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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
Zaterdag 24 Februari:
Huldiging Beschermheer en 3
jubilarissen Harmonie St. Agatha
Eys

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 6 maart 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.

na H. Mis 19 uur in Café Sport
(zie ook artikel).

HARMONIE ST. AGATHA EYS

III
Open podium in “De Klimboom”

Vrijdag 2 maart vanaf 18 uur gebundeld langs
de kant van de weg plaatsen.

Simpelveld Artiesten in de dop kunnen laten
zien wat ze in huis hebben. Vanaf 20 uur (zie ook
artikel).

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ

Zondag 25 Februari:
Dansen voor iedereen
in “De Klimboom” Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld.
Vanaf 14 uur (zie ook artikel).

Donderdag 1 maart:
Kleuterdansles bij One2Dance
Olympia op donderdag van 16.30 t/m 17.15 uur
in Sporthal Bocholtz (zie ook artikel).

Zondag 4 maart:
POORT VAN HET MERGELLANDTOCHT
Wsv NOAD vanuit Simpelveld. Start tussen 8 en
14 uur vanaf
Brasserie De Driesprong aan de Kruinweg bij het
bungalowpark (zie ook artikel).

III
Sorriënto concert
voor Wout v.d. Vlag
verzorgingshuis Firenschat.
Aanvang 18 uur (zie ook artikel).

Halfvastenoptocht
Ieëpe
zaterdag 10 maart
Vanwege een noodlottige gebeurtenis met een
verkeersregelaar werd de optocht in Epen op
carnavalsmaandag afgelast. Om deze reden
heeft CV der Vooseschtoets besloten om de
optocht te verplaatsen naar Halfvasten.

Oproep
De carnavalsvereniging doet hierbij een oproep
aan carnavalisten in het Heuvelland om deel
te nemen aan deze Halfvastenoptocht, zodat
er alsnog een geweldige dag van gemaakt kan
worden. Groepen, wagens, zaate hermeniekes
en einzelgängers, haal nog een keer het
carnavalspak uit de kast en doe mee! Inschrijven
kan via vooseschtoets@live.nl. Let ook op de
Facebook pagina (Facebook.com/vooseriek)
voor meer informatie.
De optocht start 14.11 uur, opstellen vanaf 13.00
uur aan de Terpoorterweg.

Elke eerste vrijdag van de maand.

Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 8 maart :
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.
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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
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of via info@weekbladtroef.nl
Redactie: email: info@weekbladtroef.nl
Dr.Nolensstraat 25 045-5441425
Klachten over bezorging 045-544 35 67
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De Redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten,
met zoveel mogelijk behoud van essentie
Troef is het voordeligste fullcolor weekblad in de regio
en verschijnt 1 x in de 14 dagen
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SAMEN 1 SAMEN STERK

We made
Auw Wieverbal i Vols
great again!!
Auw Wieverbal i Vols. Traditioneel een avond
waar iedere dame als Oad Wief onherkenbaar
verkleed door Vaals de cafeetjes af gaat. De Auw
Wiever moesten afgelopen periode een klein
zetje krijgen, maar het resultaat was er naar.
Meer dan 70 dames gingen als Oad Wief verkleed
en gaven Vaals zo haar traditie terug. Dit verdient
een waanzinnig groot compliment.

Onherkenbaar

Robert Honings lijsttrekker
Deze lijst met nr. 6 is de enige nieuwe
politieke groepering die deelneemt aan de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.
in de gemeente Simpelveld.

Vele dames hadden op voorhand al aangegeven
om Vaals op donderdagavond 8 februari weer
volledig onherkenbaar onveilig te maken!
Echter, voor de organisatie blijft het natuurlijk
spannend. Maar het resultaat mocht er zijn. Oude
hardlopers, tijgertjes, waarzegsters, Auw wiever,
wolven, een reserve Ull.. Van alles liep er rond
in het centrum van Vaals. In de cafés was het
gezellig druk. Op de website van de Grensulle
(www.grensulle.nl) zijn foto’s terug te vinden
van deze unieke avond. Ook de gratis welkomst-

APK vanaf € 35,Meer dan 25 occasions
op voorraad
Uw BOVAG

Autobedrijf
Maertzdorf
045-5441440

shotjes in alle zeven Vaalser kroegen werden
enthousiast ontvangen. De Reischeque voor het
mooiste gemaskerde Oad Wief va Vols werden
uiteindelijk gewonnen door Ilona Savelberg
en Nadine Habets. Daarnaast werden nog
drie troostprijzen uitgereikt die een dinerbon
ontvingen.
Jet risjti-je Auw Wiever I Vols.

Doel
Dat is tevens het doel en streven van
lijsttrekker Robert Honings: “De weg naar
vernieuwing “. De jeugd heeft de toekomst en
zodoende moet er een frisse wind door het
gemeentebestuur heen, gepaard gaand met
een transparant, open en eerlijk beleid.
Op nummer 2, 3 en 4 van de verkiezingslijst
staan zodoende dan ook respectievelijk
Deborah Honings, Kevin Bremen en Maarten
Derissen, jonge dertigers die popelen om,
gesteund door een sterk kader, aan de slag te
gaan.

Informatie
Tevens dient er betere informatieverstrekking
en duidelijke communicatie naar onze burgers
toe plaats te vinden.
Door stimulering van de burgerparticipatie
dient er niet alleen aandachtig naar onze
inwoners geluisterd te worden maar hun ook
te betrekken bij de plaatselijke politiek door
het geven van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.

toekomst
“SAMEN creëren we een betere toekomst”.
Als tip wil de groepering u nog meegeven:
Binnenkort vallen de stembiljetten bij u op
de deurmat, laat uw stem niet verloren gaan,
want wie niet gaat stemmen , stemt in met
een voortzetting van het huidige vastgeroest
beleid.
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Beschermheer 70 jaar lid
en 3 jubilarissen bij St. Agatha
Zaterdag 24 februari luistert Harmonie uit Eys tijdens de avondmis
van 19.00 uur met enkele andantes in de parochiekerk haar
traditionele St. Agatha-feest op. Tevens zal tijdens deze H. Mis
een eerbetoon aan de overleden leden en bestuursleden worden
gebracht. De rest van het feestprogramma krijgt aansluitend in
zaal ‘Sport’ tijdens een besloten receptie met feestavond haar beslag. Er worden drie
jubilarissen gehuldigd: bestuurslid Jacques Philippens en muzikant-secretaris Jim
Bosch, die beiden 15 jaar lid zijn, en oud-muzikant, erevoorzitter en beschermheer
Hub Philippens, die vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap in de annalen van het
118-jarige harmonieorkest zal worden bijgeschreven. Ook zal er afscheid worden
genomen van bestuurslid en manusje-van-alles Sjeng Sevarts.

Beschermheer 70 jaar lid
Na het bondsconcours in 1947 in Rijswijk startte Hub Philippens als zoon van de
voorzitter, Jos Philippens, bij Harmonie St. Agatha in Eys met zijn muziekstudie. De
79-jarige muziekvriend herinnert zich daarvan: “Na een korte periode kreeg ik als
blaasinstrument een Cor toegewezen, en liep ik al in korte broek mee in de processie. Staand v.l.n.r.: Bestuurslid Jacques Philippens en trompettistIn 1950 maakte ik mijn debuut op een concours in Maarssen. In 1973 werd Philippens secretaris Jim Bosch en zittend: v.l.n.r.: Bestuurslid Sjeng Sevarts en
tot voorzitter gekozen, waarna hij het actief musiceren noodgedwongen moest
Beschermheer Hub Philippens (foto: Jef Bonten).
beperken.
In 2000 bij het 100-jarig verscheen ook het jubileumboek van Jef Bonten en was er een optreden met 100 muzikanten van het Jubileum-reünieorkest van
de onlangs overleden Pierre Hambuckers. Na 35 jaar stopte hij als voorzitter en droeg het stokje over aan Peter van Wersch. Bij die gelegenheid werd hij tot
erevoorzitter benoemd. In 2016 volgde zijn benoeming tot beschermheer.

Harde werkers
Twee jubilarissen, beiden vieren op 24 februari hun 15-jarig lidmaatschap, staan bekend als harde en onmisbare werkers. Het zijn Jacques Philippens (77)
uit Simpelveld en Jim Bosch (26) uit Eys. Niets is hem teveel: op het gebied van elektro- en watertechniek, bouwkunde en logistiek staat hij al meer dan
15 jaar zijn mannetje. Ook bij de jaarlijkse wandelingen en concerten vervult hij een der sleutelrollen. De tweede feesteling, die na het eeuwfeest in het
millenniumjaar 2000 de gelederen van St. Agatha in Eys kwam versterken, is Jim Bosch (26). Hij ontving als getalenteerde trompettist zijn opleiding bij docent
Willy Huppertz.

Afscheid
Met gemengde gevoelens maar dankbaar neemt St. Agatha afscheid van bestuurslid Sjeng Sevarts (73), die 34 jaar lang onafgebroken sinds 1984 zitting
had in het bestuur. Maar hij was veel méér: o.a. voorzitter van het Wandelcomité dat op de eerste zondag in juli de jaarlijkse wandeling organiseert, de spin
in het web voor velerlei logistieke zaken, materiaalbeheer en podiumopbouw. En hij was o.a. voorzitter van het Instrumentenfonds en coördinator van de
maandelijkse papieractie. Gelukkig dat hij deze laatste taak, evenals het bestuurslidmaatschap van De Vrienden van de Harmonie voorlopig aanhoudt.
(vanwege plaatsgebrek ingekort)

Nieuw: Zaterdag Open
podium in “De Klimboom”
Artiesten in de dop kunnen laten zien wat ze in huis hebben.
a.s zaterdag 24 februari vanaf 20 uur.

Welkom
is iedereen: Ze kunnen hun kunsten tonen in de sfeervolle
theaterzaal.
Voor het publiek blijft het een verrassing wie er optreedt:
het betreft doorgewinterde artiesten, maar ook absolute
beginners.
Qua techniek: er is professionele versterking en belichting
aanwezig. Instrumenten zal men zelf mee moeten brengen.
Wel is er een digitale piano standaard aanwezig. De
Klimboom is ook op de meeste afspeelmogelijkheden
berekend. Als er opstelling/aansluiting van veel
instrumenten aan de orde is, wordt men verzocht dat vóór
aanvang op te stellen, omdat er gestreefd wordt naar een
nonstopprogramma.
Het geheel wordt gepresenteerd door Ruud Verhoeven.

Aanmelden
kunnen deelnemers zich via info@puurweijersenweijers.
nl of 06-55.95.45.25. Wie zich aanmeldt, verzekert zich
van een plaatsje in de ‘line-up’ en weet of en hoe hij of zij
in technische wensen tegemoet
gekomen kan worden.

Inspiratiebijeenkomst Nuj Lies Vroemen
Na tafelgesprekken in Lemiers, Vijlen en Vaals organiseert
de Nuj Lies Vroemen een bijeenkomst waarin interessante verhalen
afgewisseld worden met muziek. Aansluitend gaan we met elkaar in
gesprek over ervaringen en kansen die we zien binnen de gemeente
Vaals. De inspiratiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 28 februari
vanaf 20.00 uur. Locatie: Domein Holset, Holset 34-36 in Lemiers.

De eerste 5 van de Nuj Lies Vroemen
voor de St. Catharinakapel in Lemiers.

Nodigen je uit:
Jean Vroemen,
Alain Hamaekers,
Frederic Moitzheim,
Nicole Quaedackers,
Maurice De la Haye,
Marian van Wijk e/v
Breunesse,
Jordy Bergmans, Marion Heijltjes e/v Smeets,
Hidde Jacobus,

Nargiz Mayntz, Stefan Volders, Elshad Selimkhanov,
John van Zutphen, Pieter Kierkels en Leo Delnoije.

Onaangemeld
is men natuurlijk ook welkom,
maar die artiesten hebben niet de
verzekering dat ze aan bod komen:
ze sluiten dan achteraan in de rij.
Voor het Publiek is er tijdens het
open podium gratis entree.
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Zondag dansen in
“De Klimboom”
De eerste dansmiddagen met Paul Leunissen,
beter bekend als D.J. Paul waren een groot
succes. Steeds meer dansliefhebbers vinden
de weg naar Cultuurcentrum De Klimboom.
Daarom wordt er op zondagmiddag 25
februari wederom een gezellige dansmiddag
gehouden. in het Theater aan de Dr.
Ottenstraat 46 in Simpelveld.
Een zeer gezellige break van de
Zondagmiddag.
Paul brengt dan diverse muziek- en
dansgenres ten gehore, van tango en slowfox
tot Engelse wals en cha cha cha.
Deze bijzondere dansmiddagen beginnen om
14.00 uur, zowel bedoeld voor jong,
maar zeker ook voor oud.
Senioren zijn dus ook van harte welkom,
stijldansers eveneens.
Zin in een gezellige zondagmiddag?
Bezoek dan deze dansparty.
De entree bedraagt slechts € 3.
Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.
Iedereen is welkom. Voor nadere informatie
kunt u terecht op 06-55.95.45.25

Gooi spullen niet
weg, laat ons ze
repareren
Zaterdag 24 februari blazen ze weer nieuw
leven in defecte spullen. In het Repair Café in
Heerlen op de Mijnzetellaan 6, om te redden
wat er nog te redden valt. Gooi oude spullen
dus niet zomaar weg, de kans is erg groot dat
er nog iets aan het defect te doen is.
en.....
“ Hapert uw PC? Zit dat knoopje los of zit er
een scheur in die favoriete blouse? Levert
de versterker alleen nog maar geluid aan de
linker speaker? Zuigt de stofzuiger alleen
nog maar de onzichtbare deeltjes? Tikt er iets
tijdens het fietsen? Of is er iets anders kapot?

kom langs
Ze zitten zaterdag weer voor u klaar om naar
allerlei defecten te kijken en ze samen te
repareren. Deskundigen en gereedschap zijn
ter plekke, nieuwe onderdelen zijn er helaas
niet. Kom langs en ervaar dat repareren leuk
kan zijn, al helemaal omdat u een hoop geld
kunt besparen, want er hoeft géén nieuwe
aanschaf tgedaan te worden.

Vrije gave
Een gave voor de reparatie, en daarmee
aan het Repair Café wordt ontzettend
gewaardeerd, het staat je echter vrij.

weg
De Repair Café-vlag wijst de weg op de
Mijnzetellaan 6 in Heerlen, waar we in de
ontmoetingsruimte van Sam-Sam je van harte
welkom heten met koffie en thee.
Ze zijn er van 10 tot 13 uur.
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info
Wil u meewerken met ons of andere informatie
vinden over het Repair Café, ga dan naar de
site: www.repaircafeparkstad.nl .
U mag ook bellen voor vragen via
06 -53.56.21.68.

Wat is een Repair Café
ook weer precies?
Een Repair Café wordt landelijk in veel buurten
georganiseerd, waarbij repareren centraal staat.
Vrijwilligers blazen defecte spullen nieuw leven
in, met als doel het verkleinen van de afvalberg,
het behouden van kennis over repareren én
het versterken van het buurtgevoel.

KORTVERMELD
ALGEMEEN:
Koempelmis
Zondag 25 februari gedenkt men in de dienst
van 11.00 uur alle verongelukte mijnwerkers
van de Mijn Oranje Nassau 1 voormalige zetel
in Heerlen,
73 ondergronds en 38 bovengronds,
en bidden voor hun nabestaanden.
Ook de slachtoffers van de zware navolgende
zware rampen worden herdacht. Op:
7 februari 1962 Mijn Luisenthal (Völklingen)
299 slachtoffers

7 Februari 1990
Yeni Çeltik Turkije
68 slachtoffers
11 februari 1952
Mijn Minister-Stein
(Dortmund)
136 slachtoffers
22 februari 1960
Mijn Karl-Marx (Zwickau)
123 slachtoffers
20 februari 1946
Mijn Grimberg schacht¾
Bergkamen
405 slachtoffers allen
omgekomen door
mijngasexplosies.
De H. Mis wordt muzikaal
opgeluisterd door het
Slavisch Byzantijns
gemengd koor Sobornost
uit Kerkrade o.l.v. Wiel
Bonten.
Het woord ‘Sobornost’
betekent eenheid en dat
woord geeft precies de
sfeer van het koor aan.
Plaats samenkomst:
Parochiekerk
Petrus en Paulus
kerkplein in Landgraaf
(Schaesberg).

Joep Wings

Joep staat voor minder
beloven, maar meer
uitvoeren .
Joep vind: Met een goede
verstandhouding is meer te
bereiken in de politiek.

Simpelveld/Bocholtz
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2018
Een gezamenlijk project van de parochies
Simpelveld – Bocholtz en Ubachsberg

vastentijd : bezinning!.
Vasten is delen met mensen die het minder hebben.

werkeloosheid waardoor jong volwassenen hun ‘toekomst ‘ proberen
te vinden in de hoofdstad Accra.

vaak
hebben de kinderen die de scholen bezoeken in en rondom Obuasi
geen toegang tot vervolgopleidingen, deze zijn nog te zeer beperkt.
Afia&You zet zich al jaren in voor beter onderwijs en met name voor
de minderbedeelde leerlingen.
Vandaar dat Afia&You de leerkrachten en leerlingen de
mogelijkheden aanreikt om onderwijs in land- en tuinbouw, in
praktische en theoretische kennis van kippenfarm en viskwekerij aan
de omliggende Junior High scholen aan te bieden.
In het kader van dit agrarisch onderwijs worden de leerlingen in staat

gesteld praktische ervaring en theorie op te doen.
In de huidige fase is het noodzakelijk om de twee lokalen in
te richten als waardig leslokaal waarin leerlingen les krijgen
en instructies ontvangen. Verder moeten er werktuigen en
gereedschappen aangeschaft worden om het land te bewerken.

gebruikt
wordt de multifunctionele ruimte verder voor onderwijs aan die
mensen welke moeite hebben met lezen en schrijven. De Stichting
betrekt de parochianen en lokale bevolking bij dit gebeuren. In de
afgelopen jaren hebben zij mede door hun inbreng laten zien dat zo
het meerjarenproject kans van slagen heeft.

bedoeld
is deze Vastenaktie om het ontbrekende bedrag bijeen te brengen dit
project te doen slagen. U kunt een bijdrage overmaken op
NL43 RABO 0147 5015 55
t.n.v. Kerkbestuur o.v.v. Gift Ghana.
Les bij de vijver.
Dit jaar extra aandacht voor het projectplan van de Stichting Afia
(Afia&You) te Obuasi in Ghana: Stage en leerplekken realiseren in
Obuasi!
projecten
Afgelopen jaren heeft Afia&You (Stichting Afia) geïnvesteerd in
de voortgang van het zelfvoorzieningsproject en het bouwen van
een multifunctioneel gebouw met twee leslokalen.

waar?
Obuasi ligt in het midden van Ghana, vanuit de hoofdstad
Accra op enkele uren rijden over erbarmelijke wegen. Zoals op
meer plekken op het platteland van Ghana heerst ook hier veel

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

k
a
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s
a
l
o
n

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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POORT VAN HET MERGELLANDTOCHT
Zondag 4 maart organiseert Wsv
NOAD vanuit Simpelveld deze nieuwe
wandeltocht. Startplaats is Brasserie
De Driesprong aan de Kruinweg bij
het bungalowpark in Simpelveld. De
parkoersbouwers hebben gezorgd
voor afwisselende wandelroutes door het NederlandsDuitse grensgebied.

routes
Vanaf de start gaan alle afstanden richting de “Oude
Molen”en Bulkemsbroek.
De wandelaars op de 5 km gaan via rustige veldwegen
richting Baneheide en vervolgens terug naar Simpelveld.
De 5 km route heeft, gelet op de korte afstand, geen rust
onderweg. De 10, 15 en 20 km wandelen door het dal van
de Eyserbeek richting Overeys. Men heeft hier nog een
mooi uitzicht op de achterkant van kasteel Goedenraad.
Nu gaat het bergop richting Wahlwiller. Op de top van
de berg is de splitsing van de 10 en 15 km met de 20 km.
De 10 en 15 km wandelen bergafwaarts naar de rust in
Wahlwiller terwijl de 20 km nog een lus richting Eyserlinde
maakt alvorens op de rust in Wahlwiller te komen.

wildertref
In de rustplaats “Wildertref” in Wijlre verzorgen NOAD-leden voor een natje
en droogje. De 15 en 20 km maken van hieruit nog een ommetje richting het
Geuldal waarbij Mechelen en Party worden aangedaan alvorens weer terug te
keren op de rust in Wahlwiller.
Gezamenlijk wandelen de 10, 15 en 20 km van hieruit via Nijswiller en
Baneheide weer terug naar Simpelveld.

Inschrijfgeld: € 2,50. Leden aangesloten bij de KNWB ontvangen op
vertoon van de lidmaatschapskaart € 1 korting. Er is een sticker te koop
voor € 0,25.
VV stempel is aanwezig.
Inlichtingen: Han Pirovano, tel. 045-5250190 of 06-12.53.47.31
e-mail: info@wsv-noad.nl Website: www.wsv-noad.nl .

starttijden:

* De wandeltocht gaat onder alle weeromstandigheden door.
* Denk aan passende kleding en schoeisel
* Deelname aan de wandeltocht is op eigen risico
* Deelnemers zijn verzekerd tegen schade aan derden.

De 20 km van 8 – 1200 uur, de 15 km van 8 – 13 uur
en de 5 en10 km van 8 – 14 uur.
Het startbureau sluit om 17:00 uur.

Lijst 5

Stille omgang 2018 Amsterdam
Deze vindt plaats in de nacht van
zaterdag 17 op zondag 18 maart.
Vertrokken wordt zaterdags om 19.30 uur.

Opstapplaats bushalte
Wilhelminastraat te Bocholtz.
Zondagmorgen tegen 07.00 uur is men weer terug in Bocholtz
Deel name p.p. is € 24
Zij die mee willen gaan kunnen zich opgeven t/m vrijdag 9 maart bij
Frans Bastin Oude Smedestraat no 4 Bocholtz. 045 - 5443347

Hans van Ewijk
Pragmatisch en Realist

Behouden wat goed gaat en
bijsturen wat niet werkt, dit
in het algemene belang
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Column
Jubileumvoorstellingen
gedaan van mijn tienerjaren, toen nog
Terug naar de Roots…. reconstructie
Binnenkort zal TOG
wonende aan de Peter Schunckstraat en tot mijn
Hoi hoi, en welkom bij mijn eerste column
voor Troef in 2018.
Geboren en getogen als echte Limburger, maar
ergens eind 2001vertrokken naar Heemskerk, gezien
ik o.a. de maker van Startkabel.nl ben en een heuse
internetpionier in het dagelijkse leven.
Aanpassen en omgaan met cultuurverschillen in
het eerste jaar waren zeker orde van de dag. Probeer
maar eens in Noord-Holland ergens
bloedworst te krijgen of gebakken pastei of meer
andere lokale producten.
Die liet ik dan ook altijd inschepen door familie op
dagen dat ik festiviteiten had.

twintigste woonachtig geweest in Hoensbroek en in
de wijk Passart van Heerlen.

oorsprong

Dat iedereen standaard In het dialect tegen je
praat. De kalmte en sociale praatjes wat iedereen
met elkaar maakt in de lokale buurtsuper. Over de
top kerstversieringen als je door de straat loopt. Al
het afval wat je separaat moet scheiden. En ga zo
maar door…. In Noord-Holland is dat allemaal niet.
Daar gaat alles een tandje sneller. Daar is het geloof
zowat nihil, Kerstmis is meer een vreet en zuipfeest,
supermarkten zijn 24 uur per dag open en qua afval
gaat alles gewoon een ondergrondse bak in en zoek
het verder maar uit principe.

Maar nu, na 18 jaar ben ik weer terug bij de
oorsprong van mijn bestaan en soms is dat wel
behoorlijk lastig gezien de Amsterdamse mentaliteit
er behoorlijk is ingeslopen en dat dialect praten
ergens weer ff “lastig” is.

partner
Mede verantwoordelijk hiervoor is mijn huidige
partner die in Bocholtz woonachtig is en vanwege
de kinderen niet zomaar “mijn” kant kan uitkomen.
Normaal gesproken was ik maar een of twee keer
per jaar in Limburg, vooral tijdens de feestdagen en
ergens om een verjaardag mee te pakken en daags
erop wist ik niet hoe snel ik na het ontbijt weer naar
“huis” moest omdat er totaal geen klik meer was met
de gewoonten, de rust en het heuvellandschap.

vakantie
Het begon eigenlijk met een vakantie van twee
weken afgelopen zomer alhier en ik begon, al
wandelend met het verkennen van de naaste
omgeving.
Lekker banjeren langs de weilanden, overal
kapelletjes bekijken en langzaam met de auto de
kring groter maken om mijzelf weer vertrouwd te
maken met het prachtige landschap wat Limburg te
bieden heeft.
Ook meteen gebruikgemaakt om een hoop oude
vrienden weer te ontmoeten en anticiperen op
diverse culturele evenementen die plaats vonden.
Zeer verhelderend.

schreeuwen
Toch bleef Heemskerk schreeuwen en ik ging weer
terug, ook al was het maar tijdelijk want een week
later was ik weer in Bocholtz en dat bleef
zich even zo een tijdje herhalen tot nu. Want ik ben
nu inmiddels ruim vier maanden onafgebroken in
Limburg en heb inmiddels alweer veel dingen gezien
en gedaan wat op mijn “bucket list” stonden.
Natuurlijk zijn het voor mij ook veel herinneringen
uit een vroegere tijd, Eigenlijk heb ik een soort
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gestabiliseerd
Nu diverse maanden verder is mijn gemoedsrust
behoorlijk gestabiliseerd en heb ik 2017 toch kunnen
afsluiten met een goed gevoel over Limburg, ook al
weet ik dat ik nog veel wil zien en nog meer nieuwe
mensen wil ontmoeten uit mijn naaste omgeving.
Het blijft wel nog wennen dat je regelmatig de
kerkklokken hoort luiden.
Dat er een parochieblaadje op de deurmat valt.

dialect

tweewekelijks
Voorlopig zal ik nog wel even in de buurt blijven
en de Troef lezers tweewekelijks trakteren op mijn
bevindingen en avonturen wat ik mee ga maken
alhier. Dus laat de balkenbrij, Koempel pastei en de
vlaaien, goulash en zuurvlees maar komen want dat
blijft lekker.
Het is inmiddels weer net na de Carnaval en we
gaan er wat van maken en vergeet niet het aloude
spreekwoord: YOLO, oftewel You Only Life Once….
(je leeft maar één keer). Tot over 14 dagen.

/Léon info@8pix.nl

Sorriënto geeft concert
voor Wout v.d. Vlag
Zondag 4 maart geeft mandoline orkest
Sorriënto in verzorgingshuis Firenschat een
concert. Dit wordt Wout van de Vlag aangeboden
als dank voor wat hij voor de vereniging heeft
gedaan. Sorriënto heeft Wout in het verleden al
benoemd tot lid van verdiensten. Maar zij willen
dit nogmaals tot uitdrukking brengen. Uiteraard
kunnen alle bewoners meegenieten. Het concert
begint om 18.00 uur
aan de Schaesbergerstraat 25 in Kerkrade.

Bocholtz weer haar
jaarlijkse dialectklucht
op de planken
brengen. Een speciale
voorstelling dit
jaar. De vereniging
betaat 100 jaar. Deze
jubileumvoorstellingen
zullen plaatsvinden op
10, 11, 16, 17 en 18 maart in de Harmoniezaal,
Dr.Nolensstraat 5a
in Bocholtz. Zaal open19.00 uur.
Avondkassa open 19.30 uur.
Begin voorstelling 20.00 uur.
Kaarten 7,50 euro per stuk.

Lachspieren
Die kunt u eens goed laten werken tijdens de
voorstelling “De famielije va mieng vrouw”.

De regie is in handen van Max Charlier.
De spelers zijn: Mathieu Frijns,
Pattie Senden, Nicole Bröcheler, Will
Theunissen, Monique Fransen, Patrick
Senden, Baukje Prickarts, Jos Brauers en
Nele Cornelissen.

Korte inhoud:
Joris en Peggy hebben een prima, rustig leventje
in ‘Villa Veul Vruijd’. Peggy ‘s jongere broer Willem
en het dienstmeisje Elly wonen bij hen in huis.
Het kalme leven verandert op slag als de ouders
- Sjannie en Nico - en Wendy, het jongere zusje
van Peggy, komen logeren. De komst van Dokter
Höppener en actrice Dolly van Klaveren brengen
daarnaast ook de nodige verwarring met zich
mee. Er vallen briefjes in verkeerde handen,
er is iets met dat ‘ding’ in het tuinhuis en wat is
het grote geheim van Willem en Elly?
Sjannie domineert het huishouden sinds haar
komst en niemand wordt daar vrolijk van.
Sterker nog, het loopt compleet uit de hand.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Cafe De Auw Leemkoel, Dr.Nolensstraat 12
Bakkerij Dreessen Wilhelminastraat 22
Bocholtzer Bloemenhuis Wilhelminastraat 27
allen te Bocholtz.
U kunt de kaarten ook bestellen via
info@toneel-bocholtz.nl of
www.toneel-bocholtz.nl .
Indien nog voorradig, kunt u ze ook aan de
avondkassa kopen.
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Geen Geelgors
maar Ortolaan

Van de in Bocholtz aan de Bongaarderweg
wonende Lucas Bruijn ontvingen we het
volgende artikeltje.
De Ortolaan is een vogeltje dat vroeger
ook in Brabant en Limburg broedde, maar
nu alleen nog maar passeert. Ze worden in
Frankrijk als een delicatesse beschouwt.

PRO Gulpen-Wittem
presenteert kieslijst

Ik ben geen Geelgors maar een Ortolaan
en zeer bedreigd in mijn bestaan
want ik fluit Limburgs dialect
en al ben ik goed gebekt,
geen vogel van elders kan me verstaan
Dat geeft problemen bij het paren
en hier broeden doe ik maar niet meer
adieje wa! Ik kom niet weer

Op zondag 21 januari heeft PRO GulpenWittem tijdens haar feestelijke en druk
bezochte nieuwjaarsbijeenkomst de
kandidatenlijst bekend gemaakt voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.
Jack Cremers uit Eys is daarbij als lijstrekker
gepresenteerd en zal fractieleider worden.
Marion van der Kleij uit Mechelen staat als
nummer 2 op de lijst en is namens PRO GulpenWittem kandidaat om wethouder te worden.
Op de kandidatenlijst van PRO Gulpen-Wittem
staan in totaal 25 personen uit de verschillende
kernen van de gemeente, met verschillende
politieke achtergronden. Ook vrouwen zijn met
bijna 45% goed vertegenwoordigd op de lijst.
Oud wethouder Ruud Verhoeven is lijstduwer
van de nieuwste lokale partij in Gulpen-Wittem.
Verder op de lijst:

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

3. René Nijssen, Gulpen
4. Martijn Dols, Gulpen
5. Ineke van der Laan, Mechelen
6. Sacha Vos, Gulpen
7. Lodewijk Duyvendak, Wijlre
8. Cindy Lemmens, Gulpen
9. Egid van Houtem, Reijmerstok
10. Rob Schins, Gulpen
11. Jos van Tilburg, Gulpen
12. Jeroen Kockelkoren, Wijlre
13. Petra van Wageningen-Biegel, Wijlre
14. Wim Hendriks, Wahlwiller
15. Paula van den Boorn, Wijlre
16. Ria Butink-Kersic, Gulpen
17. Marjo Hendrix-Steijns, Mechelen
18. Rob van der Meer, Reijmerstok
19. Wim Engels, Gulpen
20. Jeanny Vanhautem-Géron, Mechelen
21. Willy Brandsma, Partij
22. Albert Hendrix, Mechelen
23. Constance Kerremans, Gulpen
24. Rob Moeke, Wijlre
25. Ruud Verhoeven, Gulpen

HALIA relaxfauteuil
Relaxfauteuil Halia is een modern vormgegeven fauteuil met metalen
details en een reeks aan moderne stof of leer kleuren. Je hebt
bovendien de keuze uit verschillende maten; small, medium of large.

Stof vanaf

€699,Leder vanaf

€899,-

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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Voorjaarsprogramma 2018
Theater De Klimboom
Zat 24 febr:
20.00 uur Open podium: presentatie Ruud Verhoeven
Zat 3 mrt.
20.00 uur Paul van Loo “Solo” € 10,00
10-11 mrt.
14.00 uur Expositie schilderclub Artistique
Zat 24 mrt.
20.00 uur Toneelvoorstelling: “de scheikundige” € 7,50
Zat 7 apr.
20.00 uur Harold K en Joep Conjaerts € 10,00
Zon 8 apr.
14.30 uur Die Moselsänger € 12,50
Zat 14 apr.
20.00 uur Solid Three € 10,00
Zat 21 apr.
20.00 uur Linda Klinkers & Sino Schoonbrood € 10,00
Zat 28 apr.
20.00 uur Open podium: presentatie Ruud Verhoeven
Zat 12 mei
20.00 uur Southern Voices € 10,00
Zat 19 mei
20.00 uur Pyure € 10,00
Zat 26 mei
20.00 uur L3 en de Wiefkes € 10,00
Zat 2 juni
20.00 uur Jack Vinders Solo € 10,00
Zon 3 juni
11.00 uur Natuur en Cultuurdag: cultuur-puur-natuur
Zon 17 juni
15.00 uur Musical over het leven van Clara Fey
Zat 30 juni:
20.00 uur Martin Korthuis & Eddo Pol € 10,00
Bij alle concerten is het mogelijk een theaterdiner te reserveren.
Tevens vinden er regelmatig dansmiddagen op zondag plaats met
D.J. Paul. Meld u aan voor de nieuwsbrief voor alle informatie via
info@puurweijersenweijers.nl .

Haarstudio

Kleuterdans bij

Vanaf Donderdag 1 maart start One2Dance Olympia op donderdag van 16.30
t/m 17.15 uur met een nieuwe groep kleuterdans.
Deze is bedoeld voor kinderen van 3 tot 5 jaar.
De lessen worden gegeven door professioneel danseres/docente Violetta
Heinen. Zij is ook de dansdocente in de andere groepen van de vereniging.

Vrij bewegen
Voor de jongste groep bestaan de lessen vooral uit heerlijk vrij bewegen, het
ervaren van dansen en muziek en samen bewegen met andere kinderen. Er
wordt gewerkt aan de houding, de ontwikkeling van het spierstelsel en het
gevoel voor ritme en dans van het kind. Dans is een uitstekende manier om op
speelse manier o.a. de coördinatie, de motoriek , het evenwicht en de sociale
vaardigheden te vergroten. Tegelijkertijd wordt ook de fantasie van het kind
gestimuleerd en tot uiting gebracht.

45 minuten
duren de lessen zo ongeveer en vinden iedere donderdag plaats vanaf 16.30uur
in sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, in het zaaltje op de eerste verdieping
(entresol).

interesse
geopend

of wil u iemand aanmelden voor de kleuterdansgroep? Stuur een mail naar
one2danceolympia@hotmail.nl of neem contact op met Nicole Huppertz
06-41.54.63.27 (liefst na 17.00uur).

er buiten
Mocht u/uw dochter affiniteit hebben met dans maar valt zij buiten de
leeftijdscategorie van de kleuterdans? Neem een kijkje op onze site www.
one2danceolympia.nl om te kijken wanneer de andere lessen plaatsvinden.

AMNESTY SIMPELVELD OP DE
BRES VOOR PALESTIJNSE TIENER
Op maandag 5 maart komt de Simpelveldse
schrijfgroep van Amnesty International in
actie voor de Palestijnse tiener Ahed Tamimi.
Op 15 december 2017 protesteerde deze
16-jarige Palestijnse met haar familie tegen het
besluit van de Amerikaanse president Trump
om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van
Israël. Die dag kwam Ahed oog in oog te staan
met twee Israëlische soldaten. Op video is te
zien dat de ongewapende Ahed de soldaten
trapt en slaat. Maar ook is duidelijk te zien dat
zij geen echte bedreiging vormde. Toch kan
ze tien jaar celstraf krijgen. Een absurde straf.
In een wereldwijde schrijfactie worden de
Israëlische autoriteiten opgeroepen om haar
onmiddellijk vrij te laten. Amnesty Simpelveld
sluit zich bij deze wereldwijde campagne aan.
Ieder die zich geraakt weet door dit verhaal
en zich voelt aangesproken om mee brieven
te schrijven is welkom op het adres Nieuwe
Gaasstraat 2 in de winkel van Interart om 19.30
uur. Voorbeeldbrieven liggen klaar.
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Opgeven lokaal goed doel voor Wecycleinzamelactie in gemeente Vaals geopend
Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro
Inwoners van de gemeente Vaals die binnenkort afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen
(e-waste) inleveren bij hun milieustraat, kunnen daarmee een lokaal goed doel ondersteunen. Vanaf
Koningsdag doet de gemeente mee met de Wecycle-inzamelactie, waarmee een lokaal goed doel
kans maakt op een sponsorcheque van 1.000 euro. De gemeente moet vóór 14 april de keuze voor
het lokale goede doel doorgeven. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in
Nederland.
Elke partnergemeente van Wecycle kan tot 14 april zelf een lokaal goed doel kiezen dat kans maakt op
een sponsorcheque. Indien de gemeente geen keuze maakt, is de lokale Oranjevereniging het goede
doel. In meerdere gemeenten doen inwoners suggesties aan hun gemeente voor het goede doel of
vraagt de gemeente aan inwoners om suggesties.

Punten scoren op milieustraat
De inzamelactie loopt vanaf de dag na Koningsdag tot en met 31 augustus. Wie in die periode op de
gemeentelijke milieustraat e-waste inlevert, gaat ter plekke met de mobiele telefoon naar de Wecycleactiesite. Via GPS (Global Positioning System) wordt vastgesteld of de inwoner echt op de milieustraat
is en scoort hij een punt. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen een
Wecycle-sponsorcheque van 1.000 euro voor het gekozen lokale goede doel. Meer informatie:
wecycle.nl/inleveren.

Marcel Budie en
Robert Honings
winnaars van de
17e editie
van het Nic Coerver
Memorial toernooi,
oftewel het open Bocholtzer
kampioenschap kwajongen.
Deze werd zaterdag 17 februari
traditioneel gehouden I jen Schmidt
in Bocholtz.
23 koppels streden voor de hoogste
eer en fair play stond heel hoog
in het vaandel.

van links naar rechts : Wim Senden, Rick Kaplar, Marcel Budie ,
Robert Honings , Jan Roberts en Jan Kloth.
Na een spannende strijd wisten de titelverdedigers Marcel Budie en Robert Honings weer met de
hoogste eer te gaan strijken. De tweede plaats was voor het duo Wim Senden en Rick Kaplar en
derde het Hoensbroekse duo Jan Roberts en Jan Kloth.

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom
gerust
langs!

Meer inzamelen
De inzamelactie in de gemeente is gericht op
het inleveren van vooral afgedankte kleine
elektrische apparaten en spaarlampen op de
milieustraat. Deze producten worden nog vaak
vergeten bij het bezoek aan de milieustraat of
weggegooid.

Over Wecycle
Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die
in Nederland de inzameling en recycling van
e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen
krijgen de materialen uit afgedankte elektrische
apparaten en energiezuinige lampen een
nieuw leven. Hiervoor werken we samen
met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000
installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170
kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel
consumenten.
In onze Wecycle Service Centers verbinden we
de circulaire met de sociale economie. Door
apparaten te sorteren en demonteren, geven we
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
perspectief op een reguliere baan.
We garanderen een optimale recycling met
de modernste technieken. Grondstoffen voor
nieuwe producten halen we uit oude producten.
Zo hoeven we minder ’nieuwe’ grondstoffen uit
de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen
niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2
wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten
in de illegale export belanden. Daar zetten we
ons dagelijks met hart en ziel voor in.

Vrijwilligers
vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Rood Groen LVC ‘01’ is op zoek naar een
voetbaltrainer voor het 2e elftal.
Museum Vaals is op zoek naar een afwashulp.
Gemengd koor St. Jozef Vaals is op zoek naar
een voorzitter.
Protestantse Gemeente Vaals is op zoek naar een
koster.
Rode Kruis afd. Bocholz-Simpelveld-Vaals is op
zoek naar Rode Kruis vrijwilligers.
Bent u handig? Vaals Helpt is op zoek naar
klussers.
Zorgcentrum Langedael is op zoek naar een
vrijwilliger om hun te ondersteunen bij de
receptie.
Omroep Krijtland is op zoek naar een
interviewer om de tv groep uit te breiden.
Zorg en Welzijn is op zoek naar een
vrijwillige chat Sensoor. Via de chat een
‘luisterend oor’ bieden. Na het volgen van
een opleidingstraject kan er voor gekozen
worden om de diensten vanuit thuis te
draaien. 37374
Omroep Krijtland is op zoek naar een
kabelkrantmedewerker.
Het maken en plaatsen van advertenties,
werken met programma scala.
De Zonnebloem Vaals-Lemiers is op zoek
naar een penningmeester.

Kisters Adviesgroep Bocholtz/Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 7440777/06-51556496
E thijs@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl

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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van het team, dat nu op de vierde plaats in de
2e Bundesliga staat. Een succesverhaal uit een
jeugdboek.
Kijk voor meer informatie op de WDZ
website: www.vvwdz.nl. Daar vind je ook het
inschrijfformulier.

WDZ info
Speurtocht
Op vrijdag 2 maart gaan, vanaf 19 uur, de WDZ
speurneuzen vanuit het clubgebouw weer
op weg tijdens de jaarlijkse speurtocht voor
jong en oud. De organisatoren Wiel Ramakers
en Wim Mennens hebben een mooie tocht
uitgezet in en om Bocholtz.
Onderweg is een pauzeplek, waarvan de locatie
natuurlijk niet bekend is.
Zorg voor geschikte kleding en een goed
functionerende zaklamp. Een pen is ook nodig.
Deelname kost € 2,50 p.p. te voldoen bij de start
op 2 maart.
Opgeven vóór 26 februari kan als groep, maar
ook als persoon via activiteiten@vvwdz.nl .

Keepersdag
De voorbereidingen voor de Frans Hoek
Keepersdag op donderdag 3 mei (in de
voorjaarsvakantie) zijn in volle gang.
Twee keepertrainers van profclubs
gaan op het Sportpark Neerhagerbos
demonstratietrainingen geven aan de
deelnemers. De keepers nemen ook deel
aan de voorrondes van de wedstrijd om de
beste keeper van Nederland in de diverse
jeugdcategorieën. Meisjes en jongens, mannen
en vrouwen kunnen deelnemen.
Mark Flekken, begonnen in de jeugd van WDZ
en via Roda JC, Alemannia Aachen en Greuther
Fürth bij MSV Duisburg terechtgekomen, zal
die dag aanwezig zijn. Mark is vaste keeper

Walking Football
Na een lange winterpauze gaan de Oldstars
weer aan de gang met wandelvoetbal. Vanaf
vandaag woensdag 21 februari wordt er weer
elke woensdag van 10 tot 11 uur gevoetbald op
het Sportpark Neerhagerbos. Jo Bouman leidt
de trainingen. Na een uurtje sporten is er telkens
een gezellige nazit. Heb je interesse en je bent 55
of ouder, kom gerust kijken en doe mee. (omdat
Troef pas vanmiddag of morgen in de bus valt
geldt dat kijken natuurlijk vanaf volgende week
woensdag 28 Februari)

Weergoden
Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind
en kan er gevoetbald worden op het Sportpark
Neerhagerbos. Zo niet mag het eerste elftal
nog zestien wedstrijden gaan spelen voor het
geplande einde van de competitie op zondag 27
mei.
Komende zondag is Passart/VKC uit Hoensbroek
de tegenstander, een team dat de punten hard
nodig heeft in de strijd om lijfsbehoud. Het
tweede team neemt het op tegen de reserves van
Hellas, een confrontatie waar voor beide teams
een plek in de subtop op het spel staat.

pupillen en junioren een financiële steun in de
rug te geven. Vorig jaar waren de drie avonden
een groot succes en kon een heel mooi
bedrag aan de organisatoren van de kampen
overhandigd worden.
De kienavonden zijn op de dinsdagen 20 maart,
17 april en 15 mei. Noteer maar alvast in de
agenda. Voor een lekker stuk taart bij de koffie
wordt gezorgd.

PROGRAMMA
Zaterdag 24 februari:
JO19-1 SV Hulsberg - WDZ
JO17-1 WDZ - BMR/SNC’14
JO15-1G RKHSV - WDZ
JO15-2 WDZ - DVO 4
JO13-1 WDZ - Chèvremont
JO13-2G BSV Limburgia - WDZ
JO11-1G WDZ - Rood Groen LVC’01 2
JO11-2G Weltania Bekkerveld 6 - WDZ
JO10-1G SV Hulsberg - WDZ
JO9-1G RKSV Minor/Wijnandia - WDZ
JO9-2G WDZ - RKHBS
JO7-1 FC Gulpen - WDZ

15.00u.
12.00u.
12.00u.
13.00u.
11.30u.
11.00u.
10.30u.
10.00u.
09.30u.
09.00u.
09.30u.
09.00u.

Zondag 25 februari:
1e WDZ - Passart-VKC
2e WDZ - VV Hellas
3e BMR - WDZ
4e Laura/Hopel Comb - WDZ
VR1
Geuldal/SV Sibbe - WDZ

14.30u.
11.30u.
11.00u.
10.00u.
10.00u.

UITSLAGEN
2e
Voerendaal - WDZ 3-0
Overige wedstrijden afgelast.

Kienen
Er wordt weer gekiend om de jeugdkampen voor

OPEN DAG

CITAVERDE COLLEGE

VMBO
ZONDAG 25 FEB
MBO 10:00 - 13:00 UUR

ZATERDAG 24 FEB
10:00 - 13:00 UUR

locatie Heerlen: Heldevierlaan 12

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.
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