Voor Mergel- & Heuvelland

Week 22
donderdag
31mei 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.

De Laatste?
Als er niet snel een overnamekandidaat wordt gevonden,
waarmee fatsoenlijk in zee kan worden gegaan, is dit voorlopig
de laatste en dus het einde van weekblad Troef.
Ik ben nu 77 en ik wil er mee stoppen.
Het was een moeilijk besluit, maar in samenspraak met de
stichting (eigenaar van het blad en de naam) gaat het maar
gebeuren.
Ik wil de tijd die ik evt. nog mag hebben en zolang ik nog kan,
iets meer voor mezelf gaan doen.
Evt. wil ik voor een volgende uitgever nog wel wat journalistiek
werk doen, maar voor de rest houdt het op.
Ik ben vanaf 1975, min of meer als vrijwilliger!!!, bij ‘t blad
betrokken, dat tot 1986 nog Bôches Troef heette en in de loop
der jaren is uitgebreid tot een leuk streekblad,
niet alleen voor Bocholtz maar voor de hele omgeving.
Vanaf deze plek wil ik tenslotte nog iedereen bedanken,
die korte of langere tijd hebben meegewerkt
aan de totstandkoming.
Adieë wa!!!

Leo Franzen

Verder in

TROEF
Kledingactie Eys

Het Limburgse Schutterswezen

Lezing door drs. Luc Wolters dinsdag 5 juni om 20.00 uur in de zaal van
Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23.
Deze vindt plaats in het kader van het bondsschuttersfeest in
Simpelveld eind augustus.

cultureel erfgoed
De vele schutterijen in de provincie vormen bij uitstek een Limburgs
cultureel erfgoed. Het zijn vaak eeuwenoude verenigingen met
rijke tradities en bijzondere ontwikkeling. Ook in Simpelveld, het
Heuvelland en Parkstad spelen de schutterijen een belangrijke rol in
het gemeenschapsleven. Het is de moeite waard daar uit oogpunt van
cultuurhistorie eens in te duiken.

historisch
De lezing draagt een historisch karakter, waarbij vragen aan bod komen
als: hoe zijn schutterijen en broederschappen ontstaan? Hoe is het
schutterswezen historisch gegroeid? Hoe verliep deze ontwikkeling
in de steden en op het platteland en wat kunnen we daarvan lokaal
herkennen? Wat waren in vroeger eeuwen de taken en bezigheden
van de schutterijen? De lezing wordt rijkelijk geïllustreerd met
beeldmateriaal, historisch en actueel.

activiteiten
De rijke schutterstradities uiten zich heden ten dage nog in diverse
activiteiten, zoals het vogelschieten, het begeleiden van de processie,
patroonsdagviering of het ten grave dragen van leden. Ook wordt
ingegaan op de organisatie van het schutterswezen, de bonden en de
federatie, de wijze van het schieten. Uiteraard mag het schuttersfeest
en de oorsprong daarvan niet ontbreken. Evenmin de samenstelling
van de schutterij, de betekenis van militaire rangen, de functies van
bielemannen en marketentsters, koningsparen en keizers met hun
zilveren schilden.

vergelijking
Bovendien wordt het Limburgse schutterswezen vergeleken met de
gilden elders in Nederland en de schutterijen internationaal.
Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis,
van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.
Leonard Grond Generaal
bij schutterij St. George in
Simpelveld in 1909.
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Afternoon Tea
ZijActief Eys

Oud koningszilver is
bijzonder en bevat een
schat aan (genealogische)
gegevens.

Eerste Bergdorf EM
Benelux .
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Natuurtuin Heebrig
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Maandag 11 juni vindt de
jaarlijkse Afternoon Tea plaats.
Een avond met gezellig
samenzijn en hapjes, gemaakt
door eigen leden. Kosten: € 8,-voor leden en € 12,50 voor nietleden. Deze bijeenkomst start
om 19.00 uur in café Sport aan
de Grachtstraat 1a. Informatie
en aanmelden bij Willy Spierts,
cyril@duostanza.nl ,
tel.: 06-44.82.83.73.
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Troef op Facebook (link www.facebook.com/weekbladtroef),
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

21e Jesjpòòrt en
Jesjtivvelt tocht
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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:
Nieuw:
Maandag open van 8.30 - 12.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 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

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER

Zaterdag 2 juni:

Elke eerste dinsdag van de maand.

Kledingactie missiecomité Eys ook in Wahl- en
Nyswiller, Wittem, Gulpen, Reijmerstok en Wijlre
(zie ook artikel).

Dinsdag 5 juni wordt het oude papier in Wahl- en
Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17 uur, goed
gebundeld, aan de kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.

Zondag 3 juni:

HARMONIE ST. AGATHA EYS

CultuurPuurNatuur

Elke eerste vrijdag van de maand.

van 11 tot 17 uur in Simpelveld (zie ook artikel).

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

Dinsdag 5 juni:
Het Limburgse schutterswezen
Lezing door drs. Luc Wolters om 20.00 uur in de
zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat
23 (zie ook artikel).

Woensdag 6 juni:
2e Woensdagwandeltocht Wsv NOAD
vanuit Simpelveld Brasserie De Driesprong,
Kruinweg 3. Starten tussen 8 en 14 uur(zie ook
artikel).

Donderdag 7 juni:
Afghaans eten
vanaf 18.00 uur in de Klimboom Dr. Ottenstraat
46 te Simpelveld (zie ook artikel).

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 14 juni:
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

Vrijdag 8 juni:
Eerste Bergdorf EM Benelux in Vijlen
(zie ook artikel).

Zaterdag 9 juni:
Slootjesdag in Eys van 13.00 - 15.30 uur
opnieuw een spetterende excursie met allerlei
wateractiviteiten voor kinderen van ca. 6-12 jaar
(zie ook artikel).
III

Eerste Bergdorf EM Benelux in Vijlen
(zie ook artikel).

Zondag 10 juni:
Eerste Bergdorf EM Benelux in Vijlen
(zie ook artikel).

Maandag 11 juni:
Afternoon Tea ZijActief Eys in café Sport
aan de Grachtstraat 1a ,start om 19.00 uur (zie ook
artikel).

Dinsdag 12 juni:

Dinsdag 19 juni:
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
Dinsdag12 juni:
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.

Alzheimer café Parkstad

Harmonie St Caecilia Simpelveld

in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum
Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Zaal open
vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur start programma.
Deze keer: Slapen en dementie (zie ook artikel).

Elke vierde dinsdag van de maand.

Zondag 17 juni
Nostalgiedag Miljoenenlijn.
Aanvang vanaf 9 uur (zie ook artikel).

Zondag 24 juni:
one2 dance Olympia 70-jarig jubileum
met aparte danspresentate terug in de tijd.
Aanvang 14 uur. Zaal open 13 uur. (zie ook artikel).

Dinsdag 26 juni:
Ophalen oud-papier en karton in de volgende straten:
Anselmusstr. - Baakstr. - Bocholtzerweg Bulkemsbroek - Bulkemstr. - Cochemstr. - Dorpstr.
- Gaasstr. - Giezerstr. - Hennebergweg - Irmstr.
- Kanthuisstr. - Kersboompjesweg - Kloosterstr. Kloosterplein - Kruinweg - Loretostr. - Markt - Marktstr.
- Mr. Jongenstr. - Molsberg - Moogstr. - Nieuwe
Gaasstr. - Oude Molsbergerweg - Pastoriestr. - Pater
Damiaanstr. - Plaarstr. - Pleistr. - Puntelstr. - Reenstr. Rodeput - Rolduckerweg - Schiffelderstr. - Schilterstr.
- St. Nicolaasbergweg - St. Nicolaasstr. - Stationstr.
- Sweijer - Sweijersgewanden - van de Leyenstr. Vingweg - Vliexstr. - Vroenhofstr. - Vroenkuilenweg
- Bocholtzerweg en Waalbroek. Voor 18 uur buiten
gereed zetten.
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Kledingactie Eys

BOCHOLTZ:

Het Missie-comité van Eys, Wahl- en
Nyswiller houdt ook dit jaar en wel a.s.
zaterdag 2 juni weer een inzamelingsactie
van gebruikte kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in de Gemeente GulpenWittem en wel in de plaatsen Eys, Wahl- en
Nyswiller, Wittem, Gulpen, Reijmerstok en
Wijlre.
De opbrengst is bestemd voor de Goretti
Stichting. Zij ondersteunt daarmee de
projecten van Zr.Maria Goretti en Zr.Vera
Monis en het project Straatkinderen van
Mukta Trust in de staat Karnataka in Zuidwest
India. De zakken zaterdag voor 9.00uur op de
stoep zetten.
Het Missie-comité hoopt op een mooie
opbrengst.

Blijf vitaal
en wandel mee

Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz

Telefonisch bereikbaar via: 045-544 35 67

Openingstijden op afspraak
Klachten over bezorging 045-544 35 67

Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 19 juni 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

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
Kledingzakken.

De opticien voor Parkstad
Pagina 3
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Eerste Bergdorf
EM Benelux in
Vijlen
Internationaal Bergdorpjes
voetbaltoernooi
Het enige Nederlandse bergdorpje
Vijlen (260 m. +NAP) organiseert 8,
9 en 10 juni de eerste Bergdorf EM
Benelux. Het gaat hierbij om de
Benelux versie van het Europees
kampioenschap voetbal voor
Bergdorpjes, beter bekend als de
Bergdorf EM. Dit Internationale toernooi wordt een keer in de vier jaar gespeeld, altijd vlak voor
het Europees Kampioenschap voetbal voor Landenteams.

Plaatselijk

AH services
feliciteert

Autoservice
Hodiamont
met de opening
op de nieuwe locatie
Nijswillerweg 3
Bocholtz.
Heel veel succes

Ook dan vertegenwoordigt de plaatselijke voetbalclub RKVV Vijlen Nederland.
Het Alpen Oranje, met Eddy Achterberg als
bondscoach, neemt het dan op tegen Zwitserland
(FC Gspon, 2000 m. + NAP), Oostenrijk (FC Kleinarl,
1014 m. +NAP) en België (USFC Elsenborn, 635
m. +NAP). In 2020 wordt de volgende Bergdorf EM
gehouden in het Zwitserse Gspon, waar tevens het
hoogstgelegen voetbalveld van Europa is aangelegd.

Nauwe samenwerking
De Bergdorf EM Benelux wordt georganiseerd
in nauwe samenwerking met de bedenkers van
de Bergdorf EM. De landen die meedoen aan het
Europese toernooi hebben zich verenigd in een
Stichting.

regels
De voetbalwedstrijden worden volgens de regels van
de Bergdorf EM gespeeld. Het speelveld is bijna de
helft kleiner dan de reguliere voetbalvelden. In de
Alpen zijn de velden kleiner, omdat er maar weinig
ruimte is op de berghellingen en het feit dat ook daar
sprake is van bevolkingskrimp. Zo spelen zij met
kleinere teams, omdat het aantal leden afneemt.
Zo gaat het er in het bergdorpje Vijlen aan toe.

4 teams
De teams van Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en België spelen
zaterdag 9 juni tegen elkaar. Oud-eredivisie scheidsrechter Roelof
Luinge leidt de wedstrijden.

info
en meer bij Ingo Bulles, voorzitter van het organisatiecomité via
06-51.20.52.83. of per mail info@bergdorpje.nl .

Haarstudio
KORTVERMELD

BOCHOLTZ: Trekkingsuitslag
geopend
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van de loterij, onlangs gehouden door zangkoor St Joseph
is als volgt:
De eerste prijs viel op lotnr. 0943. Tweede prijs nr. 0636.
De 3e prijs viel op nr. 1376. Vierde werd nr. 2145 en de 5e
en laatste prijs viel op nr. 1124.
De prijzen zijn af te halen bij Wim Possen,
Dr.Nolensstraat 10 in Bocholtz 045-5443862.
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Nieuw evenement in
Simpelveld
Zondag 3 juni vindt er van 11 tot 17 uur in
Simpelveld CultuurPuurNatuur plaats. Het is
een beleefroute met gratis toegang, waarbij
groot en klein van alles kan meemaken langs
een wandelroute van nog geen 2 km.

Beleefroute
Vertrek is bij centrum De Klimboom, Dr.
Ottenstraat 46 en vervolgens wandelt u
door het park in de Brandstraat naar de
Oude Molen. Daarna via Hennebergweg en
Hennebergstraat naar de Scheelenstraat om
tot slot weer io de startplaats te eindigen.
Stempelkaart
De jeugd die meedoet, ontvangt bij de start
een stempelkaart. Met deze kaart verzamelt
men diverse stempels bij de gevarieerde
natuuractiviteiten. Als men de kaart
vervolgens inlevert in De Klimboom maakt
men kans op een leuke prijs.
De prijsuitreiking vindt om 17.30 uur plaats
in De Klimboom.

Cultuur
Er zijn op de route heel wat stands met
kunstenaars, met standhouders, met oude
ambachten en met muzikale optredens
van Bas Kokkelmans, Linda Klinkers, Solid
Three, Erwin Weegels, Pyure, Nadine Maes
en niet te vergeten The Wrong Side en
Fanfare Eendracht van de Huls. Kortom voor
elk wat wils.

Natuur
U komt veel spannende IVN doe- activiteiten
tegen op het gebied van natuureducatie,
denk o.a. aan beekdiertjes, bodemscheppen,
imkers, molenaars, blote voetenpad, bijen,
watermuziek, vogelspotten, schone maas,
heemkunde, korstmossen
Ook is er een heuse klimtokkelbaan van
Klimbos Park het Plateau.

ook
De Kunradersteengroeve is vertegenwoordigd,
net als RD4, Hesi met een hoogwerker, IKL
en ga zo maar door. De hele dag zijn er
ook rondleidingen gepland bij de moderne
waterzuiveringsinstallatie.

Horeca

Weijers, bedenkers van unieke momenten en
financieel mogelijk gemaakt door:
Gemeente Simpelveld, Provincie Limburg,
Stichting FSI, Bistro Simplevei, BocholtzSimpelveld Beter, Volta Limburg en Plus
Schouteten.

Er zijn 2 horecapunten op de route:
eentje in De
Klimboom
en eentje bij
Vakantiehoeve en
Bistro Simplevei,
ook daar treft
u stands aan
en diverse
muziekoptredens.

Nieuw gratis evenement

zondag 3 juni 2018
van 11 tot 17 uur

organisatie
Die is in handen
van Stichting
Culturele
Evenementen
SimpelveldBocholtz, IVN
Regio Maastricht
& Mergelland en
Puur Weijers &

te Simpelveld

Een van de vele stands

Voor alle leeftijden.
.

Kunst, muziek, natuur,
cultuur, spannende
doe-activiteiten.

Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Simpelveld, Provincie Limburg, PLUS Schouteten, Volta Limburg,
FSI, Vakantiehoeve Simplevei, Stichting Bocholtz-Simpelveld-Beter, IVN Regio Maas en Mergelland
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Woensdagwandeltocht
Woensdag 6 juni organiseert Wsv NOAD
alweer de tweede woensdagwandeltocht
van dit jaar vanuit Simpelveld.

belangstelling
De woensdagwandeltochten kunnen zich verheugen over
een toenemende belangstelling. Aan de in 2017 gehouden
wandeltochten op elke eerste woensdag van de maand namen
in totaal 1586 deelnemers deel. De woensdagwandeltochten
zijn ideale tochten voor iedereen die op zoek is naar een
ontspannen en gezond uitje op een doordeweekse dag.
Er worden steeds nieuwe routes en paden uitgezet, die u
kennis laten maken met al het mooie dat Simpelveld en
omgeving te bieden heeft.

uitzetten
van de wandelroutes
gebeurt, zoals altijd,
door de vertrouwde
handen van de
parkoersbouwers van
wsv NOAD. De routes
voeren door de mooie
grensregio in Oostelijk
Zuid-Limburg.
Men kan de 5 en 10 km
wandelen. Wilt u 15 km
wandelen dan kan dit
ook door na de lus van
10 km ook nog de lus
van 5 km te wandelen.

5km
Deze blijft in de omgeving van Simpelveld, de Huls om via de
Schanternelsweg en de Oude Molen terug te komen op de
startlocatie.

10km
Dit parkoers brengt de wandelaar via Baneheide naar Nyswiller.
Van hieruit gaat het via het Duitse grensgebied naar Vlengendaal
alwaar een rustplaats wordt ingericht. Vervolgens gaat het via
rustige veldwegen terug naar de start in Simpelveld. Onderweg
kunt u genieten van prachtige vergezichten.

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

k
a
p
s
a
l
o
n

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

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

U kunt weer Afghaans gaan eten
Donderdagavond 7 juni kunt u wderom vanaf 18.00 uur genieten van
een heerlijke maaltijd, waarvan de opbrengst bestemd is voor een
bijzonder project in Afghanistan. Dit eten wordt georganiseerd door
een groep Afghaanse vrijwilligers die in Nederland wonen.

inheems
De maaltijd, die bestaat uit soep, verschillende soorten groenten,
salades, rijst, pasta en vlees op inheemse wijze bereid, wordt verstrekt
in Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.

proeven
Kom een keertje proeven, geniet er van en ongemerkt steunt u het
goede doel.
De kosten van dit heerlijke avondeten bedragen € 12,50
Wel graag vooraf reserveren via info@puurweijersenweijers.nl of via
06-55.95.45.25.

Startplaats:
Brasserie De Driesprong, Kruinweg 3 in Simpelveld.
Volg de pijlen richting Natuurtransferium en Bungalowpark.
Starttijd: 10 en 15 km van 08.00 – 13.00 uur
en 5 km van 08.00 – 14.00 uur.

Het startbureau sluit om 16.30 uur.
Inschrijfgeld:
€ 2,50. Leden van erkende
wandelsportorganisaties ontvangen € 1,- korting. Er is een sticker
te koop voor € 0,25. IVV stempel is aanwezig.
Bij de inschrijving ontvangt iedere wandelaar een versnapering
voor onderweg.

Meer info:
Han Pirovano 045-5250190 of 06-12.53.47.31.
e-mail: info@wsv-noad.nl en website: www.wsv-noad.nl .

mededelingen
> De wandeltocht gaat onder alle weeromstandigheden door!.
Denk aan passende kleding en schoeisel en deelname is op eigen
risico.
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De maaltijd wordt, bij een talrijk publiek, geserveerd.
Foto Peter Trompetter.
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Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys

Danspresentatie
terugkijken 70-jarig
jubileum

Zaterdag 2 juni: 14.00 uur:

Zondag 24 juni a.s. viert de vereniging haar 70-jarig
jubileum met een danspresentatie. Hierbij gaat men terug in de tijd en wordt teruggekeken op
die 70 jaar. Inmiddels wordt de laatste hand aan de dansen gelegd,
wordt de kleding gepast en vermaakt en de laatste plannen gerealiseerd.
Iederen is welkom in de Harmoniezaal te Bocholtz. De deuren openen om 13.00uur.
Vanaf 14.00uur laten de danseressen zien waar ze afgelopen jaar hard aan gewerkt hebben.
De entree bedraagt €2,50 p.p.

Interesse
In dans of nog vragen. Mail dan naar one2danceolympia@hotmail.nl of kijk op de site
www.one2danceolympia.nl .

Huwelijk bruidspaar Linda Senden
en Patrick Lliohan.
19.00 uur: Geen H.mis.

Zondag 3 juni: 9.00 uur:
Vertrek Sacramentsprocessie
Gest. h. mis Allerheiligst Sacrament
(Stg. Lodewijk XIV)
Hub en Bertha Urlings – Jongen
Hub Mommers (nms. buurt)
Lena Schreuders – Aarts
Joep Schreuders
Familie Heinen – Stoffels
Ouders Hamers – Bex
Uit dankbaarheid voor pap en mam
Franken en pap en mam Berger

Maandag 4 juni: 19.00 uur:

Historische
foto uit
1963 bij
het 15 jarig
bestaan
toen het
nog
balletgroep
Olympia
was.

Gest. Jrd. ouders van Loo Wöltgens, Gest. h. mis Guillaume en
Bertha Xhonneux
Ter ere van het H. Hart van Jezus

Zaterdag 9 juni: 19.00 uur:
Jaardienst Jacob van de Weijer
Zondag 10 juni: 9.45 uur:
Uit dankbaarheid Andrees Voncken
en Bertien Lauvenberg en overl.
familieleden

Maandag 11 juni: 19.00 uur:
Ouders Debie – Pelzer en overl.
familie en Frans en Willem Pelzer

Vrijdag 15 juni: 19.00 uur:
H. Vormsel door pastoor T.Storcken

zie verder op pagina 9
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Column

De zingende
plaatjesplakker
Tja, ff een kleine week vertoeven in
Heemskerk en Uitgeest kan soms echt
wonderen doen. Lekker gewoon chill wezen
in je omgeving waar je thuis bent.

tjoek
Een en ander had nogal wat voeten in aarde
omdat ik besloot met de tjoek te gaan zodat
ik onderweg nog even kan doorwerken en
lekker uitgerust aankom. Maar laat de tjoek
nu overal problemen hebben gehad met
seinstoringen en mensen die op het spoor
gaan staan om een trein te stoppen. Tja, dat
werkt dus niet.
Dus lichtelijk vertraagd kwamen we aan op
station Uitgeest om linea recta door te lopen
naar de feesttent welke gecombineerd wordt
met een groots voetbaltoernooi. Toevallig
was Manchester United tegen Real Madrid
bezig en uiteraard mooi om te zien maar als
je mij zou vragen wie wie is dan moet ik je
toch het antwoord schuldig blijven.

Spijtig
dat het nogal vrij koud was, de temperatuur
aan zee is gemiddeld 7 graden koeler dan
hier dus een jas was echt geen overbodige
luxe. Maar de feeststemming zat er al vlug in
met mijn aanwezige maatjes.

gevuld
De zaterdag was ook een en al een gevulde
planning met vergaderingen, mensen
ontmoeten, lekker lunchen en uiteindelijk
weer terecht komen in de tent om een en
ander te regelen voor de aanwezige bandjes.
Gewoon verstand op nul en doen waar je
voor betaald wordt en stiekem gewoon
genieten van het feit dat je “thuis” bent.

grote puinhoop. Waar ik normaal 3 uurtjes
over doe reizen was ik er nu het dubbele
kwijt.
Zeer vermoeiend.

“troevig”
Bij thuiskomst krijg je dan meteen een
“troevig” verhaal om je oren dat wellicht De
Troef er na ruim 43 jaar noodgedwongen
ermee stopt. Enerzijds zeer begrijpelijk
want ons aller Leo is ook weer op een
respectabele leeftijd en heeft al die jaren
hart en ziel in het blaadje weten te leggen
en anderzijds is het ook “troevig” wetende
dat het blaadje afhankelijk is van advertentie
inkomsten en dat wordt toch behoorlijk
lastig als veel lokale ondernemers de deuren
sluiten of de hand op hun knip houden.

Laatste Colomn
Dus laten we hopen dat dit niet mijn laatste
column is alhier gezien ik jullie nog zoveel te
vertellen heb.
We gaan het meemaken maar toch was het
zeker een eer om mijn gedachten met jullie
te delen.
Deze keer dus gewoon kort en krachtig
met een leuke foto: Leon bij een van zijn
bezigheden.

Tot over hopelijk 14 dagen.

/Léon info@8pix.nl

Alzheimer café
Parkstad
Heeft dinsdag 12 juni 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:
Slapen en dementie.
Mensen met dementie kunnen problemen
krijgen met een verstoring van het dag- en
nachtritme, waardoor zij ’s nachts slecht
slapen, onrustig zijn en dwaalgedrag
vertonen en overdag niet fit en slaperig zijn.
Dit heeft uiteraard invloed op hun naaste.
Een verstoorde biologische klok en slecht
slapen doordat dromen en realiteit niet
meer onderscheiden kunnen worden, zijn
o.a. mogelijke factoren, die hier een rol bij
kunnen spelen.
Koen Manders, gedragsverpleegkundige
bij Zuyderland, bespreekt hulpmiddelen
en adviezen, die de dementerende en hun
naasten kunnen ondersteunen in dit kader.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Thijs Peeters

tatoo
Daags later had ik een afspraak geregeld met
Dean Saunders, de winnaar van Popstars
2001, die op de zwarte markt in Beverwijk
een van zijn tattoo zaken heeft. Hij zou wel
even een kunstwerk op mijn voet bijwerken.
Dean en ik kennen mekaar ook alweer 16
jaar gezien het ook mijn overbuurman is in
Uitgeest en gewoon een hele sympathieke
gozer is. Uiteindelijk heeft zijn vader mijn
even mogen prikken en ondertussen ook
weer oude verhalen vertellen en weer nieuwe
creëren.

Puinhoop
En de avond werd weer besloten in Uitgeest
alwaar Wolter Kroes zijn kunsten mocht laten
zien net zoals ondergetekende met enkele
nummers, zoals elk jaar. Gezien er zoveel
verstoringen waren op het spoor heb ik er
nog maar een nachtje aangeplakt. Maar ook
op de pinkstermaandag was het weer een
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De oplossing is verderop in Troef te lezen

D

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom
gerust
langs!

Kerkdiensten parochie
H.Agatha Eys
Zaterdag 16 juni: 19.00 uur:
Gest. Jrd. Hub en Netta Huynen –
Canisius

Zondag 17 juni: 9.45 uur:
Jaardienst ouders Sieben –
Haambeukers

Maandag 18 juni: 19.00 uur:
Jos Huppertz – Vaessen, Wiel
Gulpen Wim Lemmens (collecte)

Zaterdag 23 juni: 19.00 uur:
Frans Schouteten (collecte)
Hein en Johanna Van Wersch –
Voncken

Zondag 24 juni: 11.00 uur:
KRÖNUNGSMESSE
Otto Janusch (collete), Ouders Nico
en Keetie Zeyen – Haagmans
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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Maandag 25 juni: 19.00 uur:
José Schouteten – van de Berg
(nms. buurt), Paula Canisius –
Houben (nms. buurt)

Zaterdag 30 juni: 19.00 uur:
Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux
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Nostalgiedag bij de
Miljoenenlijn
De oorlog is voorbij en het dagelijks
leven komt weer langzaam op gang.
Levensmiddelen zijn nog schaars en op
station Simpelveld wordt zichtbaar en
onzichtbaar een levendige handel gedreven
in deze goederen.
In samenwerking met diverse re-enactment
groepen laat de Miljoenenlijn, tijdens deze
nostalgiedag op zondag 17 juni zien, hoe het
leven na de Tweede wereldoorlog weer werd
opgepakt en hoe het station het middelpunt
was van de smokkelhandel tussen Nederland
en Duitsland (boter, koffie, sigaretten enz.).

Jack Vinders Solo
in De Klimboom
Simpelveld

re-enactors
Rondom het station en in de treinen lopen
verschillende re-enactors rond om een
thematisch beeld te schetsen van deze
periode in onze geschiedenis.
De stoomtrein staat te wachten op haar
reizigers, smokkelaars haasten zich de trein
in , koffers worden in- en uitgeladen. Kortom,
Simpelveld bruist van nostalgie.

live muziek
Geniet onder andere van muziek uit de jaren
veertig en live muziek door Miss Ella Brown.
Bezoek voor meer informatie over de
dienstregeling, prijzen en het reserveren van
tickets de website www.miljoenenlijn.nl .

Re-enactors laten zien hoe het er na de tweede
wereldoorlog aan toe ging en ook de levendige
smokkel in koffie -boter en sigaretten (was
toendertijd allemaal goedkoper in Nederland.
Nu is het omgekeerd, maar kan er legaal
“gesmokkeld” worden).

Zaterdagavond 2 juni a.s. kunt u om 20.00
uur genieten van heerlijke, sfeervolle liedjes
van Jack Vinders. Hij zingt dan zijn mooiste
liedjes uit bijna 20 jaar dialectmuziek.
Deze gaan over gevoelens en gedachten
van mensen zoals u en ik. Het wordt weer
een avond met “een boeket”, die prachtig bij
elkaar passen.
Er staan zowel ballades als swingende en
gezellige “Lidjere” op het programma. Jack
is een graag geziene gast in het Klimboom
theater. Kom deze avond heerlijk genieten
van een mooi concert in een gezellige sfeer
in Theater De Klimboom.
De entree bedraagt € 10,00 en u kunt
reserveren via
info@puurweijersenweijers.nl
en via 06-55.95.45.25.

Vakantiehotel De Heerenhof
zoekt personeel
Oproep Gastvrouw
Wij zijn op zoek naar een gastvrouw op oproepbasis. Als gastvrouw ben jij het eerste aanspreekpunt
voor onze gasten en vrijwilligers. Jij zorgt dat zij zich welkom voelen.
Jouw profiel is als volgt:
Je bent representatief, gastvrij, klantgericht
Je hebt een vriendelijke manier van communiceren
Stressbestendigheid, doortastend, accuratesse en betrouwbaarheid zijn jouw eigenschappen
Je bent flexibel inzetbaar en je bent bereid om dag- en avonddiensten te draaien,
zowel doordeweeks als in het weekend
Je bent je ervan bewust dat wij je als oproepkracht geen garantie kunnen geven over
het aantal uur dat je wordt ingezet

Afwasser
Wij zoeken een enthousiaste en flexibele harde werker in de afwaskeuken! Jouw leeftijd is minimaal 16 jaar.
Werkuren zijn in overleg en je maakt deel uit van een groep afwassers,
die elkaar ook kunnen en moeten vervangen.
Je bent in principe nooit later klaar dan 22:00 uur en werkt in een prettige werkomgeving met gezellige
collega’s.

Interesse?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met De Heerenhof via telefoonnummer 043-455 3832
of per e-mail heerenhof@deheerenhof.nl.
Vraag vervolgens naar Tiny Luja of Lucy Rademacher, beiden locatiemanager van De Heerenhof.
Pagina 10
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20%
Korting
op alles van

Een lade vol met nieuw
ondergoed voor een fijne prijs.
Ontvang 20% korting tot en met
24 juni 2018 op Ten Cate

Sesza Lingerie & Comfort
Maastrichterlaan 86
6291 ET Vaals
www.SESZA.nl | info@sesza.nl
Like ons op Facebook : /seszavaals

WNK succesvol op Limburgs
kampioenschap
Afgelopen zaterdag en zondag 26 en 27 mei namen de turnsters van de gymn. ver.
uit Simpelveld deel aan de finale van het Limburgs Kampioenschap Turnen.

plaatsen
Impressie sloootjesdag 2017 in Eys.

Slootjesdag in Eys
Overal in het land worden er Slootjesdagen gehouden.
Ook IVN-Eys organiseert zaterdag 9 juni, van 13.00 15.30 uur opnieuw een spetterende excursie met allerlei
wateractiviteiten voor kinderen van ca. 6-12 jaar.

Op uit trekken
met schepnetten en emmertjes richting het Froweinbos en
onderzoeken welke diertjes en plantjes er in de poelen en
beken leven. Alle kinderen krijgen een zoekkaart om de
diertjes te leren herkennen.
Ouders mogen natuurlijk meehelpen.
Na een kleine traktatie weer terug naar Eys.

konden zij zich in diverse voorwedstrijden voor de meerkampfinale en
toestelfinales. Afgelopen weekend mochten de beste 8 turnsters per toestel en
de beste 10 van de meerkamp strijden om goud, zilver en brons. Liefst 4 meisjes
plaatsten zich voor de meerkampfinale en 7 voor de toestelfinales. Eva Bröcheler
moest de finales aan zich voorbij laten gaan, vanwege een blessure. De andere
zetten prachtige resultaten nee in Sporthal in de Biesen in Hoensbroek.

brons
won Shalina Heijse op balk. Isa Vleugels brons op sprong; zilver op vloer en een
8e plek op de meerkamp. Fréderique Schmitz plaatste zich voor de districtsfinale
op 9 juni te Breda. Daarnaast werd Elisabelle Wich 8e op meerkamp en 7e op
balk, Jasmijn Eurlings 5e op vloer, Mirte Amkreutz 6e op sprong, Isis Leclaire 7e
op sprong en Anneke Hoek 8e op brug.

belangrijk:
1. Nadere info of snel aanmelden via bramjacobs@live.nl ,
het aantal plaatsen is beperkt en uiterlijk 5 juni.
2. Doe laarzen aan. Een lange broek misschien ook omdat
er brandnetels rond de poel kunnen staan. Jeugd mag een
eigen schepnet en emmertje meebrengen. Het IVN heeft er
ook.
3. Kinderen onder 9 jaar alleen onder begeleiding van een
volwassene.
4. Verzamelen op het kermisterrein in Eys, naast de
basisschool.
5. Bij regenweer naar binnen in het verenigingsgebouw op
de Boerenberg en daar iets leuks doen.
6. Deelname aan de excursies is gratis voor jeugdleden
en (klein-) kinderen van leden van IVN-Eys. Ook gratis
voor personen, die bij aanmelding besluiten om donateur
(€ 12,50), jeugdlid (€ 7,50) van IVN-Eys of landelijk lid
(€ 17,50) te worden. Van de andere kinderen wordt een
bijdrage van € 3,- gevraagd. Betaling voor de activiteiten
graag met gepast geld op de dag zelf.

Pagina 11

Isa Vleugels met Zilver en Brons op
resp voer en sprong.

Shalina Heijse
met brons op
de balk.
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Hoeveel heb jij straks
nodig voor de aankoop
van een eigen huis?
Doe de check op Rabobank.nl/strakshebjehetnodig
Of ga naar jouw Rabobank.

Kom maar op met de toekomst

Welkom in Natuurtuin de Heebrig
De Heebrig ligt in het Zuidlimburgse heuvelland vlakbij Vijlen in het
buurtschap Melleschet. Reeds in het begin van de zeventiger jaren van
de vorige eeuw zijn mensen van het IVN hier aan het werk gegaan om
van een voormalige vuilnisbelt een natuurtuin te maken. Na meer dan 30
jaar van ontwikkeling is de Heebrig nu een tuin met een zeer natuurlijk
karakter geworden. Het gebiedje is iets meer dan een hectare groot en
kent nogal wat hoogteverschillen, waarvan bij de inrichting dankbaar
gebruik gemaakt is. Daardoor is de Heebrig helaas minder toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.

levensgemeenschappen

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese

Vanaf het begin is ernaar gestreefd, een aantal typisch Zuidlimburgse
levensgemeenschappen te doen ontstaan, zoals een hellingbos,
een kalkgrasland, een weidepoel, maar ook stenige milieus en als
bijzonderheid de zeer zeldzame zinkflora.

• volledige gebitsprothese
op implantaten

flora

• reparaties en passend maken
van bestaande prothese

In een natuurtuin ligt de nadruk op de natuurlijke ontwikkeling en op
de Nederlandse flora, daarvan is ongeveer een derde aanwezig, zo’n
500 soorten. Maar ook de dierenwereld is goed vertegenwoordigd met
vele vogels, hagedissen en hazelwormen, met kikkers, padden en
salamanders, met wijngaardslakken, vele vlinders, libellen en sprinkhanen.
Een bijzondere gast is het vliegend hert, onze grootste kever.

• gratis advies

doorkijkjes
Bij al dat leven gaat er van de tuin een weldadige rust uit, er zijn veel
rustige hoekjes en fraaie doorkijkjes. Door de tuin slingert een natuurpad.

open
De Heebrig is geopend in de maanden juni, juli en augustus op de
zondagmiddag van 2 tot 5 uur en op donderdagavond van 7 tot 9 uur. De
toegangsprijs is slechts 1 €, aan de poort is een gidsje te koop, waarin
een 50-tal plantensoorten wordt beschreven, die langs het natuurpad
groeien.
Meer info: Jo Pelzer, 043-3062218 of bij Luc Stroman, 043-3064124.

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 4 5 - 5 4 4 08 73
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

Vrijwilligers
vacatureladder
Een greep uit het aanbod:
Ervaring in de horeca?
Restaurant De Zwarte Madonna zoekt collega’s voor in de
bediening.

Leraar ICT gezocht
Computercursus geven aan ouderen in Zorgcentrum Langedael.

Wandelproject
De ingang van de Natuurtuin in Melleschet bij Vijlen.

Voor Langedael zoeken wij sportieve en gezellige vrijwilligers
voor hun wandelproject.

Mandoline Orkest Alpenklank
Ter versterking van zijn 4-koppig bestuur is het orkest op zoek
naar een secretaris.

Ondersteuning groepsopvang.
Ondersteuning geven bij Langedael aan de medewerkers op de
groepsopvang.
Wilt U meer weten? Kom voorbij of bel even:

Vrijwilligerscentrale Vaals
Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30uur.
vrijwilligerswerk@vaals.nl
043-3040011 / 06-46.11.20.17 / 06-52.76.36.77
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WDZ info
Sponsoravond
Op dinsdag 22 mei vond een geslaagde
bijeenkomst van de WDZ sponsors plaats
op het wijndomein St. Martinus in Vijlen.
Als eerste spreker vertelde de technisch
directeur van Roda JC Harm van Veldhoven
over zijn weg van amateurvoetballer naar
professioneel voetballer, van trainer naar nu
technisch directeur. “Je kunt alleen slagen

in een organisatie als er een visie en richting
ten grondslag ligt en er daarop gebouwd
wordt door vanuit je hart werkend met gevoel
van saamhorigheid vertrouwen te wekken
naar alle medewerkers”.
Na de pauze legde Alex Jaminon,
projectmanager bij MKB Limburg de nadruk
op het belang van blijven innoveren voor
het midden en klein bedrijf. Voor innoveren
zijn het openstaan voor veranderingen, het
openstaan voor anderen en het kunnen
omgaan met onzekerheid van fundamenteel
belang. Ook hierbij fungeert vertrouwen als
rode draad.
Na deze sprekers konden de gasten
uitgebreid proeven van de perfecte wijnen
van Stan Beurskens, eigenaar van St.
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Martinus. En bij een glaasje kon gezellig een
praatje gemaakt worden.

Kienavonden
Het WDZ kienen heeft een mooi bedrag voor
de jeugdafdeling opgebracht. Op donderdag
24 mei overhandigde de kiencommissie
een mooi bedrag aan de leiding van de
jeugdkampen voor pupillen en junioren en
aan de leiding van de bambini. Op deze
manier kunnen we de activiteiten van de
jeugd voor iedereen betaalbaar houden.
Dat de leiders met deze gulle gift uitermate
in hun sas waren, behoeft uiteraard geen
betoog.

Jubilarissendag
Zondag 1 juli gaat worden10
jubilarissen gehuldigd. Ger Heckmans
zou dit jaar 50 jaar lid zijn geweest,
maar is helaas niet meer onder ons.
De dag begint met een H. Mis, waarna
een koffietafel in het clubhuis. Na de
interne huldiging volgt de receptie.
Verdere gegevens volgen nog, maar
noteer alvast de datum.
PROGRAMMA
Woensdag 30 mei:
JO15-1G WDZ - UOW ‘02
19.30u.
JO15-2FC Kerkrade - West - WDZ
19.30u.
JO11-1G KVC Oranje - WDZ 18.30u.
Zaterdag 2 juni:
JO19-1 Scharn 2 - WDZ
15.00u.
JO17-1 RKASV/Geusselt Sport WDZ
12.00u.
JO15-2 WDZ - Sylvia/Abdissenbosch
09.00u.
JO13-2G WDZ –
Weltania/Bekkerveld 4
11.30u.
JO10-1G WDZ - Schinveld/Arx ICT
10.00u.
Ve Voerendaal - WDZ
17.00u.
Zondag 3 juni:
VR1 WDZ - Weltania
11.00u.
Maandag 4 juni:
JO17-1 WDZ - Heuvelland 19.30u.
Dinsdag 5 juni:
VR1 SVME - WDZ
19.30u.
Woensdag 6 juni:
JO15-2 Laura/Hopel Comb - WDZ
19.30u.
Uitslagen
Woensdag 23 mei
JO15-2 WDZ - DVO 4
1-2
JO11-1G WDZ - R G LVC’01 J2
4-2
Donderdag 24 mei
JO13-1ZW’19-SVS - WDZ
0-5
Zaterdag 26 mei
JO19-1WDZ – Weltania/Bekk
9-1
JO17-1 WDZ - Rood G LVC’01 0-5
JO15-1G RKVVL/Polaris - WDZ 5-1
JO15-2 WDZ - De Leeuw 3
2-1
JO13-1 WDZ - RKHBS
3-1
JO11-1G RKVVM/Sibbe 3G - WDZ 4-8
JO10-1GSV Geuldal - WDZ
0-10
JO9-2G WDZ - Sylvia 3G
1-5
JO7-1 Voerendaal/RKSVB - WDZ 1-4
Zondag 27 mei
1e Kakertse Boys - WDZ
2e WDZ - Voerendaal
3e WDZ - RKIVV 1
4e RKSVB 2 - WDZ
VR1 Geertruidse Boys - WDZ

www.autovaessen.nl

3-3
1-1
4-6
6-0
3-2

******woordzoeker*****
Oplossing = GRIEKENLAND

Pagina 14

Nr. 22 31 mei 2018

Zorgen om toekomst
KWF-afdeling Vaals
De afdeling in Vaals
staat onder druk. Het
aantal vrijwilligers is
de laatste jaren teruggelopen. Daarom zijn er
dringend nieuwe organisatoren nodig die samen
met KWF de vrijwilligersafdeling opnieuw leven in
willen blazen.

diagnose
Alleen al in Vaals krijgen elk jaar 67 mensen
de diagnose kanker. Daarom organiseert de
Vaalser afdeling al jarenlang de collecteweek.
In de 1e week van september kwamen er altijd
zo’n 30 vrijwilligers in actie om huis aan huis en
op straat te collecteren. In 2017 werd er in Vaals
€ 772,- opgehaald, maar dit jaar zijn er nieuwe
mensen nodig die de collecte mee helpen
organiseren. Dave Snellen, relatiemanager bij
KWF, vertelt: “Als vrijwilliger ben je als het ware
een ambassadeur van KWF Kankerbestrijding
en zorg je ervoor dat mensen weten waarom
onderzoek nog steeds zo belangrijk is. Daarom
zou het heel jammer zijn als er dit jaar niet
gecollecteerd kan worden in Vaals.
Sinds de oprichting van KWF in 1949 is
de 5-jaarsoverleving van patiënten van
25% gestegen naar 64%. “Dat is natuurlijk
geweldig,” zegt Snellen, “maar we zijn er nog
niet. Elk jaar overlijden er nog steeds 45.000
mensen aan kanker.

Wij zoeken in de regio Vaals

HUISHOUDELIJKE HULPEN
(min 18 max. 24 uur per week)

- Je verricht huishoudelijk werk bij cliënten thuis
die vanwege hun gezondheid bepaalde taken
zelf niet meer kunnen verrichten.
- Dit doe je zelfstandig en op een professionele manier.
- Vooropleiding is niet vereist, belangrijk is dat je graag
met mensen omgaat en inzicht hebt in huishoudelijk werk.
- Je beschikt over eigen vervoer (auto, scooter of e-bike).
- Betaling volgens cao VVT HbH schaal
(min. € 1.619,65 en max. € 2.024,55 bij 36-uur per week)
Interesse?
Stuur je motivatie met cv naar: Personeelszaken
Emailadres: sollicitatieHH@envida.nl
Meer informatie: www.envida.nl (vacatures)

help mee
Als u zich als vrijwilliger wil inzetten voor de
KWF-afdeling Vaals krijg je ondersteuning
vanuit het hoofdkantoor. Neem voor meer
informatie of om je aan te melden contact op
met Dave Snellen via 06-31.63.15.04.
of dsnellen@kwf.nl .

Zeer geslaagde 21e Jesjpòòrt en Jesjtivvelt tocht

De deelnemergroep, waarbij Jo Nevelstein, vooraan met tas en rode pet, die al 19 van de 21 tochten heeft meegemaakt.
Dit keer met 62 deelnemers(sters) naar
Hombourgeois waar Roy Eussen voor zijn
authentieke stroopstokerij op de wereld
erfgoedlijst is terechtgekomen en de abdij
Val Dieu (Godsdal) met zijn imposante Sint
Bernardinus Basiliek en het 7 ha. grote
park, waarbij men onder het genot van
een lekker Val Dieu biertje afkomstig uit de
eigen brouwerij van een lekkker zonnetje
kon genieten. De regen viel alleen morgens,
tijdens de filmvoorstelling en heel even
toen er rond 17.15 weer met de 3 mooie
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huifkarren, die ook nog eens voorzien waren
van gesmeerde broodjes, drank, fruit en
Jupiler bier, terug reden.

zoveel
was er, dat het niet allemaal werd opgepeuzelt
en gedronken. Trouwens die tocht met 3
huifkarren, maakte eerst ‘n route van één uur,
om iedereen van het mooie landschap met
veel vergezichten te laten genieten (met de
auto ben je van Hombourgeois tot Val Dieu
normaal maar ‘n kwartier onderweg. Dit keer

konden ook mensen mee uit bijvoorbeeld
Vaals omdat we daar de grens overgingen
en waarvan ook gebruik werd gemaakt.
Als verrassing ging gids Willie mee, die ook al
bij diverse andere tochten erbij was.

bedankt
U hebt mij allemaal bedankt en mag ik me
ook bij U bedanken, dat u zo’n fantastische
groep was. En natuurlijk bij Willie Savelberg,
Roy Eussen en Paul Slangen voor de
uitstekende medewerking. Misschien tot een
volgende tocht.
Leo Franzen
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31 MEI EN 1 JUNI 2018
Wielerfestijn in Vaals
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JUNI 17.00u
HAMMER CLIMB | 1AC
TIVITEITEN EN DJ
A MET

MIDDAGPROGRAMM

JUNI 20.30u
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NAF HET
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1 juni | Activiteiten voor de kids op het Kon. Julianaplein
Meet & Greet met de wielrenners van de Hammer Series
Pumptrack | Bikewize | Stuntshow | Bungee-trampoline
Stormbaanluchtkussen | Springkussen
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