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Mededelingen
opening en contact
Vanaf heden is het kantoor ook
morgens open en wel van dinsdag
t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.15
uur. Middags is het kantoor open
op dinsdag en donderdag van
14.00-17.15 uur. Wil u iets bespreken dan kunt u altijd bellen via
☎045-5443567 en kunnen we ook
afwijkende tijden afspreken.
Lees verder op pagina 2

Nieuwjaarsconcert Sobornost
met trompetist Ralph Henssen
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Excursie winterbegrazing Vaals
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Zondag 12 januari geeft het bekende Slavisch-Byzantijns Gemengd Koor Sobornost om 15.30
uur in de St. Remigiuskerk te
Simpelveld het traditionele en
steeds druk bezochte Nieuwjaarsconcert. Twee bekende musici zorgen voor extra waarde bij
dit concert. De trompettist Ralph
Henssen uit Bocholtz (van de
Phil) soleert, begeleid door organist Jo Louppen. Na afloop wordt
alle bezoekers in restaurant Bij
Maxime, tegenover de kerk, gratis een kop koffie of thee aangeboden.
populair
Het koor, geleid door Wiel Bonten
en gevormd door zangers uit heel
Limburg, is bijzonder populair met
haar Slavisch-Byzantijns repertoire
en jaarlijks een groot aantal uitvoeringen. De religieuze gezangen en
volksliederen raken het hart van
elke toehoorder.
supporters
Het aantal vaste supporters loopt
dan ook in de vele honderden uit
Limburg en het aangrenzende
België en Duitsland. Zij genieten

Slavisch Byzantijns koor Sobornost, dat zondag 12 januari haar Nieuwjaarsconcert in de Simpelveldse St. Remigiuskerk heeft.

van de melancholie van de Russische melodieën en de pakkende
wijze van uitvoering.
solisten
Het koor is rijk aan solisten en blijft
voortdurend streven naar nieuwe
werken en nieuwe zangers. Met
name omdat voor 2015 een vierdaagse concertreis naar Duitsland
én een nieuwe CD-opname is gepland. Daarbij wil het koor met
minstens 40 zangers aantreden.
nieuw
Er is hard hard gewerkt aan verdere uitbreiding van het repertoire.

Een aantal van de nieuwe liederen
zal ook in Simpelveld ten gehore
worden gebracht.
entree
De entree bedraagt in Simpelveld
aan de kassa €10.-, in de voorverkoop slechts €8.voorverkoop
Simpelveld: Markt 86 ☎0455441982 of via jo.didden@wxs.nl
Bocholtz: Troefkantoor, Dr. Nolensstraat 8 (let op nieuwe openingstijden) of bel ☎045-5443567.
Kijk ook eens op de website
www.sobornost.nl
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Kerstpuzzel d’r Troef:
overweldigend succes
We hebben het geweten, of het lag aan de nu betere leesbaarheid en
kleur (metamorfose) van ons blad , of de woordzoeker was populair met
de oplossing in het dialect met als slagzin:
Troef wunsjt uuch eng wiesse Weihnacht en sjunne aavangk va 2014.
Troef wordt schijnbaar heel goed gelezen, want we ontvingen honderden
oplossingen die, op enkele na, allemaal goed waren.
Lees verder op pagina 3
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WEEKBLAD
OPLAGE 13.000 EX.
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
Advertenties en troefjes t/m donderdag 16.00 uur.
Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl
TROEF KANTOOR
Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz ☎ 045-544 35 67
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 14.00-17.00 uur en
vrijdag van 14.00-16.00 uur of op afspraak. Tel bereikbaar tijdens kantooruren of info@weekbladtroef.nl
REDACTIE:

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25
Klachten over bezorging
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven

☎ 045-544 35 67
☎ 045-532 26 20

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Weekenddiensten
HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg- Vaals. Voor
niet spoed zijn de praktijken van 8-17 uur bereikbaar.
In Vaals bereikbaar van 8.00-12.30 uur & 13.30 uur17.00 uur
Huisartsenmaatschap Bocholtz . . . . . ☎ 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld . . . ☎ 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062744
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3061383
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5441208
Simpelveld: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5440325
Ubachsberg:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062780
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3062468

Agenda
Zaterdag 11 januari
Winterse wandeling
door natuurgebied Wolfhaag in Vaals. Vertrek 14.00 uur
vanaf parkeerplaats aan Schuttebergsweg (zie ook artikel).
•

Prinseproclematioeën i Bôches

Harmenejtszaal Aavangk 20,11 Oer. Entrit Vréj Jaaf
(zie ook Vasteloavendsnujts).

Zondag 12 januari
Nieuwjaarsconcert Sobornost
met Ralph Henssen in St. Remigiuskerk Simpelveld.
Aanvang 15.30 uur (zie ook artikel).
•

Nieuwjaarsconcert St. Cecilia Ubachsberg
met Jack Vinders in Auw Sjoeël. Aanvang 14 uur
(zie ook artikel).
•

Kingerzietsung i Bôches

Harmenejtszaal. Aavangk 14.11 Oer. Entrit €2,50
(zie ook Vasteloavendsnujts).

Troefjes
Woning te huur:
Kapelstraat 12 Huls Simpelveld
Info: ☎06-25.54.79.38.

Gezocht: Poetshulp
voor 3 uur p. week. Info via Troef:
☎045-5443567

Na 17.00 uur en in het weekend wordt u automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in Heerlen

Het rechtstreekse nummer van Nightcare ☎ 045-5778844
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en
van 13.30-17.30 uur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30-18.00 uur. ☎ 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.
Zaterdags kunt u van 9.00-17.00 uur terecht bij Apotheek de Hesselle, Bongerd 25 Heerlen ☎ 045 -5719545.
Zaterdags kunt u van 9-17 uur terecht bij Theriak apotheek de Heselle, Bongerd 25 Heerlen . ☎ 045-5719545

TANDARTSEN
spoedhulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 06-51 27 20 39
(alleen voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM 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

WEEKAANBIEDING

Mededelingen
(vervolg voorpagina)
Bovendien is Troef altijd bereikbaar via de
mailadressen:

info@weekbladtroef.nl
advertentie@weekbladtroef.nl
redactie@weekbladtroef.nl
Troef is vanaf maandagsavond helemaal te lezen (ook
de advertenties) via de website

www.weekbladtroef.nl
Daar kunt u eveneens eerdere nummers of vorige
jaargangen opzoeken.

gratis
Verenigingsberichten en activiteiten waarvoor geen
entree of een Vrije gave gevraagd worden zijn altijd
gratis, ook foto’s met gegevens over 4 geslachten
hoeven niet betaald te worden. Plaatst u een advertentie erbij, dan worden ze prominenter geplaatst.
Adverteerders kunnen altijd ook een gratis bericht bij
hun advertentie krijgen. Vaker adverteren levert aantrekkelijke kortingen op en alles kan in kleur, zonder
meerkosten.
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Andijvie . . . . krop . . . 1.00
Savoyekool . p.stuk . 0.65

Ad & Carla Grooten
Molenweg 7 Bocholtz
Dinsdag t/m vrijdag . . . . 10.00-18.00 uur
Zaterdag . . . . . . . . . . . . 10.00-17.00 uur
(lunchpauze van 12.00-13.00 uur)

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS

www.groentenhoekje.nl

Oud papier
Algemeen: Onder oud papier wordt niet
verstaan behang of de kartonnen(tetra) flessen van melk, frisdrank, pudding en yoghurt.
Ook geen verpakkingsmatriaal als piepschuim en plastic mag meegenomen worden.
Bundel het papier of doe het in kartonnen
dozen en dus niet in houten kistjes of plastic
zakken.
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Vandaag voor 17 uur, goed gebundeld, aan
de kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Volgende week dinsdag 14 januari: Ophalen oud papier en karton in de straten:
Boschenhuizen-Bouwensstr.-BouwerwegBrandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr.-Clara Feystr.-Clovisstr.-Deus-Diddenstr.-Dr.Ottenstr.-Dr.
Poelsplein-Dr.Schweitzerstr.-Gangstr.-Grispenplein-Haembuckerstr.-HennebergwegJamarstr.-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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ WIJK 2:
Iedere 2e donderdag van de maand:
Overhuizenstr.-Paumstr.-Hofstr.-Pr.Hendrikstr.-Emmastr.-de Slag-Op de Weijer;-Schuttershof-Hinsbrig-Oude Smedestr.-Op de Klinkert-Gasthofstr.-Bongaarderweg-Bongerdplein-Groeneboord-Persoonstr.KloosterhofPatersweg-Patersplein-Kommerstr.-QuelleIrenehof-Bernhardstr.-Steenbergervoetpad
(Onderste en bovenste flat)-StevenswegWeiweg-Broek-Prickart-Zandberg-Steenberg Past. Neujeanstr.-Dr. Nolensstr.-Kerkstr.-Beatrixstr.-Wilhelminastr.-Julianastr.-Schoolstraat.
Papier vóór 12.30 uur buiten gereed zetten.
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Nieuwe kandidaatwethouder
Burgerbelangen
De coalitiegroepering in de Simpelveldse gemeenteraad heeft een nieuwe man als kandidaat voor het wethouderschap.
Wethouder René Ridderbeek maakt gebruik van zijn
baangarantie om terug te keren naar het CBS en geeft
het stokje door aan Wiel Schleijpen.
Ridderbeek: “Na mijn geweldige en unieke tijd als wethouder in de afgelopen periode, heb ik besloten terug te keren
naar het CBS om weer de juiste balans te vinden tussen
werk, gezin en politiek. Het was voor mij een grote eer om
mij de afgelopen vier jaar in dienst te hebben mogen stellen voor het wel en wee van de bijna 11.000 inwoners van
onze gemeente Simpelveld”.
Ik ben er trots op wat wij de afgelopen periode hebben
weten te bereiken. Ook in de nieuwe periode kunnen de
kiezers op mij rekenen. Mijn unieke en leerzame ervaringen
als wethouder hoop ik heel graag in de komende periode
als raadslid weer ten dienste te kunnen stellen van onze
gemeenschap”.

V.l.n.r. Fractievoorzitter Bert Loo, René Ridderbeek en beoogd wethouder Wiel Sleijpen.

Schleijpen: “ Ik vind het een grote eer om door Momenteel ben ik ruim 38 jaar werkzaam bij
de fractie BurgerBelangen gekozen te zijn als het CBS in Heerlen waar ik in de diverse door
kandidaat wethouder om het stokje van René mij vervulde functies ruim 20 jaar leidinggete mogen aannemen. Het wethouderschap zie vende ervaring heb opgedaan. Daarnaast heb
ik als een mooie en verantwoordelijke functie ik de afgelopen vier jaar binnen de fractie
BurgerBelangen (o.m. als commissielid) veel
die voor mij een grote uitdaging is.
ervaring op kunnen doen in de bestuurlijke aspecten van
onze gemeente.
Dat samen geeft mij de overtuiging en het vertrouwen dat
ik een wethouderschap op een verantwoordelijke en goede
wijze kan invullen. Ik zie het als een grote uitdaging om voor
onze eigen gemeenschap zo veel mogelijk zaken die er toe
doen te realiseren zodat het goed leven en werken is en
binnen onze mooie gemeente.
DINSDAG WOENSDAG VOORDEEL blijft
Ik hoop dat de kiezers ons opnieuw hun vertrouwen willen
geven zodat wij in goede samenwerking met alle betrokkenen een open, eerlijk en sociaal bestuur kunnen realiseren”.

Min. Ruysstraat 8 • Bocholtz
045-5441438

DONDERDAG/VRIJDAG/
ZATERDAG AANBIEDING

••week 02••

500 gr braadworst en
500 gr gehakt
samen . . . . . . . . . .

4.98

Gyros

4.25
Shoarma
500 gram . . . . . . . . . . . . . 4.25
500 gram

.............

Alle soorten schnitzels
(naturel, wiener, zigeuner, tiroler)

5.75
Runderbraadstuk
500 gram . . . . . . . . . . . . . . 6.95
500 gram . . . . . . . . . . . . . .

VLEESWAREN

Hamworst
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .
Geb. pastei
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .
Snijworst
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .

Kant & Klaar uit eigen keuken

Bleeksellerysalade
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .

500 gram
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500 gram

0.89

5.75
. . . . . . . . 2.45
. . . . . . . 5.75

Zuurvlees
Bami

SALADE

0.89
1.05
0.98

........

Goulash
500 gram

Kerstpuzzel d’r Troef:
overweldigend succes
(vervolg voorpagina)
We hebben gemeend nog enkele prijzen meer te verloten,
waarvan hierbij de winnaars:
De hoofdprijs €80 is voor: J. Hagelstein, Seringenstraat 6,
Bocholtz.
De 2e prijs van €50 gaat naar Birgit de Boer, Ceresstraat
154, Vaals.
De 3e t/m 12e prijs van €10 zijn gewonnen door:
A. Dorren Lerschenstraat 9 Simpelveld, B. Sevarts-Bemelmans Jozefstraat 4 Ubachsberg, Solange Sintzen Romeinenstraat 13 Simpelveld, Henk Herben Heuvel 52 Vaals,
J.A.G. Vanwersch De Baan 55 Bocholtz, Tiny Frissen Bostenstraat 10 Ubachsberg, Nelly Felder-Nelissen Oude
Trichterweg 26 Vijlen, Ilona Pelzer Groeneboord 1 Bocholtz,
M. H. Wenders St. Jozefplein 5 Vaals en J. Born-Kockelkoren
Markt 40 Simpelveld. De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.

➨

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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E Nuj- joar

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Za. 11 januari 19.00 uur:
Jaardienst Huub Schouteten; Jaardienst Mathieu
Gulpen
Zo. 12 januari: 09.45 uur
Zeswekendienst Leentje Bicknese-Laurijssens; Jaardienst ouders Blezer-Urlings; Johan Eijkenboom;
Martha Senden-Drummen (nms. buurt “Um dur
Hof”)
Ma. 13 januari: 19.00 uur
Voor leden en overleden leden van Zij - Actief
Za. 18 januari: 19.00 uur
Bijzondere intentie
Harles januari 2013,
toen lag er een dik pak sneeuw.

’t Oad joar is vorbeej, e nujt sjteet te wade,
misjie weëd ’t e joar zónder väöl zurge,
zoedat me ummer geer oetkiekt noa
d’r daag va mörge,
me wit natuulik noeëts wat me ken verwade.
Wunsje hant veer allemoal, kling of groeët,
wunsje ken me zich egelik ummer mieë,
wunsje die oetkómme, doa-uvver ken me
tevreie zieë,
hope, hilpt zicher ummer óch i tsiet va noeëd.
Me nemt zich al ins vur um gèt langsamer a
te doeë,
Vur èffe gèt winniger stress, gèt winniger jage,
e bietje tsiet oettrèkke vur
óntsjpannende zake,
van de tsiet geniete, óch dat makt ós dök
al vroeë.

’t Is wie mit de versjillende seizoene
van ’t joar,
d’rva geniete wie ’t zich allemoal vurdeet,
misjie ieësj ins oetprobere, da wete veer wie ‘t
geet,
wen ’t dis kier ganit lukt, misjie waal
nieëgs joar.
E gans joar um alles angesj te doeë dan
vurhin,
‘t Vurnemme vur dat alles is dök dat
’t wel mitvilt,
meh of dat zónder durchzètte
‘t joar durch hilt,
d’r wónsj: Gezónd en
gelukkig durch 2014 hin.

TROEF HEEFT ÉÉN VAN DE GROOTSTE
OPLAGE VAN ALLE WEEKBLADEN IN DE HELE OMGEVING

www.lei-schilderwerken.nl

2013 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

➨
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Excursie winterbegrazing Vaals
Hoewel de temperaturen nog hoog zijn voor
de tijd van het jaar zal binnenkort toch echt de
winter beginnen. De runderen in de natuurgebieden van ARK natuurontwikkeling moeten

zich aanpassen aan de winterse omstandigheden. Hoe gaan ze om met deze koude periode waarin het voedselaanbod beperkt is? En
wat is de invloed van de winterse aanwezigheid van de dieren op het natuurgebied?
wandeling
Op 11 januari geven Patrick van den Burgh
van Free Nature en Anke Brouns van ARK
natuurontwikkeling uitleg tijdens een winterse
wandeling door het natuurgebied te Wolfhaag.
Vertrek om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats
aan de Schuttebergsweg nabij de kruising met
de Meelenbroekerweg. Opgave verplicht bij
ellen.luijks@ark.eu Er zijn geen kosten aan
deze excursie verbonden.
vrijheid
ARK zet zich in voor nieuwe landschappen
waarin natuur de vrijheid krijgt, economische
processen de motor vormen en mensen uitgenodigd worden om volop van die natuur te
genieten. ARK natuurontwikkeling
E: info@ark.eu of www.ark.eu

Vier generaties
in Simpelveld
Rechts overgrootmoeder Hannelore Weber (Bremerhaven/Duitsland) 77 jaar, achter grootmoeder Gela
Vliex-Weber (Simpelveld) 57 jaar. Vooraan moeder
Nicky Saes-Vliex (Simpelveld) 27 jaar met op schoot
Kensi (3 maanden).

Succesvol Kwajongconcours
Liefst 33 koppels deden afgelopen vrijdagavond3
januari mee aan het alweer 14e Nic Coerver Memorial
Toernooi in het voormalige I jen Schmidt in Bocholtz.

Grazende Schotse Hooglanders in natuurgebied
Wolfhaag Vaals.

➨

10-jarig jubileum
nu

10% korting op

vloeren en
bij het opschuren van vloeren
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De winnaars met v.l.n.r het koppel Leunissen-Peltzer (3),
Heuts-Offermans (1) en Triches- Menzenrath (2).
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Weer meer
Kribkeswandelaars

Brood- en Banketbakkerij

Ivo Dreessen v.o.f.
Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen week 02-2014

Mechels boerenwit . . voor . . . . . . 1.75
Tarvo volkoren vloer . voor. . . . . . 1.85
Rozijnenbroodjes 5 halen - 4 betalen
Boeren appeltoeslag . . . . . . . . . . . 7.85
Kersenvlaai schuimbrokken

9.25
Christoffelgebakje . . . . . per stuk . . . 1.35
middel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor . . . . . .

kort vermeld
SIMPELVELD:

Spreekuur
Donderdag 9 januari
houdt Leefbaar Simpelveld van 18-19 uur
spreekuur in de hal van
het gemeentehuis. U
kunt daar terecht met
vragen over onderwer-

pen die betrekking
hebben op de gemeente en haar diensten.
Tijdens het spreekuur is
een raadslid en een
fractieassistent aanwezig om uw vragen te
beantwoorden of u te
adviseren hoe te handelen.

➨

Enorme Wereldbol van Pur-schuim met kerststal.

We zagen ze weer lopen de kribkeswandelaars in Bocholtz/
Simpelveld en Orsbach en.. weer meer als verleden jaar, die
de plusminus 300 kribkes en kribben hebben bekeken, zoals
de naar onze mening heel bijzondere van balonnen
gemaakte bij de Ballooncompagnie in Bocholtz, de van bouten en moeren gefabriceerde bij de fam. Merx in de Heiweg
en de uitgesneden Plexiglas Krib met glazen figuren in het
Troefkantoor. Dan ook nog alles kribkes in de Auw Pós aan
de Simpelveldse Kloosterstraat en bij Marianne en Hub
Bonten aan de Puntelstraat en niet te vergeten de levende
Kerststal bij de fam. van Kerkvoort aan de Panneslagerstraat
op 27 december. We kunnen natuurlijk niet iedereen opnoemen, maar ieder deed zijn uiterste best er iets moois van te
maken. Het was weer beter, origineler en mooier. Kortom,
ieder die wandelde heeft dat zeker niet berouwd.
Iedereen die goede foto’s heeft van bijzondere kribkes (wij
hebben ze ook niet allemaal gezien) kan ze -in originele
grootte- opsturen naar info@weekbladtroef.nl We kunnen
er dan voor volgend jaar eens een mooie fotomontage van
maken en publiceren, met natuurlijk evt. uw naam erbij.

ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers

De Ballonnen kerststal.

De kersstal van bouten en
moeren.

Nu ook alle soorten tuinmachines
verkrijgbaar van gerenommeerde
merken zoals Husqvarna en Texas!
Loop gerust binnen voor meer info
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
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Nieuwjaarsconcert Fanfare Cecilia
Ubachsberg met Jack Vinders
Het vorige was zo’n succes, dat een
herhaling niet kon uitblijven. Deze
prolongatie vindt a.s. zondag 12
januari plaats in fanfarezaal ‘De Auw
Sjoeël’. Het programma bestaat uit
een mix van veel bekende en onbekende evergreens van Jack Vinders
en een reeks van beroemde Weense
melodieën door de fanfare. Jack
neemt tevens de kolderieke presentatie voor z’n rekening. Aanvang 14:00
uur.
geschenk
Het concert is bedoeld als nieuwjaarsgeschenk van de fanfare aan de
gemeenschap. Er wordt dus geen entree gevraagd. Uiteraard is wél een vrije
donatie voor de onkosten van harte
welkom.
champagne
Net als vorig jaar worden de gasten ontvangen met een feestelijk glas mousserende wijn en is er vóór en na het muzikale gedeelte volop gelegenheid om ‘de
beste wensen’ uit te wisselen.

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contactadressen of
Troefkantoor, mail info@weekbladtroef.nl of bel
☎045-5443567 voor onze tarieven.

Rekenhulp Simpelveld
Voor leerlingen VMBO & MBO 2F of 3F
Start januari 2014 op dinsdag avond rekenles
ondersteuning voor reken niveau 2F en 3F.
locatie De Klimboom Simpelveld
Beperkte groepsgrootte.

Jack Vinders tijdens zijn optreden.

Overigens was ‘De Auw Sjoeël’ in 2013
méér dan ‘uitverkocht’. Het is daarom
raadzaam tijdig in de zaal aan de Oude
Schoolstraat 33 aanwezig te zijn. Voor
meer info:
www.fanfareubachsberg.nl of via

Facebook/Fanfare-StCecilia-Ubachsberg

Jubileumviering
One2Dance Olympia
Zondag 29 december j.l. vierde dansvereniging One2Dance Olympia haar 65
jarig bestaan. Tijdens deze feestelijke dag werden tevens de jubilarissen
gehuldigd. Iris Keijdener is al 10 jaar actief lid van de vereniging. Eline
Bertram danst ook al 10 jaar bij One2Dance. Tiny Vanhommerig- Knops en
Tiny Knops- Goebbels zijn al 65 jaar lid en ook hier werd bij stilgestaan. Tiny
Vanhommerig- Knops werd eerder in het jaar al benoemd tot erelid.
opstap
In plaats van de jaarlijkse kerstviering, ging de vereniging op stap naar het theater
in Heerlen. Daar werd de prachtige show Moscow Circus on Ice bezocht, een super
gezellige dag.
dansen?
Heb jij voor het komend jaar goede voornemens op het gebied van sport en houd
je van dansen? Kom dan gerust eens kijken voor een proefles! Meer informatie is
te vinden op www.one2danceolympia.nl

➨

12 lessen kosten € 180,00 per deelnemer, er zijn geen inschrijfkosten.
Bevoegd tweede graads wiskunde docent met
ruim 10 jaar ervaring.

Aanmelden of meer informatie te
verkrijgen via: bijles@crs.nl
Of bel: 045 5680048
Nr. 02 • 7 januari 2014

V.l.n.r. Iris Keijdener: 10 jaar lid, Tiny Vanhommerig- Knops 65 jaar lid en Eline Bertram 10
jaar lid. Tiny Knops- Goebbels: 65 jaar lid, ontbreekt op de foto.
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43ste Prinseproklamasie
D’r Harmenej-zaal, Dr. Nolenssjtroas Bóches
‘t bejint om 20.11 oer - Zaal op vanaaf 19.00 oer
Opkomst Rv11 en Prins • Dansmarietje
Winnaar Schlager-arena 2013
Aftreden Prins Eric en opname in Prinse-road
Fabrizio • Proklamasie Nuie Prins
De Jonge en Medjere va de Schlager-arena
Dansgroep Starlights • 4 Geve Gaas
Domm en Dööl
**Entree: vrije gave**

BVV ‘Kalk aan de Books’ k.e.

Bóches
www.bvvkalkaandebooks-ke.nl

Zondig 12 jannewaar 2014

42ste
Kingerzietsung
D’r Harmenej-zaal, Dr. Nolenssjtroas Bóches
‘t bejint om 14.11 oer - Zaal op vanaaf 13.30 oer
Vuurverkoof 2,50 euro • Aan de kassa 2,50 euro
Vuurverkoof-adresse: D’r Plus aan d’r Gasthof en Regiobank Wilhelminasjtroas

Opkomst Jeugd Rv11 • Jeugdprins en -Prinses
Dansgroepjes • Dansmarietjes • Eege Jeugd
Aftreden Jeugd-Hooghedenpaar • Oud-jeugdprinsen

PROKLAMASIE NUIE HOOGHEDEN

Prinseprocamaties bij
Kalk an de Books
Komend weekend staat Bocholtz weel bol
van de karnavalsactiviteiten. Zaterdag
11 januari met de alweer 43e Prinseproclamatie. Eric Vervuurt treedt af en
voor hem in de plaats komt hopenlijk
een weer net zo actieve Prins. Omlijst
wordt het geheel door o.a. groepen van
de Schlaagerarena, dansgroep Starlight, 4
geeve Gaas en als hoogtepunten Fabrizio en
Domm en Dööl uit het Belgische Gemmenich.
Alles vindt zoals gewoonlijk plaats in de
Harmoniezaal, begint om 20,11 uur (zaal open
om 19 uur) en.. er is geen entree. Een vrije gave is uiteraard welkom.

VA
STELOAVENDS

NUJ
TS 2014

➨

Kingerzietsung
Zondag de 12e is de harmoniezaal waarschijnlijk weer bomvol met jeugd die de
harmoniezaal gaat bevolken om te kijken naar optredens van dansgroepjes, dansmarietjes etc. en natuurlijk de proclamatie van de
nieuwe jeugdprins(es) of zou het een prinsenpaar zijn? De zaal gaat
open om 13.30 en het begint om 14.11 uur. De entree is €2.50 zowel
aan de zaal als bij de voorverkoopadressen Plus Tossings en de
Regiobank aan de Wilhelminastraat.
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Nieuwjaarsconcert
met David
en Hans Scheijen
De bekende Simpelveldse bas/bariton Hans Scheijen
verzorgt zondagmiddag 12 januari om 15 uur, samen
met Simpelvelds Mannenkoor David, een populair
nieuwjaarsconcert in het knusse Klimboomtheater te
Simpelveld.
achtergrond
Hans Scheijen volgde
zijn zangstudie aan het
Conservatorium Maastricht.
Hij weet zeer veel muziekliefhebbers te boeien met zijn sonore
stemgeluid. Hij stond
op vele podia in West
Europa, Verenigde Staten, Israël en Canada en
bracht diverse cd’s, zowel als solist, maar ook
samen met enkele koren, waar hij de muzikale directie van vormt.

Hans Scheijen die samen met
mannenkoor David een concert
verzorgt in De Klimboom
Simpelveld.

populair
Simpelvelds Mannenkoor David o.l.v. Jean Lardinois, kiest
zowel afzonderlijk als samen met Hans Scheijen voor een
populair repertoire met moderne en klassieke liederen.
Theater De Klimboom vindt u in de Kloosterstraat 66 te
Simpelveld.
U kunt kaartjes reserveren via
☎06-55.95.45.25 of via
info@puurweijersenweijers.nl

➨

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD
Lieve mensen,
Hartelijk dank voor uw warme, menselijke belangstelling
bij ons afscheid van de huisartsenpraktijk in Bocholtz. Vele
jaren hebben we te midden van u mogen werken, mooie
dingen en verdrietige dingen hebben we samen meegemaakt. Samen hebben we vaak kunnen lachen, maar ook
het verdriet gedeeld.
Afscheid nemen van een mooi werk, waar je veel voldoening uit de nabijheid van mensen haalt, valt niet gemakkelijk. Het verstand zegt het is goed geweest, het gevoel
spreekt anders. En dat laatste is in de afgelopen maanden
regelmatig onderwerp van gesprek geweest met u. Hiervan
hebben wij heel veel steun ervaren en dat hebben we zeker
ervaren van de overweldigende afscheidsreceptie.
Nogmaals heel veel dank voor uw aller belangstelling en
ook dank aan alle medewerkers van het Welzijns Medisch
Nr. 02 • 7 januari 2014

Centrum en de organisatoren van het hele gebeuren
rond ons afscheid.

Het gaat u allen goed.
Bep Vliex en Huub Schepers
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Frans Bodelier
Koninklijk onderscheiden
In een stampvolle St. Catharinakerk te
Lemiers werd zondag 22 december, na
het iets vervroegde einde van het
kerstconcert van mannenkoor CCK
(Esch-Lemiers) bestuurslid Frans Bodelier (72) onderscheiden met de versierselen, behorend bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau.
Burgem. Reg van Loo van Vaals nam
dit voor zijn rekening.

Hondsrug 10, 6422 PV Heerlen tel 045-5414805 / 06-20188220
I: www.tuinmachinesverhuur.nl

CV
Frans wonend te Landgraaf heeft nog veel
meer op zijn “kerfstok”. Hij zet zich al zo’n
55 jaar in voor de Lemierser gemeenschap. Hij begon met zijn vrijwilligerswerk
in 1958 als secretaris van de Mandolinevereniging Alpenklank en is sedert 1970
als bestuurslid verbonden aan het
Mannenkoor. Daarnaast vindt Frans nog
tijd om als bestuurslid van Heemkundevereniging "De Auw Kapel" het jaarboek
te schrijven, samen te stellen en sponsoren te werven. Als bestuurslid van de
Stichting Evenementencommissie CCK
'74 Lemiers organiseert hij mede de
Kunst- en Antiekmarkt te Lemiers en verzorgt alle PR-activiteiten. Hij richtte ook
het Projectkoor Heuvelland op. Verder is

Burgemeester Reg van Loo speldt de kon.
onderscheiding op bij Frans Bodelier.

hij vanaf 2009 secretaris van de Stichting
St. Catharinakapel Lemiers dat zich inzet
voor het behoud van de schilderingen van
Hans Truijen.

➨

Zie de vernieuwde website groentotaallimburg.nl

40-jarige IVN maakt
jubileumwandeling
De afdeling IVN-Eys bestaat 40 jaar.
Daarom deze wandeling rondom Eys.

Het is een afwisselende tocht van 9
kilometer met een paar pittige klimmetjes erin, een goede gelegenheid om
de spieren en de longen aan het werk
te zetten na de feestdagen.

Stevig en waterdicht schoeisel is
wel aan te bevelen. Aan de wandeling kan iedereeen meedoen
men hoeft geen lid te zijn.
Meer info bij Fred en Greetje Notenboom ☎06-54.29.54.75 of
Constance Kerremans
☎043-4506270.
Informatie over het IVN-EYS in
het algemeen via
www.ivneys.nl

➨

ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers

Daarvoor krijgt men dan wel prachtige
uitzichten en heel wat gezelligheid terug.
Eerst door het Eyserbos richting Cartils,
feestelijk pauzeren in het IVN-gebouw en
daarna terug via Eyserheide naar de startplaats.
Vertrek zondag 12 januari om 13.00 uur
bij parkeerplaats Eyserbos-Noord, te
bereiken via de Eyserbosweg (vlakbij
zendmast).
Ook leden die niet meer zo goed ter been
zijn om de hele wandeling mee te lopen
worden uitgenodigd voor een hapje en
een drankje op het nieuwe jaar en het
jarige IVN, om ca. 14.30 uur in het IVNgebouw op de Boerenberg.
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Kandidatenlijst CDA
Simpelveld-Bocholtz groeit

Lieve Fieny, lieve mam, lieve oma

Beppie Dejalle, Annie Hartzheim, Noël
Janssen, Romy van Wersch, Jill Jongen
en Rob Smeets de lijst versterken.
Trouwe leden Jeanne Philippens, Roger
Cornelissen, Ninette van Rijn en Sjef
Schrijen keren eveneens terug op de
CDA-lijst.
Kandidaat worden? Mail naar:
mariska.wetzels@gmail.com

Met nog maar 2,5 maand te gaan tot
de gemeenteraadsverkiezingen blijft
het aantal nieuwe kandidaten maar
groeien.
Onlangs presenteerde de afdeling haar
eerste twaalf. Nu zijn er al heel wat
nieuwe, enthousiaste leden aan de lijst
toegevoegd. Zo gaan ook Alf Chorus,

➨

Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Je naam staat in ons hart geschreven
Het eind kwam veel te gauw
Maar in gedachten blijft steeds leven,
je liefde, zorgzaamheid en trouw.
We zullen je missen.
Tot ziens

Bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare vrouw, onze moeder, schoonmoeder en
oma

Fieny Spirk-Odekerken
hebben veel mensen hun medeleven betuigd.
Wij willen via deze weg iedereen bedanken voor
de condoleances, en voor alle steun.
Ernst Spirk,
kinderen en
kleinkinderen
V.l.n.r.: Jo Ernes, Romy van Wersch, Noël Janssen, Annie Hartzheim en Mariska WerrijWetzels.

Rijschool Bonten Simpelveld
RIJSCHOOL BONTEN

Ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum
bieden wij speciale Jubileumspakketten aan:

Jubileumspakket 1
*compleet met 25 autorijlessen van 60 minuten
*Theorie-opleiding: Leren en Oefenen via
www.3dtheorie.nl *Theorie examen
*Tussentijdse Toets door een CBR examinator
*Praktijkexamen *Medische Eigen Verklaring
Totaal incl. BTW
(in 1 of 2 termijnen)

Jubileumspakket 2

1450.

00

*compleet met 35 autorijlessen van 60 minuten
*Theorie-opleiding: Leren en Oefenen via
www.3dtheorie.nl *Theorie examen
*Tussentijdse Toets door een CBR examinator
*Praktijkexamen *Medische Eigen Verklaring
Totaal incl. BTW
(in 1 of 2 termijnen)

1795.

00

Rijles mogelijk vanaf 161/2 jaar • Ook automaat
Meer weten? Zie website www.bonten.net of bel vrijblijvend 045-5440700
e-mail info@bonten.net
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