Voor Mergel- & Heuvelland

Week 18
donderdag
3 mei 2018
43e jaargang
Oplage 13.000 expl.

www.weekbladtroef.nl

i Bôches- Simpelveld
, Zumpelveld,
Nieswiller,
Wilder,- Ubachsberg
Gen berg, Vols,
Viele
Bocholtz
- EysEes,
- Nijswiller
- Wahlwiller
- VaalsLemieёsj
- Vijlen enenLemiers.
Star Wars Gravitron
Jesjpòòrt en
en Rad van Fortuin
Jesjtivvelt tocht
“Ook deze keer heb ik weer de unieke Gravitron voor de kermis in
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)
O.a staat dan een stroopmakerij en een
abdij met ouderwetse brouwerij op het
program en nog wat andere dingen, waar ik natuurlijk niet over ga
vertellen. Het moet een verrassing blijven.
Er is deze keer bijna geen loopwerk bij behalve op de plekken waar
we terechtkomen. Er zijn inmiddels zo’n 40 aanmeldingen. Er kunnen
er nog wat mee maar wacht niet te lang 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
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.
Ik ben inmiddels van vakantie terug en u kunt me bellen op
045-5443567.
Er mogen nu ook mensen uit andere plaatsen mee, want de bus gaat
via Nijswiller, Lemiers en Vaals en we kunnen daar ook stoppen.
Tot ziens en hoors...............................Leo Franzen

Doden herdenken
In Bocholtz vrijdag 4 mei, waar om 17.50 beide Oranjecomités uit de
gemeente Simpelveld, samen met kapelaan Rajan vanaf de kerk naar
het graf van de in Maastricht gevallen Joep Peters trekken en alwaar
tegen 18.00 uur een bloemstuk gelegd wordt door wethouder Wiel
Schleijpen onder het spelen van de taptoemelodie en het Wilhelmus
lees verder op pagina 3
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Bocholtz geregeld” zo organisator Pierre Swinkels. In dat “apparaat”
draai zo snel in het rond dat je als het ware tegen de wand geplakt
wordt. Voor zowel volwassenen als jeugd is het superveilig, maar wel
met veel spanning. Laat u verrassen. Op de achterkant van Troef staat
een bon waarmee je 3 keer kunt en voor slechts 2 betalen. Maar er
staan nog veel meer bonnen ook voor de andere attracties. Ondanks
dat er maar 11 attracties zijn staat het plein weer vol. Pierre Swinkels
“Er staan er wel minder maar groter”.

open

Open gaat alles Hemelvaartsdag om 15 uur. Voor wie er vlug bij is
worden door wethouder Hub Hodinius en mensen van Bóches Bei-ee
en St. Bocholtz Promotion buiten alles wat de jeugd al op school heeft
gekregen ook nog wat gratis penningen uitgedeeld
(wie het eerst komt....)

kortingsbonnen
Op de basisschool worden boekjes uitgedeeld met kortingsbonnen,
die ook achterop Troef staan (uitknippen = voordeel halen). De kermis
duurt t/m maandag 14 mei.

laatste keer
De stichting Bocholtz Promotion levert voor de laatste keer een
bijdrage aan deze kermis. Het stokje wordt overgedragen aan
ondernemersvereniging Bóches Bei-ee. Daarmee komt de organisatie
van activiteiten terug bij de ondernemers.

gratis

Wat is de extra actie? Op donderdag 10 mei worden gratis loten
uitgereikt aan bezoekers Er zijn 3 series van 100 loten beschikbaar.
Vanaf 19.00 uur draait spreekstalmeester Eric Vervuurt aan het Rad
van Fortuin. In elke serie vallen 4 prijzen, dus op donderdag 10 mei
zijn er 12 prijzen beschikbaar. In de laatste trekking per serie wordt
een tegoedbon van 25 euro verloot.

300
Ook op zaterdag en maandag delen de kermisexploitanten gratis 300
loten uit. Ook dan draait Eric vanaf 19.00 uur aan het Rad. Wederom
zijn er per dag 12 prijzen beschikbaar. Maar het prijzengeld in de
laatste ronde gaat omhoog naar 50 euro op zaterdag en naar 75 euro
op maandag. Uiteraard moeten prijswinnaars aanwezig zijn bij de
trekking. Zo niet, dan wordt onmiddellijk opnieuw gedraaid.
.

voor een route in

Ubachsberg

Minim. leeft. 13 jaar.
Door route indeling ook geschikt voor ouderen.
Zoals altijd cash betaling.
Bezorging kan op 2 dagen; woensdag en
donderdag.
Meer info via 045-5443567 of 06-17.23.45.02.
Mailen kan ook op kantoor@weekbladtroef.nl
Stuur uw gegevens + tel. nr.
en u wordt teruggebeld of gemaild.

De Starwars Gravitron dé attractie op de Bocholtzer Himmelvaatskirmes

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
vrijdag 4 mei

OUD PAPIER

Dodenherdenking 2018 in Bocholtz, Simpelveld
en Vaals (zie ook artikel)
III

HARMONIE ST. AGATHA EYS

wandeling Romeins verleden

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

start om 12 uur bij D’r Aowe Kino Dr.
Nolensstraat 9 Bocholtz. (zie ook artikel)

zaterdag 5 mei
wandelen over de Mergelandroute
om 11 uur café Oud Bocholtz t.o. de kerk.
(zie ook artikel)
IIII

The Big Farewell –

afscheidsconcert
van slagwerkgrootheid Jo Zinzen
om 19.30 uur te mogen verwelkomen
in het Parkstad Limburg Theater te Kerkrade.
(zie ook advertentie en artikel)

zondag 6 mei
Rond het Gulpdal wandelen
start om 9.00 uur op de markt in Simpelveld
(carpoolen) of om 9.30 uur op de parkeerplaats
tegenover “Eathoes A Gen Ing”, Provinciale
weg 1 Reijmerstok. (zie ook artikel)
III

Lente- wandeltocht te Ubachsberg
van 7 - 14 uur. Startplaats: Restaurant en
Partycentrum Le Montagnard. Dirkstraat 2,
Ubachsberg (zie ook artikel)

III
VIJLEN-VAALS IVN
dagwandeling naar de Eifel
Vertrek/carpoolen om 10;00u op parkeerplaats
Schanes in Vaals ( zie ook artikel)
III

wandeling Romeins verleden
start om 12 uur bij D’r Aowe Kino Dr.
Nolensstraat 9 Bocholtz. (zie ook artikel)

III
Maurice Hermans zingt Toon Hermans
in “De Klimboom” vanaf 20.00 uur (zie ook artikel)

dinsdag 8 mei
Alzheimer café Parkstad
recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias,
Piet Malherbestraat 2 te Heerlen aanvang
19.30 uur (zie ook artikel)
III

Zij-actief Ubachsberg
19.30 uur, locatie Pastorie.
Lezing door Jan van Wersch (zie ook artikel)

Woensdagavond 9 mei
Mijnmuseum Presentatie
over de veranderingen in het landschap
als gevolg van de mijnsluitingen.
CBSweg 2 in Heerlen ( zie ook arttikel)
III

Inloopdag mantelzorgers
van 10-12 uur in Op de Boor
aan de Wilhelminastraat in Bocholtz
(zie ook artikel)

zaterdag 12 mei
Nestkasten controleren
De vogelwerkgroep van het IVN EYS
om 9 uur vanaf de parkeerplaats nabij de kerk
van Eys. (zie ook artikel)

Dinsdag 22 mei
WDZ sponsoravond.

Elke eerste vrijdag van de maand.

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

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 15 mei:
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:
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.

(zie ook artikel)

Nr. 18 3 mei 2018

door Roul Roumen. Ook wordt er een gebed
uitgesproken. Daarna kan iedere aanwezige,
op kosten van het Oranjecomité, gezamenlijk
een kop koffie/thee en een stuk Vlaai
nuttigen in café Oud Bocholtz t.o. de kerk.
In Simpelveld is er om 19.15 uur een
herdenkingsdienst met aansluitend o.b.v.
Schutterij St. George een kleine optocht naar
het Monument op het Oranjeplein, alwaar
kranslegging, toespraak door burgem.
Richard de Boer en wordt de Last Post
gespeeld. Ook geeft de schutterij een salvo
af.

Koningsdag gemeente Vaals

In Vaals kregen 3 inwoners een lintje als lid in de orde van Oranje Nassau en wel Jozef
Hermans op basis van zijn langdurige vrijwillige activiteiten, Heinz Labraire ook vanwege diens
vrijwillige activiteiten sinds 1972 en Joep Baltus op basis van zijn raadslidmaatschap van 2006
tot 2018.

in Vaals vindt er om 17.30 uur in
de St. Pauluskerk de Eucharistieviering ter
herdenking van de gevallenen plaats. Na de
kerkdienst vertrekt tegen 18.15 uur de stille
tocht naar het oorlogsmonument op het
Von Clermontplein, waar een cordon van de
vrijwillige brandweer Vaals met brandende
fakkels aanwezig is.

namen
Bij het monument zal Roderique Kohnen
de namen van de oorlogsslachtoffers die
vermeld staan op de herdenkingsplaquette
voorlezen, terwijl scholieren bloemen
neerleggen. Aansluitend kranslegging
voor de Oud Indiëstrijders “Madjoe”,
de Protestantse gemeenschap MaasHeuvelland, stichting 40-45 en Kinderen van
Verzetsstrijders. Daarna kranslegging en
toespraak burgem. Reg van Loo.
Aansluitend geeft een sectie van de
Schutterij St. Paulus een vuursalvo afgeven,
waarna The Last Post wordt gespeeld door
Marco Gulpen en is er 2 minuten stilte.
De plechtigheid wordt afgesloten met een
gedicht voorgedragen door Dan Lumey en
het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus en
het Limburgs Volkslied met ondersteuning
van het Gemengd Koor ‘St. Jozef’ Vaals.

V.l.n.r. John Coenen wethouder - Pastoor Broekhoven - John Bertram - gemeentesecretaris De gedecoreerde Jozef Hermans - burgemeester Van Loo Jean-Paul Kompier wethouder en Paul de Graauw wethouder.
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Advertenties en troefjes t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties zondag tot 17uur

Email: info@weekbladtroef.nl
Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz

Burgem. Reg van Loo met Joep Baltus en
echtgenote en gemeentesecretaris John
Bertram.

Heinz Labraire met echtgenote,
burgem. Reg van Loo

Ben jij op zoek
naar een leuke (bij)baan
als tuinman
in regio Parkstad/Heuvelland e.o.?

Telefonisch bereikbaar via: 045-544 35 67

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
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Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega die
√ 65 jaar of ouder is
√ in het bezit is van een eigen auto
√ Zelfstandig kan functioneren

Mail naar werk@heerlijkhulp.nl
Uren in overleg.
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Ridder onder ons
Leon Creugers (56) van de Grachtstraat 22 in Eys
is donderdag 26 April door burgem. Houben van
Voerendaal onderscheiden als Ridder in de orde van
Oranje Nassau en wel voor de volgende verdiensten:
Hij is sinds 2006 directeur van de Woningstichting
Voerendaal en zet zich buitengewoon in voor de
volkshuisvesting in Voerendaal en de regio Parkstad.
Realiseerde een aantal projecten waarvan gesteld
wordt dat zij een aanzienlijke impact hadden op de
leefbaarheid en sociale cohesie.
Daarnaast ontplooide/ontplooit hij een aantal, al dan
niet aan zijn hoofdfunctie gerelateerde, activiteiten:
• Bestuurslid van de RK parochie H. Theresia van het
Kind van Jezus;
• Vrijwilliger bij het Bureau Jeugdzorg Heerlen en
Xonar Maastricht;
• Vrijwilliger bij het Gehandicapten Platform
Voerendaal. Was hier mede-initiatiefnemer,
medeoprichter en lid van de Adviesraad op het terrein
van de Wet Voorziening Gehandicapten;
• Mede-initiatiefnemer, medeoprichter en bestuurslid
van de Vereniging Eigen Vervoer Voerendaal (later

De kersverse Ridder in de orde van Oranje
Nassau.

In Memoriam Alf Chorus

‘een sociaal erg bewogen lid’
Sinds 2011 was Alf in ons koor. Toen hij naar Bocholtz kwam, besefte hij dat lid
worden van een vereniging, belangrijk was om snel te integreren in deze voor
hem toch wel opmerkelijke gemeenschap. Hij hield enorm van klassieke muziek,
waarschijnlijk omdat hij uit een erg muzikale familie stamt. Tijdens een tuinfeest na
de processie, werd hij enthousiast van onze koorzang en hij informeerde
voorzichtig of een lidmaatschap er wel in zat. Heel voortvarend begon hij dan ook
bij de tenoren zijn zangkunsten te vertonen, maar door ziekten gekweld kon hij
zich niet ontplooien en was hij vaker langere tijd, natuurlijk noodgedwongen,
afwezig. Toch informeerde hij regelmatig naar het wel en wee van het koor
en kwam hij, als zijn ziekte het toeliet, luisteren.
Alf, bedankt voor jouw inbreng in koor die korte tijd, ook al was het soms moeilijk
en niet voor iedereen te begrijpen. Adieë wah!
Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden heel veel troost en sterkte toe,
in deze droevige dagen.
Bestuur, dirigent, leden en Sympathisanten van
Zangkoor St.Joseph 1865 Bocholtz

Belbus/Buurtbus);
• Bestuurslid van de R.K.
basisschool Sint Theresia, Ummer
Clumme en Bergop te Ransdaal;
• Lid van de Raad van Toezicht
van de Stichting Innovo te Heerlen,
een onderwijsstichting van katholiek
basis-, speciaal- en voortgezet
onderwijs voor midden- en ZuidLimburg;
• Actief lid en voorzitter (2015-2017)
van de Lionsclub Wittem-Neubourg;
• Initiatiefnemer en voorzitter van de
Stichting “Thuis in Limburg”;
Lid van de landelijke Huurcommissie;
• Lid van het Intern Beraad
(klachtencommissie) bij de Stichting
Housing Parkstad.
Een hele waslijst en
daarom meer als verdient.

IN MEMORIAM PIET BOLTON
Donderdagochtend 12 april is ons lid
Piet Bolton
op 82 jarige leeftijd overleden.
Sinds 1983 was Piet lid van WDZ.
Hij heeft weliswaar nooit de voetbalschoenen aangetrokken, maar als
vrijwilliger heeft Piet veel verdiensten
voor onze club.
Als technisch man was hij betrokken bij de
vele bouwwerkzaamheden op het sportcomplex,
hij vervulde onderhoudstaken en was actief in de feestcomités
van het zilveren, robijnen en gouden bestaansfeest.
We wensen zijn familie veel sterkte in het verwerken
van het verlies van Piet.
Bestuur en leden WDZ
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Presentatie

Woensdagavond 9 mei organiseert het Nederlands
Mijnmuseum een presentatie over de veranderingen
in het landschap als gevolg van de mijnsluitingen.
Deelnemers dienen zich van tevoren aan te melden door
een mail te sturen naar info@nederlandsmijnmuseum.nl
(€ 7,50 p.p.).
Het Nederlands Mijnmuseum heeft een mooie en
bijzondere dia collectie in zijn bezit over de afbraak van
de bovengrondse mijngebouwen. Omdat de maand april
in het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 is
benoemd tot de maand van het ‘gemaakt landschap’,
organiseren we een avond over het veranderd
landschap in Parkstad.
Vanaf 19.00 uur worden de bezoekers ontvangen
met een kopje koffie en een stukje vlaai. Na een
welkomstwoord en een introducerend filmpje verzorgt
Kevin Raetsen een diapresentatie die gaat over de
directe gevolgen van de veranderingen voor het
landschap. Hierna vertelt Jenny Kranendonk over de
sociale gevolgen die deze veranderingen met zich
mee brachten. De presentatie wordt aangekleed door
filmpjes en muziek. De avond wordt afgesloten met een
borrel. Parkeren op het terrein van Carbon6 Heerlen
(navigeren op CBS-weg), in het museum krijgen
bezoekers een uitrijkaartje.

gesloopt/opgeruimd
Op 31 december 1974 sloot de Oranje Nassau I als
laatste van de 12 mijnen die in Zuid Limburg waren
gevestigd. Na de sluiting werd vrijwel alles wat aan
de mijnen herinnerde gesloopt en opgeruimd. Het
verdwijnen van de mijnen had grote gevolgen voor de
aanblik van de omgeving. Naast deze directe zichtbare
veranderingen hadden de mijnsluitingen ook gevolgen
op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid en
het verenigingsleven. Wat dit alles heeft betekend voor
de mijnstreek wordt in deze presentatie uitgelegd.
De presentatie vindt plaats aan de CBSweg 2 te
Heerlen
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Lintjes in de Gemeente
Simpelveld
Donderdag 26 april werden werden weer lintjes in de gemeente
uitgereikt. Dit keer een in Bocholtz en 3 in Simpelveld.
In volgorde van uitreiking werden lid van de orde van Oranje
Nassau:

Bebby Geelen-Maassen (67)
Om 9.45 uur, Stevensweg 9, 6351 AV Bocholtz
Activiteiten:
1992 – heden vrijwilliger bij de Bibliotheek Bocholtz en van 2007 –
heden
Penningmeester van dansvereniging One2Dance Olympia Bocholtz.

Hein Packbier (78)
Om 10.20 uur in Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23
Simpelveld (woonachtig Huls 81)
Activiteiten:
1957 – heden Achtereenvolgens medeoprichter, penningmeester,
secretaris tevens vicevoorzitter van het Gemend Kerkelijk Zangkoor
“Sint-Jozef-Arbeider” Huls.
1995 – 2002 voorzitter van de spaarclub Bellevue.

V.l.n.r. Burgem. Richard De Boer, Jan Vankan, mevrouw
Houben-Stommen, de heer Packbier, mevrouw GeelenMaassen, Bep Vanhommerig en mevrouw Smets
(Jos Kitzen ontbreekt op deze foto).
Inzet: Jos Kitzen die zijn lintje di. 27 maart j.l. tijdens de raadsvergadering
ontving.

Jan Vankan (80)

Om 11.30 uur, Markt 84, 6369 AH Simpelveld
Activiteiten:
Om 10.55 uur, Pleistraat 17a Simpelveld.
2000 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Impuls Simpelveld (voorheen
Activiteiten:
SWOBS).
1977 – heden vrijwilliger bij de parochie Sint Remigius Simpelveld. 2003 – 2012 Vrijwilliger bij de werkgroep Beaurepart.
1981 – heden vrijwilliger bij verpleeghuis Molenpark, onderdeel van 2005 – heden Vrijwilliger en bestuurslid van het Simpelvelds Mannenkoor
Sevagram Heerlen.
David.

Bep Vanhommerig (79)

Mededeling:

Inloopdag mantelzorgers
in Mei

Wij konden op de voorlaatste pagina van het blad Gulp en Geul lezen dat o.a. Adry
Weijenberg uit Nijswiller en echtgenote een lintje ontvingen. Adry kreeg zelfs de Orde
van Oranje Nassau met de zwaarden (een hoge onderscheiding). In het blad stond
zelfs niet vermeld waarvoor de 8 lintjesdragers, waarbij ook Erwin Lennarts uit
Wahlwiller en Leo Seroo uit Eys, deze ontvingen.
Ons blad krijgt van de gemeenten waar het verschijnt alle gegevens, behalve van
Gulpen Wittem (Troef verschijnt in 3 kernen van die gemeente). Leo Franzen.

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert
maandelijks ook een inloopbijeenkomst in Simpelveld.
Deze keer woensdag 9 mei 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:

Ergotherapie

Deze helpt u om met u beperkingen, maar vooral
uw mogelijkheden weer zo zelfstandig mogelijk te
functioneren. Hierbij staan uw dagelijkse handelingen
centraal. Denk daarbij b.v. aan opstaan of aankleden,
(huishoudelijk) werk of hobby’s. Als dit beperkingen voor
u oplevert, zal naar een zo praktisch mogelijke oplossing
gezocht worden.

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 .
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Schutterskoning

Nicole Leenen 501e
schutterskoning(in) Eys
Zondag 22 april werd in Eys de koningsvogel geschoten door
schutterij St.-Sebastianus Eys. Nadat met enig protocol de
generaal en het aftredende koningspaar waren afgehaald, trok de
500 jaar oude schutterij naar het erf van de familie Grooten.

Daarna volgde de strijd om het koningschap. Elf schutters, onder
wie enkele damesleden en een burgerschutter, deden een gooi
naar het koningschap. De wedstrijd werd spannend toen de vogel
flink gehavend raakte. Het winnende schot werd gelost door
drumbandlid Nicole Leenen-Golob, die in 2014 burgerkoning, in
2016 schutterskoning en in 2017 op basis van haar schietprestaties
gemeentekampioen was.

Burgerkoning

Denplanten

Bij de burgervogel slaagde Danny Seroo er net niet in het
burgerkeizerschap te behalen. De schietstrijd was onverwacht
snel beslist. Op het juiste moment was het de beurt aan Henk
Kroese. Henk is onder meer bekend van zijn filmactiviteiten, zijn
oldtimers en zijn optochtcreaties bij de carnaval. Bovendien was
er een vogel voor de leden van schietvereniging ‘Ons Genoegen’
uit Wijk aan Zee. De strijd werd ditmaal beslecht door Kenny van
den Bogaard.

Zaterdag 5 mei a.s. wordt omstreeks acht uur de koningsden
geplant, opdat ieder in Eys de koning weet te wonen. Dit gebeurt
bij de Koninklijke residentie aan de Sint Agathastraat. De schutters
trekken die middag met de den rond en doen op hun ronde ook
kasteel Goedenrade aan. Bij het denplanten gaan eventuele nieuwe
schuttersleden onder de vlag. Daags erna trekt de schutterij mee in de
grote processie naar Eyserheide.

U kunt terecht voor:

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

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 45 - 5 4 4 087 3
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

De nieuwe koningen, v.l.n.r.: Kenny van den Bogaard (Ons Genoegen),
schutterskoning Nicole Leenen en burgerkoning Henk Kroese.
Foto: Jasper Kroese | Eleven Media.

Alzheimer café Parkstad
Heeft dinsdag 8 mei weer een presentatie in de
grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias,
Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Tevoren
aanmelden is niet noodzakelijk en zoals altijd

zijn entree, koffie en thee gratis. De zaal is open vanaf 19.00
uur en om 19.30 uur start het programma. Omstreeks 21.30 uur
wordt de avond afgesloten
Deze keer: Mantelzorg en dementie
De mantelzorger is onontbeerlijk bij de zorg voor een partner,
ouder, familielid, vriend(in) met dementie. Van belang daarbij
is een goede ondersteuning van de mantelzorger. Hoe kan dat
vorm gegeven worden? Zijn er nieuwe ontwikkelingen in de
mantelzorg? Zijn er veranderingen in regelgeving? Hoe wordt de
mantelzorg door de mantelzorger zelf ervaren?
Medewerkers van het Steunpunt Mantelzorg verzorgen vanavond
een presentatie hierover. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Thijs Peeters tel. 045-5416248.

Pagina 6

Nr. 18 3 mei 2018

The Big Farewell –
was getekend: Jo Zinzen
Indrukwekkend afscheidsconcert
van slagwerkgrootheid Jo Zinzen
Als muziekgrootheid Jo Zinzen rust neemt van het musiceren,
dirigeren, componeren en lesgeven, is dat een afscheidsconcert
waard en wel op zaterdag 5 mei, om 19.30 uur, in het Parkstad
Limburg Theater Kerkrade. Al bijna vijftig jaar geleden begon Jo’s
muziekcarrière bij de Koninklijke Philharmonie Bocholtz - inmiddels,
na omwegen door Nijswiller, Thorn en Voeren, is Jo geland in
Maasbracht. En waar zijn allereerste vereniging de eerste concerthelft
voor zijn rekening zal nemen, is het zijn laatste, het slagwerkorkest
van Fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek, die het
afscheidsconcert zal besluiten.

rijk
Tijdens de eerste concerthelft, onder dirigent Matty Cilissen, speelt
de Koninklijke Philharmonie Bocholtz een rijk symfonisch programma.
De Jubilee Overture (1992) van Philip Sparke zet de feestelijke toon
voor dit concert. Paukenist Stefan Castro soleert vervolgens in het
bijzondere paukenconcertino Raise the Roof van Michael Daugherty
(2003). Het oplettende oor hoort verschillende Gregoriaanse motieven
en een bijna architectonische ritmiek. Het is dan ook geen verrassing
dat dit werk een vertelling is van de bouw bijvoorbeeld de Notre
Dame in Parijs, waarbij de virtuositeit in het samenspel ligt. De vurige
Joropo van Moises Moleiro, in een arrangement door Johan de Meij,
is een Venezolaanse volksdans met wervelende motiefjes, hitsige
melodielijnen en energieke ritmes: een denderende uitsmijter.

Maasbracht
Na de pauze wordt de stok overgedragen aan het slagwerkorkest
van Fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek, onder leiding van
Jo Zinzen, sinds 2009 reeds onder zijn bezielende leiding. Met Tales
of Imagination van Vincent Cox wordt de fantasie van de luisteraar
geprikkeld in een vierdelige suite van meer dan alleen ritmes. In
het tweede stuk, Concerto van David R. Gillingham, wordt de
veelzijdigheid van de drie slagwerkgroepen getoetst: membrafonen,
houten en metalen instrumenten. Met grote variatie tussen ritme
en melodie, tussen het zachte hout en het schelle metaal, en met
terugkerende motieven van telkens vijf tonen, is Concerto een
totaalervaring - en een kleine spoedcursus in de kracht van het
slagwerk. Die Zeit, speciaal voor dit concert en voor Jo Zinzen
geschreven, ook door componist Vincent Cox, vertolkt in drie delen
het leven, met een aantal verrassende elementen. Luister goed!

Overzicht Koninklijke
Onderscheidingen in Limburg
Dit jaar zijn er in de provincie 249 verdienstelijke burgers de versierselen
uitgereikt die horen bij een Koninklijke onderscheiding.
De onderscheidingen zijn toegekend in de volgende categorieën:
219 personen Lid , 29 Ridder en één Officier in de
Orde van Oranje-Nassau.

Rond het Gulpdal wandelen

welkom
Wij kijken er naar uit u op zaterdag 5 mei, om 19.30 uur te mogen
verwelkomen in het Parkstad Limburg Theater te Kerkrade. Kaarten
zijn à €17,50 verkrijgbaar bij het voorverkoopadres bij Plus Bocholtz
en in het Parkstad Limburg Theater. Met zijn allen nemen we dankbaar
afscheid van alleskunner Jo Zinzen. Het concert belooft een spetterend
afscheid en eerbetoon te worden met de voerende titel:
Was getekend, Jo Zinzen.

Geen Antiekmarkt Lemiers meer
Om teleurstelling te voorkomen zij vermeld, refererend aan eerdere
berichten, dat de traditionele Kunst- en Antiekmarkt, die 44 jaar lang
in Oud Lemiers op Hemelvaartsdag werd gehouden, niet meer door
de Evenementencommissie van het Mannenkoor CCK’74 uit Lemiers
zal worden georganiseerd. Een comité dat zich gevormd had
ondervond geen draagkracht uit de dorpsgemeenschap om de
markt verder te laten bloeien.
Hiermee gaat een prachtig evenement ten einde.

Dat kan a.s. zondag 6 mei met het IVN
De start is om 9.00 uur op de markt in Simpelveld (carpoolen) of
om 9.30 uur op de parkeerplaats tegenover “Eathoes A Gen Ing”,
Provinciale weg 1 Reijmerstok.
Daar vandaan daalt u af naar het Gulpdal en volgt dit riviertje een
poos. In Euverem kan men nog sporen van de oude trambaan zien.
Langs boomgaarden en hopvelden terugkeer en op het einde is er
nog een rustige, maar lange klim. Kort daarna wacht echter weer
het terras (of de auto) in Reijmerstok!
De wandeling is ongeveer 9 km. lang en niet al te zwaar. Onderweg
evt een korte pauze. Stevige wandelschoenen (en een wandelstok)
zijn wel nuttig. De wandeling is bedoeld voor iedereen, dus ook
niet-leden en toeristen.
Meer info: Constance Kerremans, mail c.h.m.kerremans@ziggo.nl
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opgeslokt
Hoe nu te voorkomen dat zoiets je hele dag
opslokt? Mijn advies: stel een ultimatum.
Vraagt de redacteur of je vanavond tijd
hebt? Antwoord dan: “Lastig, maar
misschien kan ik schuiven met afspraken.
Wil ik wel doen, maar dan moet ik het
binnen twee uur weten.” Mijn ervaring is dat
redacteuren daarvoor gevoelig zijn. En als
ze dat niet zijn, dan weet je sowieso al dat je
kansen om in de uitzending te komen klein
zijn.
Zelf werd ik ooit gebeld door het
programma van Paul de Leeuw. Ook met
mij werden alle voorgesprekken doorlopen.
En hoera, ik werd uitgenodigd om naar de
studio in Hilversum te komen. De opnamen
waren ‘s middags. De redacteur met wie
ik contact had, belde me helemaal plat:
de avond vóór de opnamen om alles nog
eens door te spreken en ook de volgende
ochtend om ervoor te zorgen dat ik me niet
versliep. Blijkbaar was ik erg belangrijk!
Dus je begrijpt, heel mijn familie en
vriendenkring wist dat ik te zien zou zijn in
het programma van Paul de Leeuw.

andere

Column
Televisie? Doe het niet!
media
Tilburg University houdt netjes bij welke medewerkers in de media verschijnen, dat heb ik
gelezen. Er zijn zelfs scores voor bedacht: televisie levert lekker veel punten op. Maar uit
ervaring wil ik elke medewerker waarschuwen: in godsnaam, doe het niet!
Op een grauwe ochtend gebeurt het: mail van een tv-programma. Of je even contact met hen
wilt opnemen. Snel bel je. Je krijgt een aardige redacteur aan de lijn. Meestal stelt zo iemand je
open vragen. Hij laat je lekker babbelen. Allereerst om te checken of je wel uit je woorden komt.
Want als je dat aan de telefoon niet lukt, lukt het je zeer zeker ook niet voor de camera’s. En het
allerlaatste wat een redacteur wil, is verantwoordelijk zijn voor een gast die compleet dichtslaat.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:
De redacteur bedankt je voor het gesprek en zegt dat hij alles even met de rest van de redactie
moet bespreken. Als het wat is, belt hij je terug! Dat staat synoniem voor ‘nee, jij bent niet de
juiste gast voor ons’.
In het andere geval vraagt hij of je tijd en zin hebt om vanavond aan te schuiven bij de opnamen
van het televisieprogramma. Laten we voor het gemak de talkshow Pauw als voorbeeld nemen.
“Zeker heb ik tijd!” antwoord je. En ook als je geen tijd had gehad, was dat je antwoord
geweest. Iedereen laat stante pede alles uit handen vallen voor een tv-optreden.
“Dat is mooi!” zegt de redacteur, “dan bel ik je aan het eind van de middag terug om te laten
weten of het ook echt doorgaat.” En hij hangt op.

verpest
Nu ben je dus de pineut. De rest van de dag zit je te wachten op dat telefoontje. En maar
piekeren wat je allemaal gaat zeggen. En of je niet alvast je partner en je ouders moet bellen?
En vrienden en vriendinnen, dat je vanavond waarschijnlijk bij Pauw in de uitzending zit.
bellen
Zo kruipen de uren voorbij. Wanneer je rond zes uur in de avond nog niets hebt gehoord, besluit
je zelf maar te bellen. “Oh ja,” zegt de redacteur, “helemaal vergeten je terug te bellen. Sorry
hoor. Maar helaas gaat het niet door.” Hij bedankt vriendelijk voor alle moeite en dat is het dan.
Je hele dag verpest.
Welnu, troost je. De kans dat je ook daadwerkelijk in die uitzending terecht was gekomen,
is hooguit één op 10. Want redacties van televisieprogramma’s hebben altijd belachelijk veel
onderwerpen uitstaan. Die liggen allemaal in de week. Meestal valt jouw onderwerp dus af.
En als jouw onderwerp niet afvalt, dan ben je er nog niet.
Televisieprogramma’s zoeken altijd gasten met tegengestelde meningen, want dat levert de
fijnste discussies op.
Dus je moet maar net het geluk hebben dat jouw verhaal ook het verhaal is, dat de redactie wil
horen.

Toen ik op Utrecht Centraal overstapte
richting Hilversum, belde de redacteur wéér.
Ik nam mijn mobiel op en riep opgewonden:
“Ik sta nu op centraal! Ben er binnen
een half uurtje!” Waarop de redacteur
antwoordde: “Eh, ik heb vervelend nieuws
voor je. Paul heeft toch liever een andere
gast in zijn show.
Sorry.”
Ik was zo verbouwereerd dat ik niets meer
kon zeggen, behalve dan: “Nou dan ga ik
maar weer naar huis.” “Ik vind het fijn dat je
het zo sportief opvat,” zei de redacteur nog.

omkeren
Dit soort streken wordt vaak geleverd.
Een kennis van mij is een redelijk bekende
strafpleiter. Hij mocht aanschuiven in de
talkshow van Jeroen Pauw en was zelfs zo’n
belangrijke gast dat hij met een taxi werd
opgehaald. Maar ergens halverwege de rit
kreeg ook hij het beruchte telefoontje.
De taxi kon omkeren.

bedankt
Sterker nog, het komt zelfs voor dat een
gast al geschminkt en wel in de studio zit
en hij alsnog wordt bedankt. Vanwege iets
actueels dat net, enkele minuten eerder in
het nieuws was. Wat dat betreft kennen
televisieprogramma’s geen enkele gêne.

na ja
Valt daar iets tegen te doen?
Het antwoord is natuurlijk: nee.
Zelf was ik in ieder geval zo slim om
bij de redactie van Paul de Leeuw een
schadeclaim in te dienen, zogenaamd
omdat ik voor dat optreden een
goedbetaalde freelance-klus had afgezegd.
De vergoeding was voor het programma
geen enkel probleem.
En zo hield ik er dan toch nog een flink
geldbedrag aan over.
Na-ja…
Voor een leuk restaurantje met vrouwlief.
Ook mooi.
Tot over 14 dagen.

/Léon info@8pix.nl
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Weer wandelen over de
Mergelandroute
En dat kan zaterdagmorgen 5 mei, als om 11 uur
voor de 52e keer het startsein hiervoor wordt
gegeven door burgem. Richard de Boer bij
café Oud Bocholtz t.o. de kerk.
De tocht is zo’n 114 km. lang en het wandeltempo ligt
bij zo’n 6,5 km p.uur

Route

Gebruik is gemaakt van de Mergellandroute voor fietsers. Deze is
voor wandelaars aantrekkelijker en voert langs wegen die minder
autoverkeer kennen. In het parcours is een aantal extra klimmetjes
opgenomen, waaronder de van de Amstel Gold Race bekende
Keutenberg.

iedereen
Aanvankelijk konden alleen sportwandelaars op uitnodiging
inschrijven. Een aantal jaren later heeft wsv NOAD de wandeling voor
iedereen boven 16 jaar opengesteld.
De Mergellandroute wordt in wandelkringen de mooiste en een van de
zwaarste wandeltochten van Nederland genoemd.
sportzaken van de gemeente Simpelveld, de herinneringen uitgereikt.

terug
De wandelaars worden op zondagmiddag 6 mei tussen 11.50 en 12.30
uur bij de kantine van de Tennishal aan de Sportlaan in Simpelveld
terug verwacht. Van hieruit gaat het gezamenlijk naar het startpunt in
Bocholtz, alwaar ze met muziek feestelijk zullen worden ingehaald.
Aldaar worden door wethouder Wiel Schleijpen, wethouder voor

Activiteiten
kalender IVN
Ubachsberg
Dinsdag 8 mei, 19.30 uur, locatie Pastorie.
Lezing door Jan van Wersch met als thema
“Kanttekeningen bij de samenleving en onze
hedendaagse leefstijl”. Deze is de laatste
decennia enorm veranderd. Denk aan te weinig
beweging, te veel medicijnen, stress, hygiëne,
het belasten van het milieu, etc. Dit is een
kleine greep van hetgeen aan de orde komt.
Voor leden gratis. Niet leden betalen € 3,00 incl.
kopje koffie/thee.

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

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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Meer info

Over het hoe en wat u bij zich moet hebben ( o.a. reflecterend vest) voor
deze nachtelijke tocht kunt u contact opnemen met Han Pirovano tel.
045-5250190 of 06-12.53.47.31. Ook bij Chris Gijselaers, Kerkstraat 44,
Bocholtz, 045 - 5444421 of per mail info@wsv-noad.nl

Dinsdag 29 mei, “High Tea” Abdij Rolduc.
Deze activiteit is alleen voor leden.
Abdij Rolduc behoort tot de belangrijkste
religieuze monumenten van Nederland en staat
op de Unescolijst van monumenten in ons land.
De high tea wordt geserveerd in de brasserie
“De Kanunnik” van Rolduc voor een bijdrage
van € 10,00 per persoon. Vertrek om 13.30 uur
vanaf het Bernardusplein in Ubachsberg.
Aanmelden kan tot 22 mei bij Lony
Schoenmakers.

Kijk ook eens op de website:

www.zijactieflimburg.nl/voor-leden/jouwafdeling/ubachsberg/de-afdeling .

Kom
gerust
langs!

Wie gaat er mee
Nestkasten
controleren

De vogelwerkgroep van het IVN EYS
biedt ook dit jaar de gelegenheid
aan belangstellenden om een
nestkastcontrole mee te lopen in het
Waterwingebied of het Froweinbos
(beide liggend aan de rand van Eys).
Heel veel mensen kijken ieder jaar naar
de webcams van “Beleef de Lente”.
Maar nog veel leuker is het om in een
echt levend nestje te kijken en te zien
hoe mooi de koolmeesjes dat hebben
gestoffeerd met hondenhaartjes uit de
buurt. Of een pimpelmeesmoeder te zien
zitten op haar nest vol piepkleine eitjes,
die zich vreselijk opwindt als er onraad
in de buurt is. Kale, jonge vogeltjes die
hun bekjes opensperren. Een prachtig
gezicht! De excursieleiders vertellen u
onderweg over het nut van de controles
en laten u luisteren naar alle vroege
vogelgeluiden. De kleine winterkoning
zingt het hoogste lied. Maar we kijken
ook naar de voorjaarsbloemen en wie
weet ontmoeten we een ree of een vos.
Een heerlijke natuurbelevenis.
Ieder jaar zijn er wel deelnemers zo
enthousiast dat ze zich aanmelden als
(jeugd-) lid van het IVN. Dat hoeft niet,
maar kan natuurlijk wel. U kunt daarover
informatie krijgen.
Vertrek is zaterdag 12 mei om 9 uur vanaf
de parkeerplaats nabij de kerk van Eys,
langs de doorgaande weg.
Kinderen zijn welkom, mits onder
begeleiding. Helaas niet geschikt voor
minder-validen.
Honden zijn niet toegestaan.
Meldt u snel aan via de website:
www.vogelweek.nl of bij het SOVON
06-50.91.44.86, het aantal plaatsen is
beperkt! Voor informatie: Wim Kemperink
045 - 5442540.
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Lentewandelen rond Vrouwenheide

Kijkje op de prachtige omgeving van de molen op Vrouwenheide.

De inmiddels wijd en zijd bekende wandeltocht rond de molen Vrouwenheide op het plateau van Ubachsberg wordt dit jaar gehouden op zondag
6 mei a.s. De routes voeren over stille veldwegen, bospaden, verharde en onverharde wegen rondom Ubachsberg, het hoogst gelegen kerkdorp
van Nederland! Afwisselende tochten met ongekende vergezichten, wijngaarden, vakwerkboerderijen, beschermde natuurgebieden, kastelen en
andere monumentale gebouwen.

rijkdom
Kortom wie wil ervaren wat een rijkdom Zuid-Limburg te bieden heeft, die neemt deel aan de Lente- wandeltocht te Ubachsberg.
Afstanden 5,10,15,20 km. Starttijden: van 7 - 14 uur. Startplaats: Restaurant en Partycentrum Le Montagnard. Dirkstraat 2, Ubachsberg.
Info: 045-5753338.

Classic meets Musical
Na het succes van afgelopen jaar
(‘Classic meets Rock ’n Roll’), kan men vanaf begin
september 2018 weer meedoen aan het nieuwe project van Zangkoor
St. Joseph uit Bocholtz.
Noten hoeft u niet te kunnen lezen, want het belangrijkste is dat plezier
hebben in zingen, want zingen verbindt en er worden vrienden mee
gemaakt !
Zangkoor St. Joseph nodigt dus uit mee te komen zingen!
Daartoe stelt het koor iedereen in de gelegenheid vanaf begin
september a.s. mee te repeteren in het zaaltje van Café de Auw
Leemkoel, Dr. Nolensstraat 12 in Bocholtz op woensdagavond vanaf
19.30 uur.

aanmelden
Aarzel niet en meldt u nu al aan via tel.045-5445313, via email
anitavdpoel@hotmail.com , of bij een van de bestuursleden, te vinden

op de website van het koor: www.zangkoorsintjoseph.nl .
Wij houden U natuurlijk op de hoogte van de repetities en andere
mededelingen.

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 wij hopelijk op 21 oktober a.s.
gezamenlijk zullen uitvoeren. De Jeugdharmonie van Bocholtz zal
ook acte de présence geven, evenals gastkoor Hanzon Vocaal uit
Eys-Wittem, een jeugdkoor en enkele solisten.

Haarstudio

geopend
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Nog 2 keer
Romeins verleden Bocholtz
Door de, voor ons blad, veel te late aanlevering (19april)
konden wij u in ons vorig nummer helaas niets vertellen over deze
toch interessante wandelingen met als gids Yvonne Frissen-Sporck
in het kader van de Nationale Romeinen week.
Bocholtz heeft een groot Romeins verleden met liefst 3 villa’s
en een grafveld (moesten eens opgegraven kunnen worden, maar dat zal wel altijd
een illusie blijven. Leo Franzen)
Maar nogmaals, wandelen kunt u nog even, niet alleen geschikt voor jong en oud, met
bezoek aan de Romeinse vallei en onderweg kan er geproefd worden van Romeinse
gerechten, klaargemaakt door D’r Aowe Kino en Hoeve Scholtissenhof. De start is bij
D’r Aowe Kino, waarna de opgegraven ruim 2000 oude askist te bewonderen is als
onderdeel van de expositie in ‘Op de Boor’. Bakkerij Dreessen zorgt op deze locatie
voor een heerlijk stuk vlaai.
vertellen en napraten
Vervolgens neemt Yvonne de deelnemers mee door de Romeinse Vallei en vertelt
over het Romeins verleden van de omgeving. De wandeling eindigt bij Hoeve
Scholtissenhof, waar ook nog een Romeinse kamer te bekijken is. Onder het genot
van een portie bloedworst of boterham met ei kan hier gezellig nagepraat worden.

askist Simpelveld

PROGRAMMA
De data van de beide nog mogelijke wandelingen zijn a.s vrijdag 4 en zondag 6 mei
en starten om 12 uur bij D’r Aowe Kino (Dr. Nolensstraat 9 voor interessenten buiten
Bocholtz).
Vervolgens gaat de groeprichting Hoeve Overhuizen, waar het programma met de
ezels plaatsvindt en er gezamenlijk genoten wordt van een Romeinse picknick. De
datum van de Ezeltocht is nog alleen zaterdag 5 mei en start om 12 uur.

Expositie Romeins verleden
Tijdens de beide wandelingen wordt de expositie over het Romeins verleden In de
voormalige bibliotheek van Bocholtz (Wilhelminastraat 17) bezocht. Er zijn onder meer
bijzondere bodemschatten te zien, zoals de replica van de sarcofaag van Simpelveld
en de originele askist van Bocholtz. Op een aantal panelen wordt aan de hand van
foto’s van vondsten en tekeningen tekst en uitleg gegeven hoe de Romeinen leefden
en werkten, wat ze verbouwden, aten etc..

Aanmelden
is voor beide tochten vereist, tot uiterlijk 24 uur van tevoren.
Voor de wandeltocht met gids kan aangemeld worden via mail aan Yvon Frissen
yvon.frissen@out look.com of telefonisch bij D’r Aowe Kino, tel. 045-5442619.
Voor de wandeltocht met de ezels kan telefonisch aangemeld worden via 06-49.68.88
98.
kosten
Deze bedragen voor beide wandeltochten € 15 voor volwassenen en € 7,50
askist Bocholtz
voor kinderen. De tochten gaan onder alle weersomstandigheden door en duren
tussen 2 en 3 uur, afhankelijk van de samenstelling van de groep.
Voor meer informatie, kijk op www.toeristischsimpelveld.nl.
Tip voor onderweg: neem iets te drinken mee.

Vrijwilligers
vacatureladder
Een greep uit het aanbod:

Stichting Horizon zet zich in voor mensen die eenzaam zijn en een langdurige

Ontstressen door
schilderen of
tekenen
Iedere vrijdag van 19.00 tot 22.00
komen leden en niet-leden van het
kunstcollectief samen om te schilderen
en tekenen. Vrij of met hulp, voor
ontspanning, creatieve ontwikkeling
en gezelligheid. Iedereen is van harte
welkom in het verenigings gebouw naast
de Lidl. Inlichtingen:
weee28cj@kpnmail.nl
of 06-22.00.87.90.

Pagina 11

psychische kwetsbaarheid hebben. Ook deze mensen willen graag een 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

043-3040011 / 06-46.11.20.17 / 06-52.76.36.77
Nr. 18 3 mei 2018

Feest met jubilarissen
Zaterdag 12 mei bij GV Wilhelmina Bocholtz. Om 20 uur begint
de interne huldiging waarbij 3 van de 5 jubilarissen in het zonnetje
worden gezet vanwege hun verdiensten.

Annie Schoonbrood-Janssen / 50 jaar
Zij was vele jaren de vaste medewerkster bij de activiteiten die
door Wilhelmina werden georganiseerd ( o.a. huishoudelijk werk,
bonnenverkoop, keukendiensten, enz.). In de beginjaren assisteerde
zij de leiding van Wilhelmina bij het lesgeven aan de jeugd. Annie
was tevens vaste barvrijwilliger in de kantine en heeft jarenlang de
carnavalspakken van het Drumband beheerd. Altijd is ze de steun
en toeverlaat geweest van haar echtgenoot, Hein, die bijna 25 jaar
voorzitter was en die ze daarom menig uurtje heeft moeten missen.
De laatste jaren heeft ze de activiteiten helaas moeten staken
vanwege haar gezondheid, maar ze is altijd geïnteresseerd in het wel
en wee van Wilhelmina.

Peter Dumont /40 jaar
Peter werd op 7 jarige leeftijd lid van GV Wilhelmina en begon
spelenderwijs met het leren van de gymnastieksport. Turnen was
uiteindelijk niet zijn ding en daarom stopte hij daarmee in 1986.
Hij is echter wel al jaren present als actieve sporter bij het jaarlijkse
Kerstvolleybal toernooi en sinds 2013 maakt hij deel uit van de
donderdag volleybal groep.
Al in 1979 trad hij, als klaroenblazer, toe bij de drumband. Hij ontving
in 2004 de zilveren FKM speld voor zijn 25jarig lidmaatschap bij het
Drumband, die in 2010 werd opgeheven.
Tijdens de verbouwing van de Wilhelminazaal in 2007 heeft hij
menig muurtje gemetseld en was een van de vrijwilligers die heeft
meegeholpen aan de totstandkoming van de huidige Wilhelminazaal.

Samantha Schmeets / 25 jaar

Foto: V.l.n.r. Rob van Wersch, Peter Dumont, Samantha Schmeets
(op de foto ontbreken Annie Schoonbrood-Janssen en Jasmin Grimm).

Met 4 al lid. Zowel in de springgroepen als bij de Acro gym afdeling
gaat haar dat goed af, getuige de vele prijzen die ze met haar
groepen in de wacht weet te slepen. Tussen 2007 en 2014 maakte
ze ook deel uit van de Jazz groep. In 2004 is ze gestart als assistent
leidster en tot op heden geeft ze les aan de springgroepen. Ook heeft
ze in 2005 de jurycursus NTS turnen gevolgd. Sinds 2012 maakt ze
deel uit van de financiële commissie.

o.l.v. zijn moeder Marie-Louise. Maakte deel uit van de springgroepen
en de acro-gym afdeling. Van 2003 tot 2009 voorzitter van de Jeugdraad
en van 2005 tot 2010 assistent jeugdleider. De laatste jaren heeft hij zijn
activiteiten door o.a. werkzaamheden, op een laag pitje moeten zetten.
Hij verleend wel nog medewerking aan het jaarlijkse Minikamp voor de
jeugd.

Rob van Wersch / 25 jaar

Jasmin Grimm / 25 jaar

Rob van Wersch is in 1993, eveneens als 4 jarige gestart. In de jaren
die volgden kreeg hij het turnen met de paplepel ingegoten, o.a.

Maakt al even zo lang deel uit van de fitdames, die reregelmatig hielpen
tijdens evenementen en Jasmin werkte daar met veel betrokkenheid aan
mee.

KORTVERMELD

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

BOCHOLTZ:
Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 15 Mei 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.

VIJLEN-VAALS IVN

Organiseert op 6 mei een dagwandeling naar de Eifel van
ongeveer 12 km vanuit Rurberg richting Woffelsbach en
Kierberg.
Deze route heet “Öm de Kihr”. Vertrek/carpoolen om 10;00u
op parkeerplaats Schanes in Vaals en rond 11;00u bij de
kerk, Steinbüchelstrasse in Rurberg. Info bij Toine Deckers
06-40.61.75.16.
Pagina 12
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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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Maurice Hermans
zingt Toon Hermans
in “De Klimboom”

De theatervoorstelling “altijd zal ik van je
houden” is een eerbetoon aan ons aller
Toon Hermans.

Uitvoerenden
Zoon Maurice Hermans, zangeres Dyanne
Sleijpen, bariton Math Dirks en muzikaal
begeleider Toon Konings.
Zondagavond 6 mei kan men vanaf 20 uur
genieten van dit unieke liedjesprogramma
met herinneringen aan De rasartiesten
zullen veel “evergreens” ten gehore
brengen, zoals Ballonnetje, Méditerranée,
Vierentwintig Rozen, Café Biljart, Lente
me, Altijd zal ik van je houden.
Er is volop gelegenheid om mee te
zingen.
Wees er snel bij. Vol is vol. De voorstelling
vindt plaats in het theater aan de Dr.
Ottenstraat 46 te Simpelveld.
Kosten € 10 p.p.
Reserveren via info@puurweijersenweijers.
nl of via 06-55.95.45.25.

Zondag 6 mei:

WDZ info
Sponsoravond
Dinsdag 22 mei houdt WDZ haar jaarlijkse
sponsoravond. Alle huidige en toekomstige
sponsors zijn welkom in het wijndomein St.
Martinus in Vijlen. Stan Beurskens, een vakman
in hart en nieren gaat onze gasten ontvangen
op zijn wijngoed en natuurlijk gaat hij iets
vertellen over zijn succesvolle wijnen tijdens
een rondleiding.
Wij zijn bijzonder trots op de twee eminente
sprekers van deze avond. De eerste is oudBocholtzenaar Alex Jaminon, momenteel
projectleider van “Een gemeenschappelijke
MKB aanpak voor Limburg” en Harm van
Veldhoven, de technisch directeur van
Roda JC.

Schoolvoetbal
Op de zonnige woensdagmiddag van 18 april
vond het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi op het
sportpark Neerhagerbos plaats. Veertien van
de vijftien ingeschreven teams, verdeeld over
twee poules met jongens- of gemengde teams
en een poule met meidenteams, bonden de
onderlinge strijd aan.
Alle wedstrijden o.l.v. de scheidrechters Michel
Nicolaije, Denise Ruijters, Ger Sauren en Peter
Smeets kenden een sportief verloop, waarbij
plezier in het spel voorop stond. Na een dikke
drie uur stonden de teams vast die naar de
regiofinale in Eijsden gaan. Bij de jongens- en
gemengde teams waren dat Bocholtz 1, de
Meridiaan 1, de Triangel en Witheim. Bij de
meiden gaan de Meridiaan en de Triangel
door. Voor alle deelnemers en aanwezigen
een prachtige middag, waarvoor dank aan
organisator Peter Smeets, alle medewerkers
van WDZ en aan alle leerkrachten en
begeleiders. We wensen de teams veel succes
in de regiofinale.

Tegenstelling

Maurice Hermans met Dyanne Sleijpen.

Het eerste elftal neemt het zondag op tegen SV
Geuldal, de fusieclub van voormalig vv Wijlré
en Struchter Boys. Het team is met Zwart Wit
’19 en RKTSV in een felle strijd gewikkeld om
te ontkomen om nacompetitie promotie uit 5e
klasse en degradatie uit de vierde klasse.
Het tweede team gaat daarentegen op
bezoek bij de koploper en gedoodverfde
kampioenskandidaat Groene Ster.
De vrouwen kunnen zich met een overwinning
bij SV Geuldal/SV Sibbe handhaven in de top
van de klassering.

PROGRAMMA
Zaterdag 5 mei:
JO19-1 WDZ - Weltania Bekkerveld 3 15.00u.
JO17-1ZW ‘19-SVS - WDZ
11.00u.
JO15-1G WDZ - Born
13.00u.
JO15-2V.V. Schaesberg 3 - WDZ
13.00u.
JO13-1Weltania Bekkerveld 2 - WDZ 10.30u.
JO11-1GWeltania Bekkerveld 7 - WDZ 10.15u.
JO11-2G WDZ - Haanrade 1G
12.00u.
JO10-1G WDZ - Groene Ster
10.00u.
JO9-1G WDZ - Sporting Heerlen
09.30u.
JO9-2G ZW ‘19-SVS - WDZ
11.00u.
JO7-1 WDZ - Weltania Bekkerveld
09.00u.
Ve BMR - WDZ 17.00u.

1e WDZ - SV Geuldal
2e Groene Ster - WDZ
3e BMR - WDZ
4e Laura/Hopel Comb - WDZ
VR1 SV Geuldal/SV Sibbe - WDZ

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

UITSLAGEN
Dinsdag 24 april:
2e WDZ - Chevremont

2-0

Donderdag 26 april:
1e Voerendaal - WDZ
3e WDZ - SNC’14 2

3-3
4-0

Zaterdag 28 april:
JO19-1 SV Hulsberg - WDZ
JO10-1G SV Hulsberg - WDZ
JO9-2G WDZ - RKHBS
JO7-1 FC Gulpen - WDZ
Ve WDZ - Kerkrade-W.

4-2
4-5
5-3
1-3
9-1

Zondag 29 april:
1e KVC Oranje - WDZ
3e RKIVV 1 - WDZ
4e WDZ - RKSVB 2
VR1 WDZ - Geertruidse Boys

3-3
0-2
4-1
4-2

KRACHTSPORT
VERENIGING

Helios
sluit
in stijl af
S I M P E L V E L D

Ook de laatste wedstrijd in de Regionalliga
verloren de gewichtheffers van KSV Helios, op
zaterdag 21 april jl. thuis tegen SuS Derne.
Tegen een ontketend Derne, dat de beide
broers Hoblos na een half jaar blessureleed
zeer sterk zag terugkomen, had het team uit
Simpelveld geen kans.
Maar op de eigen prestaties had dit geen
invloed. Ook nu weer wist de helft van het
team persoonlijke records neer te zetten,
de anderen kwamen in de buurt hiervan of
evenaarde deze.
Uiteindelijk behaalde het team uit Dortmund
433,6 kilopunten; en Helios kwam met 319,6
kilopunten zeer dicht in de buurt van haar
beste resultaat.

debuut
De midden in het seizoen debuterende Nina
Steinschuld tilde een uitstekende wedstrijd
en liet zien dat zij met haar 17 jaar een
versterking voor de toekomst kan zijn.
Voor de grootste verrassing zorgde Bente
Brauwers. Bij het trekken stopte ze uit
voorzorg na haar tweede beurt in verband
met een voetblessure maar bij het stoten
leek ze daar geen last van te hebben. Met 80
kg. wist ze haar persoonlijk record op zeer
overtuigende wijze te verbeteren.
Vanaf het begin van het seizoen liet Tim
Hollands steeds een stijgende lijn zien en ook
deze wedstrijd was hier geen uitzondering
op. Met 120 kg. verbeterde hij zijn persoonlijk
record bij het stoten.
De beste gewichtheffer in de Simpelveldse
lees verder op pagina 14
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vervolg van pagina 13
gelederen was wederom Erwin Rasing.
De door hooikoorts geplaagde atleet
kon helaas niet zijn optimale vorm tonen
maar ook zonder topvorm blijft hij de
belangrijkste man in het team.
Tristan Delang verraste zichzelf met een
verbetering van zijn persoonlijk record bij
het trekken met 4 kg. en bracht dit nu op
100 kg. Bij het rekken evenaarde hij zijn
beste prestatie ooit.
De sfinx in het team is Dempsey Thiele: je
weet nooit welke vorm hij op het plankier
brengt. In deze wedstrijd was hij met name
bij het onderdeel stoten, met 128 kg.
waardevol voor zijn team.
De resultaten van de afzonderlijke atleten
waren als volgt:
naam
trekken stoten kilopunten
Nina Steinschuld
49
62
33,0
Bente Steinschuld 63
80 p.r. 58,0
Tim Hollands
92
120 p.r. 36,8
Erwin Rasing
82
116
80,0
Tristan Delang
100 p.r. 125
71,0
Dempsey Thiele
90
128
40,8

Gewichtheffer van het jaar
Op het einde van deze wedstrijd maakte
Erwin Rasing, die twee jaar geleden
deze eer te beurt viel, bekend wie de
gewichtheffer van het Jaar 2017 is
geworden:

Tristan Delang!
De trainers van Helios hebben hem
gekozen, niet alleen vanwege zijn
sportieve prestaties maar ook door zijn
gedrag en mentaliteit is hij een voorbeeld
voor iedereen. Daardoor mag Tristan de
wisselbeker, geschonken door het echtpaar
Koll-Jongen, voor één jaar in zijn bezit
houden!

Seizoensafsluiting
Dit jaar zaterdag 2 juni. Er is een voor de
jeugdafdeling als voor de seniorenafdeling..
Om 13.00 uur wordt dan gestart met een 6
kamp voor de jeugd tot +/ 16 uur. Broertjes
en zusjes zijn natuurlijk ook van harte
welkom! De kids worden verdeeld in teams
afhankelijk van het aantal deelnemers!
Toppie zal natuurlijk ook aanwezig zijn
tijdens de seizoensafsluiting. Aanmelden
kan bij ritchkampete@hotmail.com .
Vermeld in de mail je naam en je leeftijd.

finale
Om 18.00 uur vindt de 3de en “Final
Edition” van Spel zonder Grenzen plaats.
Aanwezig zijn om uiterlijk 17.30. Er worden
tijdens 12 spektakelspellen gestreden om
de laatste Spel zonder Grenzen bokaal.
Meer informatie over de spellen volgt
en worden de komende weken 1 voor 1
bekend worden gemaakt. De 12 spellen
worden gevolgd door een vernieuwd
finalespel.

Pagina 14

Hieraan nemen alleen de teamcaptains
van het team deel! Hou het evenement dus
in de gaten de komende tijd voor verdere
informatie.

PROGRAMMA

maximum

Zaterdag 5 mei:

Donderdag 3 mei:
1ste: Centrum Boys 1 - Sportclub’25 1 19.00u.

Er wordt gestreden in teams van maximaal
6 personen. Elk team kiest een land naar
keuze, echter wie het eerst komt wie het
eerst maalt. Verder wijst ook ieder team een
teamcaptain aan, omdat deze hun land in het
finalespel zal vertegenwoordigen. Twijfel dus
niet lang en geef je op via ritchkampete@
hotmail.com . Vermeld hierin je teamgenoten,
je land en je teamcaptain.

Vet: Sportclub’25 vet - LHC vet 2
16.30u.
JO17: Sp’25 JO17-1 - Sp. Heerlen JO17-1 14.30u.
JO11: Sp’25 JO11-1 - FC Kerkr-West JO11-4
11.00u.
JO11: Walram JO11-3G - Sportclub’25 JO11-2
10.00u.
JO8:BSV Limburgia/Kamerland JO8-1 Sportclub’25JO8
09.00u.
JO7: SV Geuldal JO7-1/2 - Sportclub’25 JO7-1/2
09.30u.

BBQ

Zondag 6 mei:

Rond 17.00 uur start de BBQ, opgeven
is niet nodig! Na afloop van Spel Zonder
Grenzen zal het spektakel in de kantine
verder gaan. De aanwezige DJ zal de avond
muzikaal ondersteunen met als thema “Alles
Mag Op Zaterdag”.

UITSLAGEN

de trots
is hett G-team,
Voor alweer het 13e seizoen spelen we met
ons team in de G-competitie afdeling Zuid.
Met de enthousiaste vaste spelersgroep
van ongeveer 10 man en daarbij enkele
nieuwe gezichten wordt elke dinsdagavond
getraind op het trainingsveld die onder de
bezielende leiding van Nicky Otker en Nico
Brouwers staan. Hierbij geldt altijd hetzelfde
doel: Een gezellige, sportieve en respectvolle
sfeer, waarbij iedereen met een beperking
of gedragsproblematiek mee mag doen. Dit
om de door ons geliefde voetbalsport uit te
kunnen oefenen.

helpen
Bij de trainingen is het uitgangspunt dat
iedereen, met respect voor elkaars beperking
en persoonlijkheid, zich inzet en elkaar helpt
om een beter voetbalteam te worden. Het is
dan ook mooi om te zien dat we al jaren een
tiental trouwe spelers hebben en de jongens
en meisjes die daar de afgelopen jaren zijn
bijgekomen, meegaan in dit enthousiasme.
Ttrainers en begeleiders zijn dan ook zeer
trots op het team. Ze spelen goed samen,
sturen elkaar aan, zien wanneer een eigen
speler het moeilijk heeft en helpen elkaar
én hebben vooral veel lol en zijn sportief.
Precies waar Jan van Tilburg en Nico naar
streefden bij het oprichten van dit G-team.

1ste: GSV’28 1 - Sportclub’25 1
2de: Sportclub’25 2 - Schimmert 2
VR: DBSV VR2 - Sportclub’ 25 VR1

14.30u.
12.00u.
13.30u.

Donderdag 26 april:
1ste: SV Simpelveld 1 - Sportclub’25 1

1-1

Zaterdag 28 april:
G1: Sportclub’25 G1G - RKSV Minor G1G 4-3
Vet: Sportclub’25 vet - Walram vet.
2-4
Hoensbroek/RKSV Minor/Wijnandia JO17-3 Sportclub’25 JO17-1
4-3
JO11: Sportclub’25 JO11-2 - Langeberg JO11-3
4-2
JO8: Sportclub’25 JO8-1 - SJO Weltania
Bekkerveld JO8-2
10-3

Zondag 29 april:
1ste: Sportclub’25 1 - Centrum Boys 1
Sportclub’25 2 - RKSV Minor 3
3de: ST Simpelveld/Zwart-Wit’19 3 Sportclub’25 3

groeien
De club van 50 bij Sportclub’25 heeft een
nieuwe mijlpaal bereikt, afgelopen week
mocht de 70ste sympathisant worden.
Een ongekend groot aantal wat de
betrokkenheid binnen onze vereniging
benadrukt. Deze club bestaat uit mensen
( leden als niet-leden) die jaarlijks € 50,doneren. Deze donaties worden aangewend
om aankopen te verrichten, Denk hierbij
bijvoorbeeld aan nieuw kantinemeubilair,
kinderfaciliteiten en een nieuwe beamer en
geluidsinstallatie. Heb je interesse om een
bijdrage te leveren of wil je meer informatie
over de Club van 50? Neem dan contact
op met Ritch te Kampe of Dennis Derwall.
Je bijdrage wordt zeer gewaardeerd, nuttig
besteed en je krijgt een eervolle vermelding
op een naambordje in de kantine en op de
website.
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9-2
4-3
1-3
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Kermis Bocholtz
Donderdag hemelvaartsdag 10 mei t/m maandag 14 mei

Rupsbaan
Bij inlevering van deze bon
en besteding van €5,1 rit extra
bij €10,- 2 ritten extra!!!

Skeebal
Bij inlevering van deze bon
en aankoop speelmunt
van €5,10 punten extra!!!!

Draaimolen
Bij inlevering van deze bon
en besteding
van €5,- 1 rit extra
bij €10,- 2 ritten extra!!!

Lijntrek
Bij inlevering van deze
bon geen 7
maar 9 touwtjes
trekken voor €5,-!!!

Bungee
trampolines
Bij inlevering van deze bon en
besteding van €5,-

1 minuut extra springen!!!

Lucky
Cranes
Bij inlevering van deze bon en
Donderdag 10 mei gaat de
Bocholtzer
Himmelvaatskirmes
om 15 uur weer van start.
Op school zijn er
bonboekjes uitgedeeld
en ook de bonnen in deze
advertentie mag u
gebruiken.
Als jullie op tijd zijn
worden er ook nog gratis
penningen en bonnen
uitgedeeld
Ook op zaterdag en maandag. zie voorpagina.

besteding van €5,- 1 rit extra bij
€10,- 2 ritten extra!!! bij inlevering
deze bon 14 speelmunten voor €5,!!! (munten hebben een waarde
van €0,50 per stuk)

Lucky Duck
bij inlevering van deze bon
geen 7 maar 9 eendjes
vangen voor €5,-!!!

Star wars
The G force ride bij inlevering
van deze bon

3 halen 2 betalen!!!!
1 bon p.p.

Bocholtz Promotion
en opvolger Bóches Bei-ee
Hebben als extra een
Rad van Fortuin, waar
spreekstalmeester
Eric Vervuurt
elke dag vanaf 19 uur aan
het Rad draait en prijzen
uitreikt.
U moet er wel bij zijn anders
draait het Rad voor
iemand anders.
Zie ook voorpagina Troef.

Noten &
suikerspin

Bij inlevering van deze bon 1
normale zak noten + 1 beker
popcorn/suikerspin samen €5,-!!!

Visverkoop
2 grote gebakken vis
zonder graat
en 2 maatjes haring
voor €10,-!!!

Convoy/buggy
Bij inlevering van deze bon
en besteding van €6,1 rit extra
bij €10,- 2 ritten extra!!!

