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i Bôches- Simpelveld
, Zumpelveld,
Nieswiller,
Wilder,- Ubachsberg
Gen berg, Vols,
Viele
Bocholtz
- EysEes,
- Nijswiller
- Wahlwiller
- VaalsLemieёsj
- Vijlen enenLemiers.
Kent u iemand
Jesjpòòrt en
die een lintje
Jesjtivvelt tocht
De 21e gaat, voor de afwisseling,
Gemeentehuis Simpeveld verdient?
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. Wat ik wel mag vertellen
dat onze jarenlange gids
(Willy Savelberg) uit de regio
Mestreech ook meegaat. Hij
begeleid ons en weet veel over
de omgeving.

BEZORGER(STER)
GEZOCHT
voor een route in

Ubachsberg
en een route in

Bocholtz

loopwerk
Dat is er deze keer niet bij, we
doen alles met huifkarren in een
prachtige omgeving met veel
panorama-uitzichten. De tocht
is met 62 mensen vol bezet.
Mocht er iemand uitvallen, kunt
u alsnog mee, u kunt mij bellen
of mailen

Minim. leeft. 13 jaar.
Door route indeling ook geschikt voor ouderen.
Zoals altijd cash betaling.
gegevens
De deelnemers krijgen
Bezorging kan op 2 dagen; woensdag en
binnenkort een mailtje en of
donderdag.
telefoon met alle gegevens
Meer info via 045-5443567 of 06-17.23.45.02. (betalen opstaptijd etc.) Mail
naar franzen.leo@gmail.com of
Mailen kan ook op kantoor@weekbladtroef.nl bellen met 045-5443567.
Vertrokken wordt vanaf 10 uur
Stuur uw gegevens + tel. nr.
in de volgorde Simpelveld en u wordt teruggebeld of gemaild.
Bocholtz - Nijswiller en Vaals
en dan gaat het de grens over.
Alvast een mooie, zonnige dag
gewenst.

Verder in

TROEF

Leo Franzen, organisator.

Fanfareorkest
Psalm 150
naar Bocholtz
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BAS danst met jong
en oud
Bas vereningingscafe
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Tribute to
Leonard Cohen
& Eva Cassidy

6

Catharinakapel
Oud Lemiers

Overal in Nederland zetten
mensen zich in voor de
maar:
* Bij ernstige calamiteiten die gevaar samenleving. Meestal doen
opleveren en betrekking hebben op ze dat onopvallend en op de
openbare werken kunt u bellen: 06- achtergrond. Maar deze personen
zouden best eens in het zonnetje
53. 5.0 .31. 29.
* Hebt u ondersteuning nodig voor mogen worden gezet. Kent u
kinderen tot 18 jaar? Dan kunt u in zo iemand, en vindt u dat deze
zeer dringende situaties bellen met persoon publieke erkenning
verdient? De meest waardevolle
het Team Spoedeisende Hulp van
Bureau Jeugdzorg: 088 – 007 29 90. waardering voor hem of haar is het
toekennen van een onderscheiding
* Voor dringende situaties
of ‘lintje’.
rondom volwassenen kunt u
tijdens kantoortijden bellen met
iedereen
Impuls: 045 – 544 09 99. Buiten
Iedereen mag zo’n lintje
kantoortijden Sensoor: 0900 - 0767
aanvragen. Hoewel Koningsdag
2019 nog heel ver weg lijkt, starten
Gevonden voorwerpen
nu al de voorbereidingen voor de
In april 2018 zijn de volgende
Koninklijke Onderscheidingen. Om
voorwerpen bij de gemeente
mensen te kunnen voordragen,
Simpelveld in bewaring gegeven of
zijn wij afhankelijk van ideeën van
kenbaar gemaakt dat ze gevonden
verenigingen, maatschappelijke
zijn:
organisaties en inwoners. Die
Sleutelbos met diverse sleutels in
weten immers het beste wie zich
Cultuurcentrum De Klimboom.
verdienstelijk heeft gemaakt voor
Afstandsbediening
de samenleving.
Brillenetui op de Markt,
Verschilende
thv. ingang gemeentehuis
momenten zijn er in Nederland
Kort jasje tijdens Koningsdag
een Koninklijke Onderscheiding
op het gemeentehuis
uit te reiken. Dat zijn de Algemene
Denkt u de rechtmatige eigenaar
Gelegenheid (laatste werkdag
te zijn, dan kunt u zich tijdens
voor de viering van Koningsdag
openingstijden melden aan
op 27 april) en de Bijzondere
de balie in het gemeentehuis.
Gelegenheid.

gesloten 2e Pinksterdag

10

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

lees verder op pagina 3
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HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg-Vaals
Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.
Huisartsenmaatschap Bocholtz 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg 045-5754747
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere 043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/
3061239
Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100
Buiten genoemde openingstijden kunt u voor
spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht
bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)
IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14 - 15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 045-5440999;
Simpelveld: dinsdag 14 - 15 uur, Gemeentehuis
Markt 1 045- 5440999.
Crisissituaties buiten kantooruren 045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na
afspraak Math Göbbels 045-5442794
of Jozé Leisten 045-5442241.
Publieksopeningstijden politiebureau Vaals,
Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau’s die doorlopend open zijn:
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53 en Heerlen,
Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid 0900 - 8844. Internet:
www.politie.nl .
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AGENDA
Zaterdag 19 mei:
Fanfareorkest Psalm150 naar Bocholtz
Harmoniezaal. Aanvang 20 uur,
geen entree, alleen vrije gave (zie ook artikel).
III

Tribute to Leonard Cohen & Eva Cassidy
in theater De Klimboom Simpelveld. Aanvang
20uur (zie ook artikel).

Zondag 20 Mei PINKSTEREN
Communie Bocholtz
zie ook artikel).

OUD PAPIER
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
WIJK 2 : donderdag 17 mei
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.

Maandag 21 Mei: 2e PINKSTERDAG
Opluisteren Hoogmis Mis Hanzon Vocaal
om 11.00 uur in St.Agathakerk Eys
(zie ook artikel).
III

Pinksterwandeling vocalgroup Magan
Mechelen. Startplaats: Café/zaal In de Kroeën
Hoofdstraat 23 Mechelen. Starten tussen 7 en 14
uur (zie ook artikel).

Woensdag 23 mei:
Verenigingscafé voor alle verenigingen
in gemeente Simpelveld in D’r Aowe Kino
Grand Café (Dr. Nolensstraat 9 Bocholtz) van
19-21 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 26 mei:
Dieselweekend ZLSM Simpelveld
(zie ook artikel).

III
Repaircafe Bocholtz

GOOI SPULLEN NIET
WEG, LAAT ONS ZE
REPAREREN
Op zaterdag 26 mei blazen we weer nieuw
leven in defecte spullen. In het Repair
Café in Bocholtz komen we samen op de
Wilhelminastraat 19, om te redden wat er nog
te redden valt. Gooi oude spullen dus niet
zomaar weg, de kans is erg groot dat er nog
iets aan het defect te doen is.

Op de Boor van 10 tot 13 uur ( zie ook artikel

Zondag 27 mei:
21e Jesjpòòrt & Jesjtivvelt Tocht
(zie ook artikel)
III

IVN Natuurfietstocht
Start/eindpunt Markt Simpelveld.
Vertrek 10uur (zie ook artikel).
III

Dieselweekend ZLSM Simpelveld
(zie ook artikel).

III
Thermenmuseum ontvangt Noabere
Aanvang 13.30 uur.
Carpoolen vertrek om 13.00 uur vanaf
parkeerplaats bij de Koel. Deelname alleen
voor leden en gratis (zie ook artikel).

Maandag 28 mei:
Korte cursus portret tekenen
van Ans Westdorp. Aanvang 19.30 uur
(zie ook artikel).

Dinsdag 29 mei:
BAS danst met jong én oud
Van 15.45 tot 16.30 uur
Sporthal Bocholtz Wijngracht 9
(zie ook artikel).

te koop
aardbeien asperges
eieren en meer
bij Ad Grooten
molenweg 7 Bocholtz

Stoort je pc? Heb je geen vertrouwen meer
in je koffiezetapparaat? Is een speaker van je
stereo defect? Zit er een gat in die favoriete
broek? IS je fiets niet helemaal gezond? Of is
er iets anders kapot?
Wij zitten de laatste zaterdag van mei weer
voor je klaar om naar allerlei defecten te
kijken en ze samen met jou te repareren.
Deskundigen en gereedschap zijn ter plekke,
nieuwe onderdelen hebben we helaas niet.
Kom langs en ervaar dat repareren leuk kan
zijn, al helemaal omdat je een hoop geld kunt
besparen!
Een gave voor de reparatie, en daarmee aan
het Repair Café waarderen we heel erg, het
staat je natuurlijk vrij.
De Repair Café-vlag wijst je de weg naar de
Wilhelminastraat 19 in Bocholtz, waar we je in
Dienstencentrum Op de Boor van harte welkom
heten met koffie en thee.
We zijn er van 10 tot 13 uur.
Wil je meewerken met ons of andere informatie
vinden over het Repair Café, ga dan naar onze
site: www.repaircafeparkstad.nl Je mag ook
bellen als je vragen hebt via telefoonnummer:
06 – 252 873 60.
Wat is een Repair Café ook weer precies?
Een Repair Café wordt landelijk in veel buurten
georganiseerd, waarbij repareren centraal staat.
Vrijwilligers blazen defecte spullen nieuw leven
in, met als doel het verkleinen van de afvalberg,
het behouden van kennis over repareren én het
versterken van het buurtgevoel.
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Vervolg voorpagina: Lintje
Als de aanvraag wordt gedaan voor een bijzondere gelegenheid, dan
moet die gelegenheid wel verband houden met de verdienstelijke
activiteiten.
Een voorbeeld: de vrijwilliger die zich jarenlang inzet voor een
hulpverleningsorganisatie, kan de onderscheiding ontvangen tijdens
een jubileum van die organisatie.
Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? Reageert u dan
alstublieft.
De aanvragen voor de Algemene Gelegenheid 2019 kunt u indienen
tot 1 juli. Aanvragen voor een Bijzondere Gelegenheid moeten 6
maanden voor de uitreikingsdatum worden ingediend.

Info
Bij het kabinet van de burgemeester
045- 5448301. Of kijk op www.lintjes.nl
Daar kunt u ook een voorstelformulier downloaden.

Fanfareorkest Psalm150
naar Bocholtz

Goed nieuws voor alle muziekliefhebbers uit Simpelveld en omstreken!
Het gerenommeerde fanfareorkest Psalm150 uit Dinxperlo (Gelderland)
is op tournee door Zuid-Limburg, en op zaterdag 19 mei doen ze
Bocholtz aan.
Dt orkest musiceert al decennialang op het hoogste niveau.
Op het concert zullen ze verrassende stukken ten gehore brengen.

te gast
In Bocholtz zijn ze bij onze eigen Philharmonie, die ook in de aanloop is
om in 2019 weer zijn positie in de Concertdivisie te bestendigen.
Daarom staan er voor deze zaterdag een paar pittige, maar prachtige
stukken op het programma.
Kom dat zien! De entree bestaat uit een vrije gave

Sjlagerkonkoer Ubachsberg
Met de klanken van de carnavalssjlagers van vorig jaar
nog vers in het gehoor, is men in Ubachsberg
al druk bezig met de voorbereidingen voor het komende
carnavalsseizoen.
Stichting Leedjeskonkoer GenBerg organiseert dit jaar na het geweldig
succes van afgelopen jaren voor de 9e keer hun Leedjeskonkoer op
Ubachsberg. Dit jaar zaterdag 24 november.
Bent u inwoner van of geboren in Ubachsberg en heeft u interesse om
deel te nemen,meld u dan aan voor 30 mei a.s. via 06-22.36.37.45 of
sjlagerkonkoergenberg@online.nl .

IVN Natuurfietstocht

“Door de Poort van het Mergelland naar het Geuldal”
Zondag 27 mei organiseert IVN Bocholtz-Simpelveld in samenwerking
met IVN Eys een fietstocht door het prachtige landschap van de
gemeente Gulpen en de gemeente Simpelveld. Iedereen (ook nietleden) kan gratis aan deze tocht deelnemen!
Start/eindpunt: Markt Simpelveld. Vertrektijd: 10uur. Lengte tocht::
Ruim 30 km. Onderweg zijn er 2 koffie/rustpauzes. Er wordt in een
rustig tempo gefietst en er zijn onderweg enkele vertelmomenten.
Vanuit het Eyserbeekdal in Simpelveld fietsen naar het Plateau van
Ubachsberg met onderweg weidse vergezichten.
Vervolgens naar de beekdalen van de Geul en de Selzerbeek.
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Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties zondag tot 17uur

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

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

Onderweg mooie
gehuchten als
Trintelen, Eyserheide,
Elkenrade, Stokhem
en Partij.
Deelname op eigen
risico! Inlichtingen:
Henk Ghijsen
045-5440575.

Opluisteren H. Mis
Traditiegetrouw zal Hanzon Vocaal op
tweede Pinksterdag de hoogmis van 11.00 uur
in de St.Agathakerk van Eys mede gestalte geven
met sfeervolle muziek en inspirerende teksten.
Nadenkend over welke rol de Heilige Geest in ons
leven speelt, hebben we als thema gekozen
‘Open je voor het Licht’.
O.l.v. Jo Smeets en begeleiding van het combo
worden o.a. Adiemus, Alles is Liefde en Wunder
Geschehen ten gehore gebracht.
De overige nummers blijven nog even een
verrassing…U wordt graag uitgenodigd
deze H. Mis met het koor samen te vieren.
Het Licht
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BAS danst met jong én oud
Dinsdag 29 mei komen jong en oud samen in beweging.
Tijdens het naschools beweeguurtje van BAS gaan jongeren samen
met ouderen van Impuls op een bijzondere manier dansen.

actief uurtje
Dat organiseert BAS i.s.m. Impuls voor jong en oud. De deelnemers van Impuls gaan dan op
bezoek bij het naschools beweeguurtje van BAS in sporthal Bocholtz, om daar samen met de
kinderen te gaan zitdansen. Een speciale vorm van dansen. Zittend, maar daardoor zeker niet
minder actief!

AH services
feliciteert

Autoservice
Hodiamont
met de opening
van de nieuwe locatie
Nijswillerweg 13

Hoe laat? Van 15.45 tot 16.30 uur
Waar? Sporthal Bocholtz (Wijngracht 9, Bocholtz)

Verenigingscafé
Woensdag 23 mei organiseert BAS een verenigingscafé voor alle verenigingen in gemeente
Simpelveld en wel D’r Aowe Kino Grand Café (Dr. Nolensstraat 9 Bocholtz) van 19-21 uur.

interactief
gaan de beweegcoaches van BAS met de verenigingen aan de slag. Op een niet-traditionele
manier mogelijkheden voor ledenwerving ontdekken.

Leden worden beschouwd als fans en delen
tips om hen te boeien en te binden aan de
vereniging. Daarnaast wordt in de nieuwe
privacywetgeving gedoken, die ook invloed
heeft op de verenigingen. Iedere vereniging
verzamelt namelijk persoonsgegevens. De
regels hiervoor gaan veranderen.
Toegelicht wordt welke veranderingen
plaatsvinden en de invloed hiervan op de
vereniging.

Verenigingsmonitor
BAS wil inzicht krijgen in de vitaliteit, wensen
en behoeften van de verenigingen in de
gemeente Simpelveld. Daarvoor is er een
vragenlijst gemaakt om digitaal in te vullen.
Op basis van de uitkomsten kan BAS gerichte
ondersteuning aan de verenigingen bieden.
De vragenlijst kan bij voorkeur door iemand
van het bestuur ingevuld worden. Het is aan
te raden om gegevens over het ledenbestand
van de vereniging bij de hand te houden.
Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal
10 minuten.
Kijk op www.samenbas.nl om de lijst in te
vullen.
De verzamelde informatie wordt tijdens het
verenigingscafé gepresenteerd.
Op deze website kunt u zich ook aanmelden.

Haarstudio

geopend
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Uitslag verloting Parochiële
Ziekenzorg Bocholtz
Natuurlijk zijn alle lotenverkopers en lotenkopers bedankt voor hun
medewerking en bijdrage,
Door hun konden ouderen en zieken in Bocholtz weer wat meer steun
ontvangen.
De uitslag is als volgt: De eerste prijs van € 50 viel op lotnr. 2476.
Tweede werd nr. 0457 met € 25 en 3 met € 10 viel op nr.1343.
De volgende nrs. kunnen allemaal € 5 ontvangen: 0264 - 1465 - 2280 1129 - 1942 - 0002 en 0351.
De prijzen kunt U afhalen bij het secretariaat: Gerda Heckmans:
De Slag 11, tel: 5440646.
De kerkdeurcollecte bracht ook nog eens het mooie bedrag van 197,00
euro op.
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Activiteiten en bourgondisch
genieten bij de Belgische
Voerstreek en Zuid-Limburg!
Maak kennis met de prachtige
landelijke omgeving. Laat je verrassen
door onze karakteristieke locatie met
(ont)spannende activiteiten en geniet van
de Bourgondische streekgerechten.

Pinksterwandeling
Op Pinkstermaandag organiseert
het wandelcomité van vocalgroup
Magan uit Mechelen deze weer. Na
het vieren van hun eerste lustrum als
wandelcomité heeft men inmiddels
de kneepjes van het vak goed
geleerd. De routecommissie heeft
met 4 afstanden en twee landelijke
pauzeplaatsen weer haar uiterste best
gedaan om prachtige plekjes aan te
doen tijdens het wandelen. Zo zullen
de lange afstanden door weilanden,
holle wegen, langs beek en door bos
richting Landsrade en Epen komen.
Hierbij biedt de pauzeplaats bij familie
Franssen bovenop het plateau een
weids uitzicht vanaf de boerderij met
de statige dennenbomen.

korter
Zijn de afstanden rondom Mechelen en
aanliggende gehuchten, zoals Dal
Bissen, Elzet, Bommerig en Hurpesch
en natuurlijk kan men weer langs
diverse beken, sjtegelkes en markante
huizen en plekjes wandelen.

tweede
pauzeplaats is vakantieboerderij
Schweiberg bij familie Vanderheijden.
Tussen de koeien, de huisweide en
stal, is het goed toeven met vlaai en
broodjes van de plaatselijke bakker en
de inmiddels zeer gewaardeerde en
goed gevulde wandelsoep die
Magan aanbiedt.

Startplaats:

Geniet van een huifkartocht, volg de
rondleiding ambachtelijke stroopstokerij,
bak zelf uw Limburgse vlaai in onze houtgestookte bakoven of ga de uitdaging aan
op ons survival- & outdoorparcours!
Rue de Rémersdael 98, 4852 Hombourg (BE) | www.hombourgeois.eu | +32 8778 4350
inspiratie
Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
is nog altijd een bron van inspiratie. De
ervaringen en de verhalen van verzetsstrijders
kunnen helpen te reflecteren op en te leren
omgaan met de vraagstukken van nu.

wens en doel
heeft de initiatiefgroep om gezamenlijk met
de heemkundevereniging de Bongard, de
oranjecomité’s, de gemeente Simpelveld/
Bocholtz en andere relevante partners de
volgende doelen te realiseren.
- Erfgoededucatie naar kinderen en
jongvolwassenen door middel van het
verstrekken van juiste, relevante informatie

- Het verankeren van het gedachtegoed voor
de toekomst.
- Bestaande herdenkings plekken in beide
dorpskernen te evalueren en te voorzien van
complete en juiste informatie
Om een zo volledig mogelijk verhaal te
kunnen presenteren, doen wij een oproep
aan familieleden van verzetsmensen om zich
bij ons te melden. Dit geldt ook voor andere
betrokken en geïnteresseerde dorpsgenoten,
die hieraan een bijdrage willen leveren.

Geef vrijheid door, samen doen!
Contactadres Groep,
E-mail: huub.grooten@ziggo.nl
en/of 06-21.27.18.07.

Café/zaal In de Kroeën Hoofdstraat 23
Mechelen

Starttijden/afstanden:
28 km --> 7.00 – 11.00 uur 21 km --> 7.00 – 12.00 uur 14 km --> 7.00 – 13.00 uur
en de 8km. start tussen 7 en 14 uur.

Inschrijfgeld:
Conform de richtlijnen van de
Koninklijke Wandelbond Nederland
Info: famvanhautem@ziggo.nl
www.wandelenmechelen.nl
of 043-4551513.

Geef vrijheid door
Was dit jaar het thema bij herdenkingen
door het nationaal comité 4 en 5 mei.
N.a.hiervan is een lokale initiatief groep
geformeerd, die op dit moment bestaat
uit familieleden van verzetsmensen uit
Simpelveld-Bocholtz.
Deze groep wil invulling geven aan: 12018 het jaar van het verzet en 2- Het
75 lustrumjaar van de bevrijding in ZuidLimburg in 2019 met o.a. Simpelveld en
Bocholtz.
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Gezellige
Hoeskamer Viele

Dinsdag 1 mei was het weer erg
gezellig in de hoeskamer van Viele.
Mitch van de Heijden had weer een
lekkere maaltijd verzorgd.
De volgende maaltijd wordt geserveerd
op dinsdagmiddag 5 juni. De menukeuze is:
• Gebakken zalmfilet met dille roomsaus met spinazie a la
crème en gekookte aardappelen of
• Varkensschnitzel met rozemarijn aardappeltjes en
IJLEN
champignonroomsaus en seizoen groente
met als toetje
• Vanille mouse met bosvruchten of
• Crème brulee met geraspte chocolade en saus

deelname

Hij of zij, die willen deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd
kan zich aanmelden vóór 31 mei in de hoeskamer op
vrijdagmiddag tussen 14.00-16.30 uur of bij Jos Delamboy
De naar dehoeskamer-viele@ziggo.
06-37.45.90.61 of mailen
nl . De kosten
bedragen € 10,00 en dienen bij aanmelding
ouw,
voldaan te worden.

ontmoetingsplek
van
de

Dat is de Hoeskamer voor alle Vijlenaren.
Elke vrijdagmiddag wordt er van 14 tot 16.30 uur gezellig
samen gekaart en gerummikubt. Voor diegene die nog geen
idee genot
heeft hoe
gezellig
r het
van
eenhet op vrijdagmiddag is, wordt bij
uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. Het
erdeze
hoe
invulling
verplicht tot niets.
Dinsdag- en donderdagmorgen worden er
computercursussen gegeven.

Interesse
inden
om op ?
een
dan kunt
opnemen met Arno Eijmael, tel 043ddag.
Het uiscontact
een plek
3062675
name
is niet
of a.eijmael@home.nl .

donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur wordt er in
deElke
Vrijwilligerscentrale

de Koel jeu de boules gespeeld. Nieuwe deelnemers zijn
nog steeds van harte welkom. Of kom gewoon eens kijken
of je het wel interessant vindt.
Hoeskamer
Viele is gehuisvest in het Jeugdgebouw,
rsDe
klaarstaan
omvade
Vijlenberg
nnen
zij dan151.
een praatje

project@ziggo.nl.
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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

Tribute to
Leonard Cohen & Eva Cassidy

Zaterdag 19 mei, in het Simpelvelds theater. Aanvang 20:00u. Entree €10,00
Sinds hun debuut optreden in november 2015 vormen de passievolle, uit
Zeeland afkomstige, zangeres en pianiste Marieke van der Leijé en de uit
Limburg afkomstige zanger en gitarist Jos van Rens samen het muzikale duo
PYURE. Ze verrassen hun publiek graag met sfeervolle ballades en inspirerende
songs. Met herkenbare melodieën op invoelende manier gezongen en gespeeld
raken ze graag het hart van de luisteraar.
Vanwege het uitbrengen van drie albums in één jaar en de mooie reacties van
het publiek heeft PYURE besloten de ‘Cohen & Cassidy’ tournee met één
seizoen te verlengen. Het album HAALLEELLOEYAAH,
met daarop 14 songs van Leonard Cohen vertaald in het
Limburgs, Nederlands en Zeeuws, kwam in oktober 2017
op de markt. Mede in het kader van ‘Leeuwarden Culturele
Hoofdstad Europa 2018’. PYURE’s tweede album ‘PYURE
EVA’ wordt komend voorjaar verwacht.
Samengevat: het loont de moeite za. 19 mei een bezoek
te brengen aan het theater in de Dr. Ottenstraat 46 te
Simpelveld.
U kunt kaartjes reserveren via info@puurweijersenweijers.nl
of via 06-55.95.45.25.

enten

Vaals, Hilda Keulders,

Zanger en gitarist Jos van Rens en
Marieke van der Leijé, samen het muzikale duo PYURE.
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Thermenmuseum
ontvangt Noabere
Zondag 27 mei

organiseren De Noabere va Viele, geschied- en heemkundekring
van Vijlen een excursie onder leiding van een gids in het onlangs
ingrijpend gerestaureerde Thermenmuseum Heerlen.

vinden
Daar vindt u de indrukwekkende restanten van een Romeins
badhuis. Dit is het best bewaarde Romeinse (publieke)
badgebouw van Nederland, afgelopen anderhalf jaar ingrijpend
gerestaureerd en grotendeels teruggebracht in de staat waarin
het bij de eerste opgraving in 1941 is aangetroffen. Ook zijn
delen gereconstrueerd zoals ze er in de Romeinse tijd moeten
hebben uitgezien.

gebruiksvoorwerpen
Daarnaast een gevarieerde collectie gebruiksvoorwerpen uit de
Romeinse tijd. Bij de restauratie zijn materialen en technieken
gebruikt zoals de Romeinen dat ook deden. Ontbrekende
bouwstenen zijn uit Kunradersteen gekapt en replica’s van
dakpannen en tegels zijn met de hand gemaakt uit lokale klei.

gratis
is de deelname en alleen voor leden. De excursie start stipt om
13:30 uur bij het Thermenmuseum aan de Coriovallumstraat
9 Heerlen. Vervoer en parkeren op eigen gelegenheid. Voor
degene die willen carpoolen vertrek om 13.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij de Koel aan de Pastorijweg in Vijlen.
De auto parkeren kan op 2 minuten loopafstand van het
Thermenmuseum, in het Q-Park Raadhuis parking aan de
Uilestraat 4 in Heerlen.
Parkeerkosten worden vergoed door de vereniging.
Deelnemers kunnen zich uiterlijk 24 mei aan te melden bij Sjira
van Loo e-mail: sjiravanloo@gmail.com of gsm: 06- 53.86.14.87.
Kijkje bij de opgravingen.
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Column
Touwtje trekken doe je zo…..
Ja ja, de kermisweken zijn weer begonnen
in Zuid-Limburg. Afgelopen week in
Bocholtz en komende week in Simpelveld
en ga zo maar door….

Van oudsher
een traditie en vermaak voor jong en oud
zoals ik mij het kan herinneren in mijn jonge
jaren. Meestal gingen wij met “ons pap”
een rondje kermis in Heerlen doen en we
keken onze ogen figuurlijk uit. En natuurlijk
altijd thuiskomen met een zak gebrande
nootjes en zo’n plakkerige suikerspin.

traditie

voordeel
is wel dat ik de laatste twintig jaar veel
connecties heb opgedaan met artiesten
omdat ik een vijftal jaren werkzaam
was in Event Center Aalsmeer alwaar ik
stage producer was van de dinnershow
“Barcelona” en daar ook

Jeroen van der Boom
heb ontdekt voordat deze nationaal
bekend werd. Mede door dit werk ken
ik ondertussen de hele muziek-scene
in Nederland en dan is het soms wat
makkelijker om een “grote naam” te krijgen
voor een redelijke prijs.

Carnaval en kermis zijn een regelrechte
traditie onder de rivieren dus na mijn
verhuizing naar Heemskerk moest ik toch
even slikken toen ik de term “feestweek”
kreeg te horen. Heel simpel…. Een week
lang een dertigtal grote attracties en
drie grote biertenten met optredens van
Nederlands grote artiesten en uiteraard
een hoop voedsel. Vreemde is dat het al
ochtends om 7.00 uur begint en dat je
niet raar moet staan opkijken als de eerste
lamzakken al om 11.00 uur in een boom
hangen de eerste roes uit te slapen. Niet
vreemd dat Heemskerk ook de grootste
bierconsumptie heeft van Nederland in die
week.

Maar dan staat het festival er nog bij lange
niet. Mijn twee vaste collega’s hebben ook
hun handen vol. De ene is verantwoordelijk
voor alles wat met horeca te maken heeft
plus het regelen van de feesttent en de
andere is weer verantwoordelijk voor alle
attracties op het veld en natuurlijk de
sanitaire voorzieningen, dranghekken,
beveiliging en noem het maar. Tel daarbij
op nog eens ruim 20 vrijwilligers en dan
kom je toch aardig in de buurt om zo een
evenement relax en strak te laten verlopen.
En ja, dan ga je op de maandag weer alles
afbreken en dan is het eventjes weer rustig
totdat we weer moeten gaan plannen….
Leuk!

Nu veel van mijn vrienden en vriendinnen
getrouwd zijn en kinderen hebben is zo een
feestweek ook de meest ideale manier om
mekaar weer tegen te komen, het glas te
heffen en domme verhalen van vroeger op
te halen.

Spannend

Werk
Gezien mijn expertise in muziek en geluid
werd ik dus acht jaar geleden gevraagd
als medeorganisator van het Zomerfestival
Broekpolder te Heemskerk. Zo gezegd,
zo gedaan en plots was ik uitvoerend
producent en stage manager van een
festival waar in twee dagen ruim 5000
mensen op af komen. En opeens ga je
je realiseren dat wel heel veel werk is
om alles goed te plannen en te laten
verlopen. Meestal begin je al een half jaar
van te voren diverse bandjes te luisteren
want elk jaar wil je toch weer wat unieks
neerzetten. Dan moeten er contracten
worden getekend en zorgen dat je binnen
het budget blijft.

overleg
Hierna weer overleg met het bedrijf wat
het geluid en het licht gaan neerzetten
en dat moet ook weer beter en mooier
dan voorafgaande jaren. Dan krijg je het
fenomeen podium en een led achterwand
en hoeveel generatoren heb ik nodig om
alles van stroom te voorzien. Hoeveel
stoelen staan er in de container waar de
artiesten zich omkleden en ga zo maar
door. Heerlijk om te doen maar zeer
slopend.
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En ondertussen wordt ik door diverse
andere evenementen in de IJmond meestal
ingehuurd als geluids-engineer voor diverse
bandjes en het gebeurt ook vrij vaak dat
ik nog mag inspringen hier en daar als
toetsenist dus het blijft altijd spannend.

AMNESTY SIMPELVELD
ACTIEF VOOR
JONGE MALEISIËR
Op maandag 4 juni komt de Simpelveldse
schrijfgroep van Amnesty International bij
elkaar om het op te nemen voor de jonge
Maleisiër Hoo die in dodencel zit vanwege
drugs. Hoo Yew Wah kreeg in 2011 de
doodstraf opgelegd omdat hij drugs in zijn
bezit had. Hij was twintig toen hij werd
opgepakt en zit inmiddels al dertien jaar
achter tralies. De rechter oordeelde dat hij
in drugs handelde en legde automatisch de
doodstraf op. Hoo Yew Wah werd veroordeeld
op basis van een verklaring die hij aflegde
zonder advocaat. Hij zegt de verklaring te
hebben ondertekend nadat de politie zijn
vinger brak en dreigde zijn vriendin in elkaar
te slaan. Hoo Yew Wah ging in hoger beroep
maar dit werd afgewezen. In 2014 vroeg hij
de sultan om pardon. Zijn verzoek is nog altijd
in behandeling. Volgens internationaal recht
mag de doodstraf niet automatisch worden
opgelegd en alleen voor de ‘meest ernstige
misdaden’ of moord met voorbedachten rade.
Drugsdelicten vallen hier niet onder.
De schrijfgroep gaat sultan van Johor in
Maleisië oproepen het doodvonnis van Hoo
Yew Wah om te zetten in een gevangenisstraf.
De schrijfavond begint om 19.30 uur in de
winkel van Interart, Nieuwe Gaasstraat 2 in
Simpelveld. Iedereen is welkom mee brieven
te schrijven en zich aan te sluiten bij deze
wereldwijde campagne.
Voorbeeldbrieven liggen klaar.

Komend weekend wordt het ook voor
spannend gezien ik dan een paar dagen
naar mijn huisje in Uitgeest ga voor een
groot evenement waar onder andere Wolter
Kroes zal optreden, wat in principe mijn
buurman is. Dus dat betekend weer lekker
aan het werk en natuurlijk de sociale banden
aanhalen met mijn vriendjes en familie. Ook
weer elk jaar een feest en verbroedering en
ik kan niet wachten om af te reizen.
Tja, en dan gaan we onderling natuurlijk

“touwtje trekken”
want er zal toch altijd ene nuchter moeten
zijn om iedereen weer naar huis te brengen.
Gelukkig heb ik de laatste jaren veel mazzel
gehad en ik hoop ook dit jaar of wellicht
vraag ik aan mijn maatjes vrijstelling aan in
ruil voor een extra rondje?
Tot over 14 dagen.

/Léon info@8pix.nl
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Korte cursus portret tekenen

Ooit al eens een portret willen tekenen, maar u weet niet hoe u dat moet aanpakken?
Dan is hier uw kans!
Doe mee aan de korte cursus “Proeven aan Portret” van Ans Westdorp.
Vanaf maandag 28 mei leert u in vijf avonden hoe u portretten in zwart-wit en kleur opzet.
Om de eerste beginselen onder de knie te krijgen gaat u aan de slag met houtskool.
U leert hoe u een portret kunt opzetten, op welke verhoudingen u moet letten en welke
technieken u ter beschikking staan.
Later werkt u de portretten uit in kleur en op de laatste avond tekent u naar levend model.
Deze korte cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden,
iedereen wordt begeleid op zijn of haar eigen niveau.
Alles in het atelier van Ans Westdorp in Cultuurcentrum ‘de Klimboom’ en alle cursuusen
vinden plaats van maandag 28 mei tot en met maandag 25 juni.
De cursus wordt gegeven in de avonduren van 19.30 – 22.00 uur.
Voor koffie en een kleine versnapering wordt gezorgd.
Deelnemen?
neem dan contact op met Ans.
Dit kan telefonisch: 06-12.03.91.12 of per mail: info@ans-westdorp.nl .

37 Communicantjes
in Bocholtz
24 meisjes en 13
jongens verzamelen
zich met hun ouders
a.s. Pinksterzondag 20
mei rond 8.45 uur bij
de basisschool aan de
Wijngracht, waarna het
o.b.v. van Fanfare
St. Cecilia in optocht
naar de kerk gaat, waar om 9.30 uur de
Communiemis een aanvang neemt.
Dit keer kon men ons geen adressen
verstrekken, o.a. vanwege de nieuwe
privacy wetgeving, die op 25 mei ingaat.

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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Kom
gerust
langs!

Siri Andriolo
Killian van Balkom
Fleur Beenen
Jady Beuken
Fé Bouman
Anouk de Bruijn
Indy Budie
Yfke Degens
Tooske Degens
Stanne Deswijzen
Tyler Donners
Bryan Driessen
Imke Franssen
Tuur Frings
Veerle van Gelder
Deveney Gorissen
Maaike Jansen
Julie Janssen
Ryan Kleijngeld
Lotte Körver
Ivy Kuhnert
Jens Lange
Sanne van Loo
Armin Michon
Isa Muijrers
Ryan Peters
Cooper Rockstroh
Fleur Somberg
Quinten Spee
Sam Spelthaen
Tieme Vaessen
Fenje Vanderschuren
Bram Verheijen
Linda Volders
Julia Voncken
MichelleWeerts
Dylani Wijckmans

jongen/meisje
m
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m
m
m
m
m
m
j
j
m
j
m
m
m
m
j
m
m
j
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Catharinakapel Oud Lemiers
Klaar voor de toekomst en U!
Het oudste zaalkerkje van Nederland, de Romaanse Catharinakapel in Lemiers
en gebouwd in de 12de eeuw, is weer in haar volle glorie te bezichtigen. Nadat in de zomer
van 2015 de schilderingen van Hans Truijen grondig zijn gerestaureerd, heeft afgelopen najaar
het exterieur een forse onderhoudsbeurt ondergaan. Dakbedekking, dakgoten en glas-in-lood
ramen zijn volledig vernieuwd. Daarmee is de Catharinakapel zowel voor wat betreft interieur als
exterieur in alle opzichten weer klaar voor de toekomst!

Van start gegaan
is het nieuwe seizoen, waarin u met eigen ogen de oogstrelende en betoverende schilderingen
van Hans Truijen kunt bezichtigen.
Dat kan -zonder afspraak- iedere donderdag om 15.00 uur en elke eerste zondag van de maand
(3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober) om 13.00 uur; de kosten bedragen
2, - euro per persoon. Verder kunt u het hele jaar door als groep(je) op afspraak langskomen; de
kosten bedragen dan ook € 2 p.p. met een minimum van 15, - euro per rondleiding.

Klaarstaan
doet een team van drie gidsen. U wordt buiten ontvangen
waar de rondleiding begint met de geschiedenis van
Oud-Lemiers en van de kapel. Eenmaal binnen staat de
uitleg over de schilderingen centraal. Daarna is er ruim de
tijd voor vragen en opmerkingen. Een rondleiding duurt
± 45 minuten. Uw auto kunt u het beste parkeren op de
parkeerplaats bij de kerk van Lemiers aan de Rijksweg. U
bent van harte welkom! Kom kijken en geniet!

Nadere informatie
Krijgt U per mail: info-kapel@catharinakapel-lemiers.nl
of bel 043 – 306 3333 (Peter Bodelier).
Kijk ook eens op de website
www.catharinakapel-lemiers.nl .
Een van de schilderingen.

Droomhuis
gevonden?

Unieke prestatie

Het eerste speelde dit jaar, voor de 2de
keer in de historie, 2e klasse. Donderdag
3 mei speelde het elftal van Rene Hofman
zich officieel veilig. Een unieke prestatie
in de geschiedenis van de club. Tot op
heden waren er 10 kampioenschappen en
2 promoties d.m.v. de nacompetitie. Helaas
stonden hier ook 10 degradaties tegenover.
Handhaving in de 2e klasse is een nieuwe
en ongekende toevoeging. Waar op
voorhand van dit seizoen handhaving de
doelstelling was kan gemeld worden dat dit
tot op heden glansrijk gelukt is, momenteel
wordt staat men 7e met maar liefst 29
punten en een doelsaldo van +12.

Uitwedstrijd Veritas
A.s. zondag 20 mei speelt men een
uitwedstrijd tegen vv Veritas uit Neeritter.
Hier gaat men per touringcar naar toe.
Overgebleven plekken zijn beschikbaar
voor alle supporters die graag gebruik
willen maken van deze mogelijkheid
en kosten slechts 5 euro p.p. (vol=vol).
Opgeven kan bij Leo Grooten via senioren@
sportclub25.nl of
06-51.53.37.29. De betaling vindt plaats bij
vertrek. De supporters dienen rond 12.15
uur aanwezig te zijn.
lees verder op pagina 11

Onze hypotheekadviseurs helpen je
graag!

Bezoek ons Hypotheek Inloopspreekuur.
Je bent verliefd op een huis. Kom naar ons Hypotheek Inloopspreekuur:
elke maandagavond* van 17.00-20.00 uur in Bocholtz, Overhuizerstraat 4.
Onze adviseur beantwoordt je vragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent.

Loop vrijblijvend binnen, oriënteren is kosteloos.
*Meer info op: www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl. Er is géén inloopspreekuur op Pinkstermaandag (21 mei).
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Seizoensafsluiting 2018
Die is zaterdag 2 juni.
Er is een seizoensafsluiting voor de jeugdals voor de seniorenafdeling.
Om 13.00 uur wordt gestart met een 6
kamp voor de jeugd. Broertjes en zusjes
zijn natuurlijk ook van harte welkom! De
zeskamp duurt tot ongeveer 16.00 uur. De
kids worden verdeeld in teams afhankelijk
van het aantal deelnemers! Toppie zal
natuurlijk ook aanwezig zijn. Aanmelden
kan bij ritchkampete@hotmail.com .
Vermeld in de mail naam en leeftijd.

Spel zonder Grenzen
Om 18.00 uur vindt de 3de en “Final
Edition” van Spel zonder Grenzen plaats.
Aanwezig zijn om uiterlijk 17.30 uur.
Er wordt, tijdens 12 spektakel spellen,
gestreden om de laatste bokaal. Meer
informatie over de spellen volgt, deze
zullen de komende weken 1 voor 1 bekend
worden gemaakt. De 12 spellen worden
gevolgd door een vernieuwd finalespel.
Hieraan nemen alleen de teamcaptains
deel! Hou het evenement dus in de gaten
de komende tijd, voor verdere informatie.

teams
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 ieder team
een captain 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.

loopt van 8 mei tot 23 mei en uiteraard hopen we
op jullie stem(men) om een mooi bedrag bij elkaar
te krijgen.
Heb jij de stemcode al ontvangen? Pak deze
dan nú bij de hand en breng je stem uit via
de volgende link: https://www.raboportaal.
nl/centraal-zuid-limburg/clubkas-campagne/
mainmenu/stemmen

PROGRAMMA
Zaterdag 19 mei:
G1: SV Meerssen G1 - Sp’25 G1G···
10.30u.
Vet: Sp’25 vet - VV Groene Ster vet.
17.00u.
JO17: Sportclub’25 JO17-1 - SJO Weltania
Bekkerveld JO17-2
14.30u.
Chevrm JO15-2 - Sp’25 JO15-1
13.30u.
Sp’25 JO11-1 - SJO Heuvell JO11-1
11.00u.
SJO Weltania Bekkerveld JO11-8 Sportclub’25 JO11-2
08.45u.
JO8: EHC/Heuts JO8-2 - Sp’25 JO8-1
09.30u.
JO7: VV Hellas JO7-1/2 - Sp’25 JO7-1/2 09.30u.

Zondag 20 mei:
1ste: Veritas 1 - Sportclub’25 1
2de: Sportclub’25 2 - Voerendaal 3
3de: SV Geuldal 4 - Sportclub’25 3

14.30u.
12.00u.
12.00u.

UITSLAGEN
Sportclub’25 1 - BSV Limburgia/Kamerl 1
Sportclub’25 2 - Langenberg 2
KVC Oranje 4 - Sportclub’25 3
Sportclub’25 G1G - EHC/Heuts G3G
VV Passart vet - Sportclub’25 vet
Sp’25 JO17-1 - V.V. Schaesberg JO17-1
Sp’25 JO15-1 - Chevremont JO15-3
Sp’25 JO8-1 - Langeberg JO8-1
Sp’25 JO7-1/2 - Walram JO7-1G
Sportclub’25 1 - Laura/Hopel Comb1

0-5
0-1
3-8
0-0
1-2
Afg.
Afg.
Afg.
Afg.
1-0

RaboClubKas campagne
Dit jaar doet Sportclub’25 mee aan de
RaboClubKas, waarbij we jouw hulp nodig
hebben. De bank stelt maar liefst €200.000
beschikbaar voor verenigingen in onze
regio. De leden van de Rabobank kiezen
zelf op welke manier dit bedrag verdeeld
wordt. Als je lid bent van de Rabobank
ontvangt je jou eigen activatiecode deze
week per post. Ieder Rabobank-lid mag vijf
stemmen uitbrengen op verenigingen die
hij of zij een warm hart toedraagt.
Men mag maximaal 2 stemmen op één
vereniging uitbrengen. De stemperiode
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Sponsoravond
De jaarlijkse sponsoravond vindt dit jaar op
dinsdag 22 mei plaats op het Wijndomein
St. Martinus in Vijlen. Ontvangst vanaf 19.00
uur, aanvang 19.30 uur. Sprekers zijn Alex
Jaminon van MKB Limburg en Harm van
Veldhoven van Roda JC. Daarnaast wil Stan
Beurskens zeker iets van zijn grote kennis
van wijnbereiding met ons delen en gewis
laat hij ons proeven van zijn voortreffelijke
wijnen.
Bent u WDZ sponsor, dan bent u van harte
welkom en nog geen sponsor, maar wilt u
de vereniging in de toekomst een financiële
steun in de rug geven, ook dan bent u
uiteraard welkom. Aarzel niet, stuur een
berichtje naar activiteiten@vvwdz.nl .

PROGRAMMA
Donderdag 17 mei:
3e
SCG 2 - WDZ
20.00u.
4e
WDZ - KVC Oranje
19.00u.
JO11-1G Laura/Hopel Comb - WDZ18.15u.

Zaterdag 19 mei:

BBQ
Rond 17.00 uur is de start van de BBQ,
opgeven is niet nodig! Na afloop van Spel
Zonder Grenzen gaat het spektakel verder
in de kantine. De DJ luistert de avond op
onder het motto “Alles Mag Op Zaterdag”.

de Winner in Overpelt, een gezellig
jeugdverblijf in de bossen van NoordLimburg, met 5000 hectares het grootste
bosgebied van Vlaanderen. De Winner biedt
een uitgebreid scala aan mogelijkheden
voor activiteiten: verkennen van de natuur,
zwemmen, kajakken, klimmen langs een
klimmuur, een hindernissenparcours en nog
veel meer. Kortom alle mogelijkheden om
een gevarieerd programma samen te stellen.
De inschrijvingen voor het kamp lopen
inmiddels.

WDZ info
Pinksteren
Op Pinksterzondag werken de senioren een
volledig programma af. Het eerste, vierde en
het vrouwenelftal spelen een thuiswedstrijd.
Het tweede elftal gaat naar de reserves van
Chèvremont en het derde elftal gaat in Amby
proberen zijn kampioensaspiraties waar te
maken.

Jeugdkamp junioren
Van vrijdag 8 tot zondag 10 juni gaan de WDZ
junioren, de O19, O17 en O15 op kamp in
België. Gekozen is voor het Hopper Jeugdverblijf

JO19-1 RKASV/Geuss Sport - WDZ 14.30u.
JO17-1 De Ster - WDZ
15.00u.
JO15-1G WDZ - VV ALFA SPORT 13.00u.
JO15-2 BSV Limburgia - WDZ
13.00u.
JO13-1 ZW’19-SVS - WDZ
11.00u.
JO13-2G SV Brunssum 1 - WDZ
11.30u.
JO11-1G WDZ - FC Gulpen 2
10.30u.
JO10-1G WDZ - Eijsden 2
10.00u.
JO9-1G WDZ -Weltania Bekkerv 2 09.30u.
JO7-1 WDZ - Heuvelland
09.00u.
Ve
WDZ - LHC
19.00u.

Zondag 20 mei:
1e
2e
3e
4e
VR1

WDZ - RKTSV
Chèvremont - WDZ
RKASV 4 - WDZ
WDZ - RKMVC
WDZ - Leonidas - W

14.30u.
11.30u.
09.30u.
10.00u.
11.00u.
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Dinsdag 22 mei:
VR1
SVME - WDZ
Woensdag 23 mei:
JO15-2 WDZ - DVO 4
JO11-1G WDZ - R Gr LVC’01 2

19.30u.
19.15u.
18.30u.

Uitslagen
Donderdag 10 mei
1e WDZ - Wijnandia (in Wijnandsrade)
2eWDZ - RVU

1-5
3-1

Zaterdag 12 mei
JO19-1 WDZ - De Leeuw
JO17-1 Leonidas - W - WDZ
JO15-1G WDZ - SV Meerssen/RVU

5-2
2-2
1-4

Zondag 13 mei
1e SV Brunssum - WDZ
2e UOW ‘02 - WDZ
3e WDZ - Geertruidse Boys
4e WDZ - RKTSV

5-2
0-4
4-0
1-4

Dieselloc voor rijtuig.

Dieselweekend
bij de Miljoenenlijn

Alleen historisch Dieselmaterieel op 26/27 mei a.s.
Jarenlang hebben diesels de dienst uitgemaakt
op de Miljoenenlijn. Vanaf 1954 reden de Blauwe

Engelen tussen Heerlen, Kerkrade,
Simpelveld en Valkenburg. Tot aan het
sluiten van het Miljoenenlijntraject waren
de dieseltreinstellen hier heer en meester.
Ook op de spoorlijn Aachen – Maastricht
reden tientallen jaren afwisselend
Nederlandse en Duitse dieseltreinen.
Simpelveld werd nog lange tijd door
stoomlocs bereikt, maar dat was
vanaf de jaren ’50 voornamelijk door
het rijden van goederentreinen van en
naar Duitsland. Het aantal treinen dat
met diesel werd voortbewogen was
overduidelijk in de meerderheid.

Geen stoomlocomotieven
Tijdens het weekend van 26 & 27 mei
blijven de stoomlocs daarom in de
loods staan en wordt er op beide dagen
uitsluitend met dieseltreinen over de
sporen van de Miljoenenlijn gereden.

LTM-arrangement

Onderhoud
& reparatie

Aan
oalle aut
merken

Banden
service

Onderhoud
Reparatie
Verkoop auto’s

De beste aan
banden n
e
bieding

Schadeherstel
Ruitreparatie
Verkoop
auto’s

Private Lease

Vrijwilligers
vacatureladder

Contact
vermet alle en
g
zekerin

0
Altijd 3
ns in
occasio sse
kla
de prijs ot
t
3.000,20.000,

Een greep uit het aanbod:
Is wandelen uw hobby?
Bewoners van Zorgcentrum Langedael
zoeken vrijwilligers die met hen willen
wandelen.

Beitel 19
6422 PA
Heerlen
045 542 40 10

U
hoeft
og
alleen n
te
r
a
a
m
tanken

www.autovaessen.nl
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Daarnaast is er samen met het Limburgs
Bus Museum een arrangement
samengesteld, waarbij met een
historische bus vanaf station WijlreGulpen grotendeels via de oude
stoomtramroute naar Vaals wordt
gereden.
Diesel-driegangendiner
Op zaterdagavond (26 mei) kan er
luxueus gedineerd worden in het luxe
Pullmanrijtuig (1927). Ingesloten tussen
twee diesellocomotieven vertrekt
deze trein om 18.30 uur vanaf station
Simpelveld. Onderweg geniet je van de
prachtige omgeving en van het speciale
streekgebonden driegangenmenu.
Bezoek voor meer informatie over de
dienstregeling, prijzen en het reserveren
van tickets de website www.miljoenenlijn.
nl .

De Boodschappenhulp van Vaals zoekt
vrijwilligers die boodschappen willen
doen voor ouderen
die (tijdelijk) niet zelf de boodschappen
kunnen doen.
Zin in een uitstapje?
Zorgcentrum Langedael is op zoek naar
vrijwilligers voor ondersteuning tijdens
bijzondere activiteiten
t.w. koor/orkest-uitstapjes
Houdt u van paarden?
Paard in Nood zoekt vrijwilligers om
paarden die gered zijn van o.a. de slacht
te helpen verzorgen. Je moet wel fysiek
zwaar werk aan kunnen.
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 / 0652.76.36.77
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