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Opera meets Musical

Mannenkoor St Pancratius Heerlen, een van de organisatoren en optredenden.

Een gezamenlijk project van het Kon. Roermonds Mannenkoor
Mannenkoor St. Pancratius Heerlen en de Kon. Philharmonie Bocholtz,
zondag 5 november, om 20.00 uur, in het Parkstad Limburg Theater te
Heerlen. Verder treden op; sopraan Fenna Ograjensek en tenor Mario
Ahlborn

Het geheel o.l.v. harmoniedirigent Matty Cilissen en koordirigent John
Gerits. Door het geheel voert ‘muzikale gids’ Toine Sporken

Tickets
in voorverkoop € 17,50 bij Sigarenspeciaalzaak Jos Laval, Dr. Nolensstraat 25
en Plus Tossings, Gasthof 2 te Bocholtz. Aan de kassa betaalt u €20,(zie ook de advertentie)

Excursie Holset in en rond de kerk

Wie de thema-avond van heemkundekring “De Auw Kapel” heeft bijgewoond
zal wel heel nieuwsgierig zijn geworden wat de grot en de Lambertuskerk
te bieden heeft. Als je er uitleg bij hebt gekregen of krijgt gaat alles, wat
voorheen nietszeggend was, opeens een andere dimensie krijgen.

ontdekkingsreis
Dat was reeds het geval toen op 2 oktober Karl Habets en Vic Bischoff aan het
woord kwamen en aan de hand van fotomateriaal een ontdekkingsreis door
de grot en de kerk maakten.
Ongelooflijk wat er allemaal te zien valt en hoe het ontstaan is, waarbij nooit
verwachte achtergronden de zichtbare feiten in een ander daglicht plaatsen.
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De Kerk en omgeving rond de jaren 80 van de vorige eeuw.

grote waarde
Wist u dat pastoor Aubinet voor Holset van grote waarde is geweest
of dat een familie met veel geestelijken allerhande soorten stenen, ertsen,
fossielen en halfedelstenen naar Holset gebracht hebben?

waar
Wanneer u op zaterdag 11 november a.s. om 13.00 uur achter de
Lambertuskerk in Holset aanwezig bent, mag u, voor € 2, deelnemen aan een
excursie waarna u voor altijd met andere ogen naar het pittoreske Holset zult
kijken. Om teleurstelling te voorkomen graag aanmelden via:
info@deauwkapel.nl of bij een van de bestuursleden, vóór 8 november a.s.
De vrienden van “De Auw Kapel” kunnen uiteraard gratis genieten.
Troef op Facebook (link www.facebook.com/weekbladtroef),
met foto’s en meer en.... met een link naar de website
www.weekbladtroef.nl

AGENDA

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

Vrijdag 3 November:

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

Receptie Harmoniezaal. Aanvang 20 uur(zie ook
artikel).
III

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.

Vogeltentoonstelling Eysvogel
café Sport Grachtstraat 1a Eys. Van 19.30 – 22.00
uur (zie ook Kortvermeld).

Zaterdag 4 November:
De Phil fêteert 13 jubilarissen

The Black Stars in Klimboom
Aanvang : 20.00 uur (zie ook artikel).
III

Vogeltentoonstelling Eysvogel
café Sport Grachtstraat 1a Eys. Van 14.00 – 22.00
uur (zie ook Kortvermeld).

Zondag 5 November:
Opera meets Musical om 20.00 uur,
in het Parkstad Limburg Theater Heerlen
(zie ook artikel en advertentie).
III
Slotconcert Kopermolen Vaals 19.30 uur en
prijsuitreiking (zie ook artikel).
III

In de voetsporen van Ferdinand von
Plettenberg
Cultuurhistorische wandeling als afsluiting van
het seizoen. Vertrek 13.00 uur parkeerplaats bij
Klooster Wittem (zie ook artikel).
III

Dansmiddag met D.J. Paul
Klimboom Simpelveld. Van 14-18 uur
(zie ook artikel)
III

Vogeltentoonstelling Eysvogel
café Sport Grachtstraat 1a Eys. van 10.00 – 16.30
uur (zie ook Kortvermeld).

Dinsdag 7 November:
Rust in je hoofd

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

Van 19.30 tot 22.00 uur, Hotel Ons Krijtland,
Julianastraat 22 Epen. gratis toegankelijk
(zie ook artikel).
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1e Eeser Vrouwluujzitting
in Zwart-Wit kantine op sportpark Hanzon.
Aanvang 11.11 uur (zie ook artikel).
III

Herfstwandeling Eys
Starten kan van 8.00 tot 14.00 uur in Café Sport
Eys (zie ook artikel).
lll

Classic meets Rock ’n Roll’
vanaf 16.00 uur Harmoniezaal in Bocholtz,
(zie ook artikel)

Dinsdag 14 November:
Alzheimercafé Parkstad
in grote recreatiezaal Zorgcentrum Tobias
Heerlen. Vanaf 19.30 uur

Voor Mergel- & Heuvelland

Masterclass Festival Vocallis

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.

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 .

Zondag 12 November:

Lezing door Suzanne Odekerken in De Klimboom
Simpelveld vanaf 19.30 uur(zie ook artikel).

Woensdag 8 November:
Dag van de mantelzorg
van 19-21 uur in de Rode Beuk aan de
Kloosterstraat (zie ook artikel).

Zeldzame Hazelmuis, workshop en excursie

Zaterdag 11 November:
Excursie Holset in en rond de kerk
Vertrek 13.00 uur achter Lambertuskerk Holset.
Deelname € 2 (zie ook artikel).
lll

Repaircafé in Bocholtz,
van 10 tot 13 uur in Activiteitencentrum
Op de Boor, Wilhelminastraat 19
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Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
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Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur

Email: info@weekbladtroef.nl
Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz
045-544 35 67 Openingstijden:
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Vrijdag van 14 tot 16 uur of op afspraak
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of via info@weekbladtroef.nl
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OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 7 november wordt het oude papier in
Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag dit voor
17 uur, goed gebundeld, aan de kant van
de weg plaatsen. P.S. Geen plastic zakken of
houten kistjes.

HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.
Vrijdag vanaf 18 uur gebundeld langs de
kant van de weg plaatsen.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 9 november:
WIJK 2 :
Beatrixstraat; Bernhardstraat; Bongaarderweg;
Bongerdplein; Broek; Dr. Nolensstraat; De
Pomerio; De Slag; Emmastraat; Gasthof;
Groeneboord; Hinsbrig; Hofstraat; Irenehof;
Julianastraat; Kerkstraat; Kloosterhof;
Kommerstraat; Op de Klinkert; Op de Weijer;
Oude Smedestraat; Overhuizerstraat; Past.
Neujeanstraat; Patersplein; Patersweg;
Paumstraat; Persoonstraat; Prickart;
Pr. Hendrikstraat; Quelle; Schoolstraat;
Schuttershof; Steenberg; Steenbergervoetpad
(onderste en bovenste flat); Stevensweg;
Weiweg; Wilhelminastraat; Zandberg.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed
zetten.

In de voetsporen van Ferdinand von
Plettenberg
Cultuurhistorische wandeling zondag 5
november als afsluiting van het seizoen
door de IVN-afdelingen BocholtzSimpelveld en Eys. Gewandeld wordt
door het landschap rondom Eys en
Wittem waar deze graaf zo van hield en
waar hij zo veel voor over had.

Aan de hand van een app vertelt men
u over deze boeiende man en over de
diverse bouwwerken die hij achterliet,
zoals de kerken van Wittem en Eys. Maar
ook andere sporen, die niet zo opvallend
zijn, maar zeker de moeite waard
om te weten.

route
Die is 8 km. lang en niet zwaar, al
moet er in deze omgeving altijd
wel af en toe geklommen en
gedaald worden. Maar daarvoor
zijn er mooie panorama’s als
beloning! Er is een korte pauze
op een historische plaats waar u
koffie of thee kunt gebruiken. Zorg
voor stevige wandelschoenen
en eventueel een wandelstok.
Aan de wandeling kan iedereen
deelnemen. Aanmelden vooraf is
niet nodig.

vanwaar
Om 13.00 uur vanaf de grote
parkeerplaats bij het Klooster te
Wittem. Rond 16.00 uur is men
terug.

meer info

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 14 november:
WIJK 1 :
Akerweg; Alle straten in de Bloemenwijk;
Alle straten in het Kerkeveld; Aretsbosweg;
Baneheide; Baneheiderweg; De Baan;
Groeneweg; Heiweg; Herver; Koolhoverweg;
Min. Ruysstraat; Molenweg; Nachtegaal;
Neerhagerbosweg; Nijswillerweg; Platenweg;
Reijnert; Verl. Koolhoverweg; Vlengendaal en
Wijngracht.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed
zetten.

Dankbetuiging

bij Constance Kerremans
043-4506270 of
c.h.m.kerremans@ziggo.nl .

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid
en de vele attenties bij het feest
van mijn 60 jarig Kloosterjubilieum
Zr. Hendrinia (Tini Heinen)

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand
Dinsdag 14 november:
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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Masterclass
Festival Vocallis
overgenomen

Het totaal vernieuwde Festival kan,
omdat Jard van Nes wegens persoonlijke
omstandigheden afscheid moest nemen,
maar tegelijkertijd een opvolger (Meinard
Kraak) heeft aanbevolen, toch weer verder.
thema
Dit jaar is Parijs in het fin-de-siècle. Laat
nou Meinard specialist zijn op het gebied
van het Franse Lied. Als zanger heeft hij zijn
sporen verdiend en een aantal opnamen
van hem zijn standaard geworden. Als
Master piano blijft Marien van Nieukerken
Meinard ondersteunen en versterken in hun
gezamenlijke visie op de Lied-duo’s.
wanneer
De openbare internationale Masterclass, i.s.m.
Conservatorium Maastricht, vindt plaats van
donderdag 2 tot en met zondag 5 november.
Op 2 november in het Conservatorium
Maastricht, op 3, 4 en 5 november in de
Kopermolen Vaals.
toegankelijk
Is de Masterclass ook voor publiek.
Dagkaarten zijn er ad € 5,- p.p. en wordt
iedere dag, rond 17.15 uur, afgesloten
met een klein concert. Dit concert is gratis
toegankelijk voor geïnteresseerden en
passanten.
afsluiting
Die is zondagavond 5 november en begint
om 19.30 uur met een concert van de
Masterclass studenten in de Kopermolen,
met daarbij de prijsuitreiking. Het duo dat de
meeste vooruitgang heeft geboekt ontvangt
de Vocallis Liedprijs. De prijs bestaat uit een
bedrag van € 500,- en een optreden in het
Laureatenconcert in 2018.
aan het werk

1e Eeser
Vrouwluujzitting
Zondag 12 november gaat dat gebeuren en
wel in Zwart-Wit kantine op sportpark Hanzon.
Namens de vrienden van Carnavalsvereniging
C.V. de Öss en het 1ste Dames-Dreigestirn
worden alle dames uitgenodigd. Het
programma start om 11.11 uur en er komen
enkele geweldige artiesten. Big Benny, Sven
ohne Girls, Limbo Express en Beck und Bauer
komen naar Eys. Dansmariech Zoë en Sanna
ontbreken natuurlijk ook niet.
Voor diegene die nou niet een hele dag zonder
hun schatteboutje kunnen, vanaf 15.30 uur
zijn ook de mannen van harte welkom en
wordt het nog een gezellig feestje! Hopelijk
wordt dit de start van een jaarlijks terugkerend
topevenement in Eys.

Kaartjes
Voor deze dameszitting kosten € 11,- en zijn
te verkrijgen bij:
- Friture Hendriks -- Café Sport beide in Eys en
Kapsalon Maud Gulpen in Lemiers.

De nieuwe lesgever Meinard Kraak.
De Masterclass biedt een unieke mogelijkheid
om zowel de studenten als Meinard en van
Nieukerken, de beide Masters, aan het werk te
zien. Men hoopt Jard van Nes, als Master, in een
toekomstige editie te kunnen ontvangen.

CV
Meinard Kraak (1935) was eerder docent
solozang aan het Haags en Utrechts
Conservatorium. Voorts gaf hij masterclasses
in Finland, Zwitserland, Californië en Sicilië.
Hij was jurylid tijdens vocalistenconcoursen in
Graz, München en ‘s Hertogenbosch. Tot eind
2014 coachte hij professionele zangers in zijn
huis in Frankrijk. Tot zijn leerlingen behoorde
ook Lenneke Ruiten, een van de allerbeste
sopranen van deze tijd. Het toeval wil dat Ruiten
tijdens het openingsconcert van Festival Vocallis
optreedt.

Sint en zijn Pieten
bij u thuis!.
Bel: 0612219944

Te huur:
Herver 25 A
Bocholtz
p-plaats, hal,woonkamer,
2 slaapkamers, badkamer,
grote keuken,
berging, dakterras,
€ 695,00 p. mnd,
huurtoeslag mogelijk.
info:j_schmetz@outlook.com
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Dag van de mantelzorg
De maandelijkse inloopbijeenkomsten in alle
gemeentes gaan in de maand no
ember niet door. Hiervoor in de plaats “De
Dag van de Mantelzorg”. Deze zal dit jaar door
de gemeente samen met het Steunpunt voor
Mantelzorg Parkstad worden georganiseerd, ook
in Simpelveld.

thema
is “zorgen doe je samen/mantelzorg doe je
samen”. Mantelzorgen gebeurt vaak vanuit een
vanzelfsprekendheid en mantelzorgers vragen
niet snel aandacht voor zichzelf. De landelijke dag
biedt bestuurders, organisaties en zorgvragers de
gelegenheid om mantelzorgers in het zonnetje
te zetten en hen te bedanken en de erkenning te
geven die ze verdienen.

Simpelveld
Woensdag 8 November van 19-21 uur in de Rode
Beuk aan de Kloosterstraat.
Aanmelden bij Steunpunt voor Mantelzorg
Parkstad via tel. 045- 211400 of via de mail
info@mantelzorgparkstad.nl .

Artikelen van De
Noabere va Viele

De dialectwerkgroep van de Noabere hebben
onlangs het Leasplènkske en aanverwante
artikelen gepresenteerd. Deze worden
inmiddels via Puur Viele aan de Vijlenberg 66a
in Vijlen verkocht waar intekenlijsten liggen.
Betaling dient vooraf plaats te vinden. Tot 25
november kunt u, tijdens de boekpresentatie
van het jaarboek, inschrijven voor een bepaald
product waarna deze besteld zullen worden.
Vanaf 1 december kunnen die bij Puur Viele
opgehaald worden. De prijzen van de
producten zijn als volgt: Puzzel € 13,95
- kalender €12,95 - kwartet € 11,95 memory (1) € 11,95 - memory (2) € 11,95
en een placemat kost € 7,95.

Ingezonden:
(Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud
en strekking en kan artikelen die te lang zijn,
na overleg, inkorten. Ze dienen voorzien te zijn
van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te
worden gepubliceerd, als ze maar bekend zijn
bij de redactie.)

Scouting Voerendaal
op zoek
Ben of ken jij iemand
die op zoek is naar een
nieuwe uitdaging?
Kom eens een kijkje
nemen bij de Scouting,
een eigentijdse energieke
en enthousiaste
jeugdclub die elke week
de meest uiteenlopende
activiteiten onderneemt.

Dan zit je bij ons helemaal goed!
Ons enthousiaste team van vrijwilligers is op
zoek naar uitbreiding.

gevestigd
aan de Goswijnstraat naast de
voetbalvereniging. Loop daar eens binnen of
kijk op www.scoutingvoerendaal.nl . Binnen,
buiten, achter of voor de schermen: er is voor
elk wat wils te doen. Ze zien er naar uit om
kennis te maken!

In Memoriam

Hilde Kramer-Compans.

leeftijdsgroepen
In vijf verschillende
leeftijdsgroepen gaan
we er op uit, gaan we
regelmatig op kamp
en zijn we creatief en
sportief.
Plezier en leren gaan
bij ons hand in hand. Al
Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden
doende maken wij werk
van ons zeer gewaardeerde lid Hilde Kramer. Sinds 1966 was zij lid.
van samenwerking en het Na haar verhuizing van Aken naar Bocholtz meldde zij zich spontaan aan
ontdekken van de wereld.
bij het koor. Hilde was een zeer trouw, maar kritisch lid,
We dragen ons steentje
die
het hele koorgebeuren nauwlettend in de gaten hield.
bij aan de gemeenschap
Ook toen zij door ziekte, noodgedwongen niet meer actief kon zijn
in Voerendaal.
Je kent ons misschien van bij de alten, was zij altijd vol belangstelling voor het wel en het wee voor
het Sint Maartensvuur, de ’haar’ koor. Wat was zij trots toen zij enkele jaren geleden haar 40-jarig
jubileum mocht vieren, tijdens de feestelijkheden t.g.v.het 150-jarig
Horrortocht,
de Schoolsportolympiade
bestaansfeest , want zingen was haar lust en haar leven.
en Koningsdag.

leiding
Is ook van harte welkom.
Zin in een geweldige
besteding van vrije tijd?
Vind je het ook super om
activiteiten met kinderen
en jongeren op te zetten?

Hilde, bedankt voor alles wat je voor het koor gedaan hebt
en we wensen jouw familie en vrienden heel veel sterkte en troost
toe met dit grote verlies.
Bestuur, dirigent,
leden en Sympathisanten
van Zangkoor St.Joseph Bocholtz.

IN MEMORIAM GER HECKMANS
Op woensdag 25 oktober is, even na het middaguur, ons lid Ger Heckmans

KORTVERMELD

op zestigjarige leeftijd overleden.
Met 11 jaar werd Ger lid van WDZ als pupillenvoetballer.
Na de jeugdteams speelde hij nog de nodige jaren bij de senioren.
Als rasechte bouwvakker heeft de vereniging bijzonder veel

BOCHOLTZ:
One2Dance
Olympia & The
Passion

De Dansvereniging neemt volgend
jaar september deel aan The Passion
in Simpelveld. Heeft u interesse
in deelname, stuur een mail naar
one2danceolympia@hotmail.nl of
kom op donderdagavond langs in de
sporthal/entresol Bocholtz.
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te danken aan Ger. Met raad en daad stond hij ons telkens bij
als er weer eens op het sportpark Neerhagerbos gebouwd werd.
In 2008 werd hij bij zijn jubileum als 40 jarig lid voor zijn
vele verdiensten onderscheiden met de zilveren NKS speld.
Wij verliezen in Ger een waardevol lid en een aimabel mens.
We wensen Gerda en de kinderen veel sterkte
in het verwerken van het verlies van Ger.
Bestuur en leden WDZ
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Herfstwandeling Eys

Ook dit jaar organiseert de Handbalvereniging ESIA die weer. Het is inmiddels al de 30e editie van
deze tocht voor de sportieve wandelaar, aangesloten bij de KWBN, echter voor de recreant is dit
ook een uitgelezen mogelijkheid om te genieten van de mooiste natuur die Limburg
te bieden heeft. U bent welkom op Zondag 12 november.

Voorinschrijven
is niet noodzakelijk, starten kan van 8.00 tot 14.00. uur in Café Sport in Eys. Afstanden die gelopen
kunnen worden zijn 8-10-15-20 km. (De 20 km afstand kan uiterlijk om 12.00 uur vertrekken).
Voor verdere inlichtingen bel 06-21.51.53.59 of mail naar hvesia@outlook.nl .

Kort vermeld
EYS:
Vogeltentoonstelling
KV de Eysvogel organiseert van vrijdag 3 t/m zondag
5 november een vogeltentoonstelling in café Sport
Grachtstraat 1a Eys. Te bezichtigen zijn kleur en
postuur kanaries, exoten en cultuur vogels.

Openingstijden
Vrijdag 19.30 – 22.00 uur. Zaterdag van 14.00 – 22.00
uur en zondag van 10.00 – 16.30 uur.
Zo mooi
kan het
zijn.
Toscane
in Eys
(foto
Leo
Franzen)

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

TROIA relaxfauteuil
Relaxfauteuil Troia is een modern
vormgegeven fauteuil waarbij de
voetenbank geheel weg gewerkt is
onder de zitting. Je hebt bovendien de
keuze uit verschillende poten en maten,
small, medium of large.
leverbaar
in leder
vanaf

€2365,-

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

H E E R L E N

In de Cramer 198 • 6412 PM Heerlen • T 045-5755000
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Zeldzame Hazelmuis,
workshop en excursie
De hazelmuis is een van de twee
Nederlandse soorten slaapmuizen
die alleen in Limburg voorkomen
en dan nog alleen maarin de gemeentes
Gulpen-Wittem en Vaals.

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. Sinds de vorige
eeuw is het leefgebied 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.

workshop
IKL nodigt mensen uit om deel te nemen aan workshops (maxim. 25
deelnemers) over de soort in de kernen waar populaties aanwezig zijn.
De eerste vindt plaats donderdag 9 november van 19.30 tot 22.00 uur in
Hotel Ons Krijtland, Julianastraat 22 in Epen en is gratis toegankelijk.
Hier wordt de levenswijze en de verspreiding van de hazelmuis met veel
beeldmateriaal 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.

excursie
De tweede bestaat uit een excursie op zondag 12 november, waar
tijdens een wandeling één leefgebied van de hazelmuis wordt bekeken.
Na aanmelding krijgt u bericht waar deze zal plaatsvinden.
De derde is in de winterperiode en bestaat uit een werkdag waar
men beheer gaat uitvoeren om het leefgebied van de hazelmuis
te verbeteren. De locatie hiervoor wordt zoveel mogelijk met de
deelnemers aan workshop en excursie bepaald..

De zeldzame Hazelmuis wiens leefgebied in Nederland zich tot nu toe
beperkt tot Gulpen-Wittem en Vaals.

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

Alvast wat uitleg
De Hazelmuis is maar klein (foto) en volwassen maar 6-9 cm groot, die
s’nachts actief is, oranjebruin van boven met een geel/wit buikje. Keel en
borst zijn wit. Heeft een dichtbehaarde staart die bijna even lang is als het
muisje zelf 5,5 - 8cm. (zie foto) met heel soms een witte punt. Kort snuitje
met zo’n 3 cm lange snorharen. Het weegt in de zomer 15 tot zo’n 30 gram,
maar als de winterslaap dichtbij komt eet ze zich vol en is dan ook wel 45
gram. Het diertje lust o.a. hazelnoten, kastanjes, eikels, zaden, vruchten
en bessen en heel soms ook insecten, vogeleitjes en jonge vogeltjes.

Leo Franzen.

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

k
a
p
s
a
l
o
n

KERATINE BEHANDELING
Om droog en beschadigd haar te herstellen
5 stappen kuur in 1 behandeling
inkl gratis föhnen € 19.95

ACTIE PRIJS

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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De Phil fêteert jubilarissen
De Koninklijke Philharmonie uit Bocholtz zet
zaterdag 4 november a.s. liefst 13 leden
in de schijnwerpers.
Deze trotse groep muzikanten herdenken
op die dag dat ze 15 jaar, 25 jaar 40 jaar geleden
lid van de Phil werden.
Er zijn zelfs leden die hun 50 en 60 jarig jubileum vieren.

Programma
De Phil zal de jubilarissen muzikaal naar de parochiekerk begeleiden. Daar
wordt om 19.00 uur ter hunner intentie een, door de Phil zelf opgeluisterde, mis
opgedragen. In de harmoniezaal aan de Dr. Nolensstraat kan dan iedereen hen
vanaf 20.00 uur de hand gaan schudden. De jubilarissendag wordt besloten met
een feestavond.

De Jubilarissen
Frans Zinzen (60j.)
Frans is, met zijn 87, al lid vanaf 1957. Eerst trommelde Frans mee in de drumband
die onder de leiding stond van broer Jup Zinzen. Later bespeelde Frans zijn geliefde
instrument de contrabas. Pas op 78 jarige leeftijd droeg Frans zijn instrument
over aan de jongere garde en deed dat met stijl tijdens het Top 4 concert in
het Wijngrachttheater. Frans werd in 2009 benoemd tot erelid voor zijn grote
verdiensten als muzikant, maar ook als harde werker achter de schermen.

Guus Hocks (50j.)
De muzikale loopbaan van Guus begon op zijn negende. Toen hij van een vriendje
te horen kreeg, die ook pas lid was van de Phil, dat je je enkel hoefde aan te melden
en zo’n Tröät gratis mee naar huis kreeg, was Guus zo lid! En nu 50 jaar verder, nog
steeds bij de trompet sectie, lid van de Keidorfmuzikanten en een niet meer weg te
denken steun achter de schermen bij verbouwingen of andere activiteiten.

Jef Loneus (50j.)
is, met zijn 88 lentes, het voorbeeld van trouwe steunpilaren. Als vaandeldrager,
33 jaar stille kracht achter de drumband, verantwoordelijk voor het uniformbeheer
en onderdeel van de logistieke afdeling Instrumentarium, maakte hem onmisbaar.
Welverdiend werd Jef in 2012 benoemd als ere-bestuurslid.

Henk Simons – ( 50j.)
In 1967 begon het klarinetavontuur van Henk. En zoals hii zelf heel pragmatisch
analyseert, zijn we nu ongeveer 2600 repetities verder en de tijd is omgevlogen.
Henk is met zijn vrolijke aanwezigheid een vaste drijvende kracht in de
klarinetsectie en was jarenlang actief bij de Eisenbachmusikanten.

Eric van Heijningen (40j.)
Eric is een van de vele telgen die voort gebracht zijn door Jacq Frijns. Na een korte
opleiding mocht Eric al snel bij de jeugdharmonie gaan spelen en de logische
vervolgstap was het grote orkest. Eric speelt ook al een zeer geruime tijd bij de
Keidorfmusikanten.

Jos Vaessen (40j.)
Jos is, nadat hij zijn actieve loopbaan als muzikant stopte, nog steeds een trouw lid.

De Jubilarissen met zittend v.l.n.r.: Guus Hocks (met trompet)
- Frans Zinzen (met handen op knie) - Jef Loneus (met handen
in elkaar gevouwen) - Henk Simons (met klarinet) en Eric van
Heijningen (met klarinet). Staand v.l.n.r. Remco Beckers met
fagot - Jos Vasessen (in kostuum) - Mart Nijholt - Naud Nijholt Sanne Lux (met dwarsfluit) - Laureen Starmans
en Tijs Brocheler (met Trombone). Op de foto ontbreekt Ingrid
Smeijsters. Foto Kaldenbach Simpelveld.
Ingrid Smeijsters (25j.)
Ingrid is de vrouw van, jawel: Loek Smeijsters. Loek verkeert
vanwege zijn muzikale kwaliteiten in heel Limburg en kwam ook in
Wolder terecht. Daar gaf hij aan de Greune van Wolder klarinetles.
Zo kreeg ook Ingrid les van Loek. De rest laat zich raden: het
bleef daar niet bij en zo kwam Ingrid naar Bocholtz ! Ze is trouw
iedere dinsdagavond op de repetitie en zit direct naast de soloklarinetten. Als moeder van drie schoolgaande kinderen en een
drukke baan: Petje af!

Mart en Naud Nijholt (15j.)
Deze slagwerk-tweeling heeft de liefde voor muziek reeds op zeer
jonge leeftijd gegrepen. Ondanks hun (relatief ) jeugdige leeftijd,
hebben ze al een hele carrière aan opleidingen achter hun naam
staan. Ook al moet er gestudeerd worden, elke vrije minuut wordt
als vaste slagwerkers gespendeerd.

Tijs Brocheler (15j.)
Tijs komt uit een muzikaal nest waar beide ouders, broers en
opa ook actief zijn. Werd, nadat hij als nieuwe wereldburger
ingeschreven werd in de gemeente Simpelveld (Lees: Bocholtz),
ook meteen lid van de Phil. Zijn passie ligt bij de trombone
en maakt ondanks zijn jeugdige leeftijd ook al deel uit van de
Keidorfmusikanten.

Laureen Starmans (15j.)

Haarstudio

Komt ook uit een muzikaal nest waarbij de liefde voor muziek en
de Phil met de paplepel werd ingegeven. Haar studie Logopedie
vergt veel inspanning en tijd, maar ook bij Laureen staat de Phil
bovenaan.

Sanne Lux (15j.)

geopend

Sanne is als kleindochter van ere-voorzitter Hein Zinzen ook
opgegroeid met de Phil. De passie die Sanne voelt bij de muziek
brengt ze met haar dwarsfluit ten gehore. Al vanaf jonge leeftijd
werden de opleidingen binnen de vereniging doorlopen en Sanne
maakt al geruime tijd deel uit van het grote orkest. Daarnaast
maakt Sanne zich ook verdienstelijk voor de Phil bij de PR
commissie.

Remco Beckers (15j.)
Remco is een liefhebber van klassieke muziek pur sang. Naar eigen
zeggen, zijn grootste passie. Na wat instrumentele omzwervingen
bespeelt hij nu de fagot. Remco is naast actieve muzikant ook als
tekstschrijver betrokken bij alle PR uitingen.
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Garagesale

REPAIRCAFÉ in Op de Boor
Bocholtz

Zondag 5 november

Zaterdag 11 november is er van 10 tot 13 uur
Repaircafé in Bocholtz, in Activiteitencentrum
Op de Boor, Wilhelminastraat 19

van 10-14.30 uur.

Huls 80 Simpelveld.

Van alle en nog wat
Het Repaircafé is er voor bijv. uw kapotte
naaimachine, vastgelopen Computer, kapotte
broek, dat lekkende koffiezetapparaat enz.
Onze vrijwilligers zijn computerdeskundigen,
elektriciens en zeer ervaren naaisters.
Zij bekijken samen met u wat er aan de hand
is en het leuke is, u blijft erbij, want SAMEN
repareren is leuker en je leert ervan.
Gun uw spullen een tweede leven, ze zijn het
nog waard!
Er is gereedschap en materiaal (geen
onderdelen) aanwezig om alle mogelijke
reparaties uit te voeren op kleding, meubels,
elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.

samen reapreren kan best gezellig zijn

Heel veel boeken, cd’s, curiosa
en brocante, speelgoed,
kerstspullen etc.

Carnaval
11 november is het begin van het
carnavalsseizoen. Er zijn creatieve dames
aanwezig die u helpen om uw oude
carnavalskleren een nieuwe look te geven.
Echter u dient zelf de accessoires mee te
nemen. Tevens is er de mogelijkheid om een
“glashouder” te haken. Geef u op via de mail
of telefonisch. En geef aan wat u wil, pimpen
of een glashouder of beiden.

Hebt u niets om te laten repareren?
Kom dan gewoon een kijkje nemen, koffie en
thee staan klaar.
U bent van harte welkom, entree is gratis
maar een vrije gave wordt op prijs gesteld!

Vrijwilligers!!!!!!!!!
Vindt u repareren een uitdaging? Wij zijn nog
steeds op zoek naar handige mensen op het
gebied van het repareren van elektrische
apparaten, fietsen, klokken ed. die
een keer in de maand ons team willen
versterken.

Stap over
en krijg
€ 50 cadeau*

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

Let op het telefoonnummer is gewijzigd!
• Voor vragen over of het aanmelden
van de workshop of bijv een reparatie
kunt u contact opnemen telefonisch:
0625287360 (op werkdagen tussen 18
en 19 uur) via app, sms of via de mail;
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
• Meer informatie over het
Repaircafé kunt u vinden op onze
website www.repaircafeparkstad.
nl en de facebookpagina onder
“repaircafeparkstad”.
• Kijk ook eens op de landelijke website,
www.repaircafe.nl .

Kisters Adviesgroep / Thijs Zenden en Roy Kisters

aan de slag voor Carnaval
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In Bocholtz herleven oude tijden:
‘Classic meets Rock ’n Roll’
Zondag 12 november a.s. om 16.00 uur zal menigeen
zijn ogen uitwrijven bij het betreden van de
Harmoniezaal in Bocholtz, want de zaal is aangekleed
in de stijl van een rocktempel van zo’n veertig jaren
geleden. Geen keiharde rockmuziekt, in tegendeel, dirigent Anton Kropivšek
heeft o.a. enkele onvergetelijke evergreens van Elvis gearrangeerd, die
u beslist doen mee neuriën en u terug laat denken aan deze roerige tijd.
Misschien doen de nostalgische gevoelens u wel terugverlangen naar uw
jeugd…

Programma
Samen met fanfare St. Cecilea Bocholtz, koor ‘New Generation’ uit
Merkelbeek, saxofoon-ensemble ‘Les saxes de Cécile’, combo ‘Leon and his
Friends’ en enkele ‘rock’ dansparen, zal Zangkoor St. Joseph uit Bocholtz,
via een specifiek repertoire een hulde brengen aan rocklegende Elvis
Presley die precies 40 jaren geleden, is overleden. Gastzanger Ruud Sauer
uit Bocholtz was zelfs zo onder de indruk, dat hij als solist gaat optreden
bij enkele nummers. Ook de fanfare gaat even terug in de tijd en o.l.v.
Patrick Spelthaen met o.a. een ‘Elvis Tribute’. Koor New Generation o.l.v. Ilona
Schouten, is druk bezig met een apart repertoire en Sjef Weijers, de leider
van ‘les Saxes de Cécile’ eveneens, terwijl Leon Dijkstra met zijn combo alles
uit de kast zal halen om diverse stukken professioneel te begeleiden.
Kortom, het belooft een geweldige middag te worden voor liefhebbers van
‘rock ’n roll’ én licht ‘classic’ Het koor hoopt u te mogen begroeten op deze
bijzondere zondagmiddag.
Er is geen entree, maar graag een vrije gave.

Leef luu va Boches en omgeving,
Na een aantal jaren van succesvol ons restaurant gerund te hebben,
vonden wij het tijd worden voor de volgende culinaire stap.
Wij hebben onze service voor u gemaximaliseerd en nog meer
toegankelijker gemaakt om voor relatief weinig geld bij ons lekker te
komen eten.
Na een bescheiden verbouwing hebben wij onze friture uitgebreid
met een gezellig en luxe cafetaria zitgedeelte.
Waar u kunt genieten van zeer scherp geprijsde schotels
en producten van een kwalitatief hoogstaand niveau.
Kiest u voor een friet met snack,
een voorgerecht,
schotel of een dessert??
Het zal u zeker allemaal smaken in
ons luxe zitgedeelte.
Een aantal oude bekenden staan
nog altijd op de kaart en daarnaast
hebben wij een aantal verrassende
nieuwkomers voor u.
Kom gerust een kijkje nemen
en overtuig uzelf dat Snackpoint
Bocholtz meer is dan een plek
voor een lekkere snack.

De Black Stars die zaterdag in de Klimboom optreden
(Paul van Loo in het midden).

De Klimboom nieuws

The Black Stars

Al meer dan 50 jaar rock ’n rollen dat is het devies van The Black Stars met
Paul van Loo als leadzanger.
Op het podium voelen ze zich nog steeds piepjong.
U kunt van The Black Stars genieten op zaterdagavond 4 november.
Aanvang : 20.00 uur. U vindt Theater De Klimboom aan de Dr. Ottenstraat
46 te Simpelveld.

Covers
De covers van o.a. Cliff Richard and the shadows, Elvis, The Beatles, The
Rolling Stones, The Kinks worden nog altijd met tomeloze energie ten
gehore gebracht. En jawel hoor ook nog altijd met ouderwetse Fender
gitaren en Vox geluidsversterkers. Ze maken een keus uit hun repertoire van
maar liefst 300 nummers. U bent welkom met of zonder dansschoenen.
U kunt reserveren via info@puurweijersenweijers.nl of via 06-55.95.45.25.

Graag tot ziens,
Remco, Veronique en team.

Wilhelminastraat 3, Bocholtz. Tel: 045-5445314
www.restaurantbocholtz.nl
www.snackpointbocholtz.nl
Like onze facebook pagina om altijd als eerste op de hoogte te zijn!!
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Betere aansluiting tussen technisch voortgezet
en hoger onderwijs in Limburg
Vier Limburgse technasia – middelbare scholen met extra aandacht voor techniek en technologie in
hun onderwijs – Stichting Technasium en Zuyd Hogeschool gaan structureel samenwerken aan een
betere aansluiting op het bètatechnisch vervolgonderwijs in Limburg. De partijen hebben hiertoe
een convenant ondertekend met een looptijd van drie jaar. Hiermee stimuleren de partners de
brede ontwikkeling van bètatalenten in Limburg. De deelnemende technasia zijn vooralsnog het
Bernardinuscollege uit Heerlen, Sophianum uit Gulpen, Graaf Huyn College uit Geleen en Lyceum
Schőndeln uit Roermond.

Laat je zien Campagne
Middelbare scholieren in Limburg bedenken de komende weken
een nieuwe campagne om fietsverlichting te promoten. Goede
fietsverlichting zorgt er voor dat het risico om in het donker te worden
aangereden flink afneemt. De winnende inzending wordt gebruikt
voor de fietsverlichtingscampagne in de hele provincie Limburg, die
bedacht is door Limburgse scholieren.
risico’s
,,Kinderen zijn zich in toenemende mate zelf bewust van de risico’s in
het verkeer,” zegt gedeputeerde Eric Geurts, tevens voorzitter van het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).
,,Het aantal verkeersslachtoffers daalt echter maar langzaam.
Gebrekkige fietsverlichting in de donkere wintermaanden verdient daarom extra aandacht.”

nul
Het ROVL is een onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de
verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers! ,,
origineel
Reden waarom ook dit jaar weer extra aandacht is voor de campagne en kinderen worden uitgedaagd
iets origineels te bedenken. Dit keer is het aan tweedeklassers in het voortgezet onderwijs om een
poster te maken.

bekeuring
De politie controleert de komende tijd op adequate fietsverlichting. Wie zonder licht fietst riskeert een
bekeuring van € 55.
Voor meer informatie kijk op www.rovl.nl of www.fietsverlichtinglaatjezien.nl .
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Vrijwilligers
vacatureladder
Vaals

Een greep uit het aanbod:
Rode Kruis afd. Bocholz-Simpelveld-Vaals

is op zoek naar bestuursleden.
Alzheimer Nederland afd. ZuidwestLimburg is op zoek naar een penningmeester.
Voetbalclub Rood Groen LVC 01 is op zoek

naar een bestuurslid voetbaltechnische
zaken.
Vaals helpt is op zoek naar een chauffeur

die met de bus de scootmobiels brengt
en ophaalt.
Stichting Vrijwillige Hulpdienst is op zoek

naar bestuursleden.
Zorgcentrum Langedael is op zoek naar
ondersteuning voor de beweegcoach.
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
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Lezing: onze Kasteelheren
het geslacht Von dem Bongard
Dinsdag 14 november a.s. om 20.00 uur
in de zaal van Partycentrum
Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld
door Jack Jetten
In de inleiding worden hoogtepunten en
dieptepunten uit de geschiedenis van het geslacht
Von dem Bongard toegelicht.
Door vererving en huwelijken verwierven de Von dem Bongards vele
bezittingen en ambten, terwijl zij door de keizer werden verheven tot
Freiherren. Eeuwenlang waren zij erfkamerheer van de hertogen van Gulik.
Hun invloed was aanzienlijk, zowel door diplomatieke posten als ook door
krijgsdiensten. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw nam deze af en stierf in
feite het geslacht uit door de dood van de kinderloze Ludwig von dem Bongard
in 1878. Maar de titels en naam gingen over op een aangetrouwd familielid
kasteel De Bongard,
van de graven Von Walderdorf. Afstammelingen van Freiherr Pius Wilderich
von dem Bongard bevinden zich thans in China, Canada en Zuid-Afrika, maar
van de familie Van der Leyen. Het eens trotse Huis Heijden in Horbach dat
dragen nog steeds fier de adellijke naam en voeren het heraldische wapen met
vanaf 1337 van Von dem Bongard was, is nog slechts een ruïne. Kasteel
de keper.
Paffendorf is eeuwenlang Wohnsitz van de familie geweest, maar is in 1958
verkocht aan Die Rheinbraun (nu onderdeel van RWE).
Oorsprong
Het geslacht Von dem Bongard is zo oud als de riddertijd, in elk geval wordt het
genoemd in de late Middeleeuwen. Het stamgebied is het Rijnland, gebieden
die behoorden tot de Rijksridderschap van Munster, Kleve, Gulik, Keulen en de
Nederrijn. Waar de oorsprong lag, is lange tijd troebel gebleven. Vast staat, dat
uit de stam die op Huize de Bongard in Bocholtz woonde, de stam Heijden en
de stam Wijnandsrade-Paffendorf is voortgekomen.

kastelen
Inmiddels zijn alle kastelen uit het familiebezit in andere handen overgegaan.
In Bocholtz trad Anna Margaretha van de Bongard in 1630 in het huwelijk met
Hans Caspar von und zu der Leyen zu Hohengerolsegg en kwam het kasteel De
Bongard, dat al sinds de 14e eeuw in het bezit van de familie was, in handen

Sporen in het heden
Herinneringen aan de Von dem Bongarts zijn thans nog te vinden in de
parochiekerken van hun bezittingen door de vele schenkingen, die zijn
gedaan. Het fraaie grafmonument van Willem von dem Bongart, die in
1637 bij Leipzig sneuvelde tijdens de Dertigjarige oorlog, bevindt zich
in de kerk van Wijnandsrade, maar ook op het kerkhof in Paffendorf zijn
nog grafkruisen en -stenen waaraan kleurrijke verhalen vastzitten. In de
trouwzaal van Schloss Ehreshoven in Engelskirchen is de Ahnengalerie
teruggevonden, een reeks statieportretten van de Von dem Bongarts.

Jack Jetten
Mr. Jack Jetten uit Wijnandsrade is naast raadslid in Nuth ook Vice-

Beitel 19
6422 PA
Heerlen
045 542 40 10

www.autovaessen.nl
Pagina 12

Nr. 44 2 november 2017

voorzitter van de Heemkundevereniging
Vrienden van Wijnandsrade te Wijnandsrade,
Redactielid Redactie Wetteneditie SJD, Voorzitter
Stichting Gemeenschapshuis Wijnandsrade
te Wijnandsrade en Voorzitter Stichting
Pomphuuske te Bingelrade.
Voor leden van
heemkundevereniging
De Bongard is de
toegang gratis,
van niet-leden wordt
een bijdrage gevraagd
van 2 euro.
Heemkundevereniging
De Bongard
Simpelveld-Bocholtz
Mr. Jack Jetten uit Wijnandsrade
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Weer Dansmiddag
met D.J. Paul
De eerste, op 22 oktober, was een groot
succes.
Daarom wordt er op de zondagmiddagen
5 november en 10 december wederom
dansmiddagen gehouden. Paul zal dan diverse
muziek- en dansgenres ten gehore brengen,
van tango en slowfox tot Engelse wals en cha
cha cha. Aanvang is wederom om 14.00 uur en
duren 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.
Iedereen is welkom.

TAXI _ LIMBURG
Net iets beter
Tevens ophaal dienst gebruikte
kleding ,
Textiel en schoenen voor de stichting
ALPHE HUZES , K W F kanker.fonds !

Bel voor info 06 20 20 79 79
20% korting op alle opdrachten voor 31 december
Inschrijven via info@huynentuinonderhoud.nl

Je droomhuis
vinden

Fam Mudde Partij/ Wittem .

en meteen weten
waar je staat.

Bezoek ons Hypotheek Inloopspreekuur.
Je bent verliefd op een huis. Kom naar ons Hypotheek Inloopspreekuur*:
elke maandagavond van 17.00-20.00 uur in Bocholtz, Overhuizerstraat 4.
Onze adviseur beantwoordt je vragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent.

Loop vrijblijvend binnen, oriënteren is kosteloos.
Een aandeel in elkaar
*Meer info op: www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl.
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WDZ info
Schot in de roos
Het eerste toernooi om de WDZ Open E-Talents Cup mag een groot succes
genoemd worden. Zestien koppels in de leeftijd van 10 tot 30 jaar streden om de
eer. Na de drie poulewedstrijden plaatsten zich er acht voor de kwartfinales. Vincent
Debougnoux en Sem Sodermans namen het in de ene halve finale op tegen Jeroen
Hünen en Lars Nicolaije. In de andere halve eindstrijd streden Tom Windmüller en
Stijn Janssen tegen Vince Habets en Rik Baggen. Jeroen en Lars wonnen en evenzo
Tom en Stijn. In de spannende finale trokken Tom en Stijn uiteindelijk aan het
langste einde.
Op het veld waren een drietal skill games uitgezet. Alle deelnemers vertoonden hier
hun kunsten onder toeziend oog van de spelleiders Ton Spons, Rob Ritzen, Oscar
van der Steen en Roger Wetzels. Sander Schmitz ging hier met de eer strijken en
Sem Sodermans eindigde als tweede.
Het toernooi vond plaats onder de enthousiaste leiding van Bas Bartels van Dutch
Game Masters uit Eindhoven. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking
met BAS (Samen actief in Bocholtz en Simpelveld).
Dank aan de fantastische kantineploeg voor deze avond: Marlies van der Leeuw,
Rachel en Daniëlle Slangen, Jacqueline Lipperts en Miets Schepers.

gevarenzone. WDZ is er alles aan gelegen om de fraaie positie in de
subtop te handhaven en geen punten weggeven.
Het tweede elftal speelt in Maastricht tegen middenmoter Sp.
Jekerdal. Een overwinning betekent aansluiting bij de subtop.
De vrouwen spelen thuis tegen het laag geklasseerde RKMVC
uit Mechelen en zijn vanwege de bekende kat in het nauw
gewaarschuwd.

PROGRAMMA
Zaterdag 4 november:
JO19-1
JO17-1
JO15-1G
JO15-2
JO13-2G
JO11-1G
JO11-2G
JO10-1G
JO9-1G
JO9-2G
JO7-1
Ve

WDZ - De Ster
WDZ - FC Kerkrade - West
Walram - WDZ
Groene Ster 4 - WDZ
WDZ - FC Kerkrade - West
VV Hellas 2G - WDZ
WDZ - KVC Oranje
WDZ - Eijsden 2
WDZ - Weltania Bekkerv. 3
WDZ - Sylvia
WDZ - Sportclub’25
FC Kerkrade-W - WDZ

15.00u.
14.30u.
12.30u.
13.15u.
11.30u.
09.45u.
10.00u.
10.00u.
09.30u.
09.30u.
09.00u.
17.00u.

Zondag 5 november:
1e
2e
3e
4e
VR1

WDZ - Rood Groen LVC’01
Sportclub Jekerdal - WDZ
Rood Groen LVC’01 2 - WDZ
WDZ - Sportclub’25
WDZ - RKMVC

14.30u.
11.45u.
11.00u.
10.00u.
11.00u.

Nu met
€300,startpremie!*
Krantenbezorgers
gezocht
in Simpelveld
●

Foto: De winnaars van de WDZ E-Talents Cup: V.l.n.r. Stijn Janssen, Tom
Windmüller, Bas Bartels, Sem Sodermans en organisator Sander Schmitz.

Wintercantus
Vrijdag 15 december organiseert de afdeling vrouwenvoetbal een biercantus voor
alle zangliefhebbers vanaf 18 jaar, die willen meeblèren op de fijnste meezingers,
keiharde klassiekers en de gevoeligste ballads.
De kantine staat in het teken van muzikaal vermaak, entertainment en samen
drankjes nuttigen. De deuren gaan om 20.00 uur open en om 21.00 uur begint de
cantus. Wees op tijd, want als de deuren gesloten zijn kom je niet meer binnen!
Tijdens de biercantus zitten alle deelnemers aan lange biertafels die opgesteld zijn
voor het podium waar de zangers hun liedjes zingen. Wanneer de voorzanger de
liedjes speelt, worden alle deelnemers geacht om uit volle borst mee te zingen.
Niemand kan zeggen dat hij de tekst niet kent,
want iedereen krijgt bij aanvang van de cantus
een liederenboekje waar alle teksten van de
liedjes in staan. Tijdens het zingen mag niet
gedronken worden, waarbij, op de momenten
dat het wel mag, er soms een goede teug
genomen kan worden.
Wij hebben er zin in! Jij ook? Koop dan vóór 1
december met je vriendengroep/team/familie je
cantuskaarten bij Kimberly Schröder, Eva Brands
of Marc Schröder. De kosten zijn €17,50 en dit
is inclusief bier gedurende de cantus (dit zal
ongeveer 2 uur duren). Let op: er zijn slechts 100
kaarten te vergeven!

Gratis krant & Bonusregeling

Verdiensten € 180,- per maand
● Uurtje werk per dag
● Vanaf 15 jaar maar ook geschikt
voor AOW-ers
● Bezorging maandag t/m vrijdag
voor 07:00 en op zaterdag voor
07:30
*€150,- na 3 maanden bezorgen en €150,na 6 maanden bezorgen
●

Meld je aan op

BEZORGDEKRANT.NL

Derby
Het eerste speelt zondagmiddag de derby
tegen Rood Groen LVC ’01 uit de buurdorpen
Lemiers en Vaals. De mannen van trainer Jeremy
van Wissen kennen een moeilijke start van
de competitie en willen nu zeker weg uit de
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tractatie

Jubilarissenavond
Een geslaagde Jubilarissenavond waarbij vermeldt zij dat Jubilaris Jan
Deguelle een zilveren onderscheiding van de NKS ontving (rest vanwege
ruimtegebrek niet geplaatst).

Op de route is een controlepost waar de deelnemers van beide tochten
getrakteerd worden op iets te drinken. Na afloop is er ook iets te eten zijn
voor elke deelnemer in het clubhuis. Daarom geldt er voor de seniorentocht
inschrijfgeld, en wel €4 p.p. Dit bedrag wordt betaald bij inschrijving. De
jeugdtocht is gratis!
Wij hopen jullie in grote getalen te verwelkomen tijdens deze griezelavond.

PROGRAMMA:
Zaterdag 4 november:

Halloween Fright Night
Zaterdag 4 november staat de er een Halloween Fright Night op
het programma. Deze bestaat uit 2 gedeeltes, te beginnen met een
halloweentocht voor de jeugd en een senioren route.
Programma:
17.30 uur: Inschrijven jeugd
18.00 uur: Start Halloweentocht jeugd
19.30 uur: Inschrijven Senioren
20.00 uur: Start Halloween Fright Night
Inschrijving:
De jeugd kan zich aanmelden per team (vermeld hierbij ook de namen),
de senioren (vanaf JO15) melden zich aan in groepen van max. 8 personen.
Ook hier graag een vermeldingen van de deelnemers. Aanmelden via
ritchkampete@hotmail.com .

Vet:Sportclub’25 vet - RKHBS vet
JO17: ST GSV’28/Schimmert JO17-1 - Sportclub’25 JO17-1
JO15: VV Hellas JO15-1 - Sportclub’25 JO15-1
JO11: Sportclub’25 JO11-1 - V.V. Schaesberg JO11-4
JO11: Sportclub’25 JO11-2 - Schinveld/Arx ICT JO11-2
JO8: SV Geuldal JO8-1 - Sportclub’25 JO8-1
JO7: WDZ JO7-1/2 - Sportclub’25 JO7-1/2

17.00u.
12.30u.
13.30u.
10.00u.
12.00u.
09.30u.
09.00u

Zondag 05 november:
1ste: Sittard 1 - Sportclub’25 1
2de: Sportclub’25 2 - Weltania 2
3de: WDZ 4 - Sportclub’25 3
VR: Sportclub’ 25 VR1 - Rood Groen LVC’01 VR1

14.30u.
12.00u.
10.00u.
10.00u.

UITSLAGEN
G1: Sportclub’25 G1G - RKSV Minor G1G

Dit is je kans!
Wij zoeken

Zaterdag Hulp

Sportclub’25 1 - GSV’28 1
Schimmert 2 - Sportclub’25 2
Sportclub’25 3 - Chevremont 5
Berg’28 VR1 - Sportclub’ 25 VR1
Sportclub’25 G1G - RKSV Minor G1G
Sportclub’25 vet - VV Hellas vet
Sp’25 JO17-1 - SJO Welt’ Bekkerveld JO17-4
Sportclub’25 JO15-1 - SV Geuldal JO15-1
FC Kerkrade West JO11-5 - Sportclub’25 JO11-1
SJO Welt. Bekkerv. JO11-10 - Sp’25 JO11-2
Sportclub’25 JO8-1 - Berg’28 JO8-1
Sportclub’25 JO7-1/2 - FC Gulpen JO7-1/2

0-1
1-2
0-3
Afgelast
7-4
5-3
2-1
0-2
1-7
Afgelast
9-4
4-0

Ben je tussen de 15-18 jaar en gemotiveerd
om je handen uit de mouwen te steken?

?

Pak dan deze kans om te werken
binnen een team van zaterdag hulpen
in mooi en afwisselend werk.
Je taken zullen o.a. zijn: magazijnwerk,
demontage cv ketels, voertuigen
onderhoud, terrein verzorging,
schoonmaak en nog veel meer.
Kijk alvast eens op onze site voor
een eerste indruk en kennismaking.
We kijken uit naar je reactie!
Bel of mail ons.

Hesi verhuur en
Installatietechniek
Koperslager 14
6422 PR Heerlen
045-541 22 20
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie is niet gewenst.
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Rood Groen LVC’01’s ‘Kantine
Kienen’ groot succes!
Prijzen en gezelligheid! Dat is waar het om draaide bij alweer de zesde
editie van het Kantine Kienen van Rood Groen LVC’01. Bingokaarten,
drie echte showmasters, een geflipte DJ, een lekker biertje, heel veel
leuke prijzen, twee èchte hoofdprijzen en je hebt alle ingrediënten die
nodig waren voor een gezellige en ludieke avond in de kantine van Rood Groen LVC’01. Vrijdag
27 oktober werd namelijk in de kantine van Rood Groen LVC’01 voor de zesde keer de ‘Kantine
Kienen’ avond georganiseerd. De opkomst door de leden en aanhang was geweldig en de kantine
was gezellig vol met bijna 100 bingofanaten. De bingo werd vakkundig in juiste banen geleid
worden door niemand minder dan Showmaster Crazy Brosselt, Robin Wolf en Bora Bingo Balls! DJ
It’s jorday! zorgde voor het muzikale entertainment voor, tijdens en na de avond. Deze talenten
zorgde gezamenlijk voor een knotsgekke avond waarbij de sfeer in de kantine vergelijkbaar was
met een heren- of damescarnavalszitting.

gezelligheid troef bij het kantine kienen

Prijzen

die waren allemaal gratis door sponsoren beschikbaar gesteld en het resultaat daarvan mocht er zijn. De eerste hoofdprijs (een Samsung LED TV), ter
beschikking gesteld door RTV Geelen, werd
uiteindelijk gewonnen door Carola janssen.
De andere hoofdprijs, het weekendje naar
Tropical Islands werd gewonnen door
Janou Bindels (waardoor er nu weer een
ruim fotoaanbod beschikbaar is voor de
komende editie). Op de facebookpagina
van RGLVC’01 (https://www.facebook.com/
rglvc01) zijn filmpjes en foto’s te zien van
deze avond. Al met al een zeer geslaagde
editie waar volgend jaar zeker een vervolg
aan gegeven zal worden.

OPEN DAG
CITAVERDE
COLLEGE

De Klimboom nieuws

VMBO

ZATERDAG 4 NOV
10:00 - 13:00 UUR
locatie Heerlen: Heldevierlaan 12

MBO

ZONDAG 5 NOV
10:00 - 13:00 UUR
NATUUR / dier / retail
locatie Heerlen: Heldevierlaan 12

DESIGN / FOOD / RETAIL
locatie Maastricht: Geusseltweg 45 c

Er zijn ook open dagen op onze locaties in Horst, Roermond en
Nederweert. Kijk op de site voor data en tijden.

W W W .C I T AV E R D E . N L
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Rust in je hoofd

Lezing door Suzanne Odekerken
dinsdag 7 november vanaf 19.30 uur.
Even geen gepieker, geen moeten,
geen to do lijstjes. Even helemaal niks.
Leren wat in het lichaam gebeurt bij stress
- informatie over EFT (Emotional Freedom
Techniques) en het toepassen. Het hoofd zal
beduidend rustiger zijn en er is meer ruimte
voor positieve energie. Neem gerust eens
een kijkje op haar website
www.elysioneft.nl .
Lezing door Suzanne Odekerken dinsdag 7
november vanaf 19.30 uur.
Even geen gepieker, geen moeten, geen to
do lijstjes. Even helemaal niks.
Leren wat in het lichaam gebeurt bij stress
- informatie over EFT (Emotional Freedom
Techniques) en het toepassen.
Je hoofd zal beduidend rustiger zijn en er is
meer ruimte voor positieve energie.
Neem gerust eens een kijkje op haar website
www.elysioneft.nl .
Aanmelden voor deze lezing kan via
06-55.95.45.25 of via
info@puurweijersenweijers.nl .
Alles speelt zich af in theater De Klimboom
Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld
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