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Gemeentelijk Solistenconcours
Postduiven, Duivensport
Donderdag 12 april organiseert het IVN Bocholtz-Simpelveld
Gulpen-Wittem.
een lezing met beelden over de duivensport in al haar facetten.
Zaterdag 7 april a.s. organiseert Harmonie Excelsior Nijswiller het
gemeentelijk solistenconcours van Gulpen-Wittem. Het solistenconcours
vindt plaats in het gemeenschapshuis “a ge Wienhoes” in Partij.
In totaal brengen meer dan 60 solisten van de gemeentelijke
muziekkorpsen hun muziekwerken ten gehore,
verdeeld over meerdere divisies.

aanvang
van het concours is om 9:30 uur morgens en de organisatie hoopt om 17:20
uur de overall winnaar bekend te maken. Als jurylid is Ben Essers aanwezig
die de solisten beoordeeld.

vrij
toegankelijk is de entree, wel voorzien van een vrije gave, voor een drankje
met gebak is gezorgd.

Jesjpòòrt en Jesjtivvelt tocht
Als alles goed gaat staat de 21e er aan
te komen. Dit keer gaan we, voor de
afwisseling, de Belgische grens over en wel
zondag 27 mei (de zondag na de Pinksteren)
Ik probeer het zo te regelen dat we niet
boven de € 25 aan eigen bijdrage komen.
O.a staat dan een stroopmakerij en een
ouderwetse brouwerij op het program en
nog wat andere dingen, waar ik natuurlijk
niet over ga vertellen.
Het moet een verrassing blijven.

Het wordt een rondleiding over deze slimme vogels vanaf het begin tot nu.
Annie en Piet Franssen vertellen
begeleid met beeldmateriaal
over duivensoorten-behuizing
-koppelen-snelheden- prestaties in
de oorlog en nog heel veel meer.
Deze presentatie vindt plaats op
donderdag 12 april in de Rode
Beuk Kloosterstraat 57 Simpelveld.
Aanvang 19.30 uur.
Ook niet leden van het IVN zijn van
harte welkom.
Entree gratis, alleen vrije gave.

Twee erevoorzitters
voor schutterij Eys
Sint-Sebastianus heeft tijdens de afgelopen ledenvergadering maar liefst
twee nieuwe erevoorzitters gekregen. Na de recente voorzitterswissel,
waarbij Tom Lahaije de nieuwe preses werd, was al aangekondigd dat
de vereniging de scheidende voorzitter Leo Eijkenboom niet met lege
handen wilde laten vertrekken. Middels een wijziging van het huishoudelijk
reglement werd de nieuwe titel ‘erevoorzitter’ geïntroduceerd. Vervolgens
werd besloten om deze titel niet alleen aan Leo Eijkenboom maar ook
aan diens voorganger Ben Grooten toe te kennen; beiden hebben grote
verdiensten en ze hebben elk de vereniging circa twintig jaar geleid.

Loopwerk
Er is deze keer niet al te veel loopwerk bij, maar we moeten natuurlijk ook
wat wandelen om de spieren los te maken. U mag zich nu al opgeven via
franzen.leo@gmail.com . Betaling komt later wel. Het vertrek is als altijd om
10 uur en ik probeer dit zowel
vanuit Bocholtz als Simpelveld
te regelen en als dit niet gaat,
wisselen we weer als vroeger.
De ene keer uit Simpelveld en de
andere uit Bocholtz.
Als u niets met internet heeft
kunt u ook een briefje in de bus
doen: In Bocholtz op de
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Auf den Spuren
Clara Feys in Aken
Afghaans eten
in Klimboom
Chayenne Jacobi
Finaliste Miss Beauty
of Limburg
Jos Kitzen
Kon. onderscheiden.
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Fifa
Spelcomputertoernooi 12

Dr. Nolensstraat 8 en in
Simpelveld
Bocholtzerweg 34.
Graag uw naam , adres, het
aantal personen en het tel. nr.
Iedereen kan mee, zoals altijd
jong en oud. Dat is altijd het
leuke aan onze groep, dat er ook
jongeren meegaan.
Tot ziens en hoors...............................

Leo Franzen

Voorzitter Tom Lahaije (midden) feliciteert beide nieuwe erevoorzitters,
Ben Grooten (l.) en Leo Eijkenboom (r.).

Bezoek Eyserhalte woensdag 11 april:
De Eyserhalte is ver in de omgeving bekend om zijn
ambachtelijke producten. Er is onder andere een uitgebreid
assortiment aan groenten, fruit, sappen, wijnen, bieren enz.
Tijdens de rondleiding worden amuses geserveerd. De eigen bijdrage
bedraagt € 5.--. Aanmelden kan tot 7 april. Vertrek 13.40 uur vanaf het
Bernardusplein Ubachsberg. Deze activiteit is alleen voor leden.

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

HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg-Vaals
Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.
Huisartsenmaatschap Bocholtz 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg 045-5754747
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere 043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/
3061239
Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100
Buiten genoemde openingstijden kunt u voor
spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht
bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)
IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14 - 15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 045-5440999;
Simpelveld: dinsdag 14 - 15 uur, Gemeentehuis
Markt 1 045- 5440999.
Crisissituaties buiten kantooruren 045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na
afspraak Math Göbbels 045-5442794
of Jozé Leisten 045-5442241.
Publieksopeningstijden politiebureau Vaals,
Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau’s die doorlopend open zijn:
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53 en Heerlen,
Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid 0900 - 8844. Internet:
www.politie.nl .
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AGENDA
Zaterdag 7 April:
Gemeentelijk Solistenconcours Gulpen-Wittem
Organisatie Harmonie Excelsior Nijswiller
in gemeenschapshuis “a ge Wienhoes” Partij.
Aanvang: 9.30 uur (zie ook artikel).
III

Middagwandeling Zaligverklaring Clara Fey
met de naam “Auf den Spuren Clara Feys in
Aken” en vind plaats vanaf 12.45 uur vanaf de
Klappergasse Aken(zie ook artikel).
III

Harold K + Joep Conjaerts in Klimboom
Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Zondag 8 April:
IVN Dagwandeling omgeving Schimmert
Vertrek 9.00 uur Markt Simpelveld (zie ook artikel).
III

Die Moselsänger in Klimboom Simpelveld.
Aanvangeater. U kunt van deze unieke zanggroep
genieten op zondagmiddag 8 april om 14.30 uur.

Dinsdag 10 April:
Alzheimer café Parkstad
presentatie in recreatiezaal Zorgcentrum Tobias,
Piet Malherbestraat 2 te Heerlen . Tevoren
aanmelden is niet noodzakelijk en zoals altijd zijn
entree, koffie en thee gratis. Aanvang 19.30 uur
III

Afghaans eten in Klimboom Simpelveld
Vanaf 18.00 uur (zie ook artikel).

Woensdag 11 April:
Inloopdag mantelzorgers in April
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert
maandelijks ook een inloopbijeenkomst in
Simpelveld.Van 10-12 uur in Op de Boor aan de
Wilhelminastraat in Bocholtz (zie ook artikel).
III

Dinsdag 17 April:
Blijf vitaal en wandel mee
Georganiseerd door de SWOBS. Vertrek 13,30
uur vanaf dienstencentrum Op de Boor aan de
Wilhelminastraat Bocholtz (zie ook artikel).
lll

Interactieve lezing
door Prof. Dr. Leonie Cornips
20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud
Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld.
(zie ook artikel)

Woensdag 18 April:
Alzheimer café Vaals
van 14.30 tot 17.00 uur in Gasterie Langedael (zie
ook artikel).

OUD PAPIER
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 12 april:
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.

“Zo lang mogelijk eigen baas”.
Door gehandicapten Platform Simpelveld/
Bocholtz. Informatieavond in de Rode Beuk,
Kloosterstraat 57, Simpelveld (zie ook artikel).
III

Bezoek Eyserhalte IVN Ubachsberg.
Vertrek 13.40 uur vanaf het Bernardusplein
Ubachsberg(zie ook artikel).

Donderdag 12 April:
Postduiven, Duivensport
Lezing IVN Bocholtz-Simpelveld in Rode Beuk
Kloosterstraat 57 Simpelveld. Aanvang 19.30 uur
(zie ook artikel).

Zaterdag 14 April:
Solid Three terug in Klimboom
vanaf 20 uur (zie ook artikel).
III

FIFA’18-Heuvelland-Cup
voor jeugd en senioren
bij Rood Groen LVC’01 dit spelcomputer-toernooi.
Start om 15 en 19.30 uur (zie ook artikel).

Zondag 15 April:
Koempelmis
Om 11.00 uur in Parochiekerk Petrus en Paulus
Kerkplein Schaesberg (Landgraaf ) (zie ook
artikel).

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 17 april:
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 10 april:
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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Vogelnestkasten
controle

Zaterdag 10 maart, heeft IVN BocholtzSimpelveld samen met leden van Scouting
Simpelveld de jaarlijkse controle van de
nestkasten uitgevoerd in het Kolmonder bos bij
het klooster van Mamelis. Er wordt dan gkeken
of de nestkasten bezet zijn geweest. Aan het
nestmateriaal is te zien welke vogel gebruik heeft
gemaakt van het nest en of de eieren uitgebroed
zijn. Ze worden ontdaan van de oude nesten en
schoongemaakt.
Deze gegevens worden genoteerd, en
gestuurd naar Sovon, een landelijke vereniging
die onderzoek doet naar de vogelstand in
Nederland.
Het IVN Bocholtz-Simpelveld beheert
150 nestkasten, zowel van zangvogels en roofvogels.
Open Nestkast en verwijderen nest.
Ieder jaar is het weer een heel karwei om deze klus te klaren
Men is dan ook heel dankbaar dat de Scouting jeugd ieder jaar weer een dag meehelpt.

meelopen
Wilt u ook eens een dag meelopen met de controleurs, ze kunnen hulp heel goed gebruiken.
Aanmelden kan bij Piet Possen Schiffelderstraat 22 Simpelveld tel. 045-5440427, hij is coördinator van
de Vogelwerkgroep.

Inloopdag
mantelzorgers in April
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert
maandelijks ook een inloopbijeenkomst
in Simpelveld. Deze keer woensdag 11
april 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:
Innovatie in de zorg

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

Email: info@weekbladtroef.nl

Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz

Deze is gericht op een doelmatige ondersteuning
van klanten bij hun zelfredzaamheid door
middel van sociale en technologische innovatie.
Dit betekent een herordening van zorg en
ondersteuningsprocessen bijv. door zorg op
afstand. Het combineert welzijn en eigen regie bij
klanten.

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

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

Begrafenis en Crematievereniging Bocholtz
Jaarvergadering 2018
Op maandag 23 april 2018 houdt de Begrafenis en Crematievereniging
Bocholtz haar algemene ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in
Café “Oud Bocholtz”, Pastoor Neujeanstraat 11, Bocholtz (tegenover de kerk).
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de voorzitter
Notulen jaarvergadering van 8 mei 2017
Jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2017
Verslag kascontrolecommissie
Verkiezing kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing
Verrichtingen, korting en contributie 2019
Rondvraag en sluiting

Het bestuur nodigt de leden van harte uit de vergadering bij te wonen.
Pagina 3
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‘Schrijf met Esther: Verhalen’
Dialoog, personages, verhaalstructuur en meer…
Wilt u leren een goed verhaal te schrijven?
Schrijf dan in voor deze cursus die vanaf woensdag 11 april
plaatsvindt in bibliotheek Valkenburg.

naar een van de vijf workshops die bibliotheek Heuvelland organiseert
rondom de Boekenweek. Esther neemt u mee de natuur in en helpt om
een verhaal daarover te schrijven. Kijk voor meer informatie op Esthers site:
www.zozieje.l en de site van de bibliotheek: www.heuvellandbibliotheken.nl

doen

Schrijven is niet moeilijk! Het is een kwestie van eraan beginnen. Gewoon
doen! Esther van der Werf is professioneel schrijfdocent en haar overtuiging is:
Iedereen kan leren schrijven! Zij helpt graag daarbij. Voor deze cursus is er geen
schrijfervaring nodig, het mag natuurlijk wel. Door oefeningen en uitleg leer je
de gereedschappen die nodig zijn om een goed verhaal te schrijven, én hoe tot
inspiratie te komen. Het zijn vooral ‘doe’ oefeningen! Schrijven dus.
Esther reikt ook opdrachten aan, 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 én is nog leuk ook. Voorlezen mag,
maar hoeft niet! Voor meer informatie & aanmelden: www.zozieje.nl .

Samen
tijdens de
cursus

Workshops
Zijn er nog wat twijfels ? Fijn de docent van te voren te leren kennen? Kom dan

Middagwandeling
voor Zaligverklaring Clara Fey
met de naam “Auf den Spuren Clara Feys in Aken” en vind plaats nu zaterdag
7 april vanaf 12.45 uur vanaf de Klappergasse Aken, am Brunne van Türe, Lüre
Lieschen o.l.v. Ine Scholl-Vliex (Heemkundevereniging De Bongard) en Zr.
Petra Flöck PIJ (congregatie Zusters van het Arme Kind Jezus). Ze nemen u
mee “durch die Gassen und Gänge” naar het Aken van de 19e eeuw waar Clara
is opgegroeid. Bij plaatsen met een speciale betekenis en die haar hebben
gevormd, wordt uitvoerig stil gestaan.
De rondleidingen zijn in het Nederlands
en in het Duits.

aanmelding
is in alle gevallen gewenst.
Dit kan per mail:
lgog.parkstad@gmail.com ,
tel. bij Pascalle Hamers 045 – 544 54 82
of via DeBongard@hotmail.com .
Kosten: € 5,00 ter plekke te voldoen.

beknopte geschiedenis

“Moeder” Clara Fey die de
orde van het arme kind
Jezus stichtte.

“Moeder Clara Fey” die vanwege de
Kulturkampf van Otto von Bismarck
en het feit dat door een door hem
op 15 juni 1872 genomen besluit dat
geen religieuzen meer aan een school
onderwijs mochten geven zag Clara (
die 2 februari 1844 de orde van het arme
kind Jezus stichtte) geen mogelijkheid

Leven geeft leven Vaals
Meer dan dertig leden heeft dit snelgroeiende burgerinitiatief. Deze
groep knutselt om mensen een plezier te kunnen doen. De deelnemende
knutselaars van alle leeftijden en afkomst worden begeleid door Maria M.
Peguero, samen met haar ondersteuners Marlyn Tromp en Reyna Pequero.
Eind vorig jaar meisje ontving Juanisha Bovendeert een feestelijk pakket vol
met cadeautjes, die de deelnemers hadden gemaakt. Om de drie maanden
moet ze een beenmergpunctie laten doen in het ziekenhuis AMC te
Amsterdam. Daar heeft men wel eens een bemoediging nodig! Daarom wil
de groep nog meer kinderen in het AMC gaan verwennen.

decoraties
Tijdens de Vrouwenweek Vaals 2018 verzorgden ze de mooie decoraties
en lekkere hapjes voor het aflsuitingsfeest van Vrauwe vöär Vrauwe. Verder
eerden ze drie sterke Vaalser vrouwen, die zich actief voor deze gemeente
inzetten: Louise Vonk, Hannie van Beusekom en raadslid Marianne Kayser.

cadeaus
Verleden week schonk ‘Leven Geeft Leven’ 5 mooie cadeaus aan o.a. de
gastsprekers van het ‘Alzheimer Café’ in Vaals.
Leven Geeft Leven werkt hard om nog meer mensen blij te maken. Hun
droom is dat ze sterk genoeg worden om een stichting op te richten.
Wie zin heeft om deel te nemen of zelf iemand of een organisatie kent, die
voor iets moois in aanmerking komt of misschien materiaal wil sponsoren
of zelf decoraties wil bestellen bij de groep, kan zich richten aan Maria
Peguero: 06-11.27.99.00 en maria-pequero@hotmail.com

meer haar levenswerk in Duitsland voort te zetten en verhuisde met haar
medezusters vanuit Aken naar het eerst beste station over de grens en dat
was Simpelveld waar,
d.m.v. toenmalig burgemeester Brand, op 2 0ktober 1875 de eerste steen
voor een klooster gelegd werd met de naam Loreto.
De stichteres van de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus
werd op 11 april 1815 in Aken geboren en met 79 overleed op 8 mei 1894 in
Simpelveld. Daar was ook het generalaat van de congregatie.
Haar stoffelijke resten werden in 2012, toen het generalaat weer terug
verhuisde naar het moederhuis in Aken, ook overgebracht naar Aken
en opnieuw in de Dom begraven. Vandaar dat de zaligverklaring niet in het
bisdom Roermond plaatsvindt (waar het proces destijds opgestart werd),
maar in het bisdom Aken (waar het proces werd afgerond) .
De zaligverklaring is één maand later, zaterdag 5 mei in de Dom van Aken.
De festiviteiten beginnen dan morgens om 10 uur.

Veel meer
over Clara Fey en het hoe en waarom van haar orde en hoe ze aan die naam
kwamen, kunt u lezen (als u tenminste de boeken Jesjpòòrt en Jesjtivvelt in
uw bezit heeft) vanaf pag 129 in het tweede deel) Heeft u dit niet kunt u ook Leven Geeft Leven verwent vrouwen zoals raadslid Marianne Kayser op
op internet kijken via www.clara-fey.de .
het Vrouwenfeest. V.l.n.r. M. Kayser, Marlyn Tromp, Maria Pequero en
Rayna Pequero
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Alzheimer café
Parkstad

“Zo lang mogelijk
eigen baas”.
Het gehandicapten Platform Simpelveld/
Bocholtz organiseert voor de 27e keer
een Informatieavond in de Rode Beuk,
Kloosterstraat 57, Simpelveld. Deze keer samen
met deskundigen van het Paramedisch Centrum
Simpelveld, Fysio Eys en Ergotherapie Bram
Coenen. De avond is gepland op woensdag 11
april en begint om 19.00 uur.
Er zijn weer twee thema’s:
Slaapproblemen en Valpreventie.

Slaapproblemen:
Slaap is kostbaar en rustgevend. Toch geeft niet
elke nacht de rust die nodig is voor het leven
gedurende de volgende dag. Slaap beslaat een
groot deel van ons leven en vertoont sterke
veranderingen van geboorte tot ouderdom.
Welke slaapafwijkingen zijn er? Wat kun je eraan
doen om goed te slapen? Voorlichting wordt
gegeven door Hub van Loo.
Valpreventie: Hoe komt het dat vooral veel
ouderen vaak vallen in huis of in de directe
omgeving en kan grote gevolgen hebben
zoals breuken, angst om te bewegen en
eenzaamheid. Het is dus van belang te weten
welke factoren een rol spelen bij het ouder
worden, welke zaken in huis of buiten gevaarlijk
kunnen zijn, welke rol medicijnen spelen. Wat
te doen dit te voorkomen en wat als men toch
gevallen is? Angelique van den Bergh, Anja
Bergmans en Bram Coenen vertellen u meer.
Het programma duurt van 19 – 21.30 uur met
een kwartier pauze.
Voor vervoer naar en van de Rode Beuk staan
busjes van Taxi van Meurs gratis voor u klaar.
Meldt u zich wel op tijd aan bij d’r Durpswinkel,
uiterlijk maandag 9 april (tel. 045-5442877).
Mocht u achteraf verhinderd zijn om gebruik
te maken van het gratis vervoer, dan graag
afmelden bij Taxi van Meurs 045 5442776.

Heeft dinsdag 10 april 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: is het onderwerp:
Ouderenmishandeling,
een heikel onderwerp.
Vijf vormen van ouderenmishandeling, die
dikwijls in combinatie voorkomen, worden
vaak onderscheiden: fysieke mishandeling,
psychische mishandeling (incl. schending van
recht op privacy), verwaarlozing, financieel
misbruik en seksueel misbruik. Naar schatting
komt ouderenmishandeling per jaar bij ongeveer
200.000 ouderen ( > 65 jaar) voor.
Die avond zal Angelien Bouvie, medewerkster
van Veilig thuis Zuid-Limburg, over dit
onderwerp geïnterviewd worden: hoe kun je het
voorkomen, welke rol speelt dementie hierin,
wat zijn de (on)mogelijkheden?

presentatie
Die wordt gehouden 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.
Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met Thijs
Peeters tel. 045-5416248.

Gezocht

Poets-/Strijkhulp
voor 2 keer per week
(Dinsdag/Vrijdag) in
Bocholtz
Bel 045-5426690.
Kortvermeld:

BOCHOLTZ:
Blijf vitaal
en wandel mee

Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 17 april 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

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
Een van de oefeningen
om vallen te voorkomen.

• 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
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld
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Afghaans eten
Dinsdagavond 10 april om 18.00 uur kunt
u weer genieten van een heerlijke maaltijd
waarvan de opbrengst bestemd is voor een
bijzonder project in Afghanistan. Dit Afghaans
eten wordt georganiseerd door een groep
Afghaanse vrijwilligers die in Nederland wonen.
De maaltijd, die bestaat uit soep, verschillende
soorten groenten, salades, rijst, pasta en vlees
op inheemse wijze bereid, wordt verstrekt in
Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat
46 te Simpelveld.
Kom een keertje proeven, geniet er van en
ongemerkt steunt u het goede doel.
De kosten van dit heerlijke avondeten
bedragen € 12,50
Wel graag vooraf reserveren via
info@puurweijersenweijers.nl
of via 06-55.95.45.25.

Chayenne
Jacobi Finaliste
Miss Beauty of
Limburg 2018
We laten haar zelf aan het woord:
“Mijn naam is Chayenne Jacobi,
ik ben 21 jaar oud en woon in Vaals.
Ik doe mee aan de missverkiezing
‘ Miss Beauty of Limburg’ en sta
zondag 29 april in de finale die
wordt gehouden in theater
De Maaspoort Venlo”.

activiteiten
“Tijdens dit traject zal ik een aantal
activiteiten gaan ondernemen met
alle finalisten zoals:
Het inzetten voor het goede doel:
Linda Foundation - Fotoshoots
- Trainingsweekend naar het
Roompot Resort in Arcen Sponsorbezoek aan de
hoofdsponsor (Angels of Beauty
Weert ) Bootcamp gegeven door safefit
Geleen met een voedings- en
kookworkshop gegeven door Andre
Mostard.
Ook krijgen wij begeleiding door
voedingscoach Andre Mostard
tijdens het traject choreografie en
catwalk workshops

verloting

Namens BurgerBelangen hartelijk dank
aan al haar kiezers voor uw steun en vertrouwen

Solid Three terug

Na hun zeer succesvolle optreden in het afgelopen seizoen zijn
ze zaterdagavond 14 april om 20.00 uur weer in het Simpelvelds
theater met een entree van € 10,Solid Three is een
Zuid-Limburgse semi-akoestische formatie.
warme sound
Hun muziek valt op door een warme sound van
meerstemmigheid en instrumentenwisselingen. Het publiek
wordt getrakteerd op bekende hits waarbij de balans gezocht
wordt tussen rustige melancholische muziek en de wat meer
uptempo nummers.
Daarnaast vormen eigen geschreven nummers een extra
uitdaging.
Solid Three is nog volop onderweg in hun muzikale
ontdekkingstocht en nieuwe wegen worden dan ook niet
geschuwd.
bezetting
Die bestaat uit: Peggy - zang , Jorn - zang/ gitaar/ mandoline/
percussie en Niels - zang/ gitaar/ melodica. Ook te vinden op
Facebook en Youtube.
U kunt reserveren via info@puurweijersenweijers.nl of 0655.95.45.25.

Solid Three tijdens het vorig optreden.

Er word ook een SMS-voting
gehouden, die meetelt voor de
finale.

Zouden jullie op mij willen
stemmen ?!
Dit doe je door te smsen naar het
nummer:
3010 en dan met als tekst:
Poll Limburg Chayenne.

Pagina 6

Nr. 14 5 april 2018

Jos Kitzen (61) lid
in de orde van
Oranje-Nassau
Zijn verdiensten:

PvdA

Raadslid vanaf 13 februari 2003 tot en met 27
maart 2018, meer als 15 jaar.
Jos stond nr. 2 op de lijst van Leefbaar
Simpelveld, waar tijdens de onlangs
gehouden Gemeenteraadsverkiezingen Luud
Schoonen zijn plaats in nam.

Simpelveld/ Bocholtz

Uitreiking
Die vond plaats dinsdag 27 maart rond
19.30 uur ttijdens zijn laatste vergadering
als raadslid. Men moet minstens 3
opeenvolgende periodes raadlid zijn
geweest om zo’n onderscheiding te krijgen..
Bocholtzenaar Kitzen ontving de
Kon. Onderscheiding uit handen van
burgemeester Richard De Boer.

Kiezers die ons hun vertrouwen gaven, bedankt.
IVN Dagwandeling
omgeving Schimmert
Zondag 8 april organiseert IVN
Bocholtz-Simpelveld en Eys een
mooie lentewandeling in en rond
Klein- en Groot Haasdal.
Er zijn beklimmingen, maar zeker ook open
vlakten met een schitterend uitzicht rondom.
De wandeling loopt vanuit Houthem naar
Schimmert en terug en start om 9.30 uur op
de parkeerplaats, rechts van de slagboom bij
Chateau St. Gerlach aan de N587 in Houthem.

pauze

Felicitaties van Burgemeester de Boer.

Na ca. 8 km pauze in eetcafé Mareveld. Na een
verkwikkend rustmoment lopen via een mooie
route van ca. 6 km door o.a. het Ravensbosch
terug naar het startpunt.
Vertrekken om 9.00 uur op de Markt in
Simpelveld met carpoolen € 5.- p.p.
Iedereen, mag mee, ook niet leden.
Deelname alsmede het meereizen is geheel
voor eigen risico.
Inlichtingen:
Willem Strijbos 06-22.20.18.48
of Fien Delaere 06-54.77.73.08.

Start en vervolg
Alzheimer café Vaals
De eerste bijeenkomst in zorgcentrum Langedael
van Alzheimer café Vaals was een succes. Op 21
maart konden de vrijwilligers van het café 25
bezoekers verwelkomen. Het openingswoord en
een toelichting over het thema van die dag werd
gedaan door Lilian Frusch, mantelzorgconsulent
van Steunpunt Mantelzorg Zuid.

eerste
thema “Gewoon vergeetachtigheid of dementie”
behandelt het verschil tussen een onschuldig
verschijnsel van gewone vergeetachtigheid tot
de ziekte dementie waarvoor nader onderzoek
nodig is.

persoonlijk
Tijdens dit eerste alzheimercafe kwamen twee
ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij namen
de aanwezigen mee in hun persoonlijk verhaal
en vertelden hoe het is om een moeder en een
partner te hebben die dementie krijgt en hoe
deze ziekte een mens kan veranderen. Maar ook
hoe de relatie tussen partners kan veranderen
door dementie werden belicht. De gastspreker
die middag was voormalig verpleeghuis
psychologe Mevr. Kerssemakers . Een belangrijk
advies van haar: Probeer het als naaste niet
allemaal zelf op te lossen, praat er met anderen
mensen in je omgeving over en vraag hulp aan je
huisarts.

meer info
Kijk dan op de website van www.dementie.nl .
Hier kunt u bijvoorbeeld zelf een geheugentest
doen.

komend
café is woensdag 18 april van 14.30 tot 17.00 uur
in Gasterie Langedael. Aanmelden niet nodig en
gratis toegang. Het thema is dan: Bewindvoering
en mentorschap. Als gastspreker zal notaris
Fischer hier meer uitleg over geven.
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Programma Klimboom Simpelveld
Harold K + Joep Conjaerts
Beide ontmoetten elkaar voor het eerst op een huiskamerconcert in 2014.
Direct zien ze de overeenkomsten: Alletwee Limburgse ‘expats’ in respectievelijk
Amsterdam en Antwerpen, die ook liedjes schrijven zowel in het Nederlands als
in het Limburgs dialect. A.s. zaterdagavond
7 april treden zij om 20.00 uur voor u op.
Reserveren kan via 06-55.95.45.25 of via
info@puurweijersenweijers.nl De entree bedraagt € 10

achtergrond
Harold K groeide op als Harold Konickx in Susteren. Zijn liedjes zijn pakkende
short stories. Hij zingt vanuit hart en ziel en zit de luisteraar dicht op de huid met
als inspiratie de onuitputtelijke goudmijn van de Amerikaanse folk en blues. Zo
ook op zijn splinternieuwe album ‘Mama Courage’.
Joep is afkomstig uit Landgraaf, maar woont al meer dan tien jaar in België. Hier
volgde hij de opleiding Kleinkunst aan het Antwerpse Herman Teirlinck Instituut.
In zijn muziek invloeden van Spinvis, Bob Dylan en Brel.

Die Moselsänger zondag 8 april
Na Harold K en Joep Conjaerts zijn deze te gast in het theater.
U kunt van deze unieke zanggroep genieten op zondagmiddag 8 april
om 14.30 uur.

muzikaal uitje
Begonnen in 1998 als een jaarlijks muzikaal uitje van een aantal zangers
uit het Zuid-Limburgse Heuvelland heeft de zanggroep, onder de
kundige leiding van Leo van Weersch, anno 2018, een breed repertoire
opgebouwd van klankvolle evergreens, volksliederen uit heel Europa en
leef Limburgse Loesterleedsjes, die worden uitgevoerd in vierstemmige
samenzang en gevoelige soli. De koorbewerkingen van Leo en eigen
teksten van de koorleden maken het repertoire uniek.

toevertrouwd
Een lied van eigen bodem, ’n volksmelodie uit ’n vreemd en ver land of
’n herkenbare ‘evergreen’ is aan hen toevertrouwd. Liederen die uw oor
zullen strelen en uw hart sneller doen kloppen, want zij zingen met hart
en ziel, de toehoorders mogen niet alleen horen, maar ook voelen waar ‘n
lied over gaat.

bundelen

waar

In De Klimboom bundelen de twee songwriters hun krachten en trakteren het
publiek op het beste uit hun repertoire, bijgestaan door multi-instrumentalist en
muzikaal wonderkind Thimo Gijezen.
Bekijk ook eens hun sites :
www.joepconjaerts.com ; www.haroldk.nl en/of www.thimogijezen.nl .

U vindt Theater De Klimboom in de Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld. De
entree voor deze genoeglijke middag bedraagt € 12,50
U kunt reserveren via info@puurweijersenweijers.nl of via 06-55.95.45.25.
Kijk ook gerust op de website www.diemoselsanger.nl .

Harold K.

Joep Conjaerts

Droomhuis in
Simpelveld gezien?

Die Moselsänger met dirigent Leo van Weersch.

Ik adviseer u graag!

Extra geopend tijdens NVM Open Huizen Dag op 7 april
Tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek geven mijn collega's en ik graag antwoord
op uw woonvragen. Hiervoor kunt u op 7 april van 10.00 tot 14.00 uur zonder afspraak
binnenlopen bij onze kantoren in Gulpen (Dorpsstraat 34) en Nuth (Stationstraat 171).

Meer info op: www.woondroominsimpelveld.nl
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Column -3
We smelten de
Paashaas!

bevolkt

OK dan…. Alweer twee feestdagen achter
de rug want Goede Vrijdag mogen we
tegenwoordig niet meer meetellen, ook
al hebben veel bedrijven een verplichte
snipperdag erin zitten, maar dan wel in des
Zuiden van het land want boven de rivieren
is het een “gewone” vrijdag zonder al te veel
poespas.

verdeeldheid
Ik denk wel dat er verdeeldheid is in

Nederland en natuurlijk ook het verschil van
generaties de laatste 20 jaar. Toen, als kleine
jongen, ergens 40 jaar geleden, gingen mijn
broertje en ik altijd naar oma toe. Die had
allemaal chocolade eitjes verstopt in de tuin
ergens in Heerlen.
Als afsluiter moesten we ook nog in huis gaan
zoeken naar de grote verrassing in de zin
van een groot bord met allemaal lekkernijen
erop en als je mazzel had kwam de Paashaas
ook nog ff om de hoek kijken. Bleef altijd
spannend.

vreemd
De huidige generatie en vooral die in het
Noorden van ons land kijken je vreemd aan
als je daarover verteld. Net zoals vorig jaar.
Ik doe mijn best om eitjes te koken, beetje te
verven, allemaal lekkere dingen op tafel te
zetten.
Beetje de boel versieren met wat takken en
haasjes op tafel, dus super gezellig!
Maar de oudste zoon was stappen de nacht
ervoor en was niet uit bed te branden.
De oudste dochter verklaarde het fenomeen
als saai en had meer oog om met vriendinnen
te gaan zwemmen. En mijn twee jongste
banjers zijn nog te jong om te begrijpen wat
het fenomeen Pasen is. De ene zit met zijn
iPad op de bank en chocolade eitjes te eten
en mijn jongste dochter is voorstander van de
televisie en vooral dan “Brandweerman Sam”
en
“Peppa Pig”.

wordt dus een mooie tafel van zes man uiteindelijk
door de vrouw des huizes en mijzelf en dan probeer
ik haar de essentie van “eitje tikken” te leren. Het
enige antwoord wat ik kreeg was: Gaat verder alles
goed met je? Uiteindelijk verdwijnen de eitjes in de
vuilcontainer en het broodbeleg wat over was heb
ik maar verdeeld onder onze katten.

in het gareel
krijg ik in de avonduren met een beetje geluk de
kinderen, om toch met zijn allen naar de lokale
vreetschuur te gaan onder het mom van “niet
mokken maar wokken”, maar dan gaan ze wel mee
in hun casual kleding want een beetje opdissen is
haast ondenkbaar aldaar. En als je dan tijdens het
eten vraagt of ze weten wat Pasen eigenlijk wel
niet betekent dan komen er de meest onzinnige
antwoorden uit wat totaal niets met enig “geloof”
te maken heeft.

Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys
Zaterdag 7 april: 19.00 uur:
Zeswekendienst Otto Janusch
1e Jaardienst John Sauren
(collecte)
Gest. Jrd. ouders Heinen –
Stoffels en dochter Willy.

Zondag 8 april: 9.45 uur:
Zeswekendienst Riet Smeets –
van Wersch. Gest. Jrd. ouders
Bertrand – Boon. Gest. Jrd.
ouders Scheepers – Blezer en
Tien Blezer. Gest. Jrd. Hub en
Paul Grooten – Spork
Hein Muyrers.

amper

Maandag 9 april: 19.00 uur:

voorstellen hier in Limburg dat in Heemskerk
elke supermarkt gewoon open is op Paaszondag.
Wat mij ook opvalt is dat je bijvoorbeeld in de
supermarkten van Simpelveld rekken vol met
Paaslekkernijen vindt. In Heemskerk is het gewoon
een rekje met wat eitjes, een enkele Paashaas en
wellicht nog een dingetje.
Verder dus totaal niets.
Voor mij dus wel even een cultuurshock.

Ouders Debie – Pelzer en overl.
fam. en Frans en Willem Pelzer
Tiny Loomans – Bodelier
(collecte)
Bertien Lauvenberg en Andrees
Voncken en
Marieche Lauvenberg
Overleden leden van de
Wandelclub.

omsmelten

Zaterdag 14 april: 19.00 uur:

gaan we nu concreet alle overgebleven
Paashazen even omsmelten naar Sinterklazen
want gegarandeerd dat deze over enige tijd weer
verkrijgbaar zijn met kruidnoten inclusief witte,
zwarte en kleurpieten en andere snuisterijen.

mijmeren
doe ik uiteindelijk wel terug naar die goeie oude
tijd. Veel makkelijker en gezelliger. Geen telefoons,
geen computers, maar twee televisiezenders en
de rest deed je of met je familie of was je op straat
met je vriendjes en maakte je aftelbriefjes voor de
eerstkomende feestdag….. Ik mis die tijd….
Tot over 14 dagen.

Jaardienst Hub Simons en overl.
fam.leden Simons - Lenoir
Gest. Jrd. Fieny van Wersch
Gest. Jrd. Michel Senden
Huub Schouteten.

Zondag 15 april: 9.45 uur:
Gest. h. mis Guillaume en
Bertha Xhonneux

Maandag 16 april: 19.00 uur:
Gest. Jrd. Gerrit Mager
Gest. h. mis Guillaume en
Bertha Xhonneux.

/Léon info@8pix.nl

Haarstudio

geopend
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Sophianum wint Grondwet Challenge
Leerlingen 5VWO van het Sophianum wonnen vrijdag 23 maart jl. de Grondwet Challenge in
Den Haag. In het kader van de Grondwetdag werd deze georganiseerd, een wedstrijd voor
middelbare scholieren en mbo-studenten. Tijdens dit evenement staat ieder jaar een Hoog College
van Staat centraal. Dit jaar was dat de Raad van State.

uitdaging
Die bestond uit: Wees zelf de Raad van State en maak een advies bij een voorstel om de Grondwet
te wijzigen. De vijfdeklassers kozen voor het thema basisinkomen en werden geselecteerd voor de
tweede ronde. Ze werkten samen met een coach, een masterstudent staatsrecht, aan een verdieping
van het voorstel, uitmondend in een pitch.

De leerlingen van 5 VWO nemen hun prijs in
ontvangst, die naast het diploma bestaat uit,
dat ze in juni een kijkje achter de schermen
krijgen in politiek Den Haag, “meet en greets”
met enkele ministers, misschien zelfs nog
even babbelen met de premier, lunchen in
Nieuwspoort, dwalen door fractiegangen enz.
In de middag mogen ze dan op het strand van
Scheveningen nog gaan kitesurfen.

finale
Acht van de 50 deelnemende scholen mochten naar de finale, waaronder dus de 5VWO leerlingen
van het Sophianum. Een professionele jury bestaande uit Luc Verhey (staatsraad Raad van State
en hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden), Marleen de Rooij (politiek financieel
verslaggever NOS), Sven Koopmans (lid 2e kamer) en Reijer Passchier (wetenschappelijk medewerker
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) verkozen de leerlingen van Gulpense school als
winnaar van de challenge.

Grote opkomst
Het kernoverleg Eys is
gecharmeerd over de grote
opkomst (ca 130 inwoners)
bij de informatiebijeenkomst van het
burgerinitiatief ‘geitenhouderij Eys’ in café Sport.
Tegelijkertijd constateert men dat dit een
resultante is van de grote onrust onder de
inwoners. Een relatie tussen geiten, Q-koorts
en (al dan niet dodelijke, c.q chronische)
longontsteking is aannemelijk.
Een recent rapport van de GGD spreekt al over
een kritische grens van 2 km, dus gewoon heel
Eys, waarbinnen geen mensen mogen wonen/
komen.
Wij hebben de burgemeester, die primair
verantwoordelijk is voor de volksgezondheid
in de gemeente, dan ook gevraagd om een
Voorbereidingsbesluit te nemen.
Dit houdt in een soort moratorium om alle
ins en outs nog eens rustig op een rijtje te
kunnen zetten en nieuwe inzichten te kunnen
inbrengen.
Al met al kan zodoende een gedragen en
weloverwogen beslissing worden genomen.
Uitgangspunt blijft , dat het belang van -
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en het recht op een goede gezondheid
van de inwoners belangrijker is dan het
economisch belang van een ondernemer. In
extrema zal de ondernemer dan misschien
moeten worden gecompenseerd of
anderszins. Voor verdere informatie:
Teus Mallé tel. 06- 12.19.19.87.
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Vrijwilligers
vacatureladder
Een greep uit het aanbod:
Abdij Sint Benedictusberg
in Lemiers is op zoek naar een vrijwilliger die
hun wilt helpen in de tuin.
De werkzaamheden richten zich vooral
op het bijhouden van het terrein en de
werkzaamheden variëren per seizoen. In de
abdij zowel binnen als buiten is stilte een
belangrijk gegeven.

De Stichting Leergeld
Maastricht en Heuvelland
stelt zich ten doel te voorkomen dat kinderen
sociaal geïsoleerd raken of uitgesloten worden.
Vanwege de grote groei in aanvragen zijn zij
dringend op zoek naar vrijwilligers die zich
willen inzetten als intermediair voor Leergeld.
Dat kan al voor een dagdeel in de week.Als
intermediair ben jij de schakel tussen het
aanvragende gezin en de stichting.

Vaals helpt
is op zoek naar een chauffeur die met hun bus
de scootmobiels brengt en ook weer ophaalt.

Rode Kruis
afd. Bocholz-Simpelveld-Vaals is op zoek naar
Rode Kruis vrijwilligers.

Zorgcentrum Langedael
is op zoek naar ondersteuning voor de
beweegcoach.

Judo club Zarei Wahwiller-Vaals
is op zoek naar een vrijwilliger die hun kan
helpen bij div. activiteiten.

VVV Vaals
is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Dienstencentrum Ouderen Soos
is op zoek naar vrijwilligers die hun willen
helpen met o.a. koffie maken en serveren ,
opruimen etc.

Wilt U meer weten?
Kom voorbij of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals
Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30uur.
vrijwilligerswerk@vaals.nl
043-3040011 / 06-46.11.20.17 / 06-52.76.36.77
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de derde plek was voor de Sjrobbelère. Het was
bijzonder mooi om te zien dat een groot aantal
jeugdspelers aan de speurtocht deelnam.

KORTVERMELD
ALGEMEEN:
Koempelmis

Technisch jeugdcoördinator

Zondag 15 april wordt in de heilige Mis
van 11.00 uur alle verongelukte mijnwerkers,
103 onder- en 7 bovengronds van de Oranje
Nassaumijn III zetel in Heerlerheide herdacht en
gebeden voor hun nabestaanden.
Het Pools zangkoor Podlasie uit Brunssum zorgt
voor de prachtige klanken.
Zij treden op in klederdracht.
Ook worden de slachtoffers van de overige
mijnen waar ook ter wereld en degenen
die overleden zijn aan de gevolgen van de
beroepsziekte - stoflongen en asbest- of die daar
nu nog aan lijden niet vergeten.

Plaats van samenkomst
Parochiekerk Petrus en Paulus gelegen aan het
Kerkplein in Schaesberg (Landgraaf ).

WDZ info
Engelse weken
Laten de supporters maar een
tentje opslaan op het sportpark Neerhagerbos.
Het eerste elftal gaat enkele weken lang op
donderdag en zondag thuisspelen. We beginnen
op 5 april met de inhaalwedstrijd tegen Kakertse
Boys. Op zondag 8 april de derby tegen SV ZwartWit ’19 uit het buurdorp Eys. Een derby die garant
staat voor spanning en vuurwerk. Vier dagen
later ontvangen we de mannen van Passart VKC.
De wedstrijden op donderdag beginnen om half
zeven.

Speurtocht
Een kleine 80 personen gingen, verdeeld over
acht groepen, op vrijdag 23 maart in het donker
op stap om de geheimcode van MI6 te kraken.
Onderweg werden de wandelaren stevig aan
het werk gezet. Ze moesten niet alleen de
geheimcode kraken, maar ook naar letters zoeken
en een foto-opdracht uitvoeren.
In de kantine van de SV Nijswiller was de
pauzeplek, waar hotdogs weer voor de nodige
energie zorgden. Het
was erg gezellig in de
kantine en het werd
alsmaar later.
Groep 1 ging met de
winst strijken, op enkele
punten daarachter
eindigde Après Ski en
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Richard Bessems heeft de taken van Dave Janssen
als technisch jeugdcoördinator overgenomen.
Dave heeft door uitbreiding van taken bij Roda JC
en de KNVB zijn werk bij WDZ moeten neerleggen.
Richard zal zijn werk als TJC in ieder geval blijven
doen tot het einde van het seizoen. Met ingang
van het nieuwe seizoen wordt hij de hoofdtrainer
van RKMVC in Mechelen.
Voetbalvelden
De gemeente gaat de voetbalvelden van WDZ
grondig onder handen nemen. De Limburgse
löss is een zeer vruchtbare leemsoort, echter
weinig waterdoorlatend en ideaal voor wormen.
De toplaag van de drie velden wordt nu met een
kleine 100 m3 zand verschraald. Op het oefenveld
worden sleuven gemaakt en met zand gevuld,
zodat het water gemakkelijker de drainage bereikt.

PROGRAMMA
Woensdag 4 april:
JO11-2GWDZ - SVN/BtB Consultancy 1

18.30u.

Donderdag 5 april:
1e WDZ - Kakertse Boys
Zaterdag 7 april:
JO19-1 Laura/Hopel Comb - WDZ
JO17-1 RKVVL/Polaris 2 - WDZ
JO15-1G WDZ - RKVVM/Gulpen/Sibbe
JO15-2 UOW ‘02 4G - WDZ
JO13-1 WDZ - Langeberg
JO11-1G WDZ - FC Kerkrade-West 3
JO11-2G ZW’19-SVS 3 - WDZ
JO10-1G WDZ - KCC’13
JO9-1G WDZ - V.V. Schaesberg 5G
JO9-2G Rood Groen LVC’01 - WDZ
JO7-1 WDZ - Walram
Ve WDZ - Rood-Groen LVC ‘01

18.30u.
15.15u.
12.45u.
13.00u.
11.00u.
11.30u.
10.30u.
09.30u.
10.00u.
09.30u.
09.00u.
09.00u.

Zondag 8 april:
1e WDZ - SV Zwart-Wit ‘19
2e WDZ - Eijsden
3e Partij 2 - WDZ
4e Simpelveld/Zwart Wit ‘19 3 - WDZ
VR1 WDZ - Scharn

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

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

Openingstijden:
Donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
Buiten reguliere openingstijden alleen op afspraak.

Dinsdag en woensdag Mobiele Kappersservice
van 9.00 tot 18.00 uur
Billenhovenstraat 30a Bocholtz 06 -13 67 60 31

Nr. 14 5 april 2018

Dialect, tweetaligheid en identiteit
Interactieve lezing door Prof. Dr. Leonie Cornips
op dinsdag 17 april a.s. om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te
Simpelveld.
De lezing met als titel “Dialect, tweetaligheid en identiteit” is gebaseerd op het onderzoek van Leonie
Cornips naar onder meer welke ideeën er in de provincie leven over het ‘Limburgs eigene’ aan de hand
van taalgebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met de meertalige lokale, regionale en Euregionale
context. Dit moet weer leiden tot meer inzicht in de dynamische ontwikkelingen van de gesproken,
gezongen en geschreven taal in Limburg.
Leidraad voor haar lezing zal zijn dat de betekenis van dialect voor iedereen wat anders is afhankelijk
van waar men zich bevindt in de provincie. Ook gaat Leonie Cornips, als autoriteit op het gebied van
taal en cultuur en bekend van haar tweewekelijkse columns in De Limburger, in of het opvoeden in
dialect voordelig of nadelig is voor het leren van de Nederlandse woordenschat en, of er misschien
nog meer voor- en/of nadelen zijn verbonden aan tweetaligheid.

Interactieve lezing
Leonie Cornips zal de lezing interactief houden.
Waarbij het publiek de lezing stuurt doordat zal
worden gereageerd op de interactie vanuit en
met het publiek. Met humor en wetenschappelijk
onderbouwd zal worden toegelicht hoe de
betekenis van dialect voor iedereen anders is. Ook
zal worden ingegaan wat het belang en status van
het dialect in het algemeen is.

Leonie Cornips
Prof. Dr. Leonie Cornips is werkzaam als
onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens
Instituut (KNAW) Amsterdam en sinds ruim 6 jaar
Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan
de Universiteit Maastricht.

Leonie Cornips
Sjen ga eens met de pietsjlamp kijken of de
tankeldraad nog op de sjurgskar ligt en vergeet
niet het veke toe te maken
(Citaat Ach lieve tijd, 14:325)

Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguïst en
gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van
nieuw Nederlands zoals het Nederlands wordt
gesproken bijvoorbeeld in Heerlen, Utrecht of
Rotterdam. Verder verricht zij onderzoek naar hoe
jonge kinderen het Nederlands als hun eerste
en tweede taal verwerven. Tenslotte onderzoekt
zij taalcultuur (vooral in Limburg): hoe mensen
zich door taalgebruik met elkaar wel of niet
identificeren en anderen in- of uitsluiten.
Voor leden van heemkundevereniging De
Bongard is de toegang gratis, van niet-leden
wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

FIFA’18HeuvellandCup voor jeugd en
senioren

Zaterdag 14 april organiseert Rood Groen LVC’01
een FIFA’18 spelcomputer-toernooi. Er zal in
twee competities gespeeld worden, met elk
maximaal 40 deelnemers. De eerste start om
15.30 uur in de kantine van Rood Groen LVC’01
en is speciaal voor de jonge leden van 8 t/m 15
jaar. Daarna om 19.30 uur het toernooi voor de
oudere geïnteresseerden. Men hoeft niet persé
lid te zijn van de vereniging om deel te kunnen
nemen, dus ook voor vrienden en supporters van
de vereniging of andere geïnteresseerden in het
Heuvelland!

toernooi
Dat staat onder de professionele leiding van
Mars Game Events. Die nemen 4x Xbox 360 en 4x
Playstation 4 (inclusief 16 controllers) en 9x 24”
TFT schermen mee. Een van die schermen wordt
gebruikt om de tussenstanden te laten zien.
Nadat alle deelnemers zich hebben aangemeld
begint de loting. Gestart wordt met een pouleen daarna een knock-out fase. Net als in de
Champions League blijven er 2 deelnemers over
voor de finale. Er is ook een troostfinale tussen de
nummers 3 en 4. Voor de nummers 1, 2 en 3 zijn
er mooie bekers te winnen!

aanmelden
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en vol
is helaas vol. Inschrijven kost € 5, - p.p. en gaat
enkel via info@roodgroenlvc01.nl . Vergeet hierbij
niet naam en leeftijd te vermelden. Betaling ter
plekke op 14 april, maar let op!!! De inschrijving
dient voor 7 april te geschieden. Voor meer
informatie kunt u terecht bij het bestuur via 0615.47. 86.69 of info@roodgroenlvc01.nl . Kijk ook
op de site www.roodgroenlvc01.nl .
KRACHTSPORT
VERENIGING

Aanstaande kampioen
naar Simpelveld
De gewichthefcompetitie in de
Regionalliga nadert zijn einde.
Op zaterdag 7 april a.s. strijden de
gewichtheffers van Helios tegen
die van Kolner AC. In deze op een na laatste
wedstrijd kunnen de atleten uit Keulen bij winst
kampioen worden.
S I M P E L V E L D

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom
gerust
langs!

Beloftenwedstrijd
Voorafgaand hieraan zullen de beloften van
Kolner AC en KSV Helios hun kunnen tonen.
Deze merendeels jonge atleten krijgen
daarmee de kans op een echt podium hun
vorderingen te tonen. Blikvangers vanuit Helios
zijn o.a. Dani Steinschuld en Daan Huits (de
jeugdprins). Deze wedstrijd begint om 16.00
uur.
De competitiewedstrijd begint daardoor
omstreeks om 17.15 uur.

interesse
om uitstekende gewichtheffers in actie te zien
en een blik wilt hebben op de vorderingen van
de jeugd, dan is dit een ideale gelegenheid.
Kisters Adviesgroep Bocholtz/Roy Kisters
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 7440777
E roy@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl

Pagina 12

waar
Zowel de competitiewedstrijd alsook
de beloftenwedstrijd vinden plaats in
Partycentrum Oud Zumpelveld, aan de
Irmstraat 23 in Simpelveld. Er is geen entree,
wel bestaat de mogelijkheid tot een vrije gave.
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