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Waarin opgenomen het parochienieuws van H. Joannes de Doper - H. Past. van Ars

4 september tot
11 september 2017
De kopy

Cedar Spring tuinconcert
Op zondag 17 september speelt Cedar Spring, traditioneel inmiddels, een tuinconcert in de riante tuin van Molenweg 13 te Eygelshoven. Ook bij iets minder weer gaat dit tuinconcert door, want
dan wordt de locatie van een volledige overkapping voorzien. De entree bedraagt een vrije gift,
het optreden begint om 15.00 uur.

bij BC Cosmos '77

Sinds november 2011 werken songwriters
Maartje Kleijnen en Ron Janssen, beter
bekend onder de naam Cedar Spring,
samen. Na vele optredens, en na ruim vijf
jaar zit het duo nu in een achtbaan vol met
eigen geschreven songs die nauw aansluiten bij het Alt.country genre.

Voor dit jubileumjaar organiseert
BC Cosmos
op de vrijdagen 1 en 15 september
'reünietoernooien' voor
haar oud leden. Tijdens
dit gezellig avondje in de
sporthal van het SocioProject in Eygelshoven
zal niet alleen een shuttle geslagen worden met
de huidige spelers. Voor
een hapje en een drankje wordt gezorgd en ook
zijn er rackets beschikbaar.

Met strakke harmonieën en met als muzikaal
gereedschap gitaren
en een mandoline,
wordt het duo sinds
enige tijd vergezeld
door contrabassist Micha Grin, die op zijn
beurt de grooves en de
diepte inkleurt. Maartje
en Ron kennen elkaars
innerlijke muzikale creativiteit als geen ander,
en zo weten ze de
luisteraars achter te laten met het enige waar het echt om gaat: het hart van
de song in helderheid, zonder overdadige ornamentatie.

zie pagina 6

'Reünietoernooien'

Collectanten
gezocht
In de week van 3 tot en
met 9 september vindt de
jaarlijkse
collecteweek
plaats van het KWF. Het
collectegeld is hard nodig
om onderzoek te kunnen
blijven doen naar kanker
en de overlevingskansen
van kanker groter te
maken.
Voor de wijk Hopel is
KWF dringend op zoek
naar collectanten. Heeft
u een paar uurtjes tijd
over om ons te helpen
met collecteren, neem
dan contact op met
mevrouw
Tiny Robroek,
tel.: 5464070

Ondanks dat de vergelijking met de
muziek van Gillian Welch & David
Rawlings onvermijdelijk is, weet Cedar
Spring een geheel eigen sound aan
de originele songs te geven, evenals
aan verrassende covers uit het
Alt.country genre. Tijdens dit tuinconcert wordt het trio
aangevuld met de
uit Texas afkomstige Amy Merrill
op viool en altviool. Cedar Spring
speelde onlangs
exclusief tijdens
de
uitreikingen
van The Dutch
Country
Music
Awards! Aanmelden is niet verplicht, maar om
enig beeld te krijgen van de publieke opkomst zou het
wenselijk zijn om uw komst te melden
kenbaar te maken via: wiek@opinternet.nl of blue.acoustics@planet.nl.

Roel Hermans liep Vierdaagse
voor Stichting Wensulance

Zie pagina 5..
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dient uiterlijk
vrijdag 8 september
vóór 17.00 uur in ons
bezit te zijn.

ADVERTENTIES
& REDACTIE
René Wijmenga
☎06-22568015

info@anselbode.com

Rommelmarkt
Na een gezellige rommelmarkt in 2016 met
veel positieve reacties
hebben bewoners van
de Gulikstraat ook dit
jaar weer besloten om
een Rommelmarkt te
organiseren, op zondag 24 september.
Samen met BIB is er dit
jaar voor gekozen om
naast de Rommelmarkt
ook een burendag te
organiseren en zo te
laten zien dat het op de
Bossen goed toeven is.
BIB zal de zorg van de
inwendige mens op zich
nemen door te zorgen
voor koffie, thee en frisdrank en wat lekkers en
voor de kinderen een
leuke attractie.
Voor de Rommelmarkt
zijn nog plaatsen vrij die
voor 7,50 euro met een
ruimte van ongeveer 3
meter te huur zijn. Iedereen moet zelf zorgen
voor een tafel of grondzeil. Voor reserveren
kunt u contact opnemen
met Agnes FlorackAdema, tel. 064027520
mail ahflorack@home.nl
of tel. 06-33588054.

KERKBERICHTEN
& MISINTENTIES
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Parochie H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars
Pastoor M. Heemels
Veldhofstraat 19,
6471 CA Eygelshoven,
tel. 045 - 5351271
m.heemels@icloud.com
http://eygelshoven.tumblr.com
www.facebook.com/marc.heemels
Opgeven misintenties
(weekendmis 18 euro,
weekmis 7 euro): via enveloppe (af te geven bij pastorie, of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadinistratie (dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12)
NB. Voor plaatsing in de
Anselbode dient de intentie
ten laatste een week voor
verschijnen te zijn opgegeven (uiterlijk dinsdagmorgen)
Uitvaart of ziekenzalving:
pastorie tel. 045- 5351271
Bankrelatie: R.K. Kerkbestuur H. Joannes de DoperH. Pastoor van Ars, p/a dhr.
G.P.M. van den Bongard,
Valkenbergstraat 2, 6471 VL
Eygelshoven.
NL16RABO0151706506
t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor
van Ars.
Bankrelatie: Commissie
Kerkbijdragen Eygelshoven, p/a dhr. J.P. Cremers,
Bosweg 25, 6471 GV Eygelshoven. T: 045-5352716.
E-mail: jpcremers@home.nl
NL78RABO015.17.06.360,
t.n.v. de Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven.
NL14INGB0005615680,
t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven.
Verhuizen: Stel bij vertrek
uit of bij aankomst in de
oude en nieuwe woonplaats
ook de parochie van uw
verhuizing op de hoogte. U
kunt dit persoonlijk of per
briefje melden op de pastorie.
Ziekenbezoek: Laat bij
opname in ziekenhuis of
verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek
vanuit de parochie op prijs
stelt. Deze instantie stuurt
de parochie dan bericht.
Het beste zou echter zijn dat
uzelf of via een van uw familieleden kenbaar maakt dat
u bezoek wenst. Daarvoor
kunt u bellen, tel. 5351271.
Ook als u ziek bent is dit
nummer juist voor u geschikt.

DINSDAG 5 september: 19.00 uur H. Mis.
WOENSDAG 6 september: Let wel: geen H. Mis.
DONDERDAG 7 september:
09.00 uur H. Mis.
VRIJDAG 8 september:
Feest van Maria Geboorte.
18.40 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis voor familie Herinx-Vreuls-Savelsberg.
ZATERDAG 9 september: Vooravond van de
23ste zondag door het jaar.
14.00 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude
Kerkje aan Laura Rumpen
19.00 uur H. Mis voor Günther Herwig (1ste jrd); Maria Mertens-Diederen; Jan Herpers (off. - trouwdag);
familie Henskens-Lenssen (st).
ZONDAG 10 september:
23ste zondag door het jaar.
10.00 uur Plechtige Latijnse Hoogmis in het Oude
Kerkje m.m.v. “de Schola” voor ouders Guill en Irmgard
Eijdems-Kersten (jrd); Alfons Vaessen (jrd); echtpaar
Herbergs-Smeets (st); uit dankbaarheid.
13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude
Kerkje aan Senn Peters.
MAANDAG 11 september: Let wel: geen H. Mis.
DINSDAG 12 september: H. Naam van Maria.
19.00 uur H. Mis.
WOENSDAG 13 september:
H. Johannes Chrysostomus.
09.00 uur H. Mis.
DONDERDAG 14 september: Feest van de
Kruisverheffing. Let wel: geen H. Mis.
VRIJDAG 15 september:
H. Maagd Maria, Moeder van Smarten.
18.40 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis voor familie Herinx-Vreuls-Savelsberg.
ZATERDAG 16 september: Vooravond van de
24ste zondag door het jaar. Extra collecte
14.00 uur Plechtige Huwelijksmis in het Oude Kerkje
voor Barbara Schiffelers en Carlo Daamen.
Dinsdag 15 augustus is

Jan Faassen

omringd door Mieke en kinderen aan de gevolgen van zijn ziekte overleden. Maandag 21
augustus hebben we, zoals hij wilde, in besloten
kring afscheid van hem genomen.
Via deze weg willen we iedereen bedanken
voor het getoonde medeleven, lieve berichtjes,
kaarten, bloemen en gesprekken.
Mieke, John, Nettie, Fonzie, Thommy, Wim.
Joyce, Esmee en Mirte

19.00 uur H. Mis m.m.v. het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor ‘St. Johannes’ voor Tiny Hissink-van de
Straat (zeswekendienst); Hans Wachelder (off); Tiny
Heckmans-van den Heuvel (bewoners Op den Dries);
familie Aretz-Miseré en dochters Maria en Anne (st).
ZONDAG 17 september: 24ste zondag door
het jaar. Extra collecte.
10.00 uur Plechtige Latijnse Hoogmis in het Oude
Kerkje m.m.v. de “Schola” voor Sisca Borowiak-Kostrzewa (jrd); familie Beckers-Brauers (st).
12.00 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude
Kerkje aan Tess Willems
12.45 uur Toediening van het H. Doopsel in het
Oude Kerkje aan Logan van Elburg.
13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude
Kerkje aan Lise Frings.

Culinaire zomerwandeling
Naar aanleiding van de positieve response op de
culinaire wandelingen van de afgelopen jaren, organiseren de Centrale voor Ouderen in Kerkrade, de
Katholieke Bond van Ouderen (Afd. Kerkrade) en
Ouderenwelzijn Impuls samen wederom deze wandeling op woensdag 6 september. De wandelroute is
ca.10 km. Deze route voert u langs diverse schitterende plekjes. Zowel de Centrale voor Ouderen, de
Katholieke Bond van Ouderen afd. Kerkrade als
Impuls stellen zich tot doel dat u, uw familie, kennissen en vrienden van een gezellige en smakelijke
middag kunt genieten. Op de rustpunten zijn tijdens
de wandeling diverse lekkernijen te verkrijgen.
Koffie/thee en Limburgse vlaai en bij einde wandeling een aangekleed pasteitje
Doordat de Meander Groep Zuid-Limburg de ruimte
van Wijkzorgcentrum Laethof aan de Putstraat 1
Eygelshoven, beschikbaar stelt, wordt vertrokken
tussen 13.00 en 14.00 uur. Dit is ook tevens het
eindpunt. De kosten voor deze gezellige tocht bedragen € 7,50 p.p., waarbij naast de wandeling de
lekkernijen zijn inbegrepen. Indien u wenst deel te
nemen aan de culinaire zomerwandeltocht gelieve u
zich uiterlijk voor 2 september bij een van onderstaande adressen in te schrijven: Wijkzorgcentrum
Laethof, Putstraat 1 Eygelshoven, 045-7002010
Chocolaterie Bruns, Veldhofstraat 41, Eygelshoven,
5451861 C.v.O. Piet Schepers, Akerstraat 114, Kerkrade-West, 045-5410761

Schoonmaakbedrijf Camee
is wegens uitbreiding op zoek naar

betrokken medewerksters
Gevraagd: rijbewijs en auto.
Geboden: gezellig loyaal team.

Voor info kunt u bellen met
Carla Mevissen 06-34139452
bij voorkeur na 19:00 uur.
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LHC nieuws
Programma
Zaterdag 9 september (veteranen)
17.00 uur . . . . . . . . . . . . . . . LHC 1 – Groene Ster
Zondag 10 september
14:30 uur . . . . . . . . . . . . . . Schaesberg 1 - LHC 1
11:45 uur . . . . . . . . . . . . . . . . . LHC 2 - RKDFC 2
12:00 uur. . . . . . . . . . . . . . Chevremont 3 - LHC 4
12:00 uur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SVA 2 - LHC 5
Zaterdag 9 september (jeugd)
15:00 uur . . . . . . . . . . . . . . . . . . LHC JO19-1-SVN JO19-1
14:00 uur. . . . . . . . . . . . . . . . . . LHC JO17-1-SVN JO17-1
12:30 uur . . . . . . . . . . . . . . Haanrade JO15-1-LHC JO15-1
12:15 uur . . . . . . . . . . Chevremont JO13-1 - LHC JO13-1G
11:30 uur . . . . . LHC JO13-2G - Sportclub Jekerdal JO13-5
09:30 uur . . . . . . . . ST RKVVM/Sibbe JO11-2-LHC JO11-1
10:45 uur. . . . . . . . . . . . . . . . . . LHC JO11-2-Heer JO11-2
11:00 uur . . . . . . . . . . . . . Haanrade JO11-1G-LHC JO11-3
09:30 uur . . . . . . . LHC JO9-1-SVN/BtB Consultancy JO9-1
09:00 uur . . . . . . . . . . . . . . Groene Ster JO8-3-LHC JO8-1
09:30 . . . . . . . LHC JO7-1-SJO Weltania Bekkerveld JO7-1
10:00 uur . . . . G. Ster MO13-2 - ST LHC/UOW/Abd MO13-1
11:30 uur. . . . ST LHC/UOW/Abd MO13-2 - Scharn MO13-1
Jubilarissen LHC 2017
Maar liefst dertien leden van de voetbaltrots va Egelze
vieren op vrijdag 15 september hun jubileum in de kantine van LHC aan de Anselderlaan. Daar worden zij vanaf
16.00 uur intern gehuldigd en vindt er aansluitend, van
19.30-21.00 uur, een receptie plaats. Uw aanwezigheid
wordt bijzonder op prijs gesteld om samen met de jubilarissen het glas te heffen.
Good old 'slowmotionman' Huub Erkens is met zijn
60 jaar het langst lid van de rij jubilarissen. 40 jaar lid
zijn Wim Berendsen, Pascal Meyers, René Wijmenga, Frank Simons, Jules Jacobs en Roland Birkenfeld. Het zilveren jubileum wordt gevierd door de
heren Paul Eschweiler, Boy Bours, Harry Bosch, Jo
Linssen, Ramon Pluijmaekers en Marc van Munster.

www.anselbode.com

Iedere zondag van 9.00-13.00 uur open: ZONSTRAAT KERKRADE

Veldhofstraat 24a 6471 CK Eygelshoven 045-5351262

Er zit muziek in oud papier
Op woensdag 13 september
haalt de harmonie weer oud
papier op in ons dorp.
Al jaren halen leden van harmonie in
samenwerking met RD4 maandelijks
huis aan huis oud papier op. Dat levert
de harmonie een leuke cent op voor
aanschaf van instrumenten en onderhoud van uniformen. De vrijwilligers
van de harmonie vragen aan de lezers van de Anselbode om het oud
papier vóór 17.00 uur op het trottoir te
zetten.

U ontvangt tegenwoordig veel reclamedrukwerk, in plastic verpakt. Al te vaak
‘verdwijnt’ dit plastic tussen het papier,
zoals ook ‘kartonnen’ verpakkingsmaterialen voor dranken en tempex.
Deze ‘vervuiling’ drukt de opbrengst
van aanzienlijk. Sterker nog, bij te veel
vervuiling wordt het oud papier niet
meer als zodanig door RD4 geaccepteerd en levert het de harmonie géén
geld meer op. Kijk voor route op
www.harmonieeygelshoven.nl

Monumentenmaand 2017 Kerkrade
De hele maand september
vindt de Monumentenmaand
2017 plaats. Onder het thema
‘boeren, burgers en buitenlui’
vinden er meerdere malen per
week zeer diverse activiteiten
plaats in Kerkrade, Aken en
Herzogenrath.

BENLY • LAURASTRAAT 51 • EGELZE

Haal de flyer met het uitgebreide programma bij een van de
deelnemende organisaties of
kijk op een van de websites
www.kerkrade.nl of
www.bibliotheekkerkrade.nl
voor de flyer en meer informatie over de activiteiten.
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In het kader van jubileum een mooi aanbod met veel creatieve activiteiten, workshops en cursussen voor iedereen!

Zondag 10 september Open Dag Vrije Akademie Parkstad in
Landgraaf in “An de Voeëgelsjtang’ van 13.00 tot 16.30 uur
In de cursus ‘kinderkunstatelier’ maken de kinderen kennis
met diverse technieken bij vakkracht Jos Gielens. Tevens bieden we striptekenen aan via
sneltekenaar en manga-en
striptekenaar Gady Mirtenbaum.

Op zondag 10 september opent de Vrije Akademie haar deuren in “An de
Voeëgelsjtang” 12 in Landgraaf. Iedereen is van harte welkom en kan
kennismaken met uiteenlopende creatieve cursussen (variabel van 5 tot
30 lessen), ons deskundig docententeam en de prachtige cursusaccommodatie van de Vrije Akademie. In het kader van het jubileum
zullen wij een aantal bijzondere creatieve workshops aanbieden met
een voordelige prijs.
Cursussen en korte lessenreeksen in ‘An de Voeëgelsjtang”
in Landgraaf
Op deze open dag kan iedereen vrijblijvend allerlei vragen
stellen, demonstraties en voorbeelden zien van een scala aan
zowel kortlopende als langdurige creatieve cursussen. In
Landgraaf vindt u informatie
over boetseren en keramiek,
beeldhouwen, speciale cursus
rondom de techniek van het
aqaurelleren, bloemschikken,
uiteenlopende kunstzinnige
mogelijkheden met textiel en
portret en model boetseren en
schilderen. Nieuw is onze cursus ‘realistisch schilderen in
klassieke technieken’ door
Roel Visser. Altijd al bewondering gehad voor het zo realistisch mogelijk schilderen van
objecten of personen? En je
afgevraagd hoe de oude
meesters zo goed de werkelijkheid konden oproepen? Roel
Visser leert u in 15 lessen over
de technieken van de klassieke
realistische schilderkunst.
Een andere nieuwe korte cursus die we in Landgraaf aanbieden is de basiscursus ‘tekenen en schilderen’ door Vera
Gulpers in Landgraaf. Deze
cursus is heel geschikt voor

beginners die willen starten
met het zich eigen maken van
de teken en schildertechnieken
in een korte cursus. Andere
speciale cursussen in Landgraaf zijn portret en model
schilderen en boetseren. In deze cursussen krijgt u de gelegenheid uw vaardigheden te
verdiepen.
“Iedereen die op creatief vlak
iets wil doen, kan bij ons starten, aldus Natalie Savelsbergh,
directeur bij de Vrije Akademie”. Voorkennis of speciaal
talent is absoluut niet nodig.
Alle cursussen worden gegeven in groepen waarin iedereen
ook individueel wordt begeleid
en zijn eigen onderwerp, techniek en stijl ontwikkelt. De lessen worden gegeven door vakkrachten; ‘toppers’ die vanuit
hun opleiding en gevoel een
grote passie en affiniteit hebben met het vak en dit kunnen
overbrengen op de cursisten.
Bekende kunstdocenten die al
lang met succes teken-en schildercursussen in diverse technieken en stijlen geven bij de
Vrije Akademie zijn: Wim Pelzer, Hub Pasmans, Annemiek
Jongen (portret & model) Ronald van Rikxoort (aquarel),

Wim Meijs en Joseph Kerff.
Boetseren en keramiek wordt
gegeven door Maria Stams en
Marjo Boesten en beeldhouwen door Frits van Roon.
Nieuw-workshopprogramma met
workshops met diverse en
uiteenlopende technieken
Tevens hebben we voor het
nieuwe cursusseizoen een
speciaal jubilieum workshopprogramma ontwikkelt waarin u
kennis kunt maken en aan de
slag gaat met verschillende
creatieve technieken zoals
‘ecodesign’, boetseren, schetsen, insecten tekenen, boetseren met patronen, textiel, glasin-lood etc. Op onze open dag
wordt het workshopprogramma
gepresenteerd en kunt u hier
vragen over stellen.
Creatieve cursussen voor kinderen in Landgraaf
Nieuw: tekenen & schilderen voor
jonge kunstenaars!
De Vrije Akademie beidt diverse korte cursussen aan met
verschillende kunsttechnieken.
Tijdens de open dag kunnen de
kinderen gratis aan de slag met
tekenen, schilderen en ‘kleien’
en krijgt u informatie over een
nieuwe cursus voor kinderen;
tekenen en schilderen voor
jonge kunstenaars! Kunstdocent Vera Gulpers start in deze
cursus elke les met een korte
inleiding over een kunstenaar
en de kinderen gaan werken in
een bepaalde techniek. We
gaan bijvoorbeeld schilderen
zoals Mondriaan (abstracte
kleurvlakken) en van Gogh (expressieve kleuren). De kinderen leren van alles over de kunstenaars maar ook over compositie, kleuren mengen, kleuren gebruiken, vormen tekenen
en perspectief.

Project ‘Creatieve maatjes’
De Vrije Akademie wil in Landgraaf ook starten met het project ‘creatieve maatjes’. In dit
project kunt u bijeenkomsten
volgen waarin u samen met
anderen cursisten creatief aan
de slag gaat met bijvoorbeeld
boetseren of schilderen voor
een laagdrempelige prijs (2,50
per keer).Dit is ideaal als u
thuis al vaker dingen maakt en
dit graag met anderen zou willen doen. U krijgt geen les van
een docent maar helpt elkaar
en maakt gebruik van de faciliteiten die de Vrije Akademie
biedt. Meer informatie over dit
project is te vinden op onze
open dag!
De Vrije Akademie onderscheidt zich van anderen, door
haar professionele docenten,
lokalen en faciliteiten in “An de
Voeëgelsjtang” . Tevens worden er regelmatig exposities en
speciale workshops voor cursisten georganiseerd. Naast
het bezoeken van de open dag
is het ook mogelijk om op werkdagen in de middag (13.00 17.00) te bellen voor een gratis
cursusinformatie met de administratie van de Vrije Akademie
ZOM (045-7370302) of via
info@vazom.nl of neem een
kijkje op onze website via
vazom.nl
Via de site kunt u ook informatie opvragen of zich inschrijven.

Open dag:
zondag 10 september
van 13.00-16.30 uur
in “An de
Voeëgelsjtang’ 12
in Landgraaf
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Bridgecursus
Op dinsdag 12 september
start er een nieuwe beginnerscursus Bridge van 11
lessen vin het Burgerhoes,
bij winkelcentrum Op de
Kamp. Voor de elf lessen van twee uur wordt er een
bijdrage gevraagd van 44 euro. U kunt zich ook aanmelden voor een herhalingscursus van zes lessen
die in het late najaar start op 28 november. U kunt
zich aanmelden via het aanmeldformulier op de
website www.gildelandgraaf.nl onder contact.
Aanmelden kan ook telefonisch of per mail naar het
kantoor van het Gilde altijd met vermelding van uw
volledige adres en telefoon- en emailgegevens.
Telefoon kantoor: 045 569 56 80 (openingstijd kantoor: maandag van 13.30-16.30 uur, dinsdag tot en
met vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur), mailadres:
gildelandgraaf@gmail.com.

Bent u al mee geweest met
de Beleefbus Kerkrade?
Ook deze zomer rijdt de Beleefbus Kerkrade weer
langs de vele toeristische trekkers en bezienswaardigheden die de stad rijk is. Tot en met 1 oktober kunt u mee! Ga voor alle informatie en het
bestellen van tickets naar:
www.beleefbuskerkrade.nl

Week van de alfabetisering
Iedereen heeft het recht om te leren lezen en schrijven.
Maar niet iedereen leert het als kind en loopt daardoor
later tegen problemen op. Van 4 tot en met 10 september is de Week van Alfabetisering. Kijk voor alle activiteiten op www.weekvandealfabetisering.nl

Gratis bloeddrukmeting

Roel Hermans liep Vierdaagse
voor Stichting Wensulance
Van 18 tot en met 21 juli liep Roel Hermans
uit Eygelshoven voor de eerste keer de
vierdaagse van Nijmegen en spekte daar
mee de kas van de stichting Wensulance
uit Landgraaf, waar hij onder andere
door Harm Jacobs (Ons Kerkrade) op
gewezen werd. Stichting Wensulance is
een organisatie die mensen met een ernstige- en/of chronische ziekte en/of mensen die in hun (pre-) terminale levensfase verkeren op een professionele en comfortabele manier liggend vervoer aanbieden. Deze wens kan bijvoorbeeld bestaan
uit een familiebezoekje, een dagje uit,
naar de dierentuin, naar zee, of nog even
langs de oude vereniging waar je jaren
lid bent geweest.
Na een periode van intensief trainen
en genoeg meters maken, begon Roel
op dinsdag 18 juli aan zijn avontuur.
Hij moest, gezien zijn leeftijd, 50 km
per dag lopen. De eerste dag ging het
allemaal goed, daar was dan ook hard
voor getraind. Op de tweede dag
waren de kilometers van dag 1 al
zichtbaar door een enkele blaar en

zware benen. De derde dag was de
zwaarste dag. De pijn van de eerdere
dagen was niet weg na de nachtrust.
Op de vierde dag waren de laatste
zware vijftig kilometers aan de beurt.
Toch kon Roel door de gedachte, dat
hij een geweldige prestatie zou neer
zetten, zijn ongemakken en pijntjes
vergeten en doorgaan tot de finish.
Daarnaast werd hij natuurlijk onderweg, langs de Via Gladiola, gesteund
door familie en vrienden. Rond 16.00
uur eindigde zijn Vierdaagse op de
Wedren, wat een feest en emoties.
Vier dagen afzien, zeer trots op de
prestatie en een geweldige ervaring
rijker en afgelopen vrijdag was het
zover en kon hij de cheque aan
Wensulance gaan overhandigen. Het
bedrag was maar liefst 1.051,- euro.
Dit bedrag toverde bij zowel de vrijwilligers van Wensulance als bij Roel
een grote lach op het gezicht, in de
wetenschap dat Wensulance hier
weer de laatste wens van mensen
mee in vervulling kan laten gaan.

klachten over bezorging?
BEL: 045-5322620

KERSENVLAAI
voor

SVA programma
Zaterdag 9 september (veteranen)
Geen wedstrijd
Zondag 10 september (senioren)
14.30 uur . . . . . . . . . . . . . . R.K.T.S.V. 1 – S.V.A 1
12.30 uur . . . . . . . . . . . . B.S.V.-Limburgia – SVA 2

Activiteitenkalender
Eygelshoven online

9.25

TARWEBROOD
voor

2.05

HANEKAM
PER
STUK

1.65

Bakkerij
De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken hoe gezond het lichaam is. Meander Winkel
Kerkrade, Kapellaan 11 a organiseert daarom iedere eerste woensdag van de maand gratis bloeddrukmetingen.
Woensdag 6 september bent u tussen 10.00 en 15.00 uur
welkom, een afspraak maken is niet nodig.

ADVERTEREN?
Bel René Wijmenga
06-22568015

Wido Thuis
Sinds enkele weken is op onze website
-www.anselbode.com- de activiteitenkalender voor
Eygelshoven online. Het is de bedoeling dat iedereen die een activiteit organiseert dit kan doorgeven
naar het emailadres website@anselbode.com Zo
kunnen verenigingen elkaar op de hoogte houden
van wanneer er festiviteiten binnen onze gemeenschap gehouden worden en voorkomt dit mogelijk
doublures.

Haanraderstraat 74
Kerkrade
Tel. 045-5460986
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Wijkpunten

KerkradeNoord
Bereikbaarheid deelnemers
Hieronder is aangegeven hoe u
de deelnemende organisaties/personen bereiken kunt, wanneer men
spreekuur in het Wijkpunt heeft, of hoe u een afspraak kunt maken
voor een gesprek. (Ingang Sporthal Socio, Terbruggen 16 te
Eygelshoven). Tijdens zon- en feestdagen is het Wijkpunt evenals het
gemeentehuis gesloten.
Gemeente Kerkrade. Tijdens kantooruren
bereikbaar via: 14-045 of E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl
Wijkwethouder,Tim Weijers
E-mail: t.weijers@kerkrade.nl.
(Markt 1 Kerkrade, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade)
Wijkmanager, mvr. Miranda Wouters (ma t/m do Hammolenweg 6,
Kerkrade) E-mail: miranda.wouters@kerkrade.nl
Opbouwwerker, mevr. W. Logister
E-mail wlgst@kerkrade.nl (ma t/m do Hammolenweg 6, Kerkrade)
Marktmeester, dhr M. Roelofsen
E-mail mrlfs@kerkrade.nl tijdens de zaterdagmarkt: (06) 11 32 35 65
Sociaal Wijkteam Kerkrade-Noord
Ondersteunt bewoners met vragen die u in het dagelijks leven tegen
komt. Veel organisaties zijn bij het Sociaal Wijkteam betrokken. De
vaste kern wordt gevormd door de gemeente Kerkrade, Impuls en de
Meandergroep. Daarnaast wordt samengewerkt met MEE, Wonen
Limburg, Wonen Zuid, politie, zorginstellingen en vele anderen.
Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam: (ingang via Bibliotheek of
indien Bibliotheek gesloten Terbruggen 16): Dinsdag van 9.00 12.00 uur & 12.30-14.00 uur en bereikbaar via: 14-045
U hoeft geen afspraak te maken. U kunt terecht met vragen over o.a.:
- hulp in de huishouding, hulpmiddelen en woningaanpassingen;
- vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel);
- financiële of psycho-sociale problemen;
- vrijwilligerswerk, activiteiten en leefbaarheid in de buurt;
- zorg en veel instanties;
- zaken die u moeilijk zelf kunt doen.
Inloopspreekuur Vrijwilligerscentrale Impuls
(Ingang via Bibliotheek) Vrijdag van 14.00 - 16.00 uur en
bereikbaar via (045) 5456351.
Voor meer informatie over en bemiddeling naar vrijwilligerswerk.
Algemene spreekuren ‘Wijkpunt Samen leven’
Zorgcentrum Meander, Putstraat 1 te Eygelshoven
Dinsdag t/m donderdag van 10.00-12.00 uur & 13.00-15.00 uur
Voor maken afspraak: ablaethof@mgzl.nl of bij Marloes Kölgen
Politie: Wijkagent Ton Meijs (0900) 8844 (vragen naar wijkagenten
basiseenheid Kerkrade.) Aangifte doen: Digitaal via www.politie.nl
of maak afspraak voor persoonlijke aangifte
Meer info in de Bibliotheek Eygelshoven:
Tel: (045) 5351715 Terbruggen 18, 6471 JV Eygelshoven
E-mail: eygelshoven@bibliotheek-kerkrade.nl

BC Cosmos '77 viert haar
40-jarig bestaan
Voor de lezers van de Anselbode en luisteraars van de lokale
radio’s zal het beslist niet ontgaan zijn, de Eygelshovense badmintonclub Cosmos ’77 viert dit jaar haar 40-jarige bestaan.
In al deze jaren weet BC Cosmos sportiviteit en gezelligheid
succesvol te combineren. Onze activiteiten commissie organiseert vele uiteenlopende activiteiten voor onze leden. En of het
een oliebollen toernooi, een Halloween tocht of kegelavond
betreft de opkomst is altijd groot en gezellig.
Al 40 jaar is BC Cosmos een begrip voor jong en oud in ons
sfeervolle dorp Eygelshoven. Daarom willen we graag
iedereen uitnodigen om op 9 september tijdens onze receptie van 19 tot 20.30 uur samen met ons het glas te heffen
op dit heugelijke feit.

Wil je ook op een sportieve manier proeven
van de gezellige sfeer?
Loop dan eens gerust binnen in het Socio-Project. Er is (bijna)
elke dag de mogelijkheid om te spelen!
maandag
dinsdag
woensdag

19:00 - 20:00 uur
09.00 - 10.30 uur
13.00 - 14.30 uur
19:00 - 20:00 uur
20.00 - 22.30 uur
donderdag 09.00 - 10.30 uur
vrijdag
20.00 - 23.00 uur

junioren
senioren
senioren
junioren
senioren
senioren
senioren

Hopelijk mogen we u verwelkomen om eens kennis te maken
met deze unieke sport. Overigens starten we binnenkort ook
met jongere kinderen vanaf 6-7 jaar. Meer info via de basisschool en/of op onze website www.bccosmos77.nl

Uw specialist in Eygelshoven
•Rolluiken
(Heroal, Alukon)
30 verschillende
kleuren
•Zonwering
(Lewens)
binnen en buiten
•Garagedeuren
(Novoferm)
•Overkappingen
•Horren (Unilux)
•klapluiken
•Kozijnen (Veka)
•Voordeuren
(Veka)
•Trespabekleding

Kruijen&Frissen
Nievelsteenst
raat 5
(industrieterr
ein
Julia) Eygelsh
oven
tel. 045-5414
770
• www.kruij

frissen.nl

en-

•service
•vrijblijvend en
gratis prijsopgave
•deskundig en
eerlijk advies
•eigen montagedienst
•ook voor reparaties
van niet bij ons
gekochte materialen
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Hulp voor invullen bijdrage
chronisch zieken
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het compenseren van meerkosten
ten gevolge van beperkingen of chronische problemen. Daarom heeft de
gemeente Kerkrade opnieuw, net als in
2015 en 2016, een regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(RTCG) vastgesteld. Elke rechthebbende
burger krijgt een tegemoetkoming van
125 euro als hij voldoet aan de volgende
voorwaarden:
*Aanvrager woont op de datum van de
aanvraag in de gemeente Kerkrade;
*Gedurende de kalenderjaren 2014,
2015 en 2016 is het verplicht eigen
risico op grond van de ziektekostenverzekering volledig verbruikt;

De aanvraag kan ingediend worden in
de periode 1 september tot 1 oktober
2017.
Hulp nodig bij het invullen?
Ook dit jaar staan de vrijwilligers van
Impuls, Samen Leven en KBO klaar
om burgers van Kerkrade te helpen
met het invullen van de formulieren
Tegemoetkoming Chronisch Zieken
en Gehandicapten.
U kunt hiervoor terecht in het restaurant van zorgcentrum en wijkpunt Laethof:
Dinsdag 12 en 26 september van
10.00 uur-12.00 uur en 19 september
13.00-15.00 uur. Deze regeling geldt
alleen voor inwoners van Kerkrade.

‘Het vertrouwen is terug’
155-Help-een-bedrijf biedt ondersteuning
aan ondernemers die tegenwind ervaren.
Voor het gemak noemen we de ondernemer Jan, natuurlijk niet zijn echte naam.
Hij heeft al jaren zijn eigen zaak, maar
heeft te maken met veel concurrentie en
tarieven die onder druk staan. “Je wilt
vanzelfsprekend graag opdrachten tegen
een goed tarief, maar je moet tegelijkertijd ook een lange termijn relatie opbouwen met de opdrachtgever. Ik gaf te vaak
toe op mijn tarief en kon op een gegeven
moment niet meer van mijn inkomsten
rondkomen. Ik moest mijn reserves aanspreken. Plotseling raakte ik ook nog een
grote opdrachtgever kwijt. Toen realiseerde ik mij dat er echt iets moest gebeuren.”
“Gelukkig was Jan er op tijd bij”, zegt
Manon Berger, ondernemersadviseur
van het IMK werkzaam in onder meer

Kerkrade. “Hij moest dan wel een
doorstart maken, maar heeft zijn bedrijf nieuw leven kunnen inblazen.
Vaak wachten ondernemers te lang
met vragen om hulp. Terwijl het gratis
is! De gemeente Kerkrade werkt
samen met Stichting 155-Help-eenbedrijf, waardoor ondernemers in
Kerkrade kosteloos bij ons kunnen
aankloppen voor advies. Veel ondernemers voelen schaamte of denken
dat ze gefaald hebben. Dat belemmert
ze vaak in het vragen om hulp. Mijn
advies: stap over dat gevoel heen en
laat hulp toe. Het is al snel te laat.”
Voor de ondernemer is deze hulp kosteloos.
155-Help-een-bedrijf is een initiatief van het
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Ondernemers kunnen op werkdagen contact opnemen met:
088 999 0 155 of via: www.155.nl

René Wijmenga leest voor uit de
rijke 'bibliotheek' van Eygelshoven

Herinneringen zijn het
doorgegeven dagboek van
verenigingen in Egelze
In een tijd dat het digitale tijdperk geen weerga meer
kent, de boeken steeds stoffiger op boekenplank staan,
heeft wijkzorgcentrum de Laethof een nieuwe activiteit
ontplooit voor haar bewoners en dorpsgenoten in
Eygelshoven.
Vanaf woensdag 13 september om 15.30 uur zal
Anselbode redacteur René Wijmenga, wekelijks
verhaaltjes, aan- en optekeningen voorlezen uit
het rijke, (verenigings)leven van Eygelshoven in
het wijkzorgcentrum de Laethof aan de Putweg 1.
De voetbalclubs, de harmonie, de schutterij, de
gemeenteraad, de kerk en noem maar op zijn een
onuitputtelijke bron, samengesteld door de talloze
(jubileum)uitgaven vanuit het rijke verenigingsleven van het oud-mijnwerkersdorp aan de Ansel.
Wijmenga hoopt met zijn voorlezingen de herinneringen op te roepen en prikkelen bij de toehoorders
om aansluitend te praten over deze gekoesterde
-en veelal zelf meegemaakte- herinneringen.
Aanmelden
Mocht u dit 'voorleesuurtje voor volwassenen' willen bijwonen dan moet u zich aanmelden bij Monique Cox: moniquecox@mgzl.nl of u vult het aanmeldingsformulier hieronder vermeld in en levert
dit bij het wijkzorgcentrum (kantine) in. Er zijn geen
kosten verbonden aan deze bijeenkomst, kopje
koffie of thee is derhalve voor eigen rekening.
Ik meld me aan voor de bijeenkomst 'voorlezen' in wijkzorgcentrum de Laethof op woensdag 13 september om
15.30 uur.
Naam:
Email:
Telnr:

Aantal personen:

Wekelijkse activiteiten

Geplande
activiteiten

Putstraat 1
6471 GB Eygelshoven
045-7002010
Restaurant ‘De Gelagkamer’ Vrijdag 8 september
van 18.00 - 19.30 uur
Maandag: . . . . . . . . . 10.00-20.00 uur
Muziek met Henk
Dinsdag:. . . . . . . . . . . 10.00-20.00 uur
Woensdag: . . . . . . . . 10.00-18.00 uur
Donderdag: . . . . . . . . 10.00-18.00 uur
Vrijdag: . . . . . . . . . . . 10.00-20.00 uur
Zaterdag: . . . . . . . . . 10.00-18.00 uur
Zondag: . . . . . . . . . . . 10.00-18.00 uur

Onze activiteiten en aanbiedingen vindt u ook
op facebook! Meandergroep Laethof

Zondag 10 september
van 14.00 - 16.00 uur
Muziek met
Bocholzer Zingvrung

Dinsdag van 18.30-19.30 uur:
Muziekavond met Henk
Frietenavond
Vrijdag van 17.00-18.30 uur:
Zaterdag van 11.00-14.00 uur:
Brunch (alleen op afspraak)
Zondag van 14.00-17.00 uur:
Koffie uurtje

Van maandag t/m zondag tijdens de openingsuren van ons
restaurant: een hapje en een drankje tegen een vergoeding
Aanbieding ma. 4 sept. tm zo. 10 sept.

Aardappelsalade
met
bokworst

3.

50

voor

DAAR PAK JE DE BUITENRING VOOR

BELEGADVIES

500 GR. BRAADWORST+ 100 GR. DUB. GEB. PASTEI +
100 GR. FLEISCHKÄSE +
3 RUNDERLAPPEN

8,

SAMEN

€
ALTIJD LEKKER

ZUURVLEES (RUND)
UIT EIGEN KEUKEN
750 GRAM

9,

99
€

**WEEKENDTIP**
(dond. vrijdag & zat)

VERSE LOEMPIA’S
3 STUKS

5,

00
€

99

100 GR. CERVELAAT
SAMEN

PAN EN VLUG KLAAR

3 ECHTE KIPSCHNITSELS
VOOR

5,

00
€

3,

49

€

NIET MOKKEN

MAAR WOKKEN

KIP SESAM
WOKSCHOTEL
500 GRAM

5,

99
€

ALLEEN OPWARMEN

VERS & VOORDELIG

VARKENSHAAS
in stroganoff saus

VARKENSPOULET
Slagerskwaliteit

500 GRAM

6,

99
€

proef het
verschil
750 GR.

5,

99
€

Aanbod is geldig:
di. 5 september tot en met
za. 9 september 2017

