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KALKBRANDERIJEN

Kalkindustrie in Zuid-Limburg
door Jan Nillesen
op dinsdag 23 februari 2016 om
20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan
de Irmstraat 23 te Simpelveld.
SIMPELVELD - Kalksteen komt na-

genoeg in heel Zuid-Limburg
voor, ooit waren hier overal
kalkbranderijen gevestigd. De
kalkbranderij is een politieke,
economische en historische activiteit. Vandaar een lezing over
de historie van kalkovens en het
kalkbranden, met de nadruk op
het bedrijf in Zuid-Limburg. De
centra hier in de regio van deze
activiteit zullen worden bespro-

ken, met extra nadruk op de
kalkbranderijen in de gemeente
Simpelveld.
Kalkbranden is een complex
onderwerp. Het is een chemisch
proces en het succes ervan vereist
randvoorwaarden die essentieel
zijn voor een goed doorbrandde
kalk. Randvoorwaarden zoals
goede brandstof, hoge temperatuur, soort kalksteen en een goed
gebouwde oven met een behoorlijke trek en goede afvoer. Kalksteen is een aards, dus geologisch
product. De geologie van ZuidLimburg zal eveneens aan bod
komen voor zover het kalksteen
betreft.
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VAN DEN BERG

MODEHUIS
Klompstraat 49 | Heerlen | 045 - 571 32 76
‘s maandags gesloten - geen koopavond - parkeerplaats voor de deur

Er heerst in de kalkindustrie een grote
verwarring
tussen
enerzijds
handelsen volksnamen en
anderzijds de scheikundige en geologische termen. Zo is er Kalkbranderij “Biebosch” aan de Sibbergrubbe: er is
meestal sprake van door E. America kalk gebrand van 1937 tot 1960
mergel, maar geologisch is dat een groenig mengsel ling Limburg en docent scheivan klei en kalksteen (ook wel: kunde. De chemicus schreef
tufsteen). Als de term ‘-kalk’ aan meerdere artikelen en een boek
een woord wordt toegevoegd, over de vergeten industrie van de
dan komt dit product uit de kalkbranderijen.
kalkbranderij, zoals kluitkalk, Laat u dinsdag 23 februari aanpoederkalk en landbouwkalk. staande in Simpelveld inforZo noemt men kluitkalk ook wel meren. Iedereen is van harte
steenkalk, die uit kalksteen ge- welkom.
brand wordt.
Voor leden van heemkundeverJan Nillesen uit Eys is voormalig eniging De Bongard is de toevoorzitter van de Nederlandse gang gratis, van niet-leden wordt
Geologische Vereniging, afde- een bijdrage gevraagd van 2 euro.

Kloosterstraat 12 Simpelveld 06-33742669 / 06-13500401

www.massageprakijkernes.nl

Akie Februari / Maart
Massagewaterbed, u ligt gekleed op het
waterbed en wordt op een aangename wijze
door waterstralen gemasseerd.
Ter kennismaking nu 10,00 euro.
Wil je het massagewaterbed combineren met
de Physiotherm infrarood cabine, tussen beide
sessies door even rusten onder het genot van
een drankje nu 25,00 euro.

It is Time to Relax!!!!!
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Geweldige
resultaten turnsters
WNK Simpelveld
SIMPELVELD - De turnsters van

Werk Naar Krachten Simpelveld hebben in de voorwedstrijden voor het Limburgs Kampioenschap geweldige resultaten
behaald.
Zij hebben zich bijna allemaal
geplaatst voor de halve finale of
zelfs rechtstreeks voor de finale !
Ook werden er enkele medailles
mee naar huis genomen.
Een super resultaat waar alle
turnsters en hun leiding (Jacqueline Hoek, Esther Meijers en
Fieny van der Weerden) erg trots
op kunnen zijn.

De uitslagen:
Anneke Hoek: halve finale +
toestelfinale vloer
Sanne Lenssen: finale + toestelfinale balk en brug
Isis Leclaire: toestelfinale brug
Lieke van den Bergh: finale +
toestelfinale balk en vloer
Vera Funke Kupper: halve finale
Eva Bröcheler:2e plaats; halve finale + toestelfinale balk en vloer

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld

Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

VISHANDEL
F. ERKENS

Kabeljauwhaas
per kilo e

Kibbelingen
met saus
per bakje e

1790

Hollandse
nieuwe

00

3

e

170 perestuk
6
50

4 stuks voor

Isa Vleugels: 3e plaats; halve
finale + toestelfinale sprong en
balk
Emma Lauterfeld: halve finale
Maud Vleugels: 28e, helaas geen
halve finale
Jisse Jehne; halve finale + toestelfinale balk
Maxe Crutzen: halve finale +

toestelfinale sprong
Jitte Leclaire: 2e plaats; halve
finale + toestelfinale balk
Mille Conraads: toestelfinale
vloer
Marit Rober: 3e plaats; halve
finale + toestelfinale sprong en
brug
Sarah Thomas: toestelfinale balk

Weekaanbiedingen:
Aanbieding week 7
Dinsdag 16 t/m zaterdag 20 februari

Woensdag:

PIZZA dag 2 stuks voor e 9.90
Donderdag:

WRAP dag 2 stuks voor e 4.99
Aanbiedingen

10 harde broodjes
naar keuze

Kersenvlaai
Onze topper:

2 into broden

van 4.50
voor
van 10.60
voor
van 4.70
voor

2.50
6.95
3.75

Bij inlevering van deze bon krijgt u bij
1 kopje koie een lekkere puntvlaai grais!!!!
Like ons op facebook @harrydewarmebakker
Kloosterplein 26a, Simpelveld, tel. 045-5443435
Maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur, zaterdag van 8.30-17.00 uur

Vrijdag:
Stuntaanbiedingen met groente en fruit
Weekmenu:
Zuurvlees met krieltjes en salade e

6.95

Salade v.d. w
eek

Eiersalade

100 gram

Like ons op facebook!

99 cts
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afdeling Vijlen

Woensdag 24 februari: Lezing
over Erven en Schenken. Locatie
Restaurant Bergzicht. Aanvang
20.00.uur. Deze lezing wordt gegeven door notaris mw. mr. Fischer van notariskantoor America. De gespreksstof van deze
lezing gaat over een onderwerp
dat voor iedereen wel eens belangrijk kan zijn. Dus mis deze
lezing niet.
4 maart Wereldgebedsdag: Locatie toeristenkerk Gulpen.Aanvang 15.00 uur. Over heel de
wereld wordt een zelfde gebed
gebeden voor een bepaald doel.
Het thema wordt elk jaar vastgesteld. Aanbevolen om eens naar
toe te gaan.
ZijActief-filmavond dinsdag 15
maart: Locaties: Foroxitie Filmarena Sittard Geleen-JT Bioscopen Kerkrade. Titel film “Rokjesdag.” De romantische komedie
Rokjesdag gaat over de dag waarop vrouwen spontaan en massaal
besluiten om met blote benen
naar buiten te treden want de
lente is begonnen.
In de film maken we kennis met
verschillende singles die op de

Vijlerhof:

Gezocht bezorg(st)ers
Voor de bezorging van weekblad d’r Troebadoer
zoeken wij acieve bezorg(st)er (v.a. 13 jr.) voor

NIJSWILLER
VAALS
VIJLEN
eerste mooie lentedag samenkomen tijdens een kookworkshop.
Wat volgt is een avond vol liefde,
humor en intriges.
Om helemaal in stijl te blijven
van deze film dagen we alle da-

Meggie & Loek
SLAGERIJ - TRAITEUR - WORSTENMAKERIJ

Dorpstraat 16 - Simpelveld
telefoon 045 5441225
www.slagerijmeggieenloek.nl
Reclame: di. 16 t/m za. 20 febr.

Woensdag gehaktdag:
500 gr.

Braadworst en 500 gr. Gehakt voor € 5.85

Stamppot met rookworst
voor € 4.98
Heerlijke verse Goulaschsoep
per liter € 4.98
Franse vlinders
per stuk € 1.45
4 Kalkoenfiletlapjes
voor € 6.25
Cordonbleu
4 halen 3 betalen
3 malse Franse bief met truffelsaus voor € 7.45
500 gr. Kipsate met gratis nasi
voor € 6.95
Rauwkostsalade
100 gr € 0.85
Griekse koolsalade
100 gr € 1.15
100 gr Grillham
100 gr Grillspek
100 gr Grillhamworst
samen e 4.85
500 gr

zetfouten voorbehouden

Heb je interesse?
Bel of mail naar
06 - 1986 8816
info@weekbladtroebadoer.nl
043 - 306 17 43
info@drukkerijdeitzenweeren.nl
mes uit om een rokje te dragen.
Alle vrouwen zijn welkom zowel
leden als niet leden.Leden betalen € 12,- niet leden € 15,00, inclusief een kop koffie of thee bij
ontvangst,een consumptie in de
pauze en wat lekkers.
Programma: 19.00 uur: Ontvangst met koffie of thee. 19.30
uur: Aanvang film. 20.30 uur:
Pauze met een drankje. 22.00
uur: Einde film.
Opgeven voor deelname tot en
met 22 februari bij Fieny Hendricks telefoon 043-3062478.
Kosten over maken op rekeningnr: NL 85 RABO 0155602918
met vermelding filmavond
ZijActief.
Donderdag 21 april: Dag voor
alleengaanden. Locatie D,n
Awwe Kooijestal, Hoogcruts 7,
Noorbeek. Programma: 9.30 uur
Ontvangst met koffie/thee en
vlaai. 10.00 uur Mediatieve viering. 10.30 uur Pauze. 10.45 uur
Dromen, denken en doen. 12.00
uur Lunchpauze. 13.30 uur Loeren bij de boeren (denk aan goed
schoeisel). 15.30 uur Pauze met
koffie of thee. 16.00 uur Afsluiting van de dag
De kosten voor deelname bedragen € 17,- per persoon voor
leden; niet-leden betalen € 22,Aanmelden voor deelname tot
en met 12 maart bij Fieny Hendricks telefoon 043-3062478.
Kosten overmaken op rekeningnr: NL 85 RABO 0155602918.
Met vermelding naam en
adres en deelname Dag voor
Alleengaanden.

Iedere dag ontbijtbufet
van 8 tot 10 uur
Zondags van 8 tot 12 uur
Elke zondag brunchbufet
van 12 tot 14 uur
Prachig uitzicht
vanuit ons restaurant,
heerlijk terras
Lunch en Diner
van 12.30 tot 21 uur

Ze zijn er weer!
Verse Mosselen !

Wij serveren nu ook wild,
geschoten in en om ons
Vijlener bos!

www.vijlerhof.nl
043-3061710
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Onze
aanbiedingen:
van din. 16 feb.
t/m zat. 20 feb.

dinsdag / woensdag aanbieding

Kant & klaar
Steelkarbonade Kipkrokant Penne al forno
500 gr. €

4.45

4 voor €

5.00

donderdag / vrijdag / zaterdag

2.95

Kippenragout
500 gr. €

VLEESWAREN

Breydelham
Snijworst
Hamworst

per bakje €

5.75

100 gr. €

Stoolapjes

100 gr.

500 gr. €

100 gr.

1.75
€ 1.05
€ 0.95

Vlaamse

5.75

VERS VLEES
afdeling Mechelen

Jaarvergadering
Op woensdag 24 februari staat
de jaarvergadering van Zij Actief
Mechelen op het programma.
Naast het voorlezen van het jaarverslag en het financieel verslag,
zal er voor de bestuursleden Nicole Devue en Andrea Kikken gestemd worden. Beiden zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.
Na de jaarvergadering zal Roos
Vluggen een quiz verzorgen.
Op woensdag 2 maart zullen de
dames van zij Actief Mechelen
naar Valkenburg gaan voor een
rondleiding bij de Ronald Mc
Donald Kindervallei. We worden
om 14.00 uur aldaar ontvangen
met koffie en vlaai. Het programma duurt ongeveer 2 uur.
De kosten bedragen € 11,- per
persoon waarvan 90% bestemd
is voor het goede doel.
Graag opgeven voor 15 februari bij Andrea Kikken, tel: 0434552591 of per mail: gregandreakikken@planet.nl en de bijdrage
overmaken op rekeningnummer
NL96Rabo0132292165 t.n.v. Zij
Actief Mechelen o.v.v. van ” Ronald McDonald”.
Geef dan meteen ook even door
of U bereidt bent om te rijden.
Op dinsdag 15 maart staat de
jaarlijkse Filmavond van Zij Actief Limburg op het programma.
In de JT Bioscoop in Kerkrade wordt die avond de film
“Rokjesdag”gedraaid. Het programma voor die avond ziet er
als volgt uit:
Vanaf 19.00 uur: Ontvangst met
koffie/ thee en iets lekkers. 19.30
uur: Filmvoorstelling. ±20.30
uur: Pauze met een drankje en

iets te knabbelen. ±22.00 uur:
Einde filmavond
De kosten bedragen € 12,- per
persoon voor leden en € 15,voor niet leden. Graag opgeven
voor 24 februari bij Andrea Kikken, tel: 043-4552591 of per mail:
gregandreakikken@planet.nl
Geef dan meteen ook even door
of U bereidt bent om te rijden.

Kipilet
500 gr. € 4.25
Gem. kipreepjes 500 gr. € 4.45
Runderstoolapjes 500 gr. € 4.75
Runderbraadstuk 500 gr. € 7.50
Min. Ruijsstraat 8 6351 CK Bocholtz
Telefoon 045 - 544 14 38 Fax 045 - 544 33 34
info@vaessen-partyservice.nl www.vaessen-partyservice.nl

Trouwen?
Laat het vastleggen op video!

Alleen de ceremonie en bv de recepie of toch de hele dag? Een fotoalbum
maken van de videobeelden? Alles kan en het hoet niet duur te zijn !!!!!!
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en laat je verrassen, ook qua prijs!
Boek nu je trouwreportage voor je te laat bent en/of neem vrijblijvend
contact met ons op!
Pierre Bindels, Persoonstraat 5, 6351 EL Bocholtz
htp://www.Momentsotime.nl , 06-11194919
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Phillip Henry &
Hannah Martin
WAHLWILLER - Op vrijdag 26 fe-

bruari komen Phillip Henry &
Hannah Martin naar Pandora.
Dit duo zet een unieke show
neer, en wordt in thuisland Engeland vol lof en met trots toegevoegd aan festival line-ups en
concertkalenders. Beschreven
als ‘authentieke en rondwarende
rootsmuziek van een eerste klas
duo’, combineren Phillip Henry en Hannah Martin Engelse
folk met Americana middels
invloeden uit de klassieke Indiase muziek. Daarmee creëren ze een sound
die omschreven wordt als ‘gelaagd, hypnotisch en volslagen betoverend’. Het duo gebruikt slide-gitaren, fiddle, banjo, zang en
zelfs beatbox-mondharmonica. Hun lovend
ontvangen debuut-cd Singing The Bones
bracht dit duo al in Nashville, maar ook op
grootse Engelse festivals als Glastonbury en
Sidmouth. Het vervolg hierop, Mynd genaamd, is een regelrechte overtreffing van
het debuut. Het onlangs verschenen album
Watershed is daarentegen een kroonjuweel.
Dit veelbelovende duo komt exclusief naar
Wahlwiller!
Pandora Podium, Oude Baan 21 te Wahlwiller / Vrijdag 26 februari / Aanvang:
20.30 uur / Entree: 10 euro / Reserveren via
06-11853041 of www.pandorapodium.nl
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Lekkere koie & Limburgse vlaai
Wandel- & ietsarrangement
Bierproeverijen & High Beer
Tapas, lunch- & avondkaart
En natuurlijk
Gezelligheid en Gastvrijheid

Meer dan 150 soorten bier
waarvan 13 op de tap!
364 dagen per jaar geopend v.a. 10.00u.
Keuken dagelijks van 12.00u tot 20.00u.
Speciaalbierencafé In de Kroeën
De bierhemel van het Heuvelland!
Sandra en Gerrie
Hoofdstraat 23 - Mechelen
Tel. 043-4551262
www.indekroeen.nl

Blokker Vaals is
vernieuwd!
VAALS - Er waait een frisse wind
door het filiaal van Blokker Vaals.
Nieuw personeel zorgt voor een
heel nieuw gezicht. En dat merkt
ook de klant. Met de slogan “Fijn
dat we er zijn” wordt er meer
aandacht besteedt aan service.
De klant wordt serieus genomen,
er wordt naar hem geluisterd.
Maar ook achter de schermen is
er van alles veranderd. De winkel
heeft een metamorfose ondergaan en is aangevuld met duizend nieuwe artikelen. Wij, het
team van Blokker Vaals, bestaan
uit enthousiaste medewerkers en
we zetten alles op alles om u, de
klant, zich zo thuis mogelijk te
laten voelen in de winkel. Dat is
niet altijd even makkelijk. Soms
lijkt het alsof een klant niet op
tijd wordt geholpen, alsof hij een
schreeuwende in de woestijn is.
Dan doen wij er alles aan om die
persoon met respect te behandelen en er juist voor te zorgen
dat hij de winkel met een goed
gevoel verlaat.
We hanteren hiervoor de a.u.b.
regel. We besteden op een positieve manier aandacht aan de
klanten, we zorgen er zelf voor
dat we er verzorgd uitzien (ook
niet onbelangrijk) en we zijn
altijd beleefd tegen de klanten.
Op die manier voelt de klant
zich op zijn gemak in de winkel
en komt hij vaker terug. We zijn
bovendien zeer gemotiveerd en
proberen er overdag alleen voor
de klant te zijn. Dit houdt ook in
dat de vracht ’s avonds pas wordt
verwerkt, zodat het overdag geen
rommel in de winkel is en het er
rustig oogt.

Ieder van ons team heeft passie
voor zijn werk en straalt dat ook
uit. We volgen cursussen, lezen
brochures en proberen altijd van
het laatste nieuws op de hoogte
te zijn. Die productkennis is belangrijk, want daardoor wordt de
klanten van de juiste informatie
voorzien tijdens het aanschaffen
van een nieuw product. Dat is
tegenwoordig belangrijker dan
ooit, want er worden ontzettend
veel aankopen via internetshops
gedaan. En daardoor verdwijnen
langzaam winkels. Dat is jammer en zeker niet nodig. In de
winkel kun je het product zien,
aanraken en vragen stellen aan
het personeel. Ze kunnen net die

ene twijfel van je wegnemen. Bovendien is het ontzettend fijn als
je het product meteen mee naar
huis kunt nemen.
En wat ook niet onbelangrijk is:
we staan open voor feedback.
Samen kunnen we immers de
sfeer in de winkel nog prettiger
voor u maken. Heeft u dus een
tip of opmerking, vertel het ons
vooral! We zijn erg nieuwsgierig
wat u als klant van onze winkel
vindt. Het is namelijk niet altijd
even makkelijk om de winkel
draaiende te houden, terwijl er
buiten de deur van alles aan de
hand is. Zoals bijvoorbeeld het
feit dat het gebied rondom de
winkel al bijna 3 jaar lang braakt

ligt, waardoor er veel mensen
naar een ander Blokker filiaal
zijn gegaan. Uiteindelijk hopen
we natuurlijk, wanneer alles echt
klaar is en het plein bij het gemeentehuis weer bruisend is, dat
deze klanten terug zullen komen.
De trouwe klanten die ondanks
deze tegenslagen toch de winkel
bleven bezoeken en het vertrouwen hielden zijn we natuurlijk
ontzettend dankbaar.
We hopen er ook in de toekomst
nog lang voor u te kunnen zijn.
En vergeet niet: heeft u een tip,
een opmerking of een compliment? Kom dan gezellig langs en
vertel het ons!
Uw Blokker Vaals.
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Informaie
2016

Wachtdienst openbare werken
(spoed buiten kantooruren) tel: 06-53503129

week 7

Gevonden voorwerpen
In januari 2016 zijn de volgende voorwerpen
bij de gemeente Simpelveld in bewaring
gegeven:
Zaaknummer
59363
59862
59882
59883
59886

Denkt u de rechtmaige eigenaar te zijn, dan
kunt u zich ijdens openingsijden melden
aan de balie in het gemeentehuis.

Gevonden voorwerp
Zwarte telefoon
ING betaalpas
ING betaalpas
Gouden trouwring, met inscripie
Zwart leren sleuteletui, met 5 sleutels

wanneer
januari
januari
januari
januari
januari

waar
Voor Acion
Bij Acion
Bij Acion
Bij Acion
Bij Acion

Oiciële bekendmakingen en mededelingen
E Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Simpelveld
maken bekend dat zij de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
E

Locaie: Deus 8 te 6369 GA Simpelveld
Datum ontvangst: 4 februari 2016
Dossiernummer: 51812
E

Voor : plaatsen opslagtank
Locaie: Rafelsbergweg 6 6369 XV Simpelveld
Datum ontvangst: 4 februari 2016
Dossiernummer: 60094

Voor : het verbouwen van de woning

E Evenementenvergunningen

De stukken liggen vanaf 10 februari 2016
ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in
Simpelveld.

Wat moet er in het bezwaarschrit staan?
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de
beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u
het bezwaarschrit verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrit.
Stuur uw bezwaarschrit naar het college
van burgemeester en wethouders, postbus
21000, 6369 ZG Simpelveld.
Een bezwaarschrit schorst niet de werking
van de vergunning.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan
kunt u bezwaar maken. U heet daarvoor zes
weken de ijd (vanaf verzenddatum).

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Lim-

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende
evenement vergunning is verleend voor:
Tuinfeest Parochie Bocholtz 2016. Het
evenement vindt plaats op zondag 29 mei
2016 van 10.00 tot 20.00 uur.

E

Volg ons op
Twiter en
Facebook

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde
vergunningen kunt u in dit stadium geen
bezwaar of zienswijzen indienen. Deze
mogelijkheid bestaat pas op het moment dat
het college van burgemeester en wethouders
een beslissing op de vergunningaanvraag
heet genomen.
Voor informaie over deze aanvragen kan
gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.

burg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een
voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden
getrofen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Van de
verzoeker van een voorlopige voorziening
wordt een griierecht geheven. U wordt door
de griie van de rechtbank geïnformeerd
over de hoogte van het griierecht en de
wijze van betaling.

Bezoek ook onze website www.simpelveld.nl
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Nordic walking
met de KBO
BOCHOLTZ - Onder leiding van in-

structeur Jo Ernes is er dinsdag
23 februari een Nordic Walking
tocht. Vertrek is 14.00 uur vanaf Café Oud Bocholtz, Pastoor
Neujeanstraat 11 Bocholtz (tegenover de Kerk). De wandeling
duurt zo'n 1,5 uur. Tevens is er
iedere vrijdagmorgen een Nordic Walkingtocht, vertrek 9.15
uur. De wandeling duurt 1,5 uur.
Vertrek op verschillende locaties.
Info: Jo Ernes tel 0623796855

Trainingsloop
Bergrun Vijlen
VIJLEN - Deelnemers aan de eer-

ste Bergrun Vijlen kunnen op
27 februari vanaf 15.00 uur het
parcours van dit unieke loopevenement verkennen. Onder
aanvoering van de Vijlense atleet
Bert Vanwersch, die bovendien
het parcours heeft uitgezet, kunnen geoefende lopers meedoen
aan een “eerste rondje”. Ook
niet-geoefende lopers kunnen
die dag een trainingsrondje maken, dat gebeurt samen met de
eveneens uit Vijlen afkomstige
hardloopster Anja Bergmans.
In Vijlen wordt zaterdag 12
maart 2016 de Bergrun Vijlen
gehouden. Het is een uniek evenement, dat in een estafettevorm
wordt gelopen. Bovendien is
de langste klim van Nederland
in het parcours opgenomen.
De Bergrun is onderdeel van
de activiteiten in het kader van
het 1000-jarig bestaan van het
Limburgse Vijlen. Daarnaast is
de wedstrijd een side event van
het zesde Dutch Mountain Film
Festival, het DMFF#6, dat van 6
t/m 13 maart 2016 wordt georganiseerd in Heerlen, Kerkrade en
het Bergdorpje Vijlen.
Bearsports uit Maastricht is
verantwoordelijk voor het verloop van deze estafetteloop.
Bearsports organiseert loopevenementen, waaronder trails.
Per team kunnen drie personen
meelopen. Het parcours is zeven
kilometer lang en de wissel is ter
hoogte van panorama restaurant
Buitenlust. Uiteraard is er een
prijs voor het team dat de estafette als snelste afsluit.
Inschrijven voor de eerste Limburgse Bergloop kan via https://
inschrijven.nl/idealformulier?id
=2016031250249&ag=j&tl=nl
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Vingino kinderbrillen

Heuvelland Cinema presenteert
Italiaanse thriller “Il capitale umano”
WITTEM - Deze film speelt in het

Italië anno ‘nu’, een familiedrama
waarin verstarde klassenverhoudingen zeer kritisch tegen het
licht wordt gehouden.
Met deze slim geconstrueerde
thriller bewijst regisseur Paolo
Virzi waarom hij tot de beste
Italiaanse regisseurs behoort. Hij
verplaatst het verhaal (Human
Capital) van de Amerikaanse
schrijver Stephen Amidon naar
het Italië van de 21e eeuw. Deze
mooie speelfilm uit 2013 kan bogen op een imposante sterrencast
met glansrollen voor twee van de
meest gevierde actrices in het
Italië van dit moment: Valeria
Golina en Valeria Bruni Tedeschi.

Verhaal
De tiener Serena komt uit een
doorsneegezin uit de Italiaanse
middenklasse. Haar vader Dino

is een makelaar die door de crisis
een deel van zijn kantoor heeft
moeten sluiten en dat als een
soort gezichtsverlies beschouwt.
Haar moeder werkt als psychologe in een ziekenhuis, zij is iemand die alles voor haar patienten over heeft. Serena’s vriend
komt uit een geheel ander milieu. Massimilliano is immers de
zoon van de rijke bankier Giovanni Bernaschi, wiens vrouw
Carla ondertussen droomt van
een ander leven. En toch lijkt alles op rolletjes te lopen…
Als echter tijdens een sneeuwbui bij nacht, vlak voor Kerst
een fietser van de weg wordt
gereden, heeft dit grote impact
op de twee gezinnen. Een spannend drama vol humor, sociale
betrokkenheid en tragiek, dat de
kijker ervan overtuigt dat menselijke waarden niet in geld zijn
uit te drukken maar
gelukkig wel in schitterende cinema!

Voor uitbreiding van ons team
zoeken wij enthousiaste collega’s

Afwasser

M/V
Hoofdzakelijk voor de Avonduren

Weekend- en
vakaniehulpen M/V
voor diverse werkzaamheden
Keuken/Bediening/Afwas
Voor meer informaie en/of
sollicitaie neem contact op met
Mw. L. van Houtem.
HR De Oude Brouwerij,
Hoofdstraat 53, Mechelen.
Tel: 043-4551636
info@deoudebrouwerij.nl

Entree: 12.50 Euro.
Aanvang: 20:30 uur.
Zaal open 20.00 uur.
Reserveren kan per
e-mail reservering@
heuvellandcinema.nl.
Zorg dat u er op tijd
bij bent, want wat de
tickets betreft: op =
op!
Via de website www.
heuvellandcinema.nl
kunt u op de hoogte
blijven van het wel en
wee van deze unieke filmclub uit het
Heuvelland.

Kleintjes
Te huur
appartement
Bocholtzerheide
per 1 maart 2016
e 425, - ex g.w.l.
info 06 2443 5759

K L O O S T E R S T R A AT 2 • • 6 3 6 9 A D S I M P E LV E L D
0 4 5 - 5 4 4 0 5 3 7 • • W W W. M O O N E N O P T I E K . N L

Helios behaalt belangrijke overwinning
in Dortmund
SIMPELVELD - In een zeer span-

nende wedstrijd versloeg het
Helios-team haar tegenstanders
AC Mengede 2 en Sus Derne 2
(beiden uit Dortmund).
Met name de strijd tussen Mengede en Helios bleef tot het laatst
boeien. Uiteindelijk trokken de
mensen uit Simpelveld aan het
kortste einde en won de wedstrijd met 794 kilo. Mengede behaalde 791,3 kg en het team van
Derne behaalde 656,1 kg.
Daarmee is ook een grote stap
gezet in richting van de finale-

wedstrijd van deze competitie.
Op 5 maart a.s. kan Helios in
haar thuiswedstrijd definitief de
klap daarop geven.
Het beste resultaat van dit seizoen werd behaald door de atleten Bente Brauwers, Erik Aller,
Erwin Rasing en Tim Botzem.
Naam / Trekken / Stoten
Bente Brauwers / 61 kg / 67 kg
Erik Allers / 90 kg / 105 kg
Erwin Rasing / 75 kg / 102 kg
Tim Botzem / 105 kg / 125 kg
reserve:
Dennis Schings / 73 kg / 91 kg
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sportnieuws
sv Simpelveld
zaterdag 20 februari
SV Meerssen C2 - S'veld C1G
Scharn D3 - S'veld D1
zondag 21 februari
S'veld 1 - GSV'28 1
S'veld 2 - Weltania 2
Sporting Heerlen 4 - S'veld 3
Walram/Hellas - S'veld VR1

11.00
11.30
14.30
11.00
10.00
11.00

Herstel tegelwerk rondom
voetbalvelden
Sinds 2001 zijn wij, SV Simpelveld, de trotse voetbalclub van
een schitterend complex. Echter
is de betegeling rondom de 2
speelvelden in de loop der jaren
aan vervanging toe. Op zaterdag
12 maart gaan we daarom (in het
kader van NL Doet) aan de slag
om de paden rondom onze voetbalvelden opnieuw aan te leggen
c.q. te verbeteren.
Vele handen maken in dit geval
licht werk! Meld je daarom aan
als vrijwilliger op de website van
NL Doet:
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/
klus/?documentid=11546
Er wordt door de club vanzelfsprekend gezorgd voor een hapje
en drankje.
Door de herbestrating creëren
we gezamenlijk weer een veilige
situatie voor onze toeschouwers

genieten van een prachtig programma. Diverse groepen uit ons
eigen dorp traden op en lieten
zien dat je voor goede artiesten
echt niet ver hoeft te gaan. Prins
Rik I mocht zijn versierselen inleveren, nadat hij eerst nog aan
Roger van der Linden het Jode
Juupje had uitgereikt voor de
vele verdiensten die Roger heeft
voor WDZ. Uit de clubmascotte
’t Juupje kwam vervolgens Ralph
Schepers als Prins Ralph I tevoorschijn. Domm en Dööl uit
Kelmis sloten de avond volgens
jarenlange traditie af.
Op zaterdagmiddag zat het weer
helemaal vol met kinderen en
ouders voor het Carnavalsfeest
voor de jeugd. Prachtige optredens van de diverse jeugdteams
brachten de nodige “sjtiemung
in de boeëd”. Prins Ralph I kwam
handen tekort om alle artiesten
van een orde te voorzien. Ook de
Bocholtzer Carnavalsvereniging
Kalk an de Bóks K.E. was gast op
het feest en verraste Wim Lauvenberg met de orde “Mit Hats
en Zieël vuur Bóches.

Programma
Zaterdag 20 februari
C1G: SVN/A'bosch - WDZ/Sp. 13.00
Zondag 21 februari
1e: VV Hellas - WDZ
14.30
2e: Voerendaal - WDZ
11.00
3e: WDZ - Zwart - Wit '19 2 10.00
4e: R.Gr. LVC'01 2 - WDZ
11.00
5e: WDZ - RKSVB 3
12.30
VR1: WDZ - Vaesrade
11.00

hv Olympia
Programma
Zondag 21 februari
14:00: Olympia D1 ViltBe Quick D1
14:50: Olympia DC1 ViltBe Quick DC1
15:50: Olympia/Juliana DA1 Beekse Fusie Club DA3
17:00: Olympia DS1 - Zwart Wit DS2

Uitslagen
Zondag 14 februari
MenG Optimo DS1 Olympia DS1

25-14

rkvv WDZ
Carnaval
WDZ heeft weer eens op ouderwetse manier Carnaval gevierd.
Op vrijdagavond was de WDZ
narrentempel afgeladen vol en
konden de Vasteloavensjekke

uit de regio!

dan kan iedereen zich opmaken
voor de trekking. De trekking
vind plaats op 1 maart en de uitslag wordt gepubliceerd via d’r
Troubadour, www.sportclub25.
nl en Facebook. Wilt u ook een
handje helpen met het verkopen
van de loten? U bent zaterdag
om 12.00u van harte welkom in
de kantine!

Optocht 2016
De grote optocht in Bocholtz was
dit jaar anders dan andere jaren,
toch was hij niet minder mooi.
Op maandag zijn we al met een
grote groep vanuit de kantine gezamenlijk het dorp in gegaan. Op
dinsdag stond de optocht zelf op
het programma, ook toen waren
we weer met een grote groep die
de regen trotseerde. Wij blikken
dan ook terug op een geslaagde
carnaval en hebben alweer veel
zin in de carnaval van 2017. Ook
dan hopen wij weer met een
grote groep de optocht te lopen.
Zoals elk jaar worden onze pakjes zelf genaaid door een groepje
vrijwillige dames, hiervoor natuurlijk een groot woord van
dank.

Bliksemloterij Sportclub’25
Op zaterdag 20 februari vindt
een heuse bliksemloterij plaats
van Sportclub’25. Alleen op deze
ene middag gaan onze leden de
straat op om de loten te verkopen. Er wordt om 12.00u verzameld bij de kantine en allereerst
wordt er voor een kleine lunch
gezorgd. Daarna worden de routes verdeeld en kunnen de verkopers op pad. Na terugkomst in de
kantine wordt er nog een hapje
en een drankje genuttigd en

Programma:
Zaterdag 20 februari:
G: Sp.cl.’25 - Brunssum
12.30
Zondag 21 februari:
1e: Sp.cl.’25 - UOW’02
14.30
2e: Sp.cl.’25 - Voerendaal
12.00
3e: KCC’13- Sp.cl.’25
12.00
4e: Vijlen - Sp.cl.’25
11.00
Vr: Sp.cl.’25- Walram/Hellas 11.00u

Chinees-Indisch specialiteiten restaurant

‘Rose Garden’
Heiweg 200, 6351 HZ Bocholtz
Voor meer informatie of reserveringen,
bel 0 4 5 - 5 4 4 1 4 2 0

Openingstijden (nov. t/m febr.): dinsdag t/m vrijdag 16.00-21.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen 12.00-22.00 uur
Maandag gesloten behalve zon- en feestdagen

Afhaalmenu A (1 pers.)

Afhaalmenu B (2 à 3 pers.)

Babi pangang
Tjap Tjoy
Mini loempia’s
Saté

Babi pangang
Foe Yoe Hai
met
Koeloeyuk
Saté, kroepoek n grote bak

e 10,50

Sportclub’25

Sportclub´25 beëindigt aan
het einde van het seizoen
samenwerking met Ben
Elzakkers
Sportclub‘25 zal voor het nieuwe
seizoen op zoek gaan naar een
nieuwe trainer voor het tweede
elftal. Ben Elzakkers is op dit
moment zijn 5de seizoen werkzaam bij Sportclub‘25. In goed
onderling overleg hebben Sportclub´25 en Ben Elzakkers besloten dat er na vijf jaar een einde
zal komen aan de samenwerking. Ben Elzakkers zal samen
met onze selectie het seizoen zo
goed mogelijk willen afsluiten
doormiddel van een goed resultaat in de competitie, het liefst
natuurlijk een kampioenschap.
Verder zal Hay Moonen ook afscheid nemen van de dames bij
Sportclub´25. Wij wensen Ben en
Hay dan ook nog veel succes dit
seizoen en bedanken hun alvast
voor hen bewezen diensten.

met
kleine
b
nasi of ak
bami

e 15,95

asi of b
ami
(half nasi /
half bami 0,75
extra)

Afhaalmenu C (3 à 4 pers.)

Afhaalmenu D (4 à 5 pers.)

Babi pangang
Tjap Tjoy
Kipfilet met sambalbaliesaus
Pisang goreng
Saté en kroepoek

Babi pangang / Foe Yoe Hai
Koeloeyuk
Kipfilet met ketjapsaus
Mini loempia’s
Saté en kroepoek

e 20,95

met
kleine 2
bak
nasi of ken
bami

e 27,75

met 2
grote b
ak
nasi of ken
bami

Alle gerechten en menu’s met kleine bak mihoen e 2,50 en grote bak mihoen e 5,00 extra

Lopend buffet (v.a. 10 pers.): een heerlijke kop soep,
Voor maar
u kunt onbeperkt eten van verschillende soorten
e 12,95
p.p.
warme gerechten en vers fruit met slagroom.
Reserveren gewenst! Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar e 7,95 p.p.
Koffietafel, bruiloft of vergadering?
Wij zijn graag uw gastgever. Bel ons!
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kerk- & Familieberichten
WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus
Zondag 21 februari
11.00 uur: Jaardienst voor
Netteke Kohl. Voor Jo Thewissen.
Voor Feike van de Waarsenburg.
Voor Mieke Mertens. Voor Keti
Jaspers-Vanhommerig.
De gezangen worden verzorgd
door vocaal ensemble Donna
Voce o.l.v. Hans Geerkens.
Woensdag 24 februari
9.00 uur: Voor de parochie.
Misintenties
Kerkbestuursleden of via e-mail:
kerkbestuur.wahlwiller@gmail.
com of telefoon: 06 46 16 56 61
Info: www.kerk-wahlwiller.nl
Kerkbijdrage
NL75INGB0001056843 of
NL92RABO0132204452
t.n.v. parochie H. Cunibertus
Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius
Zaterdag 20 februari
19:00 uur: H. Mis. (2e Zaterdag
van de veertigdagentijd).
Het kerkelijk zangkoor St.
Caecillia zal deze Eucharistieviering muzikaal opluisteren.
Voor Gerda Hagen-Debije.
Voor Mariëtte Ruyters-Simons
en Pieter Simons. Jaardienst voor
Dieter Dubois; tevens voor zijn

Teun Meijs erelid
Harmonie Eys
EYS – Tijdens de feestmiddag
in het kader van het St. Agatha
patroonsfeest in zaal ‘Sport’ te
Eys heeft Harmonie-St. Agathavoorzitster Alice Frijns zeer onlangs onder luid applaus vaandeldrager Teun Meijs benoemd
tot erelid. Dit op unanieme
voordracht van de leden. De
heer Meijs was een kwart eeuw
trouwe vaandeldrager van het
korps, die ook vaste kracht was
bij de maandelijkse oud papier
actie en bij de opbouw van tal
van harmoniefeesten. Een ziekte
noodzaakte hem helaas met alle
werkzaamheden te stoppen.
Bestuurslid Jacques Philippens
kreeg als St. Agatha-lid-vanhet-jaar 2015 de daarvoor in
het leven geroepen wisselbeker
overhandigd. Philippens is een
volijverig manusje van alles, die
organisatorisch en technisch
vele touwtjes in handen houdt.
Hij is op vele terreinen een van
de grote en trouwe steunpilaren

ouders.
Pastorale zaken
pastoor A. Reijnen 043-4511243
Kerkbijdrage
NL18RABO0132292599
Misintenties
Kerkbestuursleden of
st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl

EYS
Parochie St. Agatha
Zaterdag 20 februari
19.00 uur: Jaardienst Hub
Ortmans. Frans Muijrers
Zondag 21 februari
9.45 uur: Bijzondere intentie
Maandag 22 februari
19.00 uur: Gezinsmis vasten
Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux
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Heden overleed zacht en kalm
mijn vader, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Wiel Wagenaar
* 15 september 1941

= 12 februari 2016

weduwnaar van

Fien Duckers
Kerkrade: Ben Wagenaar
Familie Wagenaar
Correspondentieadres:
Bongerdplein 1
6351 EB Bocholtz
De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag
17 februari om 14.00 uur in de aula van het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.

BOCHOLTZ
Parochie Jacobus de Meerdere
Vormselviering met hulpbisschop Mgr. De Jong en
familiekoor Young Spirit
De vormselviering op vrijdag
19 februari a.s. (19.00 uur) zal
dit jaar geconcelebreerd worden
door hulpbisschop mgr. De Jong,
die tevens vormheer is. Verder
zal de mis plechtig en feestelijk
worden opgeluisterd door
familiekoor Young Spirit van de
Molenberg/Heerlen. Wij hopen
velen te mogen begroeten.

van het korps. Oud-klarinettist
Jef Bonten, die bij Harmonie
St. Agatha Eys zijn 60-jarig lidmaatschap vierde, kreeg na een
powerpoint presentatie vol loftuitingen van voorzitster Alice
Frijns het gouden FKM-insigne
van de landelijke muziekfederatie opgespeld.
Voorzitter Sjeng Sevarts van het
Instrumentenfonds overhandigde, ook namens de Oud Papier
medewerkers, aan eerste trombonist Ton Beckers een fraaie, spiksplinternieuwe schuiftrombone.
En De Vrienden van de Harmonie boden tenslotte via bestuurslid Wiel Degens onder grote bijval hun jaarlijkse donatie aan het
bestuur van de Harmonie aan,
welke geste eveneens zeer op prijs
gesteld werd. Harmonie St. Agatha voerde aan het begin van de
zondagse feestmiddag tijdens de
H. Mis ter ere van de parochieen verenigingspatrones, de H.
Agatha, traditioneel een aantal
welluidende andantes en andere
muziekwerken uit. Het korps
stond bij deze gelegenheid onder
leiding van Willy Huppertz.

Uniek project in Bocholtz:
‘Jesus Christ Superstar’. Iets voor jou?
BOCHOLTZ - In het kader van

Palmpasen organiseert Zangkoor St. Joseph uit Bocholtz,
in samenwerking met met Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.
Caecilia uit Voerendaal, Kerkkoor Kunrade en Jeugdharmonie
Bocholtz, op zondag 20 maart
a.s. een uniek concert! En u (jij)
kunt ook meedoen, want de koren vormen tot 20 maart een
scratchkoor. Zij zijn op zoek naar
mensen die mee willen doen en
het leuk vinden om met de koren
mee te zingen bij deze gelegenheid. Er is een selectie gemaakt
uit stukken van de wereldberoemde Rockopera Jesus Christ
Superstar, met muziek van Andrew Lloyd Webber en tekst van
Tim Rice. Bekende songs als ‘I
don’t know how to love Him’ en
‘Hosanna Heysanna’ en ‘Jesus
Christ Superstar’, zullen op deze
bewuste dag in de kerk van Bocholtz klinken. Er moet natuurlijk wel gerepeteerd worden en U
(jij) bent van harte uitgenodigd

op de wekelijkse repetitie van het
koor op woensdagavond in Café
de Auw Leemkoel van 19.30 uur
tot 20.30 uur. Schroom dus niet
en toon geen drempelvrees, want
zingen verbindt, jong of oud,
arm of rijk, of je nu noten kunt
lezen of niet. Zingen komt uit het
hart! Zingen kan iedereen. “Laat
er uit komen wat er al lang in zit,
ik zing niet omdat ik gelukkig
ben, maar ik ben gelukkig omdat
ik zing” zei William James, de beroemdste Amerikaanse filosoof
en psycholoog.
Uiteraard zijn ook leden van andere koren van harte welkom bij
dit project. Koordirigent Anton
Kropivšek, de bedenker van dit
project, heeft het stuk zo gearrangeerd dat het voor iedereen
toegankelijk is, vooral voor mensen die deze melodieën altijd al
eens hebben willen zingen. Grijp
deze kans, want het is een unieke
gelegenheid om via een andere
insteek kennis te maken met
koor- en blaasmuziek.
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De gróótste kinderschoenen-collectie in wijdtematen!
Onze voorjaarscollecties zijn NÚ binnen (ook communieschoenen)!!!
Álle kindervoeten worden bij ons altijd deskundig gemeten.

pieds sur terre
Willemstraat 48, Heerlen 045-5724471

www.piedssurterre.nl

U vindt ons achter het station.
Parkeerplaatsen voor de deur.
Openingstijden:
di. t/m vr. 9.30-18.00 uur,
zat. 9.30-17.00 uur

