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6e Reünie 1e klas 1954 RK Jongensschool

De volgende
St. Aloysius Bocholtz
10 maart a.s. gaan de oud-leerlingen, die
Troef verschijnt Zaterdag
in september 1954, op de eerste klas kwamen er
weer een gezellige dag van maken.
op dinsdag
organisatie
In augustus 2017 kwamen de organisatoren Willy
20 maart
Kleikers, Nico Hagelstein en Wim Possen voor
het eerst bij elkaar om de alweer de 6e ‘Reünie
i.v.m. de
te organiseren. Na enkele vergaderingen, wat
getelefoneer en enig geschrijf zijn zij uiteindelijk
achter nagenoeg alle adressen gekomen,
verkiezingen. weer
ondanks het feit dat op de laatste reünie
was dat alle adreswijzigingen aan de
organisatie zouden worden doorgegeven…..
Dus als u nog afgesproken
de présence
iets te melden acte
Gaan veel klasgenoten natuurlijk weer geven.
Op hoeve Gillishof (óp d’r Samerich) wordt
iedereen, tegen 15.00 uur, ontvangen met een
heeft!!!!
kop koffie en een stuk “Bóchezer Vlaam”. Dit zal
voor enkele aangebracht zijn want ze komen
vanuit heel Nederland en zelfs uit Luxemburg
naar Bocholtz, de plaats die ze niet vergeten zijn
zoals duidelijk blijkt….Veel bijpraten ook, want
er is intussen weer heel wat gebeurd sinds zij de
laatste keer bij elkaar waren. Ook in 1988, 1998,
2003, 2008 en 2013 werd reeds zo’n klasse-reünie
georganiseerd, dus het draaiboek was snel klaar.

Verder in

TROEF
Halfvasten kienen
CV de Öss Eys

De na-oorlogse babyboomgeneratie weet
natuurlijk alles van traditie en feestvieren!
1954 was de tijd dat gedrag, vlijt, netheid en
kerkbezoek nog op het rapport stond. Het
rijke Roomse leven heeft een flink stempel
gedrukt op deze, nu (bijna) 70-jarige jongens
(nou ja…. mannen) en dat is te merken aan de
saamhorigheid en de hang naar Bocholtz, die nog
bij velen te proeven is! Via mailtjes en telefoontje
komen nu al (sterke) verhalen van vroeger los:
“Weet je nog toen we voor de 1e H. Communie
aan het oefenen waren en ik een oorvijg kreeg van
Een kijkje in de vierde klas (1e klas links dichtste bij straat).
de pastoor omdat ik iets niet goed deed”, of “dat
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Voor de kleine boodschap en vooral De kapstok voor klas 5
(eerste ingang links als
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je het schoolplein
an d’r “Priettel” (diarree) was.
op kwam).

traditie
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In actie voor Ghana

we in de vierde klas handelden in de ‘tafeltjes van één tot
tien’. Voor een sigaret(!), salamander of mus, kreeg je er heel
wat”. Allemaal schitterende verhalen die ongetwijfeld een
vervolg zullen krijgen.
Helaas zijn er intussen al 12 overleden en die zullen kort
herdacht worden in het kapelletje in d’r Bróch, waar tijdens
een korte wandeling even gepauzeerd wordt.
Daarna wordt in de Auw Leemkoel deze bijzondere dag met
een natje en droogje voortgezet en zal Willy Kleikers het
gezelschap verder door de avond leiden.
Misschien wordt dan besloten om over 5 jaren weer bij
elkaar te komen, wie weet…?

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

www.weekbladtroef.nl
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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
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

Collecteweek Amnesty International
In Simpelveld en Bocholtz van 11 t/m 17 maart.

Donderdag 8 Maart:
Ghanese maaltijd in de pastorie van
Ubachsberg om 17.30 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 10 Maart:
6e Reünie 1e klas 1954
RK Jongensschool St. Aloysius Bocholtz
(zie ook artikel).
III

De Famili-je va mieng Vrauw
Klucht T.O.G. in Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang
20 uur (zie ook advertentie).
III

Kiendag Jubilerende Öss Ees
14:00 uur senioren (professionals) aan de beurt
met mooie prijzen. Om 19:30 uur jeugdige
kieners (van 18-60) (zie ook artikel).
III

In actie voor Ghana
Pelgrimstocht van Simpelveld naar
klooster Wittem met start 9.30 uur aan het
parochiezaaltje bij de kerk (zie ook artikel).
Eucharistieviering om 19.00 uur in kerk
Bocholtz ook in teken van Ghana en het project
met gospelkoor Vocal Group Together uit
Hoensbroek (zie ook artikel)

Zondag 11 maart:
De Famili-je va mieng Vrauw
Klucht T.O.G. in Harmoniezaal Bocholtz.
Aanvang 20 uur (zie ook advertentie).

Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
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Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur

Email: info@weekbladtroef.nl

Maandag 12 Maart:
ZijActief Eys Workshop (zie ook artikel).
Dinsdag 13 maart:
ZijActief Ubachsberg
Lezing door Mevr. Olarts met als thema ”
Luisteren doet deugd”. om 19.30 uur, locatie
Pastorie (zie ook artikel).
III

Workshop Esther van de Werf
in bibliotheek Vaals, van 14-16.30 uur
(zie ook artikel).
III

Alzheimer café Parkstad
in grote recreatiezaal Zorgcentrum Tobias
Heerlen van 19.30-21.30 uur (zie ook artikel).
III

Taxatie oude boeken, kaarten, bijbels ?
van 14.00 tot 17.00 uur in de brasserie van
het Van der Valk Hotel, Nijverheidsweg 35 in
Maastricht (zie ook artikel).
III

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
Lezing in Mondriaan Heerlen van 19.30- 21.30
uur. Toegang Gratis (zie ook artikel).
III

Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz
045-544 35 67 Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 14 tot 16 uur of op afspraak
Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren
of via info@weekbladtroef.nl

Afghaans eten

Redactie: email: info@weekbladtroef.nl
Dr.Nolensstraat 25 045-5441425

Vrijdag 16 Maart:
Algemene ledenvergadering Noabere
Viele in Hotel Restaurant Cuba Libre,

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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in Cultuurcentrum De Klimboom
vanaf 18.00 uur (zie ook artikel).

Woensdag 14 maart:
Inloopdag mantelzorgers
Vvan 10-12 uur in Op de Boor Wilhelminastraat
Bocholtz (zie ook artikel).

Mamelisserweg 16-18 in Vijlen. van 19.00 tot
20.15 uur. Om 20.30 uur lezing vakwerkbouw
(zie ook artikel).

III

De Famili-je va mieng Vrauw
Klucht T.O.G. in Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang
20 uur (zie ook advertentie).

Zaterdag 17 Maart:
De Famili-je va mieng Vrauw
Klucht T.O.G. in Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang
20 uur (zie ook advertentie).

Zondag 18 Maart:
18e Open Eyser Indoor Kampioenschap
Jeu de Boules in Café Sport. Aanvang 14 uur (zie
ook artikel).
III

Wandelen met natuurvereniging IVN
Vijlen -Vaals vanaf 10uur vanaf Obelisk Vaals
(zie ook Kortvermeld).
III

De Famili-je va mieng Vrauw

Klucht T.O.G. in Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang
20 uur (zie ook advertentie).

Dinsdag 20 Maart:
Kienen Rode Beuk Simpelveld
Lokaal Comité Dag v.d. Ouderen van 19-21.30
uur (zie ook artikel).
III

Blijf vitaal en wandel mee wandeltocht
Swobs
vanaf 13.30 uur bij Op de Boor Bocholtz
(zie ook Kortvermeld).
Elke derde dinsdag van de maand.

OUD PAPIER
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 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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 20 maart:
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.
Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand
Dinsdag 13 maart:
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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Nuj Lies Vroemen, lijst nr. 6
Jong én ervaren
Met hart voor mensen. Zo willen wij politiek actief zijn. Wij vormen een
nieuwe beweging in het politieke landschap van Vaals. Met jonge én
ervaren mensen en als gemeenschappelijke factor: Oprechte interesse in de
medemens en sociaal maatschappelijk actief. Wij zetten ons in voor jong én
oud, arm én rijk, voor mensen die meedoen en mensen die (nog) langs de
kant staan.

Nieuw enthousiasme
Nuj Lies Vroemen gaat voor vernieuwing! Met nieuwe, jonge mensen in de
gemeenteraad die kleur en enthousiasme toevoegen aan de bestaande
structuren. Los van het voorspelbare “voor” en “tegen” van de “oude” politiek
en buiten de gebaande paden om. Wij werken aan duurzame oplossingen
voor de maatschappelijke opgaven van deze tijd en staan open voor nieuwe
ontwikkelingen. De leefwereld van de bewoners in de kernen Vaals, Vijlen en
Lemiers vormen altijd het centrale uitgangspunt. Wij zijn solidair met iedereen
en hechten aan collectieve waarden: stilte, rust, ruimte, aandacht en eenvoud.
Daarbij voelen we ons verantwoordelijk
voor een duurzame wereld, samenleving en
economie.

5 leden van de Nuj Lies Vroemen voor de ingang van het raadhuis van Vaals.

Doot mit!
Ons nieuwe denken betekent meedoen.
Actief! Niet onverschillig zijn maar
verantwoordelijkheid dragen voor je directe
leefomgeving die je samen met elkaar
vorm en inhoud geeft. De leefomgeving
waar wij voor staan is duurzaam met zorg
voor elkaar en aandacht voor de kwaliteit
van de woon- en leefomgeving en natuur
en landschap. Dat doen we met trots op
de eigen traditie en tegelijkertijd gastvrij
voor anderen en openstaand voor nieuwe
ontwikkelingen. Ook kunst en cultuur
verbindt mensen.

nieuw bestuur
Geen bestuur dat eigen droombeelden
nastreeft, maar een bestuur dat alle mensen
uit Vaals, Vijlen en Lemiers ondersteunt in
wat zij belangrijk vinden. Daar staat Nuj Lies
fractie Vroemen voor! Kies en geef uw stem
aan ons!!

leden
Jean Vroemen, Alain Hamaekers, Frederic
Moitzheim, Nicole Quaedackers, Maurice
De la Haye, Marian Breunesse-van Wijk,
Jordy Bergmans, Marion Smeets-Heijltjes,
Hidde Jacobus, Nargiz Mayntz, Stefan
Volders, Elshad Selimkhanov, John van
Zutphen, Pieter Kierkels en Leo Delnoije.
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Kienen Rode Beuk
Simpelveld

Jubileumseizoen
CV de Öss

De Carnavalsvereniging uit Eys bestaat dit jaar 66
jaar. Dit willen ze, samen met de mensen uit Eys
en omstreken gaan vieren.
De aftrap van het jubileumjaar vond plaats op 28
januari met de receptie van het prinsenpaar Leon
II en Prinses Maria in de gymzaal van BS Klavertje
Vier te Eys.
Tijdens halfvasten, a.s zaterdag 10 maart, wordt
er een ware “kiendag” worden georganiseerd
voor jong en oud. Het wel bekende “Rammelen
mit dea Buul” zal tot in de verre omstreken te
horen zijn.

Feestweekend
T.g.v. het jubileumjaar is er op 26, 27 en
28 oktober een spetterend feestweekend.
Vrijdagavond 26 oktober: Dan zetten SensEESion
Mad Stan, Local Heroes en de Morello Twins de
gymzaal in Eys op zijn kop.
Zaterdagavond 27 oktober: Ees jeht Kölsch met
optredens van de Halunke, Funky Marys, Villa
Dancers, Kempes Feinest, Tanzcorps Höppe
Kroetsch, Cat Ballou en dansmarieches Sanne en
Zoë.
Zondag 28 oktober: Afsluiting i.s.m. CV de Össkes
afgesloten met de Eeser Kingerdreum. De in
Nederland wereldbekende Droomband, DJ Joris
en Sven ohne Girls toveren deze middag om tot
een waar kinderspektakel.

Afsluiting
Als afsluiting van het jubileumjaar is een ieder
in de gelegenheid de jubilerende vereniging
te feliciteren tijdens de jubileumreceptie op 16
november.

Voorjaarsprogramma Eys
Maandag 12 maart: Workshop Marga Janssens
uit Maastricht over wol vervilten. Na een korte
uitleg wordt er een corsage gemaakt.
Maandag 9 april: Joshua van Wersch uit
Mechelen vertelt over zijn Varkenshoederij. Na
de pauze is er een kleine proeverij.
Maandag 14 mei: Lezing van Remedica uit
Eindhoven
Maandag 11 juni: Jaarlijkse Afternoon Tea, met
hapjes gemaakt door eigen leden.
Alle avonden in Cafe Sport, aanvang 20.00 uur,
met uitzondering van de Afternoon Tea die
start om 19.00 uur. Toegang leden gratis (soms
wordt een kleine bijdrage gevraagd) , nietleden betalen een bijdrage in de kosten.
Info en aanmelden kan bij de secretaris, Lisette
Langens,
email: zijactief.eys@gmail.com .

De vrijwilligers van het Lokaal Comité Dag v.d.
Ouderen in onze gemeente organiseren weer een
gezellige kienavond, dinsdagavond 20 maart van
19-21.30 uur in het dienstencentrum Rode Beuk
Simpelveld.
Entreekaartjes Euro 1,50 inclusief koffie,
verkrijgbaar in Op de Boor en Rode Beuk
vanaf 7 maart
Dit geeft het comité de mogelijkheid, om ook
dit jaar, in aanmerking te komen voor financiële
ondersteuning van het Nationaal Ouderenfonds
voor de organisatie van de Dag v.d. Ouderen op 3
oktober.

Ubachsberg
Tijdens de jaarvergadering hebben zowel Yvon
Pakbier alsook José Driessen aangegeven, na
vele jaren als bestuurslid actief te zijn geweest,
hun bestuurlijke taken neer te leggen.
Er werden echter weer 3 andere leden bereid
gevonden om het bestuur aan te vullen en wel
Ine Boumans, José Dahlmans en
Margriet Smeets.

Het programma voor Maart is als volgt:
Dinsdag 13 om 19.30 uur, locatie Pastorie.
Lezing door Mevr. Olarts met als thema ”

Luisteren doet deugd”.

Halfvasten Kienen
Eys

Met veel humor laat ze vrouwen in hun “eigen
spiegel” kijken. Deze lezing is voor leden gratis.
Ook niet leden zijn van harte welkom en
betalen hiervoor € 3,-- incl. een kopje koffie/
thee.
Dinsdag 27 om 19.30 uur, locatie Pastorie.
Lezing door Dhr. Jac van de Goor met als
onderwerp ”Hoe houd ik mijn hersenen

gezond”.

Op zaterdag 10 maart vindt de eerste Kienavond
van CV de Öss plaats in de zaal van Café Sport,
aan de Grachtstraat. Deze activiteit is bedoeld
om aandacht te vragen voor het jubileumjaar
van CV de Öss, die dit jaar 6x11 jaar bestaan.
Om 14:00 uur zijn de senioren (professionals)
aan de beurt met mooie prijzen. Daarnaast
een kopje koffie en een stukje vlaai voor de
deelnemers.

Gezonde hersenen
zijn niet van
zelfsprekend. Je zult
zelf actief moeten
blijven om ze in een
zo goed mogelijke
conditie te houden.
Denk aan beweging,
voeding, nachtrust,
ontspanning, sociale
contacten.
Ook niet leden zijn
welkom en betalen
hiervoor € 3,-- incl.
een kopje koffie/
thee.

Jonge kieners
Om 19:00 uur gaat de zaal open
voor de jeugdige kieners (van 1860). Vanaf 19:30 uur barst het dan
los, ouderwets kienen met een
kolderieke tint. Ook hier geldt dat
er genoeg mooie prijzen zijn, met
als absolute top EEN AUTO!!!! Ja,
dat leest u goed, een echte auto.
Prijs per grote kienkaart is € 7,50.
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Inloopdag
mantelzorgers

Het Steunpunt voor Mantelzorgers
organiseert maandelijks ook een
inloopbijeenkomst in Simpelveld. Deze keer
woensdag 14 maart van 10-12 uur in Op de
Boor aan de Wilhelminastraat in Bocholtz.
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen
er onder het genot van een kopje koffie hun
verhaal vertellen of juist de zorgen even
van zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is
maandelijks een thema gekoppeld. Nu is dat
voor deze maand: Mindfulness
We jakkeren vaak maar door. Rennen van
A naar B en lijken niet stil te staan bij het
moment zelf. Leven in het hier en nu…
Mindfulness gaat o.a. over: “hoe creëer ik
een rustmoment voor mezelf”. Samen met
de mantelzorger wordt er gesproken over
de manieren om goed voor jezelf te blijven
zorgen en dan over de manieren om goed
voor jezelf te blijven zorgen en dan vanuit
het mentale perspectief. De grondbeginselen
worden besproken en men kan kennis maken
met meditatie. Mirjam Wassen en Arno
Hanssen, beiden coaches en mindfulnesstrainer, zullen afwisselend een presentatie
verzorgen rondom dit onderwerp.

mantelzorg gesteld worden, desgewenst
individueel. Zorgt u voor een zieke of
hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis)
dan bent u van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig.
Deelname, koffie en thee zijn gratis.
info
Kijk voor meer informatie op www.
mantelzorgparkstad.nl 045-2114000.
Email: info@mantelzorgparkstad.nl .

Opvolgster gezocht bij
“Sjpringlaevend”
Na 4 succesvolle jaren waarin het duo uitgroeide
tot een bekende en veel-geboekte vastelaovesact in Limburg, moet zangeres Femke Philippens

vanwege gezondheidsproblemen en een nieuwe
studie noodgedwongen stoppen als vrouwelijke
helft.
Femke vormde de afgelopen 4 jaar samen met
Dwayne Horbag uit Gulpen het succesvolle
zangduo waarin ze samen op bijna alle grote
podia van Limburg stonden, met een 10e plek op
het LVK van 2018 als hoogtepunt.

zangpartner
Dwayne gaat nu in overleg met Femke op zoek
naar een andere vrouwelijke zangpartner om als
Sjpringlavend door te kunnen gaan. De muziek
en het enthousiasme moeten daarbij blijven
bestaan. Meiden, tussen +/- 18 en 23, kunnen
zich vanaf nu aanmelden door een mailtje te
sturen naar dwaynehorbag@hotmail.com en wie
weet worden zij uitgenodigd voor een auditie.

online
wordt de zoektocht
uitgezonden.
Verschillende
bekende Limburgse
“deskundigen” worden
hierbij betrokken.
Hierover binnenkort
meer.
Contact, vragen en/of
interviews:
Bel 06-18.58.77.22
of mail (zie boven)
Dwayne Horbag en
Femke Philippens
bij een van hun
succesvolle
optredens als duo
Sjpringlaevend.

vragen
Nadat het thema besproken is, kunnen
algemene vragen met betrekking tot

LEEFBAAR SIMPELVELD Lijst 2
arsène monfort

stelt
voor:

mannen en vrouwen
die zich inzetten
voor de burgers
van onze gemeente

Luud Schoonen
no 2

Thijs Gulpen
no 1

Rick Kisters
no 4
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Wien Bergmans
no 5

Frans Ortmans
no 3

Selina Kaussler
no 6
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Verhalen schrijven met Esther

Op 11 april start in bibliotheek Valkenburg (Berkelplein 99, bij grote
parkeerplaats) deze inspirerende cursus. Het Schrijven van ‘n dialoog,
personages, verhaalstructuur en meer… Wil je leren een goed verhaal te
schrijven? Schrijf je dan in voor deze cursus ‘Schrijf met Esther:

verhalen
Je leert ook de basis voor het schrijven van verhalen.
Schrijven is niet moeilijk! Het is een kwestie van eraan beginnen. Gewoon
doen!

wie-wat?
Esther van der Werf is professioneel schrijfdocent en haar overtuiging
is: Iedereen kan leren schrijven! Voor deze cursus is geen schrijfervaring
nodig, het mag natuurlijk wel. “Door oefeningen en uitleg leer je de
gereedschappen die je nodig hebt om een goed verhaal te schrijven, én
hoe je tot inspiratie kunt komen.”
Het zijn vooral ‘doe’ oefeningen, waarmee men thuis verder kan schrijven.
Dat mág, maar hoeft niet. Elke oefening geeft stof tot meerdere verhalen. In
een groep schrijven geeft een extra dimensie aan het leerproces.

Workshop
In het kader van de boekenweek is er een in bibliotheek Vaals, dinsdag 13
maart van 14-16.30 uur. Dan neemt Esther je mee de natuur in en helpt op
weg naar een verhaal daarover. Kijk voor meer informatie op de site: www.
zozieje.nl of die van de bibliotheek: www.heuvellandbibliotheken.nl .

Oude boeken, kaarten, Bijbels?

Denkt u ook een zeldzaam boek, handschrift, (staten)bijbel, een oude
(handingekleurde) atlas in uw bezit te hebben of documentatiemateriaal
uit de oorlog, foto’s, ansichtkaarten of prenten? Schroom niet langs te
komen voor een taxatie bij de in den lande zeer bekende taxateur van
oude boeken Arie Molendijk uit Rotterdam. Meer dan 1700 taxaties heeft
hij inmiddels op zijn naam staan! Tot zelfs in Canada, de verenigde Staten,
Australie, etc. is hij op dit gebied een (internationaal) begrip.
U bent van harte
welkom dinsdag
13 maart van 14.00
tot 17.00 uur in de
brasserie van het
Van der Valk Hotel,
Nijverheidsweg 35
in Maastricht. Graag
staat de taxateur u
te woord voor de
verkoop of inbreng
voor de veiling.

kosten
voor een taxatie zijn
€ 5 per 5 tot 10
boeken. De kosten
van taxatie van
grotere partijen/
bibliotheken, die
meer tijd in beslag
nemen, variëren
van 25 tot 50 euro.

Arie Molendijk bij een taxatie.
U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport voor de
verzekering is mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een
individuele waarde vanaf 75 euro.
Zie verder voor informatie www.molendijkboeken.nl
LAAT UW KOSTBARE BOEKEN NIET VERLOREN GAAN !!!! Een deskundige
restauratie indien nodig is zeker op zijn plaats voor zeldzame boeken.

Esther bezig met een cursus.

40 jaar Mandoline
orkest Sorriënto

Op 19 maart 1978 werd de oprichtingsvergadering van het
mandoline orkest gehouden. Een bestuur werd geïnstalleerd.
Een van de oprichters Hans Frings werd tot dirigent benoemd. Het repeteren in
de huiskamer kon beginnen. Als snel kwamen er nieuwe leden bij en begon de
vereniging te groeien. Dit heugelijke feit wordt op 11 maart aanstaande tijdens
een feestelijke jaarvergadering in zaal Oud Simpelveld gevierd. Uitsluitend leden
kunnen aan de vergadering die om 10.30 uur begint deelnemen.

U kunt terecht voor:

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

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 4 5 - 5 4 4 08 73
Het Mandolineorkest voor de deur van de St. Remigius parochiekerk in Simpelveld.
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Stampstraat 26b
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Diamanten bruidspaar
Persoonlijkheidsstoornissen bij
ouderen

Welke invloed heeft persoonlijkheid op ouderdom en ouderdom op
persoonlijkheid?
Dinsdag 20 maart organiseert Mondriaan een avond over
persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Aan het woord komen prof. dr. Bas
van Alphen, psycholoog bij Mondriaan Ouderen, en bijzonder hoogleraar
klinische ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en daarnaast
Sjacko Sobczak, psychiater bij Mondriaan Ouderen.

meer
komt u te weten op deze avond en ook waar u dat aan kunt merken.
De sprekers kunnen u alle ins en outs hierover vertellen aangezien zij daar
ook onderzoek naar doen. De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30
uur, toegang is gratis. Iedereen is welkom bij Mondriaan Ouderen, Wijerode,
Kloosterkensweg 10, Heerlen.

uitleg
In de ouderenzorg komen we vaak mensen tegen die kampen met een
persoonlijkheidsstoornis. De stoornis komt regelmatig voor in combinatie
met andere, bijvoorbeeld een depressie. Die stoornis houdt in dat iemands
persoonlijkheidskenmerken zeer star zijn in gedachten, gevoelens en
gedrag. Hierdoor hebben deze mensen moeite met aanpassen, waardoor zij
minder goed sociaal en emotioneel kunnen functioneren. Het is voor hen
bijvoorbeeld lastig om een gezonde relatie aan te gaan. Mensen met een
persoonlijkheidsstoornis zijn doorgaans niet makkelijk in de omgang. Na
mate iemand ouder wordt, kan hij/zij daardoor veranderen.

Van Fred Baenen voormalig wethouder en in Wahlwiller wonend ontvingen
we bijgaande foto gemaakt in het Dr. Ackenshuis in Gulpen, waar beiden,
oorspronkelijk afstammend van Epen, nu verblijven.
Dinsdag 27 februari j.l. was het 60 jaar geleden dat Sjef Mulleneers en Mina
Mulleneers-Blezer (in de contreien van de gemeente Gulpen-Wittem zeer
bekend) samen het ja-woord gaven voor hun wettelijk huwelijk.
Enkele maanden erna werd het kerkelijk ingezegend.
Fred Baenen: “Via mijn bekende kanalen mocht ik vernemen, dat de twee
huidige wethouders van Gulpen-Wittem, namens de gemeente, het
diamanten echtpaar in het Dr. Ackenshuis in de bloemetjes hadden gezet.
Reden voor mij om de dag erna zelf met een grote bos bloemen Sjef en Mina
te gaan feliciteren. Sjef heeft namelijk samen met mij ongeveer 19 jaar als
wethouder in de voormalige gemeente Wittem gewerkt. Het ging daardoor
natuurlijk niet lang over hun 60 jarig huwelijk, maar werden vele leuke
annecdotes uit die bestuurlijke periode opgehaald.”

tevreden
kijkt het diamanten paar terug naar hun werkzame leven en vooral natuurlijk
naar het fijne gezin, aangevuld met kleinkinderen, waar ze nu optimaal van
genieten.
Sjef en Mina wensen we natuurlijk nog vele van die mooie jaren toe.

Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit
onderwerp.
Meer informatie en aanmelden (noodzakelijk) kan via
www.mondriaan.eu/agenda of bij Mark Ahsmann 088 – 5069413.

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

k
a
p
s
a
l
o
n

Openingstijden:
00

30

00

00

Donderdag en vrijdag van 9. tot 12. en van 13. tot 18. 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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V.l.n.r. Diamanten bruidspaar Mina Mulleneers-Blezer, Sjef Mulleneers en
Fred Baenen.

Alzheimer café
Parkstad

Heeft dinsdag 13 maart weer een
presentatie in de grote recreatiezaal
van het Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2 te Heerlen. Tevoren
aanmelden is niet noodzakelijk en
zoals altijd zijn entree, koffie en
thee gratis. De zaal is open vanaf
19.00 uur en om 19.30 uur start het
programma. Omstreeks 21.30 uur
wordt de avond afgesloten
Deze keer:
Het boek “ Dans op de Stilte” van
Ingrid Schouten. Hierin beschrijft
zij, hoe vanaf het moment van het
stellen van de diagnose dementie,
het leven voor haar moeder en
haar dochter verandert. Dat dit
niet gemakkelijk is, blijkt uit het
verslag dat de dochter doet over de
confrontatie met deze ziekte,

de onzekerheid over de juiste
manier van aanpak én de twijfels
over de diagnose.
Ingrid, de dochter,
vertelt over haar
ervaringen.
Voor meer
informatie kunt u
contact opnemen met Thijs Peeters
tel. 045-5416248.

VAALS-VIJLEN

Wandelen met
natuurvereniging IVN

Zondag 18 maart start om 10.00
uur een panoramawandeling vanaf
de Obelisk. De route, ca 9 km, loopt
in richting 3 landenpunt, Wolfhaag
en Raren naar Holset. Daar is er een
pauze om daarna versterkt weer
huiswaarts te keren. Deelname is als
altijd bij het IVN gratis.
Info: Jo Pelzer 043-3062218.
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In actie voor Ghana
18e Open Eyser Indoor
Kampioenschap Jeu de
Boules

Zondag 18 maart organiseert D’r Huuppe Kloep
alweer het 18e Open Eyser Indoor Kampioenschap
Jeu de Boules in de zaal van Café Sport. Er is een
toernooi voor kinderen tot en met 14 jaar en
een voor jeugd ouder dan 14 en volwassenen.
Aanvang is om 14:00 uur en er kan ook
ingeschreven worden tot 14:00 uur.

prijzen
In het jeugdtoernooi wordt gestreden voor
eremetaal en bij de volwassenen zijn er
geldprijzen te winnen. De derde plek is goed voor
€ 25,00, de tweede voor € 50,00 en de winnaar
ontvangt € 100,00 en een wisselbeker.

inschrijfkosten
Voor het jeugdtoernooi € 2,50 per koppel en
volwassenen betalen € 10,= per koppel.

opbrengst
Die gaat in zijn geheel naar de jeugdverenigingen
van Eys.
D’r Huuppe Kloep nodigt alvast iedereen van
harte uit om op volgende week deel te nemen.
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.)

Hondenpoep

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en
Bocholtz zetten zich tijdens de Vastenactie
in voor een project in de stad Obuasi in het
Afrikaanse land Ghana. Het is een project van de
door Phia Oostenbach uit Simpelveld opgerichte
stichting Afia&You. Daar in Obuasi zouden
2 klaslokalen ingericht moeten worden met
lesmaterialen en ook werktuigen aangeschaft,
zodat de leerlingen kunnen leren daarmee het
land te bewerken.
In het kader van de Vastenactie zijn er deze week
een drietal activiteiten gepland.
- Donderdag 8 maart, is er om 17.30 uur (als u
de Troef al hebt en kunt lezen, want dit bericht
hadden we vorig nummer al moeten hebben
, dus niet) ‘n Ghanese maaltijd in de pastorie
van Ubachsberg. Deelname kost 15 euro, die ter
plekke kan worden voldaan.
- Zaterdag 10 maart wordt er een Pelgrimstocht
gehouden van Simpelveld naar klooster Wittem.
De start is om 9.30 uur aan het parochiezaaltje
bij de kerk. Na afloop krijgen de pelgrims in
Wittem een kopje koffie/thee en een broodje
aangeboden. Tijdens de tocht wordt er van tijd

en het project. Deze dienst wordt opgeluisterd
door het gospelkoor Vocal Group Together uit
Hoensbroek. Na afloop kan er genoten worden
van koffie met gebak, waarvan de opbrengst voor
het Ghana-project is.

Collecteweek
Amnesty International
In Simpelveld en Bocholtz van 11 t/m 17 maart
en wel onder het motto: ‘Geef om vrijheid’
In 2017 gingen in heel Nederland 15 duizend
collectanten langs de deuren. Ze haalden
daarbij €1,4 miljoen op voor het werk van
Amnesty en had in dat jaar de grootste
opbrengst per bus van alle goede doelen
collectes, gemiddeld € 93 per bus.
Draagt U dit werk een warm hart toe en wilt
u een steentje bijdragen? In Simpelveld en
Bocholtz worden nog collectanten gezocht.
Neem daarvoor contact op met tel. 544 54
19. Met twee personen tegelijk collecteren is
gezelliger.
Kijk voor meer informatie over het werk van
Amnesty International op www.amnesty.nl .

tot tijd halt gehouden
voor een bezinnend
moment en informatie
over het project in
Ghana. Vanuit Wittem
kan men met buslijn
47 weer terug naar
Simpelveld. Deelname
is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld.
- Eveneens zaterdag
10 maart staat de
eucharistieviering van
19.00 uur in Bocholtz
in het teken van Ghana

Ik wil toch mijn ongenoegen uiten over de
overlast van Hondenpoep in
Bocholtz en met name in het Kerkeveld. Het
zou fijn zijn als de eigenaren van diversen
honden ook hun poep eens opruimen, ja ook
op de speelvelden waar kinderen spelen,
ja, ook waar ouderen op de looppaden lopen.
Het zijn grote en kleine hopen, ik denk dat
meestal vroeg of in de avonduren de mensen
hun hondenpoep niet ruimen.

U kunt bij ons terecht voor:
Diverse gezichtsbehandelingen:
- basis

geen
Pak dan geen dier als u het niet wilt
opruimen, ik vind het verschrikkelijk hoeveel
poep er ligt, denk toch eens aan de kinderen
!!!

- luxe
- V.I.P.
Huidverbeterende behandelingen:

Ook bij ons verkrijgbaar:

- chemische peelings

oproep
Ik roep bij deze dan ook op dat de gemeente
Simpelveld hun verantwoordelijkheid gaat
nemen, en eindelijk eens de Boa’s laten
controleren, optreden en verbaliseren.
Met vriendelijke groet
T. Grooth1eest
(gegevens bij reaktie bekend).
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- microdermabrasie
- no needle meso-therapie
- fillers dmv hyaluronzuur (Mesogun)
Figuurcorrectie:

Leuk voor jezelf of om iemand
cadeau
te doen!
Voor meer
informatie:
Saskia Liquori
Aan de Weverij 103 A, Vaals

- Cavitatie (hét alternatief voor liposuctie)
043-3065471
Of kijk op Facebook

www.activelifecenter.nl/beauty
beauty@activelifecenter.nl

Wij hebben ook cadeaubonnen, tegen elk gewenst bedrag
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Communiedecoratieshow in onze winkel!

ing vanaf
Bij een bested
ngt u een
75 euro ontva
niebox!
gratis commu strekt)
(zolang de voo

rraad

Enjoy feestballonshop Rijksweg 38 Gulpen 043-4503337 info@enjoyfeestballonshop.nl IJ
COLUMN

Want ja, het is hartstikke irritant om voortdurend
om een uitgestrekte arm met daarin een
smartphone heen te moeten kijken.

Yondr….
De Amerikaanse komiek en acteur Chris Rock is de
eerste geweest die het in Nederland inzette:
Yondr. Ik Yondr, jij Yondrt, wij Yonderen!

Verkiezingen

verbod

In een perfecte wereld zou iedereen Yonderen.
Wat is dt, vraag je.
Welnu, de komiek duldde geen smartphones
tijdens zijn optreden in de Ziggo Dome te
Amsterdam. Rock vindt dat oplichtende telefoons
in het publiek zijn optreden verstoren.

Ik ben er normaliter niet snel voor om iets te
verbieden, maar in het geval van concerten heeft
een smartphoneverbod mijn zegen. Weg met die
mobieltjes! En, beste smartphonefilmer, je zult
merken dat het concert veel leuker is zonder dat
ding in je hand.
Ik hoop dan ook dat het snel net zo normaal is om
bij concerten niet meer te filmen als om niet te
roken. Leve Yondr!
Tot over 14 dagen.

online

/Léon info@8pix.nl

perfecte wereld

Ook wilde hij voorkomen dat er fragmenten van
zijn show zouden gefilmd en online worden gezet.
En gelijk heeft hij. Wat heb je nog aan een grap als
hij al een miljoen keer is bekeken op social media.

hoesje
Bezoekers moesten dus bij binnenkomst hun
mobieltje in een speciaal hoesje stoppen. Yondr
geheten, dat op slot gedaan werd.
Bij het verlaten van de zaal konden bezoekers
door het boven een sensor te houden weer
openen. Als die tijd hadden ze hun telefoon
dus bij zich en het ding kon ook gewoon aan
blijven staan.

zwanger
Was je vrouw hoogzwanger en konden
haar vliezen elk moment breken, dan kon
je mobieltje op de trilstand je gewoon
waarschuwen.
In de hal van de Ziggo Dome kon je
vervolgens gewoon weer bellen.

Dan ook stellen de bestuursleden Wiel
Felder & Sjira van Loo zich herkiesbaar. Jean
Jaminon stelt zich echter niet herkiesbaar, zijn
bestuurslidmaatschap wordt daarmee vacant.
Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich uiterlijk
14 maart melden bij de voorzitter Wiel Felder
voorzitter@noabereviele.nl of 06-23.28.82.10.

Lezing Coen Eggen (bouwhistoricus)
Aansluitend aan de vergadering, om 20.30
uur, begint deze, met als thema vakwerkbouw
rondom Vijlen en met het oog op de geplande
restauratie van het bakkes aan de Vijlenstraat,
over bakhuizen en ovens in het bijzonder.
Deze lezing is ook voor niet-leden toegankelijk.

Schrijven voor het jaarboek

Algemene
ledenvergadering
Vrijdag16 maart in Hotel Restaurant Cuba Libre,
Mamelisserweg 16-18 in Vijlen.
van 19.00 tot 20.15 uur

JA

Daarnaast vraagt de redactie van het jaarboek
leden weer om bij te dragen aan het nieuwe
jaarboek voor 2018. Hebt u een artikel, verhaal
of gedicht over Vijlen? Laat het weten aan
Wiel Felder, Natascha Sijstermans of Hanneke
Schreiber;
één juni is de deadline.

Stem 21 maart 2018

gemeengoed
Hopelijk is Yondr binnenkort
gemeengoed en maakt het een eind aan
de zee van oplichtende schermen bij
concerten.
Veel artiesten hebben namelijk last van
het licht dat de smartphone afgeeft.

drang
het hele concert vanachter de
smartphone te filmen, berichten te
versturen en zelfs te bellen, wordt
door veel artiesten als respectloos
gezien. Om nog maar te zwijgen van
concertbezoekers die zich er mateloos
aan storen dat mensen om hen heen
om de haverklap of soms zelfs het hele
concert hun vermaledijde smartphone in
de lucht houden.
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- Mijn speerpunten voor de komende
4 jaar:
- Veilig wonen in een schone
leefomgeving, met voldoende groen
en een fraaie aankleding.
- Een omgeving die voldoende
mogelijkheden biedt om te
ontmoeten en te verbinden.

www.lokaalvaals.nl

Harrie Drummen
Lijst 3 - Nr 5.

Investeren in mensen, minder in stenen.
Nr. 10 7 maart 2018

KRACHTSPORT
VERENIGING

Helios verliest in Duisburg

Afghaans eten
in Cultuurcentrum De Klimboom

Een door griep en blessure verzwakt Helios heeft zaterdag 24 februari
geen kans gezien om thuisploeg, Vfl Duisburg-Süd, in moeilijkheden
te brengen. Het werd een nederlaag met 394 kilopunten voor de
Dinsdagavond 13 maart om 18.00 uur kunt u weer genieten van een
gastheren tegen 270,2 kilopunten voor de gewichtheffers van
heerlijke maaltijd waarvan de opbrengst bestemd is voor een bijzonder
Simpelveld.
project in Afghanistan. Dit Afghaans eten wordt georganiseerd door een
groep Afghaanse vrijwilligers die in Nederland wonen.
afwezig
De maaltijd bestaat uit soep, verschillende soorten groenten, salades,
rijst, pasta en vlees op inheemse wijze bereid.
Door de afwezigheid van twee vaste krachten, Tim Hollands en Tristan Delang,
Kom een keertje proeven, geniet er van en ongemerkt steunt u
was trainer Ralph Aretz genoodzaakt Gena Lawson te laten debuteren. De
het goede doel. De kosten van dit heerlijke avondeten bedragen € 12,50
Amerikaanse dit deed verdienstelijk; met zes goede beurten behaalde ze 37
Wel graag vooraf reserveren via info@puurweijersenweijers.nl
kilopunten voor Helios. Ook de andere dames presteerden naar behoren. Nina
of via 06-55.95.45.25.
Steinschuld verbeterde haar persoonlijke record bij het stoten en bracht dit
naar 60 kilo. Bente Brauwers evenaarde eveneens bij het stoten haar persoonlijk
record met 78 kilo. Dennis Schings (81 kilo bij het trekken) en Eric Aller (110 kilo
bij het stoten) presteerden naar hun vermogen. Dempsey Thiele en Erwin Rasing
scoorden ook een dikke voldoende en waren daarmee, naast Bente Brauwers, de
grootste puntenverzamelaars voor het team.
S I M P E L V E L D

Kellerduell
De competitie in de Regionalliga komt in zijn eindfase en dat beseffen de
gewichtheffers uit Simpelveld terdege. Ze hebben nog geen punten weten te
halen en op zaterdag 10 maart a.s. komt met KG Nordhessen (Kassel) het team
op bezoek dat samen met Helios gaat uitmaken wie op de onderste plaats gaat
terechtkomen. En nu al is duidelijk dat degene die deze wedstrijd verliest ook aan
het einde van het seizoen laatste zal zijn en daarmee automatisch degradeert.
Met recht spreken de Duitsers van een “Kellerduell”.

spannend
Het wordt dus de belangrijkste wedstrijd voor het Helios-team. En nu al is
duidelijk dat het zeer spannend gaat worden. In zes competitie- ronden scoorden
de Simpelveldenaren meer kilo’s dan hun collega’s uit Kassel. Maar juist in de
onderlinge wedstrijd in Kassel bleek het combinatieteam KG Nordhessen net iets
sterker te zijn. Dus in Simpelveld is iedereen gewaarschuwd.

Afghaans eten druk bezocht.

eerste punten
Het is verder een erezaak voor Helios om in de komende wedstrijd de eerste
punten van het seizoen te halen. Slaagt men daarin dan is het niet onmogelijk dat
er ook punt(en) in de allerlaatste competitiewedstrijd behaald gaan worden.
Belangrijk is wat de vorm zal zijn van de gewichtheffers die aan de halter verschijnen.
Beide teams hebben te kampen met blessures en de naweeën van de griep.

atleten
Het trainersteam rond Ralph Aretz kan beschikken over de volgende atleten: Erwin
Rasing, Tristan Delang, Dempsey Thiele, Tim Hollands, Nina Steinschuld, Gena
Lawson en Erik Aller.
De wedstrijd vindt plaats in café Oud-Zumpelveld en begint om 17.00 uur.

steun
De atleten van Helios vertrouwen erop dat ze die dag verzekerd zullen zijn van de
steun van het thuispubliek. U bent dus van
harte welkom. Er is geen entree, wel kunt u
een vrije gave doen.

BOCHOLTZ:

Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag
van de maand.
Volgende week dinsdag 20 maart
start deze succesvolle maandelijkse
wandeltocht weer, georganiseerd door
de SWOBS. Vertrokken wordt om 13,30
uur vanaf dienstencentrum Op de Boor
aan de Wilhelminastraat, waar deze
ook gezamenlijk afgesloten wordt.
Ger Vliegen heeft de ongeveer 2 uur
durende wandeling rondom Bocholtz
wederom uitgezet en deze gaat onder alle
omstandigheden door. Ger houdt rekening
met het tempo, zodat iedereen op een
aangename manier mee kan wandelen.
Deelname is kosteloos
Pagina 10

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom
gerust
langs!

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

Tijdens de toestelfinales in Panningen heeft
Fabiënne Schmitz van Gymnastiekvereniging
Werk Naar Krachten op 2 toestellen het
Limburgs Kampioenschap behaald: op sprong
en op brug ongelijk. Op vloer behaalde zij een
4e plaats en op balk een 5e plaats.
Een dag eerder werd de meerkamp voor het
Limburgs Kampioenschap gehouden; hier werd
Fabiënne 2e (en dus een zilveren medaille) in de
categorie Pupil 1 N2. Een puike prestatie !!
Tijdens de halve finale in Horn plaatsten zich
voor de finale om het Limburgs Kampioenschap:
Isa Vleugels, Fréderique Schmitz, Eva Bröcheler
en Elisabelle Wich. Anneke Hoek en Mirte
Amkreutz zijn reserve. Tevens werden er 10
toestelfinales behaald !!
Een super prestatie voor alle turnsters, proficiat
aan de turnsters en aan de leiding.
Limburgs kampioen Fabiënne Schmitz.
Limburgs kampioen Fabiënne Schmitz.

Rood Groen LVC’01 voorjaarsactie gestart!
De club biedt ook dit voorjaar weer een unieke voorjaarsactie aan voor iedereen
die de voetbalvereniging een warm hart toe draagt. Op bestelling kunt u een
zak pindarotsjes (pot 500 gram) en/of potgrond (verpakt in zakken Pokon grond
van 40L) bestellen, waarvan de opbrengst grotendeels ten goede komt aan de
voetbalvereniging

WDZ info
Schoolvoetbal
Woensdag 14 maart vindt op het Sportpark Neerhagerbos de
jaarlijkse voorronde plaats van het schoolvoetbal voor leerlingen
van groep 5 tot en met 8. Dit is dé kans voor alle kinderen om
met vriendjes en vriendinnetjes van school een gezellige dag
op de voetbalvelden door te brengen. Jeugd die geen lid is
van de KNVB kan bovendien op een ongedwongen manier
kennismaken met voetbal. Een filmpje van de landelijke finale
2017 vind je op: https://youtu.be/lKfhw5hQcs0 .
De wedstrijden van de twee jongenspoules en de meisjespoule
beginnen om 14.00 uur. De dames van de koffiehoek zorgen
weer voor gebak uit oma’s gebakkraam.

“Kneuf aaf”
Dat komt figuurlijk, maar ook letterlijk geregeld voor, maar
het wordt pas echt vervelend als je geen enkele knoop kunt
vinden om een nieuwe aan te naaien. En dat zou zo maar eens
kunnen. Want knopen zijn in deze tijd bijzonder gewild, ze
kunnen als bingo chips dienen om de bij het kienen afgeroepen
nummers te bedekken. Die chips zijn hard nodig tijdens de drie
kienavonden die gehouden worden om de jeugdkampen voor
pupillen en junioren een financiële steun in de rug te geven.

bestellen.

De zakken potgrond kosten € 5,- per stuk of drie voor € 12,50. De chocolade
pindarotsjes € 5,00 per pot. Het bestelformulier staat op de website of ligt in de
kantine en kan daar ook ingeleverd worden of bij Soe Sue Bloemen (Kerkstraat 27 te
Vaals). Het is echter ook mogelijk om per direct te bestellen via info@roodgroenlvc01.
nl . Dit kan tot en met zaterdag
10 maart a.s. De bestellingen
worden thuis langs gebracht
(naar keuze op 11 of 18
maart) en dienen dan gelijk
afgerekend te worden. U hoeft
dus niet meer te slepen met
deze zakken. Daarnaast komen
Zaterdag 10 maart: 19.00 uur:
op verschillende dagen leden
Jaardienst Hub Ortmans
van de voetbalclub aan de deur
Jaardienst Lei Ploumen
met zakken potgrond. Het is
Tiny Starmans - Knops (collecte)
ook mogelijk om voor meer info
Miep Tychon – Havenith (collecte) op www.roodgroenlvc01.nl te
kijken.
Zondag 11 maart: 9.45 uur:
Zeswekendienst Hub Mommers
Jaardienst ouders Blezer - Urlings
Jan Sleypen (collecte)

zie verder op pagina 12

Haarstudio

Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys

geopend

Maandag 12 maart: 19.00 uur:
GEZINSMIS - Ik geef je te eten
André Kösters
Zaterdag 17 maart: 19.00 uur:
Jaardienst ouders Crutzen
– Heuts , Gest. Jrd. ouders
Schoffelen – Maassen, Gest. Jrd.
ouders Noteborn – Reijnders
Gest. Jrd. Martha Senden
Mia en Frans Schouteten – Mols
(collecte)
Zondag 18 maart: 9.45 uur:
Jaardienst Pierre Claessens
Gest. Jrd. ouders Grooten –
Schrijvers, Gest. Jrd. Hubert en
Maria Vanwersch – Mannens
Maandag 19 maart: 19.00 uur:.
GEZINSMIS - Ik heb alles voor je
over
Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux, Tiny Loomans –
Bodelier (collecte)
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De kienavonden zijn op de dinsdagen 20
maart, 17 april en 15 mei en beginnen om
half acht in het WDZ clubgebouw. En ook
hier ontbreekt oma’s gebakkraam zeker niet
voor een lekker stuk gebak in de pauze.

Paashaas
Ook dit jaar brengt de paashaas weer een
bezoek aan de WDZ jeugd van de O9, O7
en de bambini. Hij komt zaterdag 31 maart
om elf uur, hij heeft dan al een hele mand
vol eieren verstopt. De kinderen verzamelen
om half elf, natuurlijk zijn ook broertjes en
zusjes, mama’s en papa’s, oma’s en opa’s
van harte welkom. Met de paashaas gaan
de kinderen buiten op zoek naar de eieren
en als ze allemaal gevonden zijn, is er
voor iedereen een lunch in het clubhuis en
daarbij zal het traditionele eiertietsjen niet
ontbreken.

Derby
De mannen van het eerste elftal dalen
de berg af naar Lemiers om daar in een
onvervalste derby de degens te kruisen met
de mannen van Rood Groen LVC ’01. Een
derby met een zeer lange geschiedenis,
want vanaf de oprichting van WDZ in 1959
spelen de teams tegen elkaar met slechts
geringe onderbrekingen.
Het tweede elftal speelt een moeilijke
thuiswedstrijd tegen subtopper Sportclub
Jekerdal.

PROGRAMMA
Zaterdag 10 maart:
JO19-1WDZ - ZW’19-SVS
15.00u.
JO17-1WDZ - Bunde 13.00u.
JO15-1GVoerendaal/RKSVB WDZ
15.00u.
JO15-2WDZ - Rood Groen LVC’01
13.00u.
JO13-2G KVC Oranje 1 - WDZ
11.30u.
JO11-1GWDZ - Rood Groen
LVC’01
10.30u.
JO11-2G Chèvremont 1 - WDZ
10.00u.
JO10-1GHeer - WDZ 10.00u.
JO9-1GLaura/Hopel Comb - WDZ
09.30u.
JO9-2GWDZ - Chèvremont
09.30u.
JO7-1Rood Groen LVC’01 - WDZ
09.00u.
Ve SV Nijswiller - WDZ
17.00u.
Zondag 11 maart:
1eRood Groen LVC’01 - WDZ
14.30u.
2e WDZ - Sportclub Jekerdal
11.30u.
3eWDZ - Rood Groen LVC’01 2
10.30u.
4e Sportclub’25 3 - WDZ10.00u.
VR1 RKMVC - WDZ 11.00u.

Droomhuis
gevonden?

Onze hypotheekadviseurs helpen je
graag!

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.
*Meer info op: www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl. Er is géén inloopspreekuur op Paasmaandag 2 april.
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