1ste.

Thijs Hodiamont (50j.)
Doorliep de hele
jeugdafdeling en was
jarenlang een steunpilaar
voor het 1ste. Omdat
zijn voetbaltalent niet
onopgemerkt bleef maakte
Thijs ook een uitstapje na
de 1e klasse, hij speelde
namelijk 1 jaar voor S.V.K. Bij terugkeer
versterkte hij de veteranen, waar hij nog steeds
actief is en kartrekker. Was verder jarenlang
trainer bij de damesafdeling die toen als een
van de succesvolste in Limburg gold. Was 13
jaar jeugdleidert. Als er gezelligheid tijdens
een feestavond nodig is ben je ook bij Thijs
aan het goede adres, als commissielid van
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6e Kantine kienen bij
Rood Groen LVC

Het gebruik van
grondstoffen
in de loop der eeuwen

Prijzzzzen, dat is waar het
uiteindelijk allemaal om draait
vrijdag 27 oktober vanaf 19.30 in
de kantine van het voetbalcomplex
Molenveld in Vaals . Bingokaarten, echte
showmasters, een geflipte DJ, heel veel leuke
prijzen en zelfs twee unieke hoofdprijzen alle
ingrediënten voor een knotsgekke en vooral
ludieke avond!
Iedereen is welkom. Inschrijven van te voren is
niet nodig. Het wordt een gezellig avond voor
jong en oud. Dit alles in juiste banen geleid door
niemand minder dan de alom bekende Crazy
Krisje, Gaston Wolf en Bora Bingo Balls..!! De
avond wordt begeleid en afgesloten door DJ It’s
Jorday, of te wel Jordy Bergmans uit Vijlen.

Dat is de naam van de lezingdie Ries van Doorn
op maandag 30 oktober vanaf 19.30 uur in het
IVN-gebouw op de Boerenberg in Eys geeft.
ergens vandaan
Dat komen alle voorwerpen die je ziet. Ze zijn
gemaakt van grondstoffen die vaak van elders
komen. Als we iets nodig hebben kopen we onze
spullen eenvoudig in een winkel of bestellen ze
via internet. Maar hoe ging dat vroeger? Hoe
kwam de smid aan zijn ijzer of de molenaar aan
zijn molenstenen? Hoe aan verfstoffen, kruiden,
potten, glas, hout, zink, lood, bakstenen en
papier? Een en ander zal worden toegelicht
in een boeiende lezing, geïllustreerd met veel
afbeeldingen.

Twee hoofdprijzen

iedereen

Zijn er dit jaar. Bijna ‘traditioneel’ weer een LED
flatscreen en speciaal voor het Kantine Kienen is
er een weekendje in het Berlijnse Tropical Island.
Dit is Europa’s grootse indoor vakantieparadijs.
Het betreft twee tropische overnachtingen voor
twee volwassenen in een bungalow op het
park. Ook alle overige prijzen liegen er niet om.
Dinerbonnen, waardebonnen, attractietickets
en consumptiebonnen zijn allemaal door de
middenstand van Vaals beschikbaar gesteld.
Voor meer info zie de website
www.roodgroenlvc01.nl .

Mag komen u hoeft geen lid van het IVN te
zijn. Duur is ca. 2 uur, met een kleine pauze.
U kunt parkeren langs de doorgaande weg
(parkeerplaats achter de kerk) of in de zijstraten
rondom de kerk. Halverwege de parkeerplaats
loopt een wandelpad naar boven, naar het IVN
gebouw. De entree is gratis, maar een vrije gave
wordt op prijs gesteld.
Meer info bij Constance Kerremans via
c.h.m.kerremans@ziggo.nl of bel 043-4506270.
Informatie over het IVN-EYS in het algemeen via
www.ivneys.nl .

Inschrijven
Dat kan ter plekke. Bingokaarten kosten
€ 5,- p. st. voor 4 ronden en kans maakt op
(minimaal) 12 prijzen. Zorg tijdig aanwezig te zijn,
want de eerste hoofdprijs gaat er al in de eerste
ronde uit.

7e en laatste en Woensdagwandeltocht

Woensdag 1 november organiseert Wsv NOAD de laatste van 2017.
De routes voeren door de mooie grensregio in Oostelijk Zuid-Limburg.
De woensdagwandeltochten zijn ideaal voor iedereen die op zoek is
naar een ontspannen en gezond uitje op een doordeweekse dag.
Er worden steeds nieuwe routes en paden uitgezet, die u kennis
aten maken met al het mooie dat Simpelveld en omgeving te bieden heeft.

lengte
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
brasserie de Driesprong bij Bungalowpark Simpelveld. Het startbureau sluit om 16.30 uur.

waar naar toe
De 5 km (werkelijke afstand 5,7 km) wandelt naar de kern van Simpelveld en van daar uit naar de Huls,
via de Schanternelsweg naar beneden naar
de Oude Molen. Via de spoorwegovergang
van de ZLSM aan de Stationstraat keren de
wandelaars weer terug naar de plaats van
vertrek.
Het parkoers van de 10 km (werkelijke
afstand 11,7 km) brengt de wandelaars via
Waalbroek, Tienbaan, Overhuizen, De Baan
en de Wijngracht naar café Oud Bocholtz in
de Past. Neujeanstraat in Bocholtz waar de
rust is. Daarna gaat de 10 km via Heiweg,
Molenweg, Nyswiller en Baneheide terug naar
de startplaats in Simpelveld.
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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Meer plaatsen bij PLK
Het Parksjtad
Leedjes Kónkoer
(PLK) is het grootste
bovenregionale
liedjes concours voor
carnavalsliedjes in
zuidelijk Limburg.
Het spreidt de
vleugels verder uit
en krijgt steeds meer
het karakter van een
open concours. Het
PLK wordt zo het PLK
PL+S.
Voor de 8 Parkstad gemeentes is het PLK al sinds
2002 een begrip.
Voor de komende 17e editie kunnen nu ook
liedjes ingeschreven worden uit de gemeente
Gulpen-Wittem.
Het PLK PL+S zal zich in de komende jaren
verder gaan ontwikkelen tot een concours voor
heel het zuidelijke deel van Limburg.
Er is behoefte aan een liedjeswedstrijd naast
het unieke LVK, omdat de kans om een LVK
finale plaats te bemachtigen erg klein is, terwijl
tegelijkertijd de Vastelaovend liedjes cultuur
veel breder is dan het LVK alleen.

TV
Het Leedjes konkoer wordt live uitgezonden op
TV en Facebook.

Finale
De finale is zaterdag 3 februari 2018 in
Partycentrum ‘Oud Zumpelveld’ en er kan nu al
ingeschreven worden via de website
www.parksjtadleedjeskonkoer.nl .
Volg het PLK PL+S ook op Facebook.
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Terugblik Phil Jeugdconcert
Vrijdag 22 September was er weer een klein concert op een van de vele speelveldjes van Bocholtz,
deze keer op het veldje bij de Hinsbrig. De drumband en de jeugdharmonie zetten hun beste
beentje voor. Er waren veel kinderen en zelfs ook volwassenen die heel enthousiast meespeelden
op verschillende instrumenten. Onder genot van wat lekkers, was het een succesvolle, muzikale en
speelse avond voor kinderen en bewoners rondom de Hinsbrig.

Run for KIKA
basisschool Bocholtz
geslaagd
Op vrijdag
6 oktober
organiseerde BS
Bocholtz, in nauwe samenwerking met Roger van
der Linden, een sponsorloop voor KIKA. Hoewel
de opening letterlijk in het water viel, waren de
weergoden ons tijdens de rest van de dag gunstig
gezind. Alle leerlingen renden dan ook zoveel
mogelijk rondjes in de buitenlucht en wisten
daarmee het spectaculaire bedrag van maar liefst
€ 10.617,03 in de wacht te slepen.

Collecte St. Nicolaascomité

kunt kopen. Met deze koopbon mogen ook
de oudere kinderen die u vergezellen een
surprisezak en cadeautje uitzoeken.

De organisatie van de sponsorloop is ontzettend
trots op alle jeugdige deelnemers.
De kinderen hebben zich van hun meest sportieve
kant laten zien, om op die manier een steentje
bij te dragen aan de preventie en genezing van
kanker. Ook enkele plaatselijke ondernemers
werkten belangeloos mee. Een woord van dank
aan: GTF Franzen, You-Rent, D&D Verhuur en
bakkerij Dreessen.

Bocholtz

School

einde

De Phil jeugd o.l.v. Noél Nijsten op het speelveld bij de Hinsbrig.

vervolg van voorpagina

van de allerkleinsten t/m de jeugd van groep 8
van de Bredeschool Bocholtz.

Surprisezak
Op zondag 19 november a.s. bezoekt Sint
en Pieten Bocholtz en op die dag krijgen de
kinderen die de basisschool nog niet bezoeken
een surprisezak en mogen zij een cadeautje
uitzoeken. Nadere informatie over deze
feestelijke dag zult U nog in dit weekblad te
zijner tijd aantreffen.

Bonnetjes
Tijdens de huis aan huis collecte kunt U, indien
U met uw kind naar de Sint wilt komen, aan de
collectant een bonnetje vragen, waarmee u op
zondag 19 november a.s. de surprisezak en het
cadeautje kunt afhalen.
Ook broertjes en zusjes zijn natuurlijk van harte
welkom. Voor deze kinderen hebben wij weer de
KOOPBONNEN (4,50 euro) die U op 19 november
bij het bezoek aan de Sint in de Harmoniezaal
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Vrijdag 1 december wordt het Sinterklaasfeest
op school georganiseerd door de
oudervereniging en leerkrachten. Het Sint
Nicolaascomité zal op deze dag zorgdragen
voor snoepzakken voor alle leerlingen en
cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4. De groepen
5 t/m 8 krijgen namens de sint een klassikaal
cadeau aangeboden. Dit alles wordt ook uit de
opbrengst van deze COLLECTE bekostigd.

Het einde van de actie is overigens nog
niet in zicht. Het is nog steeds mogelijk uw
statiegeldbonnetjes in te leveren bij Plus Tossings.
Daarnaast zal Roger van der Linden in november
aan de marathon van New York deelnemen.

Info
Daarvoor kunt u contact opnemen met het
secretariaat, Suzanne Sodermans,
Tel. 045-5441597.

Troef de
voordeligste
in kleur

Roger van der Linden neemt de symbolische
cheque in ontvangst.
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zondag.
Aanmelden via www.vrauwevoarvrauwe.com Vrije gave.

Nacht van de nacht & Dag van de stilte

Gasterij hoeve de Linde Schuttebergsweg 5 Vaals
1- Historische belevingswandeling met Wino Winkens van 13.30-15.30 uur
vanaf Aanmelden via: gasterij@hoevedelinde.nl
Kosten: € 8,50 p.p. inclusief koffie of thee met zoete amuse na afloop.

Dit jaar volgende week vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 oktober.
Een weekend vol zinnenprikkeling en activiteiten voor iedereen van 0
tot 100, met keus uit maar liefst 30 verschillende activiteiten.

stilte
Voor de frisse buitenlucht ga je mee met één van de stilte, belevings,
relax of bezinningswandelingen. Creatief bezig zijn met o.a. schilderen
of ervaren hoe het is om zelf schapen te drijven, mis vooral ook niet de
unieke ervaring om op mini pelgrimtocht met ezeltjes te gaan tussen de
Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller en de Catharinakapel in Oud Lemiers.
Zoeken naar stilte kan het hele weekend in diverse vormen; bijvoorbeeld
tijdens een ontspannende massage of het kleuren van mandala’s. Maar
ontdek ook de stilte tussen de noten en verwen je oren met prachtig
pianospel of ga lekker buiten meezingen met spirituele wereldliederen.

nacht
In het donker de stilte van de natuur en het donker van de nacht beleven
doe je natuurlijk met een lantaarntocht of avondwandeling. Bij sfeervol
kaarslicht geniet je van een heerlijk diner of beleef je de mysterieuze
wereld van sprookjes.

PROGRAMMA
Vrijdag 27 oktober:
Medicijnwiel Tuinmeditatie - Vrauwe vöär Vrauwe in de Tentstraat
(precieze adres bij aanmelding) van 16-17 uur ook op zaterdag en

Zaterdag 28 oktober:

2- Tuina (rug)Massage - JoQi (Joselle Pieters)
Ook zondag 29 oktober op afspraak tussen 13.00 - 16.30 uur.
Aanmelden: info@joqi.eu of 06-81.51.35. 20, website www.joqi.eu
Kost: € 17,50 (duur van de rugmassage is 30 minuten)
3- Ein “märchenhafter” Abend. Ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr)
Kosten: Freie Spende für die Kunst

Zaterdag 28 oktober:
1001 ‘Nacht’wandeling met René Spierts vanaf ‘A gen Kirk’ in Vijlen
Start: 17.00 uur, terug tussen 21.00 en 21.30 uur.
Aanmelden t/m 26 oktober via info@renespierts.nl of 06-86.37.92.17
Kosten: € 12,50 p.p. incl. transfer Vijlen- Moresnet Chapelle en drankje onderweg.
Toeslag € 3,50 voor wasdoekfakkel p.p. (vanaf 14 jaar)
Japanse gezichtsmassage - Monique Yoga & Massage Maastrichterlaan 14 ,Vaals
ook zondag 29 oktober alleen op afspraak. Kennismakingsprijs € 25 voor 45
minuten. Aanmelden: info@moniqueyogamassage.nl of 06-42.95.03.30
website: www.moniqueyogamassage.nl .
Candle light dinner - Vijlerhof Hilleshagerweg 2 tussen 18.00 en 00.00 uur
via info@vijlerhof.nl of 043- 306 17 10. Vanaf € 17,50 p.p. á la carte
1- Luther wandeling in Vaals vanaf de Ned. Herv. Kerk van 16.30 tot 17.30 uur.
Deelname is gratis. Meer info: www.maas-heuvelland.nl of
www.dekopermolenvaals.nl
2-Luther, een verfilmde biografie om 17.30 uur in de kerk. Kost € 5 p.p.
Meer info via www.maas-heuvelland.nl of www.dekopermolenvaals.nl
Luther kinder meedoen familietheater in De Kopermolen. Aanvang 15 uur.
Entree: € 5 p.p., kinderen € 2,50
Aanmelden via 043- 306 46 68 of www.dekopermolenvaals.nl .

Daniëlle Sampermans

U kunt terecht voor:

1- Mini-Pelgrimswandelingen
met ezels op zaterdag
en zondag van Van St.
Cunibertuskerk Wahlwiller naar
Catharinakapel Oud-Lemiers
i.s.m. Natuurgeneeskundige
praktijk Daniëlle Sampermans.
Vertrek 10 uur, aankomst 12 uur.
Deelname kost € 10 p.p. per
wandeling, incl. soep

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

2- Wandeling kan ook
omgekeerd gemaakt worden.
Vertrek dan Catharinakapel Oud
Lemiers om 14 uur en aankomst
16 uur in kerk Wahlwiller.

• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

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

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

3-Mandala’s tekenen. U wordt opgehaald bij parkeerplaats achter de kerk in
Wahlwiller. Duur van 20 - 22 uur. Reserveren mogelijk tot uiterlijk 27/10 12 uur.
Meedoen kost € 5 p.p. incl. (kruiden)thee met versnapering
4- Stilte in je hoofd bij Daniëlle aan het Vrijthof 3 in Wahlwiller op zaterdag en
zondag. Alleen op afspraak, duur 45 minuten. Reserveren mogelijk tot uiterlijk
27/10 12 uur. Kennismakingsprijs € 20 incl. set oorkaarsen.
Aanmelden voor bovengenoemde activiteiten via Natuurgeneeskundige Praktijk
Daniëlle Sampermans tel. 043- 4512392 of praktijk@daniellesampermans.nl .
Aanmelding is definitief na ontvangst van betaling.
Creativiteit en activieits centrum Paradijsvogels Cottessen nr.12:
1- Mergelcarving zaterdag en zondag van 14-16 uur.
Kost € 10 p.p.
2- Pimp je klomp zaterdag en zondag van 14-16 uur.
Kost € 10 p.p.
3- Lantaarntocht door het Geuldal met een Limburgse
sage, alleen zaterdag van 20-22 uur. Deelname € 5 p.p.
en voor gezinnen € 15.

Pagina 6
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De Wij Oud Lemiers pad in tussen 26 en 32
1- Rondleiding: Zaterdag en zondag om 10 12 - 14 en 16 uur. Aanmelden niet noodzakelijk.
Deelname € 2.50 p.p.
2- Zijn op De Wij: Zaterdag en zondag oktober
van 10-16 uur. Gratis toegang.
3- Schilderen met Ellen & Michel. Zaterdag
( 14 uur) en zondag ( van 10.30-16 uur).
Aanmelden bij Ellen via 06-39.60.80.12. Kost €
15 incl. alle materialen en eten.

Alleen zondag 29 oktober:
Relaxwandeling Limburgse Decolletes van
Sandra Kohnen-Kleon
Vertrek 11 uur parkeerplaats Wilhelminatoren .
Kosten €5 p.p.
Aanmelden: mail@kleoncoaching.com , 043785 02 90 of
via WhatsApp +49 17 74 03 97 24
Meer info: www.kankeronderzoekfondslimburg.
nl/limburgse-decolletes .
Mindfulness Walk - René Spierts Verzamelen
parkeerplaats voor boscafé Hijgend Hert. Van
09.00 tot 10.30 uur. Kost €5 p.p.
Aanmelden; t/m 27 oktober via info@
renespierts.nl . website www.renespierts.nl

Avondwandeling in
Vaals- IVN Vijlen-Vaals van
20-21.45 uur vanaf Prins
Willem Alexanderplein –
busstation, Vaals zaterdag.
Geen kosten.
Uitgebreide inhoudelijke
informatie over alle
activiteiten vind u op
www.beleefweekend.
nl en de Facebookpagina
BeleefweekendVaals
of het handige
programmaboekje dat
verkrijgbaar is bij de VVV,
het Gemeentehuis in Vaals
en bij alle deelnemers
van het Beleefweekend.
Contactpersoon:
Jacqueline Koorenhof via
06.20.14.88.55 of info@
voordevormen.nl .
Even pauze bij een grondkuiloven en genieten van een drankje .

Gasterij hoeve de Linde Schuttebergsweg 5
Vaals
1- Belevingswandeling - Wilma’s Puur
Natuurbeleving van 13.30 tot ca.16.00 uur
Aanmelden: w.vliex@gmail.com of 0655.51.68.98.
Kosten: € 8,50 p.p. incl. koffie of thee met zoete
amuse na afloop
2- Foodz ‘NGoodz - Fonzzo Delicatessen van
12-17 uur. Aanmelden: niet nodig
Meer info: www.foodzngoodz.nl .
3-De stilte tussen de noten - Tom Meijer van
16 tot 17.00 uur
Aanmelden: niet nodig, meer info:
www.tommiepiano.com Vrije Gave.
Luther en de muziek - Barok ensemble
Agimont in De Kopermolen.
Aanvang 19.00 uur. Entree € 12. vrienden van de
Kopermolen betalen € 10
Aanmelden via www.dekopermolenvaals.nl .
Creativiteit en activieits centrum
Paradijsvogels Cottessen nr.12
1- Schapen drijven van 15.00 tot 17.00 uur.
Kosten: € 7.50 p.p.
2- Pizza bakken van 17.00 tot 19.00 uur.
Kosten: €15.00 p.p.
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Winnaars EHBO-pakket en
Jubilarissen
Dinsdag 10 oktober zette het Rode Kruis hen allen in het
zonnetje, alvorens de afdelingsbijeenkomst van start ging.

EHBO pakket
N.a.v.de prijsvraag waren nogal wat goede oplossingen binnen gekomen;
hieruit heeft het bestuur 3 winnaars getrokken:
Carina van de Vlag uit Simpelveld, Joyce van der Heijden en Linda Kunkels,
beide uit Vijlen.
Voorzitter Jacques Schrijvers reikte de pakketten uit. Helaas was Carina van
de Vlag niet aanwezig ivm vakantie.

V.l.n.r. Shawny Smeets, Marleen Steinbusch en Kevin Lammers.

Jubilarissen
Ook werden er 3 jubilarissen gehuldigd: Shawny Smeets, Kevin Lammers
en Marleen Steinbusch-Vanderlinden, allen 10 jaar lid.

Shawny Smeets
Begon als Jeugd Rode Kruis lid. Had het zo goed naar haar zin dat ze het
EHBO-diploma behaalde toen ze er de leeftijd voor had. Omdat het haar
niet was gelukt om voldoende herhalingslessen te volgen, heeft ze in 2015
opnieuw de opleiding gedaan en met succes.

Kevin Lammers
Begon eveneens als lid van het Jeugd Rode Kruis. Behaalde zijn EHBO
diploma en ging na zijn middelbare schoolopleiding starten met de
opleiding tot verpleegkundige.
Momenteel is hij werkzaam op de spoedeisende Eerste Hulp.

Marleen Steinbusch-Vanderlinden
V.l.n.r. Linda Kunkels, voorzitter Jacques Schrijvers en Joyce van der Heijden.

Was al jaren zijdelings bij de afdeling betrokken als echtgenote van Jo
Steinbusch. Werd 30 oktober 2007 lid en behaalde 27 februari 2008 haar
EHBO-diploma. In september 2008 volgde ze Gerda Heckmans op als
coördinator evenementen.
Of dit nog niet voldoende werk is, zorgt ze samen met Jo voor de
materialen en de kleding. Zij en echtgenoot Jo onderhouden samen
het lokaal. Voor ieder was er de medaille voor 10 jaar trouwe dienst
met bijbehorende oorkonde.

Haarstudio

geopend
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Opera meets
Musical
Laat je vervoeren door de mooiste muziek
uit beide werelden
De Kon. Philharmonie Bocholtz - sopraan
Fenna Ograjensek- tenor Mario Ahlborn
- Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
- en het Koninklijk Heerlens Mannenkoor
St.-Pancratius. Ze komen allemaal samen
in Opera meets Musical in een groots,
gezamenlijk project van de beide koren
en de Phil. Het gezamenlijke concert vindt
plaats zaterdag 5 november, om 20.00
uur, in het Parkstad Limburg Theater te
Heerlen.

mooiste

Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.- Pancratius o.l.v. John Gerits, een van de optredenden

muziek uit opera en musical wordt voor u
gespeeld en gezongen. De liefde van Tony
en Maria herbeleven? Een voorproefje
krijgen op Nederlands meest succesvolle
musical? Verdi’s allermooiste aria’s
voorgeschoteld krijgen?

Meeslepend
Een grandioos repertoire dat het beste van
beide werelden combineert, met aria’s en
koorwerken uit de beroemde opera’s van
Giuseppe Verdi en de mooiste highlights
uit West Side Story en Soldaat van Oranje.
Magische muziek! La Forza del Destino, La
Traviata en Il Trovatore passeren allemaal
de revue met de bekendste aria’s als La
vergine degli angeli en Evviva beviam’.
En als je het over musical hebt, dan heb
je het natuurlijk over Leonard Bernsteins
levenslustige West Side Story met zijn
swingende meezingers. En de bekendste
musical van vaderlandse bodem? Soldaat
van Oranje natuurlijk, met de welbekende
filmouverture van Rogier van Otterloo.

gesproken

leiding
Opera meets Musical staat onder muzikale
leiding van harmoniedirigent Matty
Cilissen en koordirigent John Gerits.
Kaartverkoop à €20,- aan de kassa,
€17,50 in voorverkoop.
Eveneens zijn de kaarten in de
voorverkoop verkrijgbaar bij:
Sigarenspeciaalzaak
Jos Laval, Dr. Nolensstraat 25
en Plus Tossings, Gasthof 2 te Bocholtz.

Stap over
en krijg
€ 50 cadeau*

* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

Met een gesproken woord van onze
‘muzikale gids’ Toine Sporken bent u
in voor een avondje uit in het theater,
waar klassieke en moderne muziek
samenkomen op de hoogste niveaus van
blaas- en zangkunst.

Uitvoerenden:
Sopraan >>
Fenna Ograjensek
Tenor
>>
Mario Ahlborn
Spreker >>
Toine Sporken
Orkest >>
Koninklijke
Philharmonie Bocholtz, o.l.v. Matty Cilissen
Koren >>
Koninklijk Roermonds
Mannenkoor en Koninklijk Heerlens
Mannenkoor St.- Pancratius,
beide o.l.v. John Gerits
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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
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De Klimboom activiteiten
Gezellig dansen met D.J. Paul

Zondagmiddag 22 oktober verzorgt Paul Leunissen, beter bekend als D.J. Paul
een gezellige dansmiddag in Theater De Klimboom,
Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.

dansgenres
brengt Paul er verschillende ten gehore, van tango en slowfox tot Engelse
wals en cha cha cha. Deze bijzondere dansmiddag begint om 14.00 uur en
duurt tot 18.00 uur. Zowel bedoeld voor jong, maar zeker ook voor oud.
Senioren zijn dus ook van harte welkom. De entree bedraagt slechts € 3,Aanmelden is niet noodzakelijk.Eventuele nadere info via 06-55.95.45.25.

Klassiek en Limburgs dialect

zaterdagavond 21 oktober v.a. 20.00 uur in Theater De Klimboom
Trouwe bezoekers van het theater kennen Trio Vivente en Ruud Verhoeven
van eerdere hoogstaande concerten.
Deze keer treden deze twee werelden samen op.
Een bijzondere combinatie met Ernie Gerats (dwarsfluit), Nettie Smeets
(dwarsfluit) en Jo Smeets (gitaar) brengen een klassiek georiënteerd
programma i.s.m. de zanger Ruud Verhoeven uit Gulpen.
Op het programma staan werken van Fauré, Pachelbel, van Boom en
Kreutzer, aangevuld
met Limburgse
bewerkingen van
bekende Franse
chansons, o.a. Jacques
Brel en Charles
Aznavour
Ruud Verhoeven en
Trio Vivente samen.

DJ Paul Leunissen aan de knoppen

Elke derde
donderdag
v/d maand.

Inloopavond
online bankieren.

Wij helpen
u graag.

Donderdag 21
19september
oktober l 18.00-20.00 uur l Gulpen en Nuth.
Uw bankzaken regelen waar en wanneer het ú uitkomt. Online kan dit veilig en
makkelijk. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Onze adviseurs geven u tijdens de
inloopavond graag uitleg.

Locaties: Gulpen (Dorpsstraat 34) en Nuth (Stationstraat 171).
Een aandeel in elkaar
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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Lezing Claudia Theinert

Solid Three bij een optreden.

Solid Three concert

Solid Three is een Zuid-Limburgse semi-akoestische formatie, die zaterdag
28 oktober om 20 uur op bezoek komt met heerlijke luisterliedjes. De
entree bedraagt slechts € 7,50.
Balans
Het publiek wordt getrakteerd op bekende hits waarbij de balans gezocht
wordt tussen rustige melancholische muziek en de wat meer uptempo
nummers.
Daarnaast eigen geschreven nummers.
Bezetting
Die bestaat uit: Peggy - zang, Jorn - zang/ gitaar/ mandoline/ percussie,
Niels - zang/ gitaar/ melodica. Ook te vinden op Facebook en Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCz3EOjCXneTVUClEx6ZtMRw
Reserveren kan via info@puurweijersenweijers.nl of 06-55.95.45.25.

Vrijwilligers
vacatureladder
Vaals

Een greep uit het aanbod:

Zorgcentrum Langedael is op
zoek naar een Ondersteunend
groepsbegeleider.
Zijn/haar taken zijn o.a. het
ontvangen en begeleiden van
deelnemers gedurende hun
(dag-) verblijf in Langedael.

Op dinsdagavond 24 oktober, om
19.30 uur, in de cyclus “Leven met
aandacht “ met als titel : “Alles heeft
zijn tijd “. Het thema is loslaten en
toevertrouwen, ons leven voltrekt
zich door het ritme van verschillende
seizoenen heen, steeds weer
opnieuw. Een voortdurend komen en
gaan, ontvangen en loslaten, inkeren
en er op uit gaan.
Claudia is master in interreligieuze
spiritualiteitsstudies en tevens
bachelor in de theologie.
Na een meditatieve opening kunt u
genieten van een inspirerende lezing.
Het is aan te bevelen om vooraf te
reserveren. Deelnamekosten € 7,50.

Claudia Theinert, die de lezing
verzorgd.
Dat alles in het theater aan de Dr. Ottenstraat in Simpelveld. Reserveren via
06-55.95.45.25. of via info@puurweijersenweijers.nl .

De Protestante kerk in Vaals is op zoek naar een koster. De koster heeft de
zorg voor het onderhoud van de gebouwen en de toegangen. De koster is
aanwezig bij de kerkdiensten en bij overige activiteiten.
Steunpunt Mantelzorg Zuid is op zoek naar mannelijke vrijwilligers
die hulpbehoevende mannen willen begeleiden en ondersteunen. Als
vrijwilliger ontlast je met jouw aanwezigheid de mantelzorger.
Wilt U meer weten? Kom voorbij of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals 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

Kort vermeld

BOCHOLTZ: Naar Banneux

zondag 3 december is er weer de jaarlijkse bedevaart te voet naar Banneux.
Vertrokken wordt om 6.00 uur bij Frans Bastin, Oude Smedestraat 4
te Bocholtz. De aankomst zal ongeveer tegen 16.30 uur zijn en onderweg
zijn er 4 stops gepland. Om 17.00 uur wordt er een H. Mis opgedragen in de
Boodschapskapel door de Z.E.W. pastor de Haas van onze parochie.
Gelieve van te voren aanmelden via 045-5443347
of fransgerda@kpnplanet.nl .

k
a
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s
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n
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VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

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
Middenmoters
Uitwedstrijd SHH
Zondag 22 oktober is er een uitwedstrijd tegen
SHH uit Herten. Deze wordt door het eerste elftal
per touringcar bezocht. De overgebleven plekken
zijn beschikbaar voor alle supporters die graag
gebruik willen maken van deze mogelijkheid voor
een gereduceerde prijs van € 5 p.p. (Vol=Vol).
Als je graag gebruik wilt maken van deze
mogelijkheid kun je je opgeven bij Leo Grooten
via senioren@sportclub25.nl of 06-51.53.37.29.
De betaling vindt plaats tijdens vertrek.

PROGRAMMA
Zaterdag 21 oktober:
G1: Sportclub’25 G1G - FC Bemelen G1 12.30u.
Vet: Sportclub’25 vet - SV Nyswiller vet 17.00u.

Zondag 22 oktober :
1ste: SHH 1 - Sportclub’25 1

14.30u.

UITSLAGEN
Zaterdag 14 oktober :
Sp’25 G1G - SV Meerssen G1 afgelast
Miranda vet - Sp’25 vet
SJO Heuvell JO17-1 - Sp’25 JO17-1
Haanrade JO15-1 - Sp’25 JO15-1
Sp’25 JO11-1 - KVC Oranje JO11-2
Sp’25 JO11-2 - Laura/Hopel JO11-3
Groene Ster JO8-4 - Sp’25 JO8-1

Topper
De vrouwen spelen komende zondag de topper
in de vijfde klasse. Ze hebben tot nu toe de volle
winst uit drie partijen gehaald en gaan fier op
kop. De bezoekers bivakkeren op de tweede
plek met zeven punten uit drie wedstrijden. Dus
absoluut de moeite waard om op zondagmorgen
een kijkje te komen nemen op het Sportpark
Neerhagerbos.

PROGRAMMA
Zaterdag 21 oktober:
JO19-1 Weltania Bekkerveld 4 - WDZ 15.15u.
JO11-2G ZW’19-SVS 5G - WDZ
10.30u.
JO9-2G Heuvelland 1 - WDZ
10.00u.
Zondag 22 oktober:
1e WDZ - Sylvia
14.30u.
3e DBSV 4 - WDZ
13.30u.
4e WDZ - Simpelveld/Zwart Wit ‘19 3 10.00u.
VR1 WDZ - SV Geuldal/SV Sibbe
11.00u.
Woensdag 25 oktober:
JO10-1G SCG - WDZ
18.30u.
JO9-2G WDZ - GSV’28/Schimmert 3 18.30u.

2e verlies Helios
Ook in de tweede wedstrijd in
de Regionalliga kon men een
nederlaag niet verhinderen. Het
team uit Duisburg won zowel op
het onderdeel trekken als ook bij
het stoten waardoor zij met 3-0
huiswaarts keerden.

Sjpassoavend
4-3
12-0
afgelast
3-1
afgelast
0 - 11

Zondag 15 oktober:
1ste:Sportclub’25 1 - Eijsden 1
3de: Vijlen 3 - Sportclub’25 3
VR: Sportclub’ 25 VR1 - DBSV VR2

Op zondagmiddag ontvangt het eerste
elftal Sylvia uit Nieuwenhagen. Het team
bevindt zich evenals WDZ in de middenmoot
van de klassering. Voor de weg omhoog is een
overwinning absoluut noodzakelijk voor de
mannen van trainer René Küpper.
Het vierde speelt thuis een derby tegen het
combinatieteam van SV Simpelveld en Zwart-Wit
’19 uit Eys.

In de afterparty laat Housemeister Ingo S. de
WDZ carnavalisten kennis maken met electronic
dance music.
Entreekaartjes á € 10,- bij de Road va Veer (Roy
Kisters, Marc Keulen, Bert Schijns en Roger
Wetzels) en uiteraard Senator Joep Wetzels.

1-3
0-6
10-2

Vrijdag 17 november organiseert d’r “Road va
Veer”, onder aanvoering van de nieuwe President
Roy Kisters d’r Sjpassoavend, die nu alweer voor
de vijftiende keer plaatsvindt.
De ex Prinsen openen de avond met het
verenigingslied. Vervolgens vindt voor het
eerst het Tieëkezinge plaats onder muzikale
begeleiding van Ronny Ron. Als de kelen
eenmaal goed gesmeerd zijn en de stemming
er helemaal inzit, treden twee winnaars van het
LVK op, namelijk De Geliënde en Spik en Span.
Het duo Gipfel Power gooit de avond in een
hogere versnelling, waarna een optreden volgt
van Erwin.

Tim Botzem, een van de belangrijkste pionnen
in het Simpelveldse team, moest op het laatste
ogenblik verstek laten gaan in verband met zijn
visumaanvraag voor Australië. Maar ook als hij
er bij was geweest zouden de Duisburgers met
de eer zijn gaan strijken. Helios verwerkte 232,6
kilopunten tegen 401,6 voor de gasten.

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

Schuifdeurkast Bergamo is uitgevoerd in wit decor met een grijs accent. Er zit per vak een
legplank en een kledingstang in. Wil je dat onze ervaren monteurs de kast komen plaatsen en
monteren betaal je hiervoor een meerprijs.
Afmeting: H210xB225xD65 cm

Uit voorraad leverbaar voor

€ 299,-

W O O N B O U L E V A R D

(Afhaalprijs)
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