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‘t Heuvelland
jeet plat

Nieuwe Prinsen Kalk a/d Books
bij M3E B.V. een Installatietechnisch
adviesbureau. Zijn hobbies zijn
sport, voornamelijk voetbal. Zijn
voetbalcarrière is hij begonnen bij
sportclub “25. Na uitstapjes bij de
buren WDZ en handbalvereniging
Olympia, is hij in 2008 weer op zijn
oude nest terug gekeerd in het
derde. Daarnaast heeft hij nog een
aantal jaren bij SC Mergelland in de
zaal gevoetbald. Op de vrijdag – en
zaterdagavond is hij regelmatig te

Met deze slogan gaat het inmiddels
bekende Projectkoor Heuvelland
mannen van alle leeftijden werven
om samen op zaterdag 17 mei in het
Tenniscentrum te Vaals, voor een
groot publiek, met dialect muziek
voor de dag te komen.
gepolst
U kent het wel. Je wordt door een
vriend, bekende of lid van een koor
gepolst of je interesse hebt in hun koor
te komen zingen. Alles is geweldig, zelfs
het “vregele” en de jaarlijkse bijdrage is
een lachertje. Maar steevast antwoordt
u: “Ik kan absoluut niet zingen”. De
vriend weet wel beter, de bekende
gelooft u niet en het koorlid verzekert u
dat je bij hun koor binnen de kortste
keren uit volle borst gaat meezingen.

➨

Lees verder op pagina 2

Deze week in
d’r TROEF:
Nieuwjaartreffen
Marlènticka
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Parkeervergunningen 11
in Vaals
➨

Prins Adriaan I (24)
(foto: Kaldenbach)

Afgelopen zaterdag werd in een
vole Harmoniezaal Adriaan Langenberg geproclameerd als 43e
prins van de Bocholzer Karnavalsvereniging. Oud Prins Eric
Vervuurt werd vantevoren ( rond
21 uur) met enig ceremonieel opgenomen in d’r Prinseroad.
Adriaan is 24 jaar geleden geboren
te Heerlen als zoon van Sjef en
Agnes Langenberg en opgegroeid
aan de Baan 8 in Bocholtz, samen
met zijn zussen Regina en Astrid. In
het dagelijks leven is hij werkzaam
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JTS 20
vinden in
d’r Aowe Kino.
Hij heeft al
zeven jaar een relatie met zijn
vriendin Michelle.

Voor 3e keer Jeugdprinsenpaar i
Bôches
Ze werden afgelopen zondag
uitgeroepen in een bomvolle
Harmoniezaal
na
het
afscheid van Robin Voncken
en Shania Mertens en kwamen na de proclamatiedans
van het dansgroepje tevoorschijn.
Lees verder op pagina 3
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Jeugdprins Juul Schokker (11)
en prinses Angie Hodiamont (11)
(foto: Kaldenbach)

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.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand.
Vandaag Ophalen oud-papier en karton
in de straten: Boschenhuizen-Bouwensstr.Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr.-ClaraFeystr.-Clovisstr.-Deus-Diddenstr.
Dr.Ottenstr.-Dr. Poelsplein-Dr. Schweitzerstr.Gangstr.-Grispenplein-Haembuckerstr.-Hennebergweg-Jamarstr.-Kapelstr.-Karolingenstr.
Kromstr.-Laurenthof-Laurentstr.-Lerschenstr.Merovingenstr.-Molt-Norbertijnenstr.-Panneslagerstr.-Peuschkensheiderweg-Romeinenstr.-Scheelenstr.-Sougnezstr.-Stampstr.Steenstr.-St.Georgestr.-St. Remigiusstr.-van
Werschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.-Wijnstr.Zaunbrecherstraat en Zijstraat. Dinsdag voor
18 uur buiten gereedzetten.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ Elke
derde dinsdag van de maand. Volgende
week dinsdag 21 januari: WIJK 1:
Akerweg-Alle straten in de Bloemenwijk-Alle
straten in het Kerkeveld-Aretsbosweg-Baneheide-Baneheiderweg-De Baan-Groeneweg-Heiweg-Herver-Koolhoverweg-Min.
Ruysstraat-Molenweg-Nachtegaal;Neerhagerbosweg-Nijswillerweg-Platenweg-Reijnert-Verl. Koolhoverweg-Vlengendaal en
Wijngracht. Papier vóór 17.00 uur buiten
gereed zetten.

Agenda
Zaterdag 18 januari
Prinseproclamatie óp Gen Berg
Zaal Maas-Caselli. Zaal open vanaf 19 uur.
Aanvang 20.11 uur (zie ook artikel).
•

Patroonsfeest en Jubilarissen

schutterij St Sebastianus Eys. Zaal café Sport.
Aanvang 19.45 uur (zie ook artikel).

Zondag 19 januari
Patroonsfeest en Functiewisseling
schutterij St Sebastianus Eys. Zaal café Sport.
Aanvang 9.45 uur met H. Mis in kerk (zie ook artikel).
•

IVN wandeling naar Brunssummerheide
Vertrek Vaals 9.30 uur. Excursie 10 uur v.a parkeerplaats
Toeristenweg Landgraaf . Gratis voor iedereen,
ook kinderen (zie ook Kortvermeld).
•

Nieuwjaartreffen Marlènticka

Vanaf 14.30 uur in A gen Ing Reymerstok. Entree gratis
(zie ook artikel).
•

Film voor goed doel

in Kloosterbieb Wittem Aanvang 20:30 uur.
Zaal open 20.00 uur (zie ook artikel).

Woensdag 22 januari
Het sprookje van de dood
Lezing door Marie-Claire van der Bruggen in
Heuvellandbibliotheek Vaals, St. Jozefplein 51.
Aanvang 19.30 uur (zie ook artikel).
•

Senioren+ wandeling Simpelveld
Om 9.45 uur vanaf Rode Beuk Kloosterstraat
(zie ook Kortvermeld).

WEEKAANBIEDING
Spruiten . . . 500 gr . 0.
35
Prei . . . . . . . 500 gr . 0.
00
Bananen Bonita kilo . 1.
35

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

‘t Heuvelland
jeet plat
De waarheid ligt in het midden. Er zijn inderdaad mensen die totaal geen muzikaal gehoor
hebben en die kan ieder koor beter missen.
Toch heeft meer dan 80% van alle Limburgers
een vrij goed muzikaal gehoor en het zit in
onze genen; zingen kunnen wij in onze provincie als de beste. Het is dan ook heel vaak
een soort valse schaamte die ons ervan weerhoudt het aangeboren talent in een koor te
ontplooien.
workshop
Het Projectkoor Heuvelland begint met een
workshop voor aspirant zangers, onder professionele leiding in het Wielderhoes Wijlre, bij
voldoende deelname. Het Limburgs dialect
gaat de boventoon voeren en Jack Vinders zal
samen met het koor zijn beste beentje gaan
voorzetten.
Kijk op website www.heuvellandkoor.nl of
bel met Jo Bertholet ☎06-20.26.11.70. ‘Jaank
mit ós plat’ (zie ook advert. elders in Troef)

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.
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Voor 3e keer Jeugdprinsenpaar i Bôches
(vervolg voorpagina)
Juul is de zoon van Antoine en Monique
Schokker en broer van Maud. Woont aan de
Zonnebloemstraat 11 in Bocholtz. Heeft de eerste 4 jaar
van zijn leven op de Heerlerbaan gewoond, om vervolgens
naar Bocholtz te komen, waar ook zijn vader is opgegroeid.
Juul zit in groep 7b van de Brede School Bocholtz, bij
Juffrouw Karin en juffrouw Jessica. Zijn hobby’s: zijn voetballen bij D3 van WDZ/ Sportclub’25 combinatie. Hij is daar
al jaren keeper en soms rechtsbuiten. Is fan van Ajax.
Verder is hij gek van treinen en wil dan ook graag later
treinmachinist worden. Hij vind het geweldig om af en toe
in het café van Ramon en Monica mee te helpen. Hij viert
al van kleins af aan carnaval , loopt al jaren de optocht mee
en helpt met het bouwen van de optochtwagen van d’r
Aowe Kino. Voor hem komt een droom uit.
Angie is de dochter van Olaf en Diana Hodiamont en zusje
van Senna en ze wonen aan de Heiweg 166 in Bocholtz.
Angie zit in groep 8b van de Brede School Bocholtz, bij juffrouw Fleur en Meester Rene. Haar hobby’s zijn paardrijden, Hip hop hij one 2 dance Olympia , Schaatsen en leuke
dingen doen met haar vriendinnen. En Natuurlijk carnaval
vieren. Wil later dierenarts worden.

➨

John Coenen
Min. Ruysstraat 8 • Bocholtz
lijsttrekker CDA Vaals
045-5441438

••week 03••

DINSDAG WOENSDAG VOORDEEL

DONDERDAG/VRIJDAG/
ZATERDAG AANBIEDING

Kipkrokant
4 voor . . . . . . . . . .
Vleesribjes
500 gram . . . . . . .

Kipfilet

4.25
Geschnetzeltes
500 gram . . . . . . . . . . . . . 4.95
Filetlapjes
500 gram . . . . . . . . . . . . . . 6.50
Varkensfilet
500 gram . . . . . . . . . . . . . . 6.50
Varkenshaasje
500 gram . . . . . . . . . . . . . . 8.30
500 gram

.............
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5.00
2.65

VLEESWAREN

Leverkaas
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebraden gehakt
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .
Geb. kipfilet
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .

0.99
1.05
1.69

Kant & Klaar uit eigen keuken

4.95
. . . . . . . . 5.75
. . . . . . . 5.75

Lasagna
500 gram

........

Tete de veau
500 gram

Zuurvlees
500 gram

Op 10 december j.l. is tijdens de
Algemene Ledenvergadering van
CDA VAALS John Coenen als lijsttrekker gekozen om namens deze
partij de lijst aan te voeren bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen. John is de huidige fractievoorzitter in de raad en is inmiddels door CDA Limburg en
het Landelijke CDA in de spotlights gezet! Voorts staan er nu al
op de lijst o.a. Hans Deckers,
Ingrid Kremer, Valan Llapjani, en CDA lijsttrekker voor Vaals,
Pascal Wiekken. Daarnaast zijn er John Coenen.
nieuwkomers zoals Harrie Drummen, Leon Schweitzer en Thijs Jussen. Wellicht is de keuze
van Thijs Jussen een verrassing voor menigeen, echter zoals
Thijs recentelijk aangaf is volgens hem het CDA op dit
moment de partij "met de meeste kwaliteit" in de Vaalser
raad. Voor hem de basis om samen met lijsttrekker John
Coenen en de andere kandidaten samen verder te werken
aan een levendige en sociale gemeente Vaals.

➨

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.
Pagina 3

Jubilarissen en functiewisseling bij schutterij Eys
Het patroonsfeest van Sint-Sebastianus wordt gehouden
op zaterdag 18 en zondag 19 januari. Op de zaterdagavond is er een feestavond voor alle leden en hun partner
om 19.45 uur in café-zaal Sport m.m.v. het damessteuncomité. Dit jaar telt de schutterij twee jubilarissen.
Schietmeester Wiel Olischlager is 50 jaar lid en vaandeldrager Luc Wolters 25 jaar. Ze worden intern gehuldigt.
's Zondags gaat de viering door met is er een Heilige Mis
om 9.45 uur, die door de complete schutterij in uniform
wordt bijgewoond.
functiewisseling
Na afloop van de eucharistieviering vindt een aantal functiewisselingen plaats. Zo
draagt Jack Duckers het commandantschap om gezondheidsredenen over aan Joep
Bindels, terwijl Peter Jeukens
Piet van Loo als tambourmaître opvolgt. Bovendien
krijgt de schutterij na een
aantal jaren weer een
beschermheer; ir. Michel
Creusen, die als zodanig officieel wordt geïnstalleerd.
Aansluitend het jaarlijk bezoek aan het kerkhof met de

Last Post. Na een afsluitend
defilé in schutterslokaal
Sport een matinee.
De jubilarissen:
Wiel Olischlager (50 jaar)
was nooit geüniformeerd.
Heeft zich wel, in navolging
van zijn vader, intensief met
het schieten bezig gehouden
en was bij het eerste zestal.
Dat was in de roemruchte
jaren dat de schietwedstrijd
van menig schuttersfeest,
van bond of federatie, door
Eys gewonnen werd. In 1972
en 1982 maakte Wiel deel
uit van het zestal dat het

Oud-Limburgs Schuttersfeest
wist te winnen. Na het overlijden van Karel Franken, in
1993, nam Wiel de functie
van schietmeester op zich.
Immers ook de munitie
wordt door de schutters zelf
vervaardigd. Dat wierp zijn
vruchten af, waaronder in
2008 3e op het OLS en de
bondsbeker schieten in
2012. Is verder trotse grootvader van huidig schutterskoning Vincent Mullenders.

Gouden schietmeester Wiel
Olischlager.

Brood- en Banketbakkerij

Ivo Dreessen v.o.f.
Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen week 03-2014

Chiabattawit. . . . . . . voor . . . . . . 1.79
Bio bauern brood . . . voor . . . . . 2.35
Italiaanse bollen . . . . 4 stuks. . . 2.00
Abrikozenvlaai . . . . . voor. . . . . . . 7.65
Rijst slagroomvlaai met
chocolade snippers . . . voor . . . . 12.50
Bananensoezen. . . . . . . . 4 stuks . . . 5.20
Pagina 4

Zilveren jubilaris
Luc Wolters begon 26 jaar
geleden met een soort ‘stagejaar’. Hij had interesse in
de schutterij, trof die in Simpelveld niet aan en trok met
Jan Ortmans mee naar de
schutterij van Eys. Hier is hij
gebleven en ingeburgerd geraakt als schutterslid en lid
van het kerkelijk zangkoor.
Hij startte als geweerdrager
en is sinds 2002 een fiere
vaandeldrager. Hierbij wist
hij menige prijs te behalen
op de schuttersfeesten.
Kwam in 1992 bij het bestuur als vicevoorzitter. Sinds
de herstart van de exercitieploeg maakt hij er deel van
uit en is al jaren deel uit van
het A-zestal. Hij verzorgt de
persberichten, is schrijver
van het boek ‘St. Sebastianus

Eys, 475 jaar schuttershistorie’ en eindredacteur van het
Limburgs Schutterstijdschrift.
Hij heeft voor menige schutterij de geschiedenis uitgezocht. Voorts is hij conservator van het Limburgs Schutterij Museum.

➨

Vaandeldrager en vicevoorzitter Luc Wolters.

kort vermeld
VIJLEN/VAALS: IVN wandeling
Zondag 19 januari een excursie over de prachtige en interessante Brunssummerheide. Deelname is gratis en iedereen is
van harte welkom, kinderen in het bijzonder. Vanuit Vaals
wordt er om 9.30 uur met de auto’s vertrokken. De excursie
start om 10 uur op de parkeerplaats aan de Toeristenweg in
Landgraaf. We doorkruisen een gebied dat bestaat uit heide,
zandvlaktes, de Rode Beek, bos, poelen, waterstroompjes en
de Feldbissbreuk. De meeste slingerende wandelpaadjes zijn
onverhard met veel hoogteverschillen en op sommige plekken
kan het nogal nat zijn. Al wandelend passeren we verrassend
onverwacht opdoemende schitterende uitzichten. De gehele
route is 10 kilometer lang. Stevig schoeisel is vereist. De route
is niet geschikt voor kinderwagens. Rond het middaguur wordt
er een pauze gehouden in het Bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten. Info Hub en Marianne Bonten,
☎045-5440198 of mariannebonten@gmail.com

➨

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Z0. 19 januari 09.45 uur:
Jaardienst ouders Debie-Pelzer en kinderen en
Frans en Willem Pelzer; Gest. jrd. ouders
Mulders-Boreas en kinderen; Voor levende en
overleden leden van Schutterij St. Sebastianus
Ma. 20 januari: 19.00 uur
Jaardienst Peter Senden en ouders SendenLinckens en ouders Senden-Paumen; Martha
Senden-Drummen (nms. Missiecomié)
Za. 25 januari: 19.00 uur
Gest. jrd. Sjir Mullenders; Gest. h. mis Willy
Schmetz-Heinen en ouders Heinen-Stoffels
Zo. 26 januari: 09.45 uur
Gest. jrd. ouders van Wersch-Lohnes; Gest. jrd.
ouders Vanwersch-Souren en familie; Wiel
Odekerken
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Nieuwjaartreffen Marlènticka

Vacatureladder Vaals
Een greep uit
het aanbod:
Ark Natuur
Nu de natuurgebieden bij Wolfhaag veranderen
is het belangrijk om te weten hoe het gebied
zich ontwikkelt en hoe de natuur hierop reageert. Om dit te onderzoeken zoeken we vrijwilligers die helpen met het inventariseren van
flora en fauna en die de beheerder willen ondersteunen met kleine klusjes bv. het opruimen van

Houdt u van Böhmische en Mährische blaasmuziek dan kunt u zondag 19 januari volop
genieten hiervan. Marlènticka organiseert
namelijk voor de 15e keer het traditionele
Nieuwjaarstreffen.Vanaf 14.30 uur staan niet
alleen Marlenticka maar ook de bekende
Böhmerwaldkapel uit Schinnen voor u klaar.
Marlènticka bijt de spits af met show,
solistisch, zang en specifieke Mährische
muziek. Daarna is het de beurt aan de
Böhmerwaldkapel. Van 1969 tot 1981 kende
Schinnen de Böhmerwald Blaaskapel. In
1980 ontstonden de Schintaler; echter in
juni 2013 keerde de Böhmerwaldkapel
terug. Het repertoire van dit top orkest is
geënt op Ernst Mosch en de Böhmische
muziek. U bent allen van harte welkom in
Gemeenschapshuis A Gen Ing, Provinciale
weg 1 te Reijmerstok en de toegang is gratis.
Voor Info kunt u terecht bij:
Henk Kleijnen ☎ 043-4572293.

➨

prikkeldraad en het onderhouden van poortjes,
bebording en rasters.
Wandelmaatje
Voor een oudere man in een rolstoel.
Voorlezen
Een vrijwilliger die regelmatig de krant wil gaan
voorlezen voor een slechtziende oudere vrouw.

Meer weten?
Kom voorbij of bel even:

Vrijwilligerscentrale Vaals Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u.
vrijwilligerswerk@vaals.nl
☎ 043-3040011 of 06-46.11.20.17

Vrijdag 24 januari in de St. Agathakerk
Eys. Aanvang 20.00 uur.
Optreden van het Maastrichts Universiteitskoor o.l.v. Wim Vluggen en Kwimba Zabula
o.l.v. Bobby Goueva met als Soliste Eva Kieboom.
Zij brengen u prachtige Amerikaanse Gospel
en Afrikaanse liederen. Entree €20,- De
opbrengst van deze avond gaat helemaal
naar het Sonda Kinderopvangcentrum in
Malawi.
Voorverkoop
Restaurant Bie de Tantes en de Eyserhof in
Eys, alsmede bij John Vonken ☎0434502046. Georganiseerd wordt het geheel
door de stichting Limburgers voor Afrika.

➨

kort vermeld
SIMPELVELD: Senioren+ wandeling
Volgende week woensdag is er weer een.
Deelnemen kan iedereen die graag wil wandelen, maar dan met aangepast tempo en
tijdsduur (± 3 kwartier). Er is goede begeleiding en een EHBO-er gaat mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode Beuk, alwaar middels een
gezellig samenzijn ook afgesloten wordt. Bij
slecht weer wordt voor een alternatief
gezorgd. Voor de organisatie tekenen Henk
Ghijsen en Harry Steinbusch.

➨
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WDZ INFO
Jan Weijers Memorial zaalvoetbal
toernooi
Op oudejaarsdag vond het traditionele
zaalvoetbaltoernooi van WDZ plaats in
de sporthal aan de Wijngracht. Acht
teams waren verdeeld over twee poules. Alle wedstrijden kenden o.l.v de scheidsrechters René Flekken
en Hub Beckers een sportief verloop. In de eerste
poule waren Boca Boches en Jong WDZ de sterkste
teams en in de tweede poule triomfeerden ’t Veerde
en Aowe Kino. In de kruisfinales trokken de laatstgenoemde teams de zege naar zich toe. In de finale
zegevierde ’t Veerde tenslotte met 3-1. Lotte Schijns
mocht tenslotte de Jan Weijers wisselbokaal aan het
winnend team overhandigen. De organisatoren
Harrie kisters en Wim Mennens kunnen op een zeer
geslaagd evenement terugkijken.
Kwajongconcours
Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar zat het
WDZ clubgebouw tjokvol kaarters. Liefst 27 koppels
hadden ingeschreven voor het jaarlijks Wiel Beckers
kwajongconcours. In zes ronden moest het winnend
koppel bekend worden. Na heel wat rekenwerk, met
in de tussentijd de nodige rondjes hanentoepen, kon
tegen half zeven de winnaar bekend worden
gemaakt. Twee koppels bestreden elkaar voor de

KSV Helios
De laatste grote wedstrijd in het
kalenderjaar in Nederland is traditioneel "De laatste Kans". Deze wedstrijd vindt elk jaar plaats in
Veldhoven met ongeveer 60 deelnemers. Traditiegetrouw deden ook
Helios atleten hieraan mee.
talent
De 14-jarige Bente Brauwers zette
weer een zeer excellente wedstrijd
neer. Zij verbeterde liefst drie Na-tio-
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Voorzitter Huub Schepers, Lotte Schijns en de aanvoerder van het winnende team Jos Gillissen.
poedelprijs, Jos en Jelle Kitzen en Koen Brands en
Roy Kisters. De vierde prijs ging naar het koppel Jo
Lux en Bert Schijns. Op de derde plaats eindigden
Hub van Houtem en Jos Ploumen met vlak daarvoor
Kees de Heus en Nico Schrijnemakers. De eerste prijs
ging naar het oersterke koppel Jan Schmetz en Piet
Beckers.
Winterprogramma
WDZ is alweer uit het reces rond de feestdagen.
Dinsdag 7 januari zijn de trainingen weer begonnen
en als het weer het toelaat kunnen tot aan de aanvang van de competitie de nodige oefenwedstrijden
gespeeld worden.

nale jeugdrecords. Bij het trekken
zette ze het getild gewicht op 58 kg.
Bij het stoten op 68 kg. Dit leverde
een nieuw totaal record op van 126
kg. Hiermee werd ze 1ste in de groep
Dames tot 16 jaar. Maar ze werd ook,
op basis van de punten, 3de van alle
11 deelnemende dames, jeugd en
senioren. Haar prestaties leverde een
4de plaats op op de nationale ranglijst van 2013. Al met al is ze een bijzonder talent die hopelijk in volgend
jaar ook haar prestaties keer op keer
gaat verbeteren.
Bij de jongens werd de 15-jarige

Zaterdag 18 januari: Inhaalwedstrijd
C1 WDZ - Scharn C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00u
Zondag 19 januari:
1e WDZ - Bunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00u
Dinsdag 21 januari:
1e Gulpen - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00u
Zondag 26 januari:
1e RKVVM - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00u
2e RKVVM - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u
Dinsdag 28 januari:
2e WDZ - RKSVB 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.45u
Zondag 2 februari:
1e Passart - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30u
Dinsdag 4 februari:
2e Gulpen - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00u
Zondag 9 februari: Start 2e competitiehelft
1e RKHBS - WDZ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u
2e Fc Hoensbroek 2 - WDZ 2

ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers

Twan Palmen zeer verdienstelijk 3de
in de klasse tot 16 jaar. Twan tilde bij
het trekken 58 kg en stootte 70 kg.
De 14-jarige Max Vanhouttem volgde
op de vierde plaats door 56 kg te
trekken en 71 kg te stoten. Deze
twee atleten zijn afgelopen jaar vaak
aan de halter geweest tijdens wedstrijden. Elke keer hebben ze laten
zien dat ze hun prestaties konden
verbeteren door tijdens elke wedstrijd een of meer persoonlijke
records te tillen.
De zeer talentvolle Bente Brauwers.
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Groen licht voor éénrichtingsverkeer Marktstraat!
Tot grote vreugde van het CDA SimpelveldBocholtz is er groen licht voor openstelling
van de Markstraat. Na een gezamenlijke
motie van de CDA-fractie en Simpelveld
Lokaal in april jl. om zo snel mogelijk over
te gaan tot éénrichtingsverkeer in de
Marktstraat heeft het college van B&W
toch een positief besluit genomen.
inzicht
Voortschrijdende inzichten en hernieuwde
verkeerstellingen hebben tot dit besluit geleid.
De raad moet formeel nog een verkeersbesluit
nemen, maar dat kan volgens de CDA-fractie
op een meerderheid rekenen. De Marktstraat
wordt dan opnieuw aangelegd met een verhoogde stoep, zodat de voetgangers beschermd blijven. “Een mooi bericht voor de
ondernemers en het winkelend publiek.”, zo
CDA-fractievoorzitter Jo Ernes.

➨

naschrift:
Proficiat: Heb zelf al voor het afsluiten van de
Marktstraat o.a. de burgemeester aangesproken, dat het mis zou gaan door de enkele toe
en afrit naar het Kloosterplein. Kreeg toen als
antwoord dat de projectontwikkelaar (Rialto)

De Marktstraat bij een vorige provisorische openstelling.

dit zo wilde en dat men het nog eens zou
bekijken. Het kalf moet schijnbaar ook in de
gemeente Simpelveld eerst verdronken zijn
voor men de put dempt. En dan nog een tip:
Breng wat groen in dat stuk en plaats aan
beide kanten een groen hegje (kan in bakken) met openingen ertussen, is ook nog
goedkoper en veiliger voor kleine kinderen.
Leo Franzen

Financiële Adviesgroep Bocholtz / Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20, Bocholtz, tel 045-5440872 E. info@fab-bocholtz.com
Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.30 uur vrij 17-18 uur en op afspraak tel. 06-51556496

LEES MET
VERBAZING!!
Hebt u er al eens aan
gedacht uw hypotheek
om te zetten naar
Regiobank??

Rente nu:
5 jr vast met NHG 3,05 %
10 jr vast met NHG 3,85 %

Sparen nu
weer hot!
Gewoon sparen
vrij opneembaar
niet vast dus

1,7 %
Eigen huis sparen 2,1 %
Groeirente tot 3,6 %

Overstappen van je oude bank naar Regiobank. Regelen wij!!
Breng gewoon je laatste maandafschrift en legitimatie mee.

OVERSTAPSERVICE

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD
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Ingezonden -1-

Wordt Bieb Bocholtz
verplaatst?
Graag sluit ik me bij het standpunt van Provinciale Staten van Limburg
aan, waarin zij stellen dat bibliotheken moeten moderniseren en toegankelijk moeten blijven voor alle burgers en vooral in de kleine kernen.
Ik heb uit publicaties begrepen dat de Provincie daarom voornemens is
om drie proefprojecten om het bibliotheekwerk in Limburg te moderniseren op te starten. Doel ervan is meer in te spelen op de behoeften en wensen van burgers. Zo wil de provincie onder meer dat er bibliotheken in
scholen of op stations komen, zodat boeken makkelijker beschikbaar
worden.
beide kernen
De gemeente Simpelveld heeft gelukkig nog in beide hoofdkernen de
mogelijkheid om boeken uit te lenen, in de kern Simpelveld heeft ze een
uitleenpunt op de Basisschool de Meridiaan en Bocholtz heeft op de
Wilhelminastraat de hoofdvestiging van Simpelveld.
verplaatsen
Helaas heb ik begrepen dat politieke partijen in de gemeenteraad, de
plaatselijke groeperingen incl. het CDA voornemens zijn in het kader van
bezuinigen deze hoofdvestiging te laten verkassen naar de basisschool Op
jen Bies. De twee meerderheidsfracties in de raad, Burgerbelangen en
Leefbaar Simpelveld hebben echter nu al besloten om nog voordat hun
eigen ingestelde onderzoeksrapport op tafel ligt, nu al de stekker uit de
vestiging van de bibliotheek Bocholtz te trekken.
ontnomen
Hierdoor wordt voor de andere fracties de mogelijkheid ontnomen om nog
op het rapport, wat nog dient aan ter komen, op de dan nog te presenteren onderzoeksresultaten, te kunnen reageren. Bocholtz raakt door dit
besluit, straks na de verkiezingen weer een voorziening kwijt.
Ik snap dat men bij grote bezuinigingvoorstellen keuzes moet maken,
alleen ben ik bang dat de genoemde fracties in de gemeente Simpelveld
een verkeerde denkfout er op na houden en hierdoor verkeerde keuzes
maken., zoals deze zelfde fracties dit voor jaren geleden ook deden om het
zwembad in Bocholtz te sluiten en te slopen, ook toen, zoals nu weer, was
de kleine eenmansfractie in de gemeenteraad van Simpelveld (PvdA) de
enige fractie, hierbij gesteund door een grote aanhang burgers, die net als
de PvdA, dit een onverstandig besluit vonden
achteraf
Nu achteraf, is iedereen met de PvdA in Simpelveld eens, dat dit een
onverstandig en onnodig besluit was en dit zwembad Bocholtz nog jaren
voor de burger dienst had kunnen doen. Met de provincie ben ik het eens
dat je bibliotheken moet moderniseren en dat je kinderen weer de weg
naar de bibliotheek moet wijzen en hen moet leren het boek te lezen,
omdat dit goed is voor hun ontwikkeling, voor hun eigen fantasie.
Echter als de Provincie het heeft om bibliotheek in stations en in de school
onder te brengen, hebben ze het over kleine kernen met minder dan 4000
inwoners waar de bibliotheek al lang uit de dorpskern verdwenen is.
volwassen
Bocholtz daar en tegen, heeft nog een volwassen bibliotheek en als
gemeente moet je zo’n bibliotheek koesteren en de kinderen leren om uit
het schoolgebouw te komen en hen samen met de ouders na de bibliotheek brengen en zoals het Provinciebestuur stelt hen nieuwe dingen aanreiken en hen weer leren het boek te lezen in het belang van hun educatieve ontwikkeling. En aan Burgerbelangen Simpelveld en Leefbaar
Simpelveld wil ik meegeven breek de kern Bocholtz niet systematisch af,
door hier voorzieningen weg te halen en aan hen vragen ik: “wat doen jullie met de jaarlijkse subsidie die de gemeente van de Provincie vangt om
de Bibliotheek overeind te houden. En stel je eens de vraag als de overheid hun plannen doorzet om klassen weer te verkleineren wat moet dan
met de pas gevestigde bibliotheek in de school weer gaan gebeuren?
Mia Wetering Simpelveld
INGEZONDEN (Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud en strekking en kan
stukken die te lang zijn, na overleg, inkorten. Alle stukken dienen voorzien te zijn
van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te worden gepubliceerd, als ze maar
bekend zijn bij de redactie.)
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Groene Kruis
wordt Envida

Rijschool
Reinders

SLAGINGSPERCENTAGE
SLAGINGSPERCENTAGE 85%
85%

Pakketten
vanaf €1250,www.mreinders.nl
tel: 06 46731861

Dat is de nieuwe naam van Groene
Kruis Domicura en Vivre. Vanaf 1
januari zijn Vivre en GroenekruisDomicura één organisatie. Het is een
fantasienaam, geen bestaand woord.
Envida is een samenvoeging van de
Spaanse woorden ‘en’ (middenin) en
‘vida’ (leven).
bewust
Er is bewust voor gekozen onder een
compleet andere naam verder te gaan.
Eén krachtige nieuwe naam straalt
direct meer eenheid uit dan namen die
voortborduren op het verleden. Envida
krijgt één gezicht naar buiten toe; voor
cliënten en potentiële cliënten, maar
ook voor huisartsen, ziekenhuizen en
andere organisaties.

vertrouwd
De vertrouwde gezichten blijven en
merken verder weinig verandering in de
praktijk van hun dagelijkse zorg. De vertrouwde gezichten en contactpersonen
blijven.
wijkgericht
Envida staat midden in het leven, met
zorgteams en tehuizen midden in de
wijk. De wijkgerichte aanpak zal alleen
maar sterker worden. Ze regelen bijvoorbeeld dat een cliënt verzorging aan
huis ontvangt en tegelijkertijd 2x per
week kan deelnemen aan de dagbesteding in een verzorgingshuis. De wijkmedewerkers hebben daarnaast ook een
scherp oog voor de veiligheid en het
welzijn van cliënten.

Wint Bocholtz
voor de
4e keer PLK?

➨

VA
STELOAVENDS

NUJ
TS 2014

Er zijn liefst vier Bocholtzer groepen in
de finale van het PLK en wel, De Tente
Jekke; De Geitenfokkers; De Herringbiessere en IECH & die Anger Tswei. De
Tente Jekke met het liedje “Joa went d’r
Himmel vasteloavend viert”, De Geitenfokkers met“Mit karnaval..!!”; De Herringbiessere met “Leefde, Sjpass en
Moeziek” en IECH & die Anger Tswei
met “Lekke en Plekke”. Aan de finale
doen negentien groepen uit alle
Parkstadgemeentes mee.
vorige winnaars
In 2009 de Geitenfokkers namens
Bocholtz met “Zits v’r vuure in ‘t joar”. In
2011 en 2012 deden IECH & die Anger
Tswei dat met “d’r Foto-polonaise” en “’t
Sjneijt Konfettie”.
mee???
Wie mee wil gaan kan via de site (Webshop) van IECH & die Anger Tswei een
buskaartje kopen t/m morgen woensdag 15 januari via www.iechendieangertswei.nl Dit alles i.s.m. taxi van Meurs
en de kosten zijn €6 heen en terug. De
entree is €10 en de entreekaartjes zijn
te verkrijgen bij sigarenzaak etc. Jos
Laval aan de Dr. Nolensstraat.
wanneer?
De finale vindt plaats op vrijdag 17
februari. De bussen vertrekken om
19.00 vanaf het evenementenpleintje
aan de Wilhelminastraat.

➨
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Markant dorpsfiguur overleden

Dankbetuiging

Bedankt voor uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare
man - vader - opa en overgrootvader

Chris Brauers
Een speciaal woord van dank aan het
Kerkelijk Zangkoor, Pastoor Pierik, Dr.
Schepers en Meanderzorg.
Mia Brauers-Pelzer
kinderen
kleinkinderen
achter kleinkinderen
Dankbetuiging

Bedankt voor uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van mijn echtgenote en moeder

Marjo Lux-Zinzen
J. Lux
Bart - Cherryda
De plechtige zeswekendienst wordt
gehouden op zaterdag 18 januari om
19.00 uur in de Sint Jacobus de
Meerdere parochiekerk te Bocholtz.

Wie heeft hem niet ooit door Lemiers
en omgeving zien suizen in zijn uniek
vervoermiddel dat door liefdevolle
handen van Lemierser mensen speciaal voor hem, Casper (Cäp) Kruyels,
werd geconstrueerd. Casper was
lichamelijk gehandicapt. Hij was
moeilijk te verstaan maar op zijn
onnavolgbare manier wist hij je snel
aan het verstand te brengen wat hij
bedoelde.
Een ware sportfanaat en zeer goed op
de hoogte van alle soorten sport die
vooral in Nederland worden bedreven.
Ofschoon hij onmogelijk reguliere sport
kon bedrijven mag men toch wel stellen
dat hij in zijn eigen “trapmobiel” topsport bedreef. Ondanks alles wist hij
toch aan zijn leven inhoud te geven.
afstruinen
Hij struinde de hele omgeving af met
een door hemzelf opgestelde toto. De
winsten droeg hij af aan diverse verenigingen uit Lemiers. Ook was hij waarschijnlijk de grootste fan van het

Omdat men het afval op de gemeentelijke begraafplaats in Simpelveld beter
willen scheiden, zijn er naast de vertrouwde ijzeren rolcontainers, grijze
containers bijgeplaatst. Op beide containers is duidelijk aangegeven welk soort
afval er in gedeponeerd moet worden.
weinig terecht
In de praktijk valt te constateren dat van

➨

het scheiden weinig terecht komt. Dit
betekent dat er extra tijd en kosten
nodig zijn om het afval te verwijderen
en af te voeren. Gevraagd wordt aan de
bezoekers als zij gebruik maken van de
afvalcontainers, er op te letten dat het
afval in de juiste afvalcontainer terecht
komt.

➨

Dankbetuiging

Bedankt voor uw medeleven bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve moeder en oma

Paula Hünen-Voncken
Jetty en Jo
Jos en Virginie, kleinkinderen
Bocholtz, januari 2014

10% korting op

vloeren en
bij het opschuren van vloeren
Nr. 03 • 14 januari 2014

Mannenkoor CCK’74, wat hem in 1977
op 18 november tijdens het Caeciliafeest in een feestelijke bijeenkomst de
titel van Erelid opleverde. Cäp woonde
nog bij zijn moeder die hem steeds verzorgde en... die is nu 103 jaar oud. Een
ongelofelijke prestatie.

Afvalscheiding
begraafplaats Simpelveld

10-jarig jubileum
nu

Cäp Kruyels in zijn Cäpmobiel.

TROEF HEEFT DE GROOTSTE
OPLAGE VAN ALLE WEEKBLADEN
IN DE HELE OMGEVING
Pagina 9

Film voor goed doel in
Kloosterbieb Wittem
Georganiseerd door Rotary Club Gulpen-Vaals presenteerd
Heuvelland Cinema de biografische dramafilm “Coco avant
Chanel”. Een film die u gezien moet hebben!
Op zondagavond 19 januari met aanvang om 20:30 uur. Zaal open
20.00 uur. De film gaat over het indrukwekkende levensverhaal van
de beroemdste mode ontwerpster ter wereld. Meesterlijk geacteerd
– mooi gefilmd – boeiende personages en een pakkend verhaal.
inhoud
Het verhaal begint op het moment dat de tienjarige Gabrielle (Coco)
Chanel (Lisa Cohen) in 1893 door haar vader in een door nonnen
geleid weeshuis in het Zuid Franse Aubazine wordt gedropt. Ze
wacht telkens weer op een bezoekje van haar vader. In dit armenhuis leert ze…naaien. Ze was zangeres, maîtresse, kleermaker, rebel
en groeide uit tot het grootste modeboegbeeld voor de moderne
vrouw! Coco Chanel ontwerpt niet alleen een stijl die alle andere
trends doet verbleken, maar honderd jaar later nog steeds modieus
is. Zo ontdekt u de oorsprong van het belangrijkste mode – imperium ter wereld!
entree
Die is €10 en kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie Klooster
Wittem, reserveren per email: reservering@heuvellandcinema.nl
Zorg dat u er op tijd bij bent, want wat de tickets betreft: op = op!
Op de website www.heuvellandcinema.nl kunt u op de hoogte blijven van het wel en wee van deze unieke filmclub uit het
Heuvelland.
goed doel
De opbrengst van de filmavonden van Heuvelland Cinema is
bestemd voor een goed doel: ontwikkeling van een school in Ile de
Mar (Senegal). Zie: www.zegaaneenschoolbouwen.nl

➨

GEBOORTE-TROUW-JUBILEUMPOSTERS - BELETTERINGEN
en ander drukwerk bij TROEF

☎ 045-5443567

Dr. Nolensstraat 8 Bocholtz.
mail info@weekbladtroef.nl
Vraag naar onze advertentietarieven,
los, meermaals en jaarovereenkomsten.

Boven de winnaars in Amby met v.l.n.r. Brandon Vluggen,Senna en Jarno Twikler. Links beneden: Jill Vanhommerig en Duncan Müllejans en het gezamenlijk team.

JV Banzai Toppers van
Simpelveld –Bocholtz
De judoka’s Senna en Jarno Twikler
nemen, namens Budosport Heerlen,
deel aan de Limburgse JUDO teamkampioenschappen in Belfeld. Zaterdag 4 januari is het gezamenlijke team
gepromoveerd naar de 2e klasse.
De dag erna waren de judoka’s o.l.v.
Peter Vluggen gelijk present op het
Nieuwjaarstoernooi in Amby, met ruim
300 deelnemers. De resultaten waren als
volgt in de ochtendgroep:
1e plaatsen voor beide broers Senna en

Jarno Twikler en een 4e voor Jill Vanhommerig. Bij de middaggroep -15 jaar was
er een 1e plaats voor Brandon Vluggen,
die voor het eerst in deze leeftijdsgroep
zit waar verwurgingen en offerworpen
zijn toegestaan en een 2e plek voor
Duncan Müllejans, die voor het eerst aan
zo’n toernooi meedeed.
Wil je graag eens met deze kanjers
mee trainen kom gerust naar de
Klimpaal in Simpelveld op Maandag en
Woensdag. Vanaf 17.30-20.15 zijn de
groepen verdeeld.

➨

Juridische column -33-

Fout werkgever, geen verwijtbaar
ontslag werkneemster
Een half jaar geleden werd ik benaderd door mevrouw
Spier (27 jaar) met het volgende. Mevrouw is afgestudeerd als onderwijsassistente. Zij heeft gesolliciteerd
bij een gastouderbureau naar de functie van onderwijsassistente waar zij 2,5 jaar werkzaam was.
gecombineerd
Achteraf bleek dat het een gecombineerde functie was
van onderwijsassistente/sociaal pedagogisch medewerkster. Tijdens de duur van haar dienstverband ging
er van alles mis, waar ze officiële waarschuwingen voor
heeft gehad, hetgeen voor werkgever aanleiding was
om deze mevrouw een verbetertraject te laten doorlopen van 6 maanden bij een extern kantoor. Echter na
de vierde maand hield de werkgever het voor gezien en
start een ontslagprocedure op bij de rechtbank, omdat
er volgens hem geen verbetering optrad.
verweerschrift
Hierin gaf ik aan dat het verbetertraject niet uitputtend
door de werkgever was benut. Daarnaast is mevrouw
Spier aangenomen als onderwijsassistente en niet als
sociaal pedagogisch medewerkster en heb aan de
hand van de opleidingsprofielen de kantonrechter
laten zien waar de verschillen zitten. Uit de notulen
van de jaarvergadering bleek dat mevrouw Spier
wordt aangemerkt als senior sociaal pedagogisch
medewerkster. Ik heb de kantonrechter uitgelegd dat
mevrouw schoolverlater is en geen werkervaring heeft
om een functie van senior pedagogisch medewerkster

naar behoren te vervullen en dat werkgever vraagt om
problemen. Die gaf aan, dat ze met haar opleiding, volgens de cao, wel in staat was om die te vervullen.
overtuigen
In heb de kantonrechter ervan weten de overtuigen dat
tussen theorie en praktijk een wereld van verschil zit en
dat hetgeen er fout is gegaan niets van doen heeft met
disfunctioneren maar dat de werkgever tijdens de sollicitatieprocedure de verkeerde beslissing heeft genomen, hetgeen mevrouw Spier niet kan worden verweten.
ontbonden
Bij beschikking heeft de kantonrechter besloten dat de
arbeidsovereenkomst wel wordt ontbonden, maar dat
mevrouw Spier geen verwijt treft aan onderhavige situatie, dat er in beperkte mate sprake is van disfunctioneren en veroordeelt de werkgever om haar een ontslagvergoeding te betalen van 2,5 bruto maandsalarissen.
J.P.J. Franssen jurist/
rechtskundig adviseur
Voor meer informatie over
dit onderwerp of een ander
juridisch onderwerp:
info@jpfjuristen.nl
Website: www.jpfjuristen.nl

Alzheimer café

Dinsdag 14 januari bent u weer van harte welkom in het Alzheimer café Parkstad. Dhr. G. Van
Riet, klinisch geriater in het Atrium MC houdt een
voordracht over hoe je de diagnose dementiesyndroom stelt.
diagnose
Wat is nodig om een juiste diagnose te stellen,
welke gegevens heb je daar voor nodig, uit welke
bouwstenen bestaat het onderzoek, moeten alle
onderzoeken ook bij iedereen worden uitgevoerd? En als dan de diagnose vastgesteld is,
welk traject van advies en begeleiding moet
gestart worden, rekening houdend met ernst van
de geestelijke achteruitgang, gedragsproblemen
en natuurlijk de wensen van patiënt en familie?
wilsbekwaamheid
Hierbij zal ook de wilsbekwaamheid aan de orde
komen, met alle consequenties voor patiënt en
familie vandien. De avond vindt weer plaats in de
grote recreatiezaal van Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2 te Heerlen. Vantevoren aanmelden is niet nodig en, zoals altijd, zijn entree, koffie en thee gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur
en om 19.30 uur start het programma en duurt
tot omstreeks 21.30 uur.
info@vaals.nl of telefonisch via het algemeen nr:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
☎14043 of ☎043-3068568. Er zal dan zo spoedig
met T. Peeters ☎045-5416248 of S. Rozeman
mogelijk contact met u opgenomen worden.
☎046-4421014.

Nieuwe parkeervergunningen Vaals
De parkeervergunningen zien er vanaf 2014 anders
uit dan u tot nu toe gewend was! Hiernaast ziet u
een voorbeeld van de nieuwe parkeervergunning:
Het logo wordt in hologram weergegeven, het
papier is voorzien van een watermerk en bevat
meerdere kleuren.
De parkeervergunningen voor 2014, die al aangevraagd en verleend zijn, heeft iedereen al ontvangen. Heeft u nog geen vergunning aangevraagd,
dan kunt u alsnog een aanvraag hiervoor indienen.
Via website www.vaals.nl/meestgevraagd of bij
het Klant Contact Centrum kunt u een aanvraagformulier invullen, indienen en/of versturen.
Heeft u (nog) geen parkeervergunning ontvangen,
maar wel aangevraagd, geef dit dan door per mail
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Vaals, Vijlen
& Lemiers
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Eerste jeugdprinsenpaar bij de
VA
STELOAVENDS
Bergböckskes NUJTS 2014

Jeugdprins Levi Packbier (11) en prinses Deffney Brabant (10).
(Foto: Kaldenbach)

De Bergböckskes hadden zondag een geweldige zitting met o.a
bezoek van de Woeësj-juupkes (Simpelveld) en de Kalkböksjere
(Bocholtz) en optredens van Femke Falderaa die weer helemaal
los was, Joes en Jill van de Woeesj-juupkes, die ook nu weer de
zware tocht hebben gemaakt, om speciaal voor de Bergböckskes
te zingen. En dan die geweldige Berenact uit Bocholtz, speciaal
geregeld door Heike en Claus Reinders van Honings Kunststof.
Wat een verrassing. Ook Twsei heng op inge boech, van der C
Factor mogen we niet vergeten en Fabrizio op het eind.

proclamatie
Professor Weesnuus was ingeschakeld om
met zijn teletijdmachine een Jeugdprins of Jeugdprinses te regelen
voor de Bergböckskes omdat de
jeugdcommissie in het hele
Bergbockenrijk geen prins of prinses hadden kunnen vinden. Er
kwamen tussendoor wat aanwijzingen en uiteindelijk sprongen
Prins Levi I en Prinses Deffney I door het doek en werden geïnstalleerd door weth. Joep van der Aa.
Levi zit in groep 8A bij juffrouw Anja en Annita van de Meridiaanen
is de zoon van John en Henrietta Packbier-Ashigidi. Hij heeft 1 zus Lara.
en woont op de Huls nummer 79. Levi voetbalt bij SV Simpelveld en speelt badminton bij BC Keep Fit te Gulpen. Verder is hij misdienaar, fan van Roda JC en PSV
en speelt graag op de X-box. Tot voor kort speelde hij saxofoon bij de fanfare en is
al jaren lid van de elvenraad.
Deffney zit in groep 7B van de Meridiaan bij meester Lou en juffrouw Manon en is
de dochter van Giel en Miranda Brabant-Knubben. Het Gezin Brabant woont
bovenaan de St Remigiusstraat. Deffney heeft 3 zussen. Tamara, Sharon en Shania
en is zelfs al trotse tante van Emma Sofia. Deffney is dansmarieke bij de Bergböck
en zit in groep S-Dance van Dansgroep Sensation te Mechelen. Ook tennist ze bij
TVS Simpelveld en turnt ze bij de WNK.
Grote prins
Afgelopen zaterdag 11 januari werd rond 22.30
uur in een volle zaal van The Hills op de Huls Cliff
Kerkhoffs als nieuwe prins geproclameerd.
Daaraan vooraf installatie van nieuwe leden en
een gevarieerd programwerd met o.a. Los mar joa
Joa, Mike Trevor, de Dansmariekes, de Durpsjonge
en op het eind de eigen Hulserjong, Mesjieu Maurice, die de zaal nog even op de kop zette. Prins
Clif 1 gaat over de Bergböck regeren, samen met
zijn Nar Tom.
Clif komt uit een echte Hulzer familie. Hij is de
zoon van Wiel Kerckhoffs en Annelies Barlage en
woont samen met Daisy. Ze hebben een dochter
Delayna en hun tweede kindje is op komst. Hij
werkt in zijn eigen dakdekkersbedrijf, CKdak. Zijn
Clif 1(28) (Foto: Kaldenbach)
grote hobby is voetbal.

➨

Prinseproclamatie óp Gen Berg
Met een spetterende Herrenzietsung op zondag 5
januari openden De Durchströpere het Carnavalsseizoen 2013-2014.
Zaterdag 18 januari is de
Prinseproclamatie dan
wordt de 62e prins van
Ubachsberg uitgeroepen.

Hondsrug 10, 6422 PV Heerlen tel 045-5414805 / 06-20188220
I: www.tuinmachinesverhuur.nl
Zie de vernieuwde website groentotaallimburg.nl
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bont program
Het spreekt vanzelf dat een bont programma deze proclamatie zal omlijsten.
De volgende artiesten treden op: Paul &
Leo,- Hub Stassen,- Jay’s dance Vision Iech & die Anger Tswei - Neppie - Winnaars Sjlager 2013-2014 en De Wesjdreudjes Aan het eind van deze wervelende show kan iedereen afscheid
nemen van prins Rik 1e, die dan weer
als Rik v.d. Kerkhof door het leven zal
gaan. Vervolgens wordt de nieuwe prins
aan het publiek voorgesteld.

Alles vindt plaats in zaal
Maas-Casselli. De zaal is
open vanaf 19 uur, Aanvang
20.11 uur. De entree is
€12,50 ( voorverkoop slechts
€8,- ).
kaarten
zijn in de voorverkoop tot 17
januari te verkrijgen op de
volgende adressen: Café
Maas-Casselli, Boerderijwinkel gebr.
Spee en Kantine RKSVB. Ze zijn ook te
bestellen via: mail:
Carnavalubachsberg@hotmail.com
of ☎06-16.56.67.83 / 06-38.42.76.53.
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