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op dat het al licht is terwijl de
Unaniem akkoord
meeste mensen nog slapen. Door
de klok te verzetten lijkt de zon
ontwerp kern Bocholtz
later op te komen en weer onder

Zomertijd

(in België ook vaak zomeruur)
is de tijd die gedurende
de zomermaanden wordt
aangehouden door de klok een uur
vooruit te zetten, dit wil zeggen de
klok een uur voor te laten lopen op
de standaardtijd (die in dit verband
ook wel wintertijd genoemd
wordt).

vroeg
In de zomer komt de zon zo vroeg

te gaan. Hierdoor is het’s morgens
langer donker, en blijft het’s avonds
juist langer licht. De periode van
daglicht komt zo beter overeen
met de periode waarin de meeste
mensen wakker zijn. De gedachte
achter zomertijd is dat men zo zou
kunnen bezuinigen op (elektrische)
verlichting. Het energiebesparende
effect van zomertijd is echter
omstreden.

70
Landen ongeveer verzetten twee
keer per jaar de klok. In de Europese
Unie loopt de zomertijd van de
laatste zondag van maart tot de
laatste zondag van oktober.

Donderdag 8 maart is de gemeenteraad van Simpelveld unaniem akkoord
gegaan met het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp voor de kern
Bocholtz. Wethouder Wiel Schleijpen: “Op korte termijn wordt de openbare
ruimte onder handen genomen om de aantrekkelijkheid van het dorpshart
te vergroten. Het wordt een gezellige kern, met de Wilhelminastraat als
hart van het plan, met terrasjes, water en groen. We hopen op die manier
gunstige voorwaarden te creëren voor onze ondernemers.”

ontwerp
Dat is gemaakt door Bureau Verbeek Landschapsarchitectuur i.s.m.
inwoners, ondernemers en andere stakeholders. Met de aanpassingen in de
dorpskern van Bocholtz is volgens de indicatieve kostenraming een bedrag
gemoeid van ruim 3,6 miljoen.

aanpassingen
Dat bedrag is gebaseerd op aanpassingen als water in het straatbeeld, meer
groen, mooie bestrating, verlichting en straatmeubilair, ruimte voor terrasjes
en goede parkeervoorzieningen. Ook zijn er ideeën om het Romeins
verleden zichtbaar te maken.

nog niet af

is het voorlopige
stedenbouwkundige ontwerp.
Wiel Schleijpen: “We werken van grof
naar fijn. In dat dynamische proces
blijven we het plan verder (door)
ontwikkelen samen met burgers
en stakeholders tot een definitief
ontwerp. Dat is voorzien voor eind
van dit jaar.”
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onderdeel
hiervan zijn de plannen voor het
centrum van het Integraal Dorps
Ontwikkelings plan (IDOP). Met dit
langjarig IDOP wil de gemeente
de leefbaarheid in Bocholtz verbeteren door aan de slag te gaan met zaken als behouden en versterken van
basisvoorzieningen, toerisme en burgerparticipatie. Wiel Schleijpen: “Aan het IDOP is met enthousiasme gewerkt
door heel veel mensen. Om dat enthousiasme vast te houden en op korte termijn concreet iets te doen aan de
leefbaarheid, starten we met de aanpak van het dorpshart. Dat geeft de leefbaarheid in het dorp een stevig impuls
en biedt nieuwe kansen voor onze ondernemers.”
Zo zou het bij “Op de Boor” kunnen worden.
Fijne zitbanken met een waterpartij.

downloaden kunt u het voorlopige stedenbouwkundige ontwerp van de website:
www.simpelveld.nl/actueel/projecten_3676/item/ontwikkeling-dorpshartbocholtz_17980.html

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

AGENDA
Woensdag 21 maart:
GEMEENTERAADS en
Sleepwet VERKIEZINGEN
Waar en vanaf hoe laat u kunt stemmen staat op
de ontvangen lijst.

Nuj Lies Vroemen Vaals
gezellig samenzijn na verkiezingsuitslag
in Café Bei d’r Friets (zie ook artikel).

Donderdag 22 maart:
De stemmen zijn geteld en dus.......

Vrijdag 23 maart:
Mijnwaterenergie en historie
in Ned. Mijnmuseum.
Aanvang 19 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 24 maart:
Toneel in De Klimboom
om 20.00 uur in het “Theater aan de Dr.
Ottenstraat 46 Simpelveld (zie ook artikel).

Zondag 25 maart:
Zoeken en figuren maken in de Heebrig
van 14 tot 16.30 uur in de Natuurtuin, Melleschet,
Vijlen (zie ook artikel).
III

De grens over met het IVN
van Bocholtz, Simpelveld en Eys. Een prille
voorjaarswandeling in het naburige Grensgebied.
Vertrek 9 uur markt Simpelveld (zie ook artikel).
III

Darve vier uuch noen
al sjun Pòasjdaag
wunsje, weil da jénge
Troef kunt en..... jót
Wèar (da hant vier ‘t
ooch nitwoar !!!!)

Voor Mergel- & Heuvelland

“Floralia” Paas-Lentemarkt
van Bloemenvereniging “Floralia” in Zaal Suisse,
Maastrichterlaan 63 Vaals van 11.00 tot 16.00 uur
(zie ook artikel).
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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.

Oprichting Hoogstambrigade

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

Uitlegbijeenkomst van 19.30 tot 22.00 uur.
Gemeenschapshuis “A ge Wienhoes”, Oude
Heirbaan 7a Partij-Wittem (zie ook artikel).

Email: info@weekbladtroef.nl

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

Op stap met de Paashaas
bij ZLSM Simpelveld

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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Dinsdag 27 maart:
Eiertietsje en meer bij Soos Lemiers
Aanvang na H.Mis van 14.00 uur (zie ook artikel).
III

Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz

Vrijdag 30 maart:
Barbara in Mijnmuseum Heerlen.
Aanvang 19 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 31 maart: Paaszaterdag
(zie ook artikel).
III

Gooi spullen niet weg, laat ze repareren
Repair Café in Op de Boor Bocholtz van 10 tot 13
uur (zie ook artikel).

Zondag 2 April: Pasen
Op stap met de Paashaas
bij ZLSM Simpelveld
(zie ook artikel).

Telefonisch bereikbaar via: 045-544 35 67
of mail info@weekbladtroef.nl
Openingstijden op afspraak
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
Nr. 12
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Column

En wie gaan we
kiezen?
Valt er afgelopen week een kieslijst hiero op de
deurmat. Dus met andere woorden even een
keuze maken waar je hartje ligt en waarvan je
denkt welke persoon een eventuele verandering
teweeg kan brengen in “onze” gemeenschap.
Voor mij is dat natuurlijk behoorlijk lastig,
gezien als Heemskerker, “mijn” lijst meer dan
20 partijen bevat en wellicht ook namen erop
staan die ik persoonlijk ken en een warm hart
toe draag.
Maar hier in Bocholtz en de omgeving is het
gelukkig een stuk makkelijker. Gewoon maar 6
partijen gevuld met een hele hoop kandidaten.

geen idee
Zelf heb ik totaal geen idee hoe en wat en lees
natuurlijk wel de standpunten in Troef maar dat
wil nog steeds niet zeggen dat ik deze meneer
of mevrouw ook ken.
Veel spannender vind ik toch het referendum
wat er meteen bij zit. Vooral vanwege het feit
dat er straks weer een referendum komt om het
huidige referendum af te schaffen. Nogal lastig.
Recent hadden wij natuurlijk het Geenstijl.
nl referendum war verder totaal niets is mee
gedaan en nu weer eentje inzake de privacy
wetgeving waarvan ik zelf denk dat deze
uiteindelijk niets teweeg gaat brengen.
Al met al, weer veel geld naar de knoppen
dat toch elders beter hadden kunnen worden
besteed. In mijn geval bijvoorbeeld aan
verpleeghuizen, onderwijs en dat soort zaken.
Politiek gezien ben ik best wel alert op
zulke dingen en volg ook dagelijks alle
berichtgevingen om bij de tijd te blijven.
Maar uiteindelijk sta je elke ochtend weer
gezond op, doet je ding met de kinderen, gaat
boodschappen doen, zorgt ervoor dat het huisje
weer netjes aan de kant is en voordat je het weet
is het weer bijna slaapmodes om weer na een
nieuwe dag toe te werken.

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 3 april 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 5 april vanaf 18 uur gebundeld langs
de kant van de weg plaatsen.

Pagina 3

bloedhekel
Het zou echt hypocriet zijn als ik mijzelf politiek
gezien kandidaat zou stellen voor wat dan ook
gezien ik een bloedhekel heb aan vergaderen. Ik
ben meer van de korte lijntjes en mijn ervaring
heeft mij hierin geleert dan dit de snelste
oplossing is. Ja… Nee…. Amen!

voorbeeld
als volgt: Toen ik nog werkzaam was bij Rockwool
te Roermond was er elke maand wel een soort
werkoverleg waar mijn team bij elkaar om te
bespreken hoe dingen beter konden gaan op de
werkvloer. Het gebeurde weleens dat ik dan vrij
was als die vergaderingen plaats vonden, terwijl ik
toch de notulist was. Daags later kreeg ik van mijn
baas de kernpunten te horen en ik maakte er een
verslag van terwijl ik er totaal niet bij was. Vreemd
toch….. Maar altijd was het leuke hiervan dat na
ruim tien jaar vergaderen nog steeds pijnpunten
boven water kwamen. Elke maand alweer, waar
totaal geen oplossing voor was. Dus mijn woord
hypocriet is dan ook terecht
op zijn plaats.

Mijn mening
U mag morgen naast de Gemeenteraad ook
uw mening geven of u de geheime diensten
en anderen nog meer inzage geeft in uw
persoonlijke gegevens ook wel de Sleepwet
geheten.
Dat woord komt van het vissen. Dat is dat men
buiten de bedoelde vis ook nog veel andere
dingen in het visnet krijgt, wat eigenlijk niet de
bedoeling is.
Welnu ik persoonlijk ben bang dat die nieuwe wet
misbruik uitlokt.
Nu weet u wat ik hierover ga stemmen.
Leo Franzen

Ik ben al vaak genoeg naar
een stembureau geweest
en heb mijn persoonlijke
keuze op een persoon
of partij gemaakt. Niets
heeft gewerkt hierin,
terwijl ik weet dat als je
niet gaat, dat je stem naar
een voorkeurspartij gaat.
Dat wilde ik ook alweer
niet. Gelukkig was het
stembureau bij mij aan de
overkant in Heemskerk dus
hoe makkelijk kon het zijn.
Ik denk dat ik wel
persoonlijk mijn keuze heb
gemaakt voor morgen. En
dat is gewoon een lekker
bakkie en een broodje
rosbief erbij en eens kijken
wat er allemaal kan of
mag gaan gebeuren in
onze gemeenschap. Maar
nogmaals, het is allemaal
persoonlijk.
Dus laten we zeggen dat de
beste mag winnen en dat
we de komende vier jaar
allemaal een stuk blijer en
vrolijker worden.
Maar dat lezen we weer in
de volgende Troef!
Tot over 14 dagen.
/Léon info@8pix.nl
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Ingezonden 1
(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.)

Inspraak burgers verplicht

De Tweede Kamer heeft gemeenten verplicht om haar burgers eerst te raadplegen voordat zij nieuw
beleid op het gebied van ‘maatschappelijke ondersteuning’, ‘werk en inkomen’ (o.a. bijstand) en ‘jeugd’
gaat vaststellen. De manier waarop de gemeente haar burgers raadpleegt mag de gemeente zelf
bepalen. Simpelveld heeft er voor gekozen om dat via een adviesraad te laten doen. Sinds eind vorig
jaar hebben B&W echter bepaalt om (tijdelijk?) geen gebruik meer te maken van een adviesraad om
haar burgers te raadplegen. Ze vinden namelijk dat de acht personen, die hadden toegezegd een
bijdrage aan de adviesraad in oprichting te leveren, onvoldoende stevige structuur biedt op het gebied
van de burgerinspraak.

niet doorgegeven
Dat had zij aan de gemeenteraad door moeten geven. Dat is niet gebeurd. Het gevolg is dat de
gemeente bij het vaststellen van nieuw beleid op dit moment niet aan haar wettelijke verplichting kan
voldoen. Dat is niet mijn mening, maar het standpunt van de landelijke koepel van adviesraden.
Raadsvoorstel ‘beschermd wonen en opvang verwarde personen in Parkstad’
De Parkstad gemeenten hebben hierover in gezamenlijkheid nieuw beleid opgesteld. Beleid waarbij
iedere gemeente afzonderlijk haar bewoners moet raadplegen. Zoals hierboven aangegeven moet dat
in Simpelveld via een adviesraad. Die is er niet.

Gedurende koude avonden heeft Hanzon vocaal
niet stil gestaan. Ze hebben hard gerepeteerd
voor de eerstvolgende uitvoering op tweede
Paasdag, 2 april in de kerk H. Agatha in Eys.
De tekstgroep heeft weer mooie, diepgaande
teksten voorbereid, die tijdens de mis
worden voorgelezen. Dit jaar is het thema

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE .
Hanzon vocaal verheugd zich om met u samen
de heilige mis op de tweede Paasdag te mogen
vieren. U bent van harte welkom !

KORTVERMELD

EYS: nieuwe leden gevraagd

SAMEN1 heeft in de gemeenteraad aangegeven dat door het ontbreken van een adviesraad de
burgerinspraak niet op de voorgeschreven manier heeft plaatsgevonden.
De burgemeester geeft als reactie dat SAMEN1 opeens van de regeltjes is.

past niet
Een opmerking die mijn inziens niet past bij een burgermeester. Een van de belangrijkste taken van een
gemeenteraad is namelijk nagaan of bij het opstellen van raadsvoorstellen de wettelijke voorschriften
op de juiste manier zijn vertaald. Als B&W dit uitgangspunt niet eerbiedigt, dan kan de gemeenteraad
haar werk niet naar behoren uitvoeren. Bijvoorbeeld vaststellen of de mening van de inwoners op
correcte wijze is verkregen en hoe die in het raadsvoorstel is verwerkt.

nu 2 voldoende
B&W hebben aangegeven dat twee voormalige leden van de adviesraad hebben meegedacht en
meebeslist met het nieuwe beleid en dat daardoor is voldaan aan de wet. Volgens de landelijke koepel
van adviesraden is dat echter niet het geval. SAMEN1 heeft dat ook aan B&W doorgegeven. B&W bleef
echter bij haar standpunt en legde het voorstel voor aan de gemeenteraad.

Bij dameskoor Octavia in Eys is nog plaats voor
nieuwe leden.
Zing je ook graag, kom dan eens vrijblijvend
luisteren en/of meedoen
tijdens een repetitie.
Ook als je niet in Eys woont ben je van harte
welkom!
De repetitie is op dinsdagavond
van 19.30 uur tot 21.15 uur in het patronaat aan
de Wezelderweg in Eys.

Voor info kunt u bellen met 045- 5419530.

ingestemd

De fracties van Lokaal actief (Wij zijn er voor u), PvdA (Vitaal & Duurzaam),
Leefbaar Simpelveld (ervaren, stabiel en betrouwbaar); Burgerbelangen
(vertrouwd, sociaal en lokaal) stemden zondermeer met het raadsvoorstel in.

tegen
Het CDA en SAMEN1 stemden tegen. Overigens vind ik het onbegrijpelijk
dat B&W recentelijk hebben vastgesteld dat acht personen onvoldoende
is om burgerinspraak te organiseren, maar twee personen nu ineens
voldoende is.

uitzichtpunt Hulsveld
Dit is niet de enige keer dat dit College inspraak heeft georganiseerd
waarvan ik van mening ben dat die op zijn zachtst gezegd de
schoonheidsprijs niet verdient. Een voorbeeld. De inspraak t.b.v. de
mogelijke aanpassingen van het ‘Uitzichtpunt Huls(veld)’. Dit uitzichtpunt
maakt onderdeel uit van plannen van de gemeente ter bevordering van het
toerisme. In twee bijeenkomsten is de huidige situatie bekeken en mochten
de direct omwonenden aangeven welke wensen zij hadden voor de locatie.
De wensen liepen nogal uiteen.

genegeerd

Na die bijeenkomsten kregen de deelnemers een brief van B&W. In die
brief is iedereen bedankt voor de geleverde bijdragen, maar dat verder zal
worden overlegd met een aantal door B&W zelf geselecteerde deelnemers.
Een nogal abrupte wending aan een participatietraject dat eigenlijk nog
moet beginnen.

Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeente heeft aangegeven dat zij luistert naar haar achterban en
daarom nota´s zijn aangepast waardoor er brede steun ontstond in de
gemeenteraad. Op grond van het voorgaande ben ik echter van mening
dat de kloof tussen burgers en de gemeente (waaronder Simpelveld) toch
groter is dan gedacht. Volgens universitair docent risicomanagement Eelco
de Groot, bespaart goede burgerparticipatie Nederland miljoenen aan
belastinggeld. Des te meer een reden om daarover na te denken in het
stemhokje. Dat kan nu. Laat uw stem niet verloren gaan.
Ga stemmen. Er valt echt wat te kiezen.

Jan Zwanenburg
Voorzitter van de door B&W opgeheven adviesraad i.o.
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Chames Nouri
Aandacht voor betere
afstemming van beleid op
de burger.
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Toneel in De Klimboom
Zaterdag 24 maart om 20.00 uur in het “Theater “
aan de Dr. Ottenstraat 46 in Simpelveld.

inhoud
Dit stuk gaat over het leven van de Joodse scheikundige Fritz Haber, die
kunstmest, gifgas en Zyklon-B uitvond. Welke vragen had hij en hoe stond
hij in het leven? Hoe verantwoordde hij zijn uitvinding en zijn daden?

gespeeld
wordt het door “Theatergroep Toneel Overdag” uit Groningen. Het stuk
is geschreven door de Limburgse scheikundige Chrétien Schouteten,
uit Hoensbroek. De kunstmest wordt gemaakt door de synthese van
ammoniak (NH3) met stikstof (N2) en water (H2O). Dit is het begin geweest
van de Stikstofbindingsbedrijf (SBB) in Geleen, het begin van wat nu
DSM is. Op 22 april in 1915 werd voor het eerst in de geschiedenis op
grote schaal gifgas als aanvalswapen bij Ieper in Vlaanderen gebruikt.
De drijvende kracht achter de uitvinding van dit gifgas was dus de DuitsJoodse chemicus Fritz Haber (1868–1934), die in 1920 de Nobelprijs voor
scheikunde ontving, vanwege de door hem in 1909 ontwikkelde synthese
van ammoniak met behulp van stikstof uit de lucht. Deze vinding maakte
de grootschalige productie van kunstmest mogelijk.

Wat was hij voor een man? Hoe reageerde zijn gezin op zijn controversiële uitvindingen?

Zoeken en figuren maken in de
Heebrig

IVN Paas / voorjaarsjeugdactiviteit voor kinderen
met ouders of grootouders.
Zondag 25 maart van 14 tot 16.30 uur in de Natuurtuin Melleschet, Vijlen.

De spelers (sters) die het stuk op de planken brengen.

Spelers
zijn Roely van Asselt, Ellen van de Graaf, Dick Hovius, Ton Koster, Jan
Roelofs, Marjan Zwiers. Techniek: Jaap de Vries
De regie heeft: Peter van Kruining
Kaartjes á € 7,50 zijn te reserveren via info@puurweijersenweijers.nl
of via 06-55.95.45.25.
afmetingen en vormen en daarvan kunnen de gekste figuren door de stenen
op en aan elkaar vast te lijmen en ze kleurrijk te beschilderen.
Ook mag ieder kind een ‘plukpop’ maken waar vogels hun nestmaterialen uit
kunnen pikken/plukken.
Van de Paashaas vindt men dan al zoekende sporen
Bij hóndenweer wijkt men uit naar een binnenlocatie.

De kosten?
Wie doet er mee? Wat wordt er gedaan?
Gezocht mag worden naar miljoenen jaren oude grindstenen, in allerlei

Per kind € 1,-. jeugdleden gratis. Betaling ter plekke. Bij de IVN afdeling
Vijlen-Vaals is men jeugdlid voor € 3,- per jaar. Vanaf 18 jaar lid voor € 15,per jaar.

Zelf meebrengen?
Voor het maken van een plukpop heb je 6 verpakkingsnetjes nodig van
bijvoorbeeld sinaasappels, mandarijnen enz. Breng ook wat vulmateriaal
mee zoals hooi, gedroogd mos, hondenhaar, donsveertjes, restjes wol.

Aanmelding
verplicht? Ja, vóór
22 maart 2018,
o.v.v. van naam en
geboortedatum,
adres én
telefoonnummer
zodat ieder tijdig
op de hoogte kkan
worden gesteld
over bijv, het
uitwijken naar en
binnnenlocatie.
Inlichtingen /
aanmeldingen
via de mail bij
ivnvijlenvaals@
gmail.com of bij
alexandraseezink@
gmail.com .
Voorbeeld van een
werkstuk, zoals dat
gemaakt zou kunnen
worden.
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IVN De grens over (logo)
A.s. zondag 25 maart organiseert het IVN van Bocholtz,
Simpelveld en Eys een prille voorjaarswandeling
in het naburige Grensgebied.
Vanaf de dorpskern van Orsbach wandelen we door kleine stukjes
nog authentiek landschap. Naast de schitterende uitzichten over
het Selzerbeekdal kunnen we ook genieten van verschillende
landschapselementen zoals: holle wegen, graften, hagen, heggen, bosjes,
boomgaarden, beemden en poelen.
Ook de cultuurgeschiedenis van Orsbach en omgeving is bijzonder
boeiend. Er is nog veel bewaard gebleven. Het oude wegpatroon,
oude dorpskern, boerderijen, wegkruisen, grensstenen enz.

Vertrek

de onzichtbare deeltjes? Loopt de ketting steeds van uw fiets?
Of is er iets anders kapot?
De mensen van het Repair café zitten de laatste zaterdag van maart 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 men een hoop geld kan besparen: er hoeft géén nieuwe aanschaf
gedaan te worden.
Een gave voor de reparatie, en daarmee aan het Repair Café word
ontzettend gewaardeerd, het staat u echter vrij.

welkom
De Repair Café-vlag wijst de weg naar de Wilhelminastraat 19 in Bocholtz,
waar ieder in Dienstencentrum Op de Boor van harte welkom is met koffie
en thee.
Ze zijn er van 10 tot 13 uur.

om 9 uur vanaf de Markt in Simpelveld naar Orsbach.
Carpoolen is mogelijk.
Parkeren bij de dorpsschool Lemierser Berg 14. Start om 9.20 u. bij de
St.Peterkerk te Orsbach. De lengte van de hele wandeling is ongeveer 14
km, maar U kunt ook alleen tot de middagpauze meelopen.
Pauzeplaats: Gaststätte “Zum Dorfkrug”, Lemierser Berg 40.
Iedereen mag aan deze wandelactiviteit deelnemen.
Deelname en het (mee)reizen is geheel voor eigen risico !
Zorg zelf voor wat proviand en uiteraard stevige wandelschoenen.
Er zijn nogal wat hellingen en modderige paadjes.
Eventueel stok meenemen.
Inlichtingen bij Landschapsgids Henk Ghijsen 045-5440575.

Gooi spullen niet weg,
laat ze repareren

Zaterdag 31 maart wordt er weer nieuw leven geblazen bij defecte spullen.
In het Repair Café in Op de Boor Bocholtz kunnen er weer heel spullen gered
worden. Gooi oude spullen dus niet
zomaar weg, de kans is erg groot
dat er nog iets aan het defect te
doen is.

Aan‘t werk in‘t Repaircafé dat zaterdag 31 maart weer in Bocholtz is.

en....
Bromt de pc? Zit er een scheur in
die favoriete blouse? Is de linker
speaker van de stereo stuk?
Zuigt de stofzuiger alleen nog maar
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Ruilwinkel Vaals
(Kerkstraat 46)
geopend
De wethouders Jean-Paul Kompier en
Paul de Graauw openden afgelopen
zaterdag de winkel officieel.
Waarom een Ruilwinkel in Vaals?
In Nederland wordt veel weggegooid,
ook spullen die nog prima te
gebruiken zijn. In een Ruilwinkel kan
iedereen zijn goede gebruikte spullen
inleveren, zodat een ander deze weer
kan gebruiken. Zo krijgen spullen weer
een tweede leven via de Ruilwinkel.
Dat is goed voor het milieu én de
portemonnee!!
De Ruilwinkel is een initiatief vanuit
de deelnemers aan het 3-jarig
project Kansen voor alle kinderen.
Binnen dit project werken gezinnen
die met weinig inkomen moeten
rondkomen, samen met de gemeente
Vaals, Universiteit Maastricht, GGD
Zuid Limburg aan verschillende
mogelijkheden, die hun situatie
verbeteren. Een Ruilwinkel past prima
binnen het thema “Elkaar ontmoeten
en van daaruit Elkaar helpen”. De huur
van het pand wordt tot en met 31
december 2019 betaald vanuit het
project. De gemeente Vaals draagt
daarnaast een financieel steentje bij
aan het achterstallig onderhoud, dat
door professionals uitgevoerd moet
worden. Het andere werk dat nodig
is voordat de feestelijke opening
plaatsvindt, wordt zoveel mogelijk
door vrijwilligers gedaan.

Wat is een Ruilwinkel?
Dat is een winkel waar het niet gaat
om betalen, maar om ruilen en (ver)
delen. Men maakt gebruik van een
puntensysteem. Leden kunnen punten
verdienen door spullen in te brengen
zoals bv. kleding, servies, speelgoed,
gereedschap, meubels. De verdiende
punten kunnen weer uitgegeven
worden aan de spullen die er zijn.

diensten

Nuj Lies Vroemen
nodigt je uit!
Op de avond van de verkiezingen, morgen woensdag 21
maart a.s., sluit Nuj Lies Vroemen haar verkiezingscampagne
af met een gezellig samenzijn. Na het bekend worden van
de verkiezingsuitslag in de Kopermolen, vind je ons in Café
Bei d’r Friets, Maastrichterlaan 132 in Vaals. We vinden het
leuk als je komt en nodigen je van harte uit!

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, Leo Delnoije.
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Ook kunnen leden punten verdienen
door diensten in te brengen, zaken
waar zij goed in zijn en waar een
ander graag gebruik van maakt. Denk
bv. aan klein tuinonderhoud, taarten
bakken, belastingpapieren invullen,
kleine klusjes doen in huis, autoritjes
naar arts of ziekenhuis, haren knippen
of de hond uitlaten. Zo kan iedereen
met gesloten beurzen gebruikmaken
van de Ruilwinkel! Iedereen vanaf 16
jaar kan zich gratis aanmelden als
deelnemer. Bij inschrijving ontvangt
men direct 15 punten en kan men al
gaan snuffelen tussen de spulletjes op
zoek naar wat moois.
Meer informatie: Marjolein
Wassenberg, via
m.wassenberg@vaals.nl of

via 043 - 306 85 54
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Ingezonden 2
(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 2
Als reactie/aanvulling op het ingezonden stuk
van T.Grootheest
Ik schaam me kapot! Sinds september j.l. zijn wij
de trotse eigenaars van een geweldig mooi en
lief hondje. Voor mij een nieuwe ervaring, maar
ik zou nu al niet meer anders willen en kunnen.
Wij gaan zo’n 4x p/d op pad met onze trots,
lange wandelingen en kortere stukjes en
vol ergernis valt me steeds meer op dat er
overal stront ligt! Het dieptepunt is toch wel
het pad langs het spoor vanaf de Groeneweg
richting Scholtissenhof. Ik heb de kinderen
vandaag laten tellen en zij zijn halverwege
maar opgehouden omdat we al 20 min. nodig
hadden. Ja, het voetpad is veelal vrij, ja er
is een grasborder. Maar denk eens aan de
mensen die de tuin aan dit pad hebben en de
mogelijke stank in de zomer! Andere stinkende
voorbeelden zijn de borders rondom de school,
sporthal, bieb en bso. Daar lopen elke dag
honderden kinderen die dan elke stap die ze
op het gras uitwijken zo in een welriekend
achterblijfsel van uw geliefde huisdier kunnen
stappen! Ook onderaan in de Vlengendaal.....
grasperkjes voor de huizen die bezaaid liggen
met stront, laatst zelfs voor de oprit van iemand!
Als ik zelfs als onervaren hondenbezitter mijn
pup kan leren op het gras te schijten daan hoop
ik dat mijn mede hondenbezitters al helemaal
geen kinderen hebben, want schijten die dan
ook overal waar het hen uitkomt????
Het ergste van dit alles is ook nog dat het niet
minder wordt.....nee het wordt alleen maar erger.
Moeten we dan echt de boa’s in de gemeente
hiervoor gaan inzetten?? En begin aub niet over
hondenbelasting; de gemeente plaatst genoeg
prulle- en strontbakken overal en die worden
altijd op tijd geleegd! Ze voorzien u zelfs op
sommige plekken van poepzakjes. Die dingen
kosten minder dan de energie en de kosten
vh water die benodigd zijn om elke keer je
schoenzolen schoon en reukvrij te schrobben!
En het gebeurt me meerdere keren per week,
vooral in het donker en zelfs met zaklantaarn.......
ik stap vol in een hoop die daar nog ligt door
andermans nalatigheid.
Ik kan na een half jaar zeggen dat ik al vele
andere hondenbezitters in Bocholtz ben
tegengekomen op mijn rondjes. Bij de meesten
is er een vriendelijke goedendag, bij velen een
kort praatje en hondjes die aan elkaar snuffelen
en maar voor een enkeling is dat allemaal niet
nodig....ook prima! Ik vraag me helaas nu bij
elke persoon af of hij/zij een van die figuren is.
Zie ik een zakje? Zal ik mensen maar gewoon
daarna vragen? Belachelijk toch? Wij hebben
toch allemaal een prachtig dier en daar horen
toch bepaalde plichten, waarden en normen bij?
Of bent u gewoon een beetje lui, heeft u last van
smetvrees of een zwakke rug om elke keer te
bukken? Dan heb ik 1 tip voor u: LAAT UW HOND
UIT IN UW EIGEN ACHTER- OF VOORTUIN! Ben
benieuwd hoe het er daar over een paar weken
uitziet en laat staan ruikt in de zomer!

Nieuwe snoeigroep hoogstamfruitbomen
Drielandenpark
Samen snoeien is
plezierig, leerzaam
en veilig. In het
Drielandenpark
(gemeenten GulpenWittem, Vaals, Voerendaal,
Simpelveld en Valkenburg)
wordt een nieuwe
Snoeigroep Fruitbomen
opgericht. Een groep van
boomgaardeigenaren
(vaak aangevuld met
vrijwilligers) die samen
elkaars fruitbomen
snoeien.

onder begeleiding
gebeurt dit snoeiwerk
en met professioneel
gereedschap van de
Snoeiwerk in het Drielandenpark.
stichting IKL. Boomgaard eigenaren en vrijwilligers die hierover meer willen weten zijn van harte
welkom op een bijeenkomst, die wordt georganiseerd op dinsdagavond 27 maart van 19.30 tot 22.00
uur. Gemeenschapshuis “A ge Wienhoes”, Oude Heirbaan 7a Partij-Wittem. Hier wordt uitleg gegeven
over de nieuw op te richten hoogstambrigade.
Deze avond worden ook de kneepjes van het vak snoeien uit de doeken gedaan. Aansluitend vindt op
zaterdagochtend 31 maart van 9.30 tot 12.00 uur de praktijk van het snoeien in fruitbomen plaats in
de Hoogstamboomgaard naast Oude Heirbaan 6 Partij-Wittem.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via ikl@ikl-limburg.nl o.v.v. ‘’snoeigroep Drielandenpark’’.

“Classic meets Musical”

Na het succes van afgelopen jaar (‘Classic meets Rock ’n Roll’) kunt u weer meedoen aan het nieuwe
project van Zangkoor St. Joseph uit Bocholtz dat zondag 21 oktober plaatsvindt in Harmoniezaal
Bocholtz.

meezingen
Zangkoor St. Joseph nodigt je dus uit om mee te komen zingen! Daartoe stelt het koor je in
de gelegenheid in het zaaltje van Café de Auw Leemkoel, Dr. Nolensstraat 12 in Bocholtz op
woensdagavond vanaf 19.30 uur (vanaf wo. 5 september). men hoeft perse geen noten te kunnen lezen
want het belangrijkste is dat er plezier is in zingen, want dat verbindt en je (u) maakt er vrienden mee !

aanmelden
Aarzel niet en meld je nu al aan via

045-5445313 of via email
anitavdpoel@hotmail.com ,
of bij een van de bestuursleden die je kunt
vinden op de website van het koor:
www.zangkoorsintjoseph.nl .
Wij houden je (u) natuurlijk op de hoogte van
de repetities en andere mededelingen die
voor jou (u) van belang zijn.
Wie kent ze niet, de melodieën van
wereldbekende musicals als Cats, Les
Misérables, Evita, the Phantom of the Opera,
Aïda, the Lion King, My Fair Lady, Anatevka.
Mary Poppins, Jesus Christ Superstar, the
Sound of Music en Soldaat van Oranje,
zomaar een greep uit de bekendste
producties die vanaf het eind van de 19e
eeuw op de planken zijn gebracht.

arrangement
Dirigent Anton Kropivšek arrangeerde enkele
bijzondere stukken uit bovengenoemd
musicals, die op 21 oktober a.s. gezamenlijk
worden uitgevoerd. De Jeugdharmonie van
Bocholtz geeft ook ook acte de présence,
evenals gast-koor Hanzon Vocaal uit Eys, een
jeugdkoor en enkele solisten.

MELD JE AAN…………

Lars Brouwers, Bocholtz
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Fotoboek
Kwartsietgroeve
Cottessen

Ingezonden 3
(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.)

Fatsoenlijk Campagne
voeren of modder
gooien?
Morgen woensdag staan we, met hopelijk
zoveel mogelijk inwoners, weer voor de
stembus. Daar maken we de keuze voor de
aansturing in onze gemeente voor de komende
4 jaar. Over de manier waarop er campagne
gevoerd is, moet mij toch iets van het hart.

modder
Alle groeperingen hebben hetzelfde doel voor
ogen en dat is; zich inzetten om de gemeente
nog beter te maken voor alle inwoners. Ieder op
zijn eigen manier natuurlijk.
Maar de afgelopen weken zie en hoor ik dat er
steeds meer met modder gegooid wordt op
sociale media, in ingezonden stukken, in de
weekbladen en via mond-op-mondreclame en
dat lijkt mij toch niet de bedoeling.

negatief
Zo worden er hele fracties, maar ook
kandidaten persoonlijk in een negatief daglicht
gesteld en dat alleen maar om zelf beter uit
de bus te komen. Het lijken wel Amerikaanse
toesstanden. Dit is doodzonde en doet afbreuk
aan de hele verkiezingscampagne.

sterk en sociaal
Als inwoners willen we toch allemaal een sterke
en sociale gemeente voor iedereen, dus laat
ons elkaar dan ook op een menselijke manier
benaderen en behandelen, maar geef ieder
ander ook de ruimte dit te doen, door hem/haar
in zijn eigen waarde te laten.

De omgangsvormen die nu gebezigd
worden hebben ook impact voor de
relaties na de verkiezingen.
Dus mijn verzoek aan alle partijen is om
deze verkiezingscampagne zo positief als
mogelijk af te sluiten en ons te focussen op het
gezamenlijke doel, namelijk er voor zorgdragen
dat er zoveel mogelijk inwoners van onze
mooie gemeente morgen, woensdag 21 maart,
hun stem gaan uitbrengen!

Deborah Honings

“Eier-tietsje”.
Traditioneel organiseert de Soos, uit Lemiers,
op de dinsdag vóór Pasen, 27 maart a.s., een
feest waar iedereen welkom op is organiseren.
Begonnen wordt om 14.00 uur met een
plechtige H.Mis, opgeluisterd wordt door leden
van Mannenkoor CCK’74. De eucharistieviering,
opgedragen door pastoor-deken van Galen, is
ter intentie van de overleden leden van de Soos.
Na afloop is er een gezellig samenzijn met “eiertietsje” in het BMA-gebouw aan de Schoolstraat.
U bent van harte welkom.
Paaseieren om mee te “tietsje”, koffie en gebak
zijn volop aanwezig. Er wachten prachtige
prijzen op u als u “oonjeblutsjt” uit de strijd komt
en een deskundige jury u als winnaar uitroept.
U hoeft dus zelf geen eieren mee te brengen,
alles is voorgekookt!

Op het zuidelijkste puntje van het Geuldal bij
Epen ligt een kleine groeve. Vlak onder de huizen
van het gehucht Cottessen. Ooit werd er gezocht
naar zink, lood en zilver. Er werden bouwstenen
gedolven en later kwartsiet voor industriële
doeleinden. Rond 1941 is de groeve verlaten en
langzaam maar zeker heeft de natuur de overhand
genomen in de steenwoestenij die door de mens
is achtergelaten.

kleurenpalet
De unieke samenstelling van de
carboongesteenten, in combinatie met de
plantengroei en het afstromende water heeft de
groeve een betoverend kleurenpalet gegeven.
Door de krachten van weer en wind is het
gesteente gescheurd en verbrokkeld waardoor
fraaie structuren ontstaan zijn. De bijzondere
combinatie van structuur en kleur maakt de
groeve tot een kunstwerk.

“Floralia”
Paas-Lentemarkt

Op Palmzondag 25 maart houdt
Bloemenvereniging “Floralia” haar jaarlijkse PaasLentemarkt in Zaal Suisse, Maastrichterlaan 63
Vaals van 11.00 tot 16.00 uur.
In de voorbije weken hebben de leden kosten
noch moeite gespaard om met hun creatieve
handen weer diverse variaties van bloemstukken
en lente-en paasdecoraties in diverse soorten
en maten te maken. Er zijn creaties met
kunstbloemen en andere materialen alsook
verse bloemen maar ook met vaste plantjes
verkrijgbaar. Voor elk wat wils, zowel decoraties
om liggend of staand of hangend te gebruiken,
welke uw woonomgeving opfleuren en verfraaien.
Laat u verrassen door de artistieke hoogstandjes
en ideeën van onze “floristen”.
Kom genieten van de gezellige ambiance en
de grote verscheidenheid aan artikelen welke
door de “Floralia” worden tentoongesteld en
tegen redelijke prijzen voor verkoop worden
aangeboden. (vergeet niet uw eigen draagtasje/
zakje mee te nemen)
Om een idee te krijgen van ons aanbod: kijk op
Facebookpagina “ Bloemenvereniging Floralia”
Tevens staat op de fleurige markt de koffie met
vlaai voor u gereed.

schoonheid
Tussen 1975 en 2015 is fotograaf Leo Tillmanns
zeer regelmatig in de groeve geweest om de
schoonheid van het patina van de stenen vast te
leggen. Vooral op dagen met felle zonneschijn na
regenbuien als de kleur van de rotsen briljant is.
In de winter en het voorjaar als de begroeiing nog
geen schaduwen werpt over de grillige wanden
toont de groeve zijn mooiste kant.

fotoserie
In dit boek van 64 pagina’s vindt U een fotoserie
van de groeve, aangevuld met teksten over
de geschiedenis van de ontginning en de
samenstelling van het gesteente. De inhoudelijke
details zijn ontleend aan de documenten van de
voormalige Rijksgeologische Dienst.
Karl Habets uit Vaals en Jan Nillessen uit Eys
hebben de inhoud van commentaar voorzien en
Karl heeft ook nog aanvullend archiefmateriaal
ter beschikking gesteld.

bestellen
Het boek op liggend A4 formaat met ringband
kost 19,95. U kunt het boek bestellen door een
mail te sturen naar Holsetboek@outlook.com .

Haarstudio

geopend
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Activiteiten in het Ned. Mijnmuseum
Mijnwaterenergie en historie
2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Dit jaar heeft elke maand een gerelateerd thema.
Het thema van de maand maart is water. Vrijdag 23 maart organiseert het Nederlands Mijnmuseum
een presentatie over de historie van de mijnen en de hedendaagse mijnwaterenergie. Deelnemers
dienen zich van tevoren aan te melden door een mail te sturen naar info@nederlandsmijnmuseum.nl
(€ 7,50 p.p.). Vanaf 19.00 uur worden de bezoekers ontvangen met een kopje koffie en een stukje vlaai.
Mijnwater BV vertelt eerst over de technologie achter mijnwaterenergie.

historie
Vervolgens vertelt Wiel Niks, voorzitter van het Nederlands Mijnmuseum, over de historie van de mijnen
en wat water betekende voor de mijnwerker ondergronds. De avond wordt afgesloten met een glaasje
“mijnwater”. Adres: CBS-Weg 2, Heerlen Aanvangstijd: 19.00u Kosten: € 7,50 p.p. Aanmelden: bezoekers
kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nederlandsmijnmuseum.nl

Parkeren
Op het terrein van Carbon6 Heerlen (navigeren op CBS-weg), in het museum krijgen bezoekers
een uitrijkaartje. Informatie over Mijnwater Gemeente Heerlen startte in 2004 met het pilotproject
Mijnwater om te kijken of het in de ondergrondse mijngangen, van de voormalige mijnen, aanwezige
grondwater en aanwezige temperaturen benut konden worden voor het leveren van warmte en koude
aan de gebouwde omgeving. Dat bleek een succes. De techniek heeft zich nu zo doorontwikkeld dat in
Heerlen al diverse gebouwen en woningen Mijnwaterenergie geleverd krijgen. Voor 2022 zullen 11.000
woningen in Parkstad Limburg aangesloten zijn op deze vorm van duurzame energie. Hoe dit nu precies
werkt legt Mijnwater BV
uit tijdens de bijeenkomst.

Op stap
met de Paashaas
Op Eerste en Tweede Paasdag, tijdens de
start van het stoomseizoen, kan jong en
oud genieten van de Paasactiviteiten bij de
Miljoenenlijn.
Ga mee “op stap met de paashaas” en verken
het Limburgse landschap tijdens een reis
met de stoomtrein of de railbus. Op station
Simpelveld is voor jong en oud van alles
te beleven. Zo kunnen kinderen een kijkje
nemen in de werkwagon van de paashaas,
deelnemen aan de spoor-speurtocht of
een selfie maken met de paashaas. Upload
jouw mooiste selfie met de Paashaas naar
de Facebookpagina van de Miljoenenlijn
en wie weet win jij een exclusieve
“StoomDroomDag” bij de Miljoenenlijn!

Barbara in
Mijnmuseum
Vrijdag 30 maart toont het
Nederlands Mijnmuseum
de korte dramafilm
Barbara van regisseur
Mark Handels.

Kijkje in het Museum (en het rad dat draait).

Vanaf 19.00u worden de
bezoekers ontvangen met
een kopje koffie en een
stukje vlaai. Vervolgens
geeft een oud-mijnwerker
een korte inleiding over de
mijnbouwgeschiedenis.

Regisseur Mark Handels zal aanwezig zijn om te vertellen over
‘the making of Barbara’ en vragen uit het publiek te beantwoorden.
Merlijn Huntjens (stadsdichter van Heerlen) geeft voordracht en de avond wordt afgesloten
met een borrel.
Adres: CBS-Weg 2 Heerlen Aanvangstijd:
19.00u Kosten: € 7,50 p.p.

Aanmelden
Bezoekers kunnen zich aanmelden door
een e-mail te sturen naar
info@nederlandsmijnmuseum.nl
Parkeren: op het terrein van Carbon6
Heerlen (navigeren op CBS-weg), in het
museum krijgen bezoekers een uitrijkaartje

Informatie over de film
De film Barbara is geregisseerd door Mark
Handels en geproduceerd door Joris
Hoefakker. Op 22 december 2017 ging de
film in Royal Theater in Heerlen in première.
De korte dramafilm speelt zich af in de jaren
’50 van de vorige eeuw en laat de angsten
van de mijnwerkersvrouwen zien om hun
mannen diep onder de grond en over de
kameraadschap van de koempels in de
mijnen. Het prille huwelijk van de jonge
mijnwerker Sjef en zijn zwangere vrouw
Maria staan centraal.
De patroonheilige van ondergrondse
mijnwerkers, Barbara, heeft de hoofdrol.
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kijkje in de wagon van de Paashaas.
Bezoek voor meer informatie over de
Paasactiviteiten, dienstregeling en andere
evenementen de website www.miljoenenlijn.nl

Kom
gerust
langs!

Kisters Adviesgroep Bocholtz/Roy Kisters
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 7440777
E roy@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl
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KRACHTSPORT
VERENIGING

S I M P E L V E L D

Strijdend Helios
moet meerdere
erkennen

De gewichtheffers uit Simpelveld hebben in de
thuiswedstrijd tegen KG Nordhessen gevochten
voor wat ze waard waren maar dit was niet
voldoende om de belangrijke punten tegen
de degradatie te kunnen vergaren. De gasten
haalden in een zeer spannende wedstrijd
deze wel binnen door met 286 kilopunten
juist 1 kilopunt op Helios voor te blijven. Op
het onderdeel trekken namen de gasten
een – achteraf beslissende – voorsprong van
21 kilopunten. Bij het stoten, traditioneel het
sterkste onderdeel van het Simpelveldse team,
maakte Helios veel terrein goed maar dat bleek
net niet voldoende.

onafwendbaar
Deze nederlaag betekent dat degradatie
onafwendbaar is of er moeten in de komende
twee wedstrijden nog enkele wonderen
gebeuren. Aan het begin van het seizoen is men
de sportieve uitdaging aangegaan maar men
heeft gemerkt dat deze klasse juist een stapje
te ver is. Het steeds op de tenen moeten lopen
leidde ertoe dat in de wedstrijden waar mogelijk
punten gehaald konden en moesten worden het
team juist de laatste scherpte miste die daarvoor
nodig was.
De resultaten van de afzonderlijke atleten waren
als volgt:
naam
trekken stoten kilopunten
Gena Lawson
49 p.r. 59
36,0
Nina Steinschuld 45
60 p.r.
26,0
Tim Hollands
92 p.r. 113 p.r.
32,8
Erwin Rasing
82
115
82,0
Tristan Delang
87
116
55,0
Dempsey Thiele 92
136
53,2

WDZ info

De vrouwen gaan in Heugem op bezoek bij
subtopper Heugem. Een overwinning zou
aansluiting aan de top betekenen.

Vrijwilligers
vacatureladder

Speurtocht
Vrijdag 23 maart gaan de Sherlock Holmes’s van
WDZ op zoek naar verborgen aanwijzingen om
een woord in geheimtaal op te lossen. Om zeven
uur gaat de eerste groep van start vanuit het
clubgebouw voor een tocht in en rond Bocholtz.
De route is zeer gevarieerd en goed te doen voor
jong en oud. Last minute aanmeldingen kunnen
nog!

Jeugdkampen
In deze weken lopen de inschrijvingen voor de
WDZ jeugdkampen. Het kamp voor de pupillen
vindt plaats van woensdag 9 mei tot zaterdag
12 mei, rondom Hemelvaart dus. De junioren
verblijven van vrijdag 8 juni tot zondag 10 juni in
het Hopper Jeugdverblijf De Winner in Overpelt,
België.

Doe-dag
De klussendag op 10 maart jl. heeft mooie
resultaten opgeleverd. Voor het terras voor de
kantine zijn fraaie bloembakken vervaardigd,
het voorportaal van de kantine is geverfd en
de pantry bij de bestuurskamer is gerenoveerd.
We zijn blij met de resultaten en danken de
vrijwilligers die ons de helpende hand hebben
toegestoken.

PROGRAMMA
Zaterdag 24 maart:
JO19-1
JO17-1
JO15-1G
JO15-2
JO13-1
JO13-2G
JO11-1G
JO11-2G
JO10-1G
JO9-1G
JO9-2G
JO7-1
Ve

WDZ - Rood Groen LVC’01 15.00u.
WDZ - RKVVM/Gulpen/Sibbe 13.00u.
V.V. Schaesberg - WDZ
13.00u.
WDZ - Weltania Bekkerveld 5 13.00u.
FC Kerkrade-W 2 - WDZ
13.00u.
WDZ - Heuvelland
11.30u.
V.V. Schaesberg 3 - WDZ
10.30u.
WDZ - Sportclub’25 1
12.00u.
Lindenh-Heidebloem - WDZ 10.00u.
Rood Groen LVC’01 - WDZ 09.00u.
WDZ - Voerendaal/RKSVB 5 09.30u.
ZW’19-SVS - WDZ
09.00u.
WDZ - vv Hellas
17.00u.

Een greep uit het aanbod:

Stichting Horizon
zet zich in voor mensen die eenzaam zijn en
een langdurige psychische
kwetsbaarheid hebben. Ook deze mensen
willen graag contact van mens tot mens. Zij
zoeken vrijwilligers om samen eenvoudige en
leuke sociale activiteiten te ondernemen. Het
is geen hulpverlening.

Fondsenwerver
voor Paard in Nood.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die
zelfstandig fondsenwervende activiteiten kan
opzetten.

Voor vluchtelingenwerk Zuid
zijn we op zoek naar een arbeidscoach.
De werkzaamheden zijn o.a. het
ondersteunen van een statushouder naar
opleiding en (vrijwilligers)werk.
Samenwerken met andere arbeidscoaches
die hun netwerk willen inzetten t.b.v. de
doelgroep.

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

Zondag 25 maart:

Staartploeg
Het eerste elftal gaat zondag in
Landgraaf op d’r Berg op bezoek bij Sylvia. Het
elftal uit Nieuwenhagen maakt een moeilijk
seizoen door en bungelt onderaan in de vierde
klasse. De mannen van trainer René Küpper zijn
gewaarschuwd voor de befaamde kat in het
nauw.
Het tweede elftal gaat in Rothem op bezoek
bij de aanvoerder van de middenmoot in de
tweede reserveklasse, RVU 2. Daar wacht zeker
geen gemakkelijke klus.
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1e
2e
3e
4e
VR1

Sylvia - WDZ
RVU - WDZ
WDZ - Daalhof 2
WDZ - Chèvremont 5
RKHSV - WDZ

14.30u.
11.00u.
10.30u.
10.00u.
11.30u.

043-3040011 / 06-46.11.20.17
06-52.76.36.77

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

Woensdag 28 maart:
JO11-2G WDZ - SVN 1
18.30u.

k
a
p
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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advertorial

Kino’ s Rocknight
Zaterdag 24 maart vindt voor het eerst Kino’s Rocknight plaats in Bocholtz op de Wilhelminazaal.
Bij eerdere Rocknights in café d’r Aowe Kino werd de muziek nog opgelegd door D.J.’s,
echter met 3 gerenommeerde cover-bands in de line-up is het café al gauw te klein.
Deze avond, in het teken van lekkere rockmuziek, vindt plaats in de oorspronkelijke bioscoopzaal
van de voormalige ‘Bocheser Kino’.

Smashing Hornoxen

De zaal gaat om 19.30uur open voor het publiek en om 20.30uur trappen de ‘ Bocheser Jonge’
van Dirty Herrie and the smashing Hornoxen de avond af. Ooit begonnen met Brit-pop covers,
spelen ze moderne rock en zijn ze zelfs niet vies van het werk van Iron Maiden.

Sixty1bars
De mannen van Sixty1bars nemen het publiek vanaf 22.00uur mee op een Road Trip door het
Classic Rock landschap. Deze band is geen onbekende op ‘Bocheser Bühne’ en weet telkens weer
zichzelf en het publiek in vervoering te brengen.
Vanaf 23.30uur laat Resonate de speakers ontploffen met wat hardere rock-classics en lekkere
heavy rock-nieuwkomers. Bij deze band is geen enkel optreden hetzelfde en hun credo is niet voor
niets: Don’t play covers - make music.

Afsluiter
Deze avond voor de echte rockliefhebber, wordt afgesloten met een gezamenlijke grande finale op
de bühne. Voor wie nog niet genoeg krijgt kan verder rocken met DJ Koll op de after-party in cafe
d’r Aowe Kino.

Kaarten,
De entree bedraagt € 5,- p.p. en kaarten zijn verkrijgbaar in café d’r Aowe Kino
en aan de avondkassa.

Zaterdag 24 maart: 19.00 uur:
PALMPASEN m.m.v.
Communicantjes
GEZINSMIS - Ik kom naar je toe
Jaardienst André Kösters en
overl. ouders Kösters – Meens en
ouders Duisings – Winthagen
Jaardienst Jos Huppertz –
Vaessen
Voor leden en overl. leden van
Handbalver. ESIA

In de Bibliotheek kan je meer dan je denkt!
Een schrijfworkshop, een lezing over
babygebaren of erfrecht, voorleesuurtjes
voor de kleintjes, een literaire avond,
het tabletcafé, exposities: in uw
bibliotheek is verrassend veel te doen.
Heuvellandbibliotheken organiseert
honderden activiteiten per jaar. Én de
bibliotheek leent óók nog bijna 150.00 keer
per jaar (e-)boeken en andere media uit.

aankleding

Resonate

Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys

Vrijwilligerswerk?

Voor licht in een donkere situatie
Zondag 1 april: PASEN
9.00 uur: GEZINSMIS - Ik geef je de toekomst.
11.00 uur: Gest. h. mis ouders Vanwersch – Souren
en familie Jan Sleypen (collecte) Miep Tychon –
Havenith (collecte)
Maandag 2 april: 2e PAASDAG 11.00 uur:
Zeswekendienst José Schouteten – van de Berg
Jaardienst Chris Boon en voor Minou
Gest. Jrd. Hub Starmans
Jac Gulpen (nms. buurt)
Ouders Franssen – Maas en zoon Jan
Jacob van de Weijer.

Al die activiteiten zijn mogelijk dankzij
een groot team van vrijwilligers. Zij zorgen
gezamenlijk voor een gezellige aankleding
van de bieb en een prettige ontvangst, ze
maken de bezoekers wegwijs en verzorgen
de techniek. Voor de bibliotheek is dit een
onmisbare bijdrage; voor de vrijwilliger is het
een gezellige én belangrijke taak.

campagne
Heuvellandbibliotheken start een campagne
om vrijwilligers te werven. De bibliotheek
zoekt ervaren én jonge mensen, mensen die
graag bezig zijn met techniek en mensen
die graag hun creativiteit inzetten. Dit kan in
onze vestigingen in: Berg en Terblijt, Eijsden,
Margraten, Vaals en Valkenburg.

gastvrouw/gastheer
Is dat iets voor u? Of bent u meer een
opruimer? Misschien bent u graag degene
die een warme ontvangst bereidt voor de
gasten bij een lezing in de bibliotheek. De
vrijwilligersfuncties in de bibliotheken staan
op
www.heuvellandbibliotheken.nl/vacatures .

Zondag 25 maart:
PALMZONDAG
9.45 uur:
Zeswekendienst Pierre
Hambuckers
1e Jaardienst Bertha Urlings –
Jongen en voor Hub Urlings
Gest. Jrd. ouders Peter en Bertha
Ploumen – Hendriks
Maandag 26 maart: 19.00 uur:
Gest. Jrd. Sjeng Senden en overl.
familieleden
Voor alle leden en overl. leden
van IVN-Eys.
Donderdag 29 maart Witte
Donderdag: Laatste Avondmaal
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
9.00 uur: Goede Vrijdagviering
met school
15.00 uur: Goede Vrijdagviering
incl. kruisweg
19.00 uur: Kruisentocht
Zaterdag 31 maart: 21.00 uur:
PAASWAKE
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