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Herringbiessere winnen PLK
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Koen Brands
Prins bij de Grensschiebere Lemiers

De groep uit Bocholtz won met
het liedje “Leefde Sjpass en
Moeziek
vrijdagavond
het
Parkstad Leedjeskonkoer in het
Streeperkruis te Schaesberg
(Landgraaf) Van de 19 finalisten,
waaronder liefst 4 Bocholtzer
groepen gingen zij met de eer
strijken. Ze kregen een troffee
mee naar huis, maar ook de
gemeente Simpelveld kan meegenieten met een speciale troffee. Op internet werden zo’n
10500 stemmen uitgebracht.
OPROEP
De Herringbiessere willen ook voor
Bocholtz naar het Limburgs
Vasteloavendsleedjes Konkoer om
daar te trachten een ereplaats te
bereiken. Knip de stembon voor
het LVK uit de krant van afgelopen
zaterdag (Limburger en Limburgs
Dagblad).

De Herringbiessere winnaars van het PLK.
Als u ons belt, halen wij die graag ontvangt u ook nog eens een leuke
op via ☎06-25.29.26.63. Als u mi- attentie!! Dit kan nog tot dondernimaal 3 bonnen inlevert op het dagmiddag a.s.
adres Dr. Nolensstraat 4 te Bocholtz

➨

Jeugdkarnaval Bocholtz 4x11 jaar
Prins Koen en hofnar Juliën Jeurissen.

Traditiegetrouw wordt op de tweede
zaterdag in het nieuwe jaar in
Lemiers de Prinsenproclamatie gehouden. Dit jaar op zaterdag 11
januari. Daarvoor kon het aanwezige publiek genieten van een amusante en gezellige zitting met het
aftreden van Prins Wesley en Hofnar
Michael die een eigen danklied zongen.
proclamatie
Na een kleine pauze kon begonnen
worden met de proclamatie, die in het
teken stond van een cruise. Beppie en
Marie gingen aan boord van het schip
en de aardige matrozen stonden al
klaar en presenteerden hun dans.
Lees verder op pagina 5
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Zaterdag 25 januari organiseert
Jeugdcarnaval Bocholtz een carnavalsrevue ter gelegenheid van
dit jubileum. Er is een geweldig
programma met zowel jeugdige,
alsook bekende artiesten zoals:
Dom en Dööl, de Toeppese, Mimi
& Clèarsche, Niels & Kay, De
Herringbiessere, Promi Bröör,
Iech & die Anger Tswei en nog
vele anderen.
doorlopend
Het program duurt van 15 tot 21
uur en daarna gaat DJ Koll nog
enkele uurtjes verder. Alles in de
Wilhelminazaal aan de Dr. Nolensstraat.
Kaartjes
Alle kinderen t/m de basisschool
betalen geen entree.

Voor de ouders , aanverwanten en
andere belangstellenden is de
entree in de voorverkoop €3,Kaartjes voor dit giga-program zijn
te koop bij:
Plus Tossings en sigarenzaak Jos
Laval, of via Peter Stommen

p.stommen@kpnplanet.nl
Jo Direcks
j.m.j.m.direcks@home.nl
Bianca Mullejans
b.j.mullejans@hetnet.nl
Aan de zaal kosten de kaartjes €4,Lees verder op pagina 9
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Nieuwe Keiridder voor Bocholtz
Voor de derde keer heeft Kalk an de
Books Bocholtz een vrouwelijke keiridder. Na onder andere Tiny Schleijpen-Dumont is het afgelopen zaterdag Gerda Heckmans-Haagmans geworden. Dit gebeurde tijdens het
jaarlijkse Prinsenbal in café-zaal Auw
Leemkoel.
Lees verder op pagina 5
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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
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

Agenda
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).

Vrijdag 24 januari
RTV Vasteloavends Leedjes Konkoer

WEEKAANBIEDING
Spitskool . . . p.stuk . . 1.50
Zuurkool uit ‘t vat 500 gr 1.25

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

Cultureel Centrum de Borenburg Furenthela 16 Voerendaal.
Aanvang: 20 uur. Zaal open vanaf 19 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 25 januari
Jeugdkarnaval Bocholtz 4x 11 jaar
Carnavalsrevue in Wilhelminazaal van 15-21 uur
(zie ook artikel en advertentie).
•

Jeugdprinseproclamatie óp Gen Berg
vanaf 14.11 uur in zaal Maas-Casselli. Entree € 2.
•

Jaarvergadering Veteranen WDZ Bocholtz
Aanvang 17.00 uur in het clubgebouw(zie ook artikel).
•

WDZ Bliksemloterij in heel Bocholtz
(zie ook artikel).
•

Volkszietsong Woeësj-Joepe Zumpelveld
zaal Oad Zumpelveld Irmstr. Aanvang 20.11 uur.
•

4e Nijswiller Filmavond

met Live entertainment in A gen Baag. Aanvang 20.30 uur.
Entree gratis (zie ook artikel).

Zondag 26 januari
Dagwandeling IVN Bocholtz- Simpelveld
Bijeenkomst 9 uur Markt Simpelveld en start 9.10 uur
voorm. kerk Huls (zie ook artikel).
•

Dialectmis in kerk Simpelveld
Aanvang 11 uur.
•

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: Elke vierde dinsdag van de
maand. Volgende week dinsdag 28 januari: Ophalen oud-papier en karton in de
volgende straten: Anselmusstr.-Baakstr.Bocholtzerweg-Bulkemsbroek-Bulkemstr.Cochemstr.-Dorpstr.-Gaasstr.-Giezerstr.Hennebergweg-Irmstr.-Kanthuisstr.-Kersboompjesweg-Kloosterstr.-Kruinweg-Loretostr.-Markt-Marktstr.-Mr.Jongenstr.-Molsberg
Moogstr.-NieuweGaasstr.-Oude Molsbergerweg-Pastoriestr.-Pater Damiaanstr.-Plaarstr.Pleistr.-Puntelstr.-Reenstr.-Rodeput-Rolduckerweg-Schiffelderstr.-Schilterstr.-St. Nicolaasbergweg-St.Nicolaasstr.-Stationstr.-Sweijer-Sweijersgewanden-vandeLeyenstr.-Vingweg-Vliexstr.-Vroenhofstr.-Vroenkuilenweg en
Waalbroek. Voor 18 uur buiten gereed zetten.

Prinsereceptie Woeësj-joepe
Zumpelveld in zaal bij Maxime. Aanvang 14.11 uur.

Dinsdag 28 januari
Zuid Limburgse brouwerijen in de 19e eeuw
Lezing voor heemkundever. De Bongard om 20.00 uur in
zaal Oud Zumpelveld Irmstraat.
Leden gratis, anderen €2 (zie ook artikel).

Troefjes Zijn kleine advertenties op pagina 2, waar u bijv.
een hulp in de huish. vraagt, spullen te koop aanbiedt of
zoekt, woning of appartement wil verhuren, etc. Deze toch
wel behoorlijke vermeldingen kosten slechts €12.50 voor
het hele verspreidingsgebied. Wilt u meer hierover weten
bel ☎ 045-5443567 of mail naar info@weekbladtroef.nl
Pagina 2
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WDZ INFO
nieuwe trainer
Donderdag 9 januari tekende Paul van Putten in het clubgebouw een
eenjarig contract als hoofdtrainer. Hij volgt in deze functie Joop Dacier
op, die met ingang van het nieuwe seizoen, samen met assistent trainer Cor van Kan naar RKHBS verkast.
Vanaf zijn jeugd tot heden heeft Paul van Putten (49 jaar) zijn voetbalcarrière doorlopen bij V.V. Chèvremont, waarvan de afgelopen vijf seizoenen als hoofdtrainer van
deze club. Hij is begonnen als trainer van het 2e elftal om vervolgens door te stro-

Philips LED tv
32 inch
vanaf

Samsung smart tv

299.
-399.
--

40 inch
nu voor

449.
-349.

Samsung tv

Wasautomaat

40 inch

al vanaf

vanaf

Wasautomaat
1400 toeren
5 jaar
garantie
nu voor

399.

Warmtepomp
droger
a+
nu voor

--

549.

--

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)
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Uw specialist voor al uw
inbouw en schotelantenne

V.l.n.r. Commissie-voorzitter voetbaltechnische zaken Wiel Ramakers, voorzitter Huub Schepers, trainer Paul van Putten en penningmeester Jos Hamers.

men naar de hoofdmacht. Vanuit de 4e Klasse belandde Chèvremont
na twee opeenvolgende kampioenschappen in de tweede klasse en via
de nacompetitie promoveerde het team naar de 1e Klasse.
Thans is hij actief als gediplomeerd Technisch Jeugd Coördinator. Echter
zijn passie ligt in het trainerschap en die uitdaging wil Van Putten maar
al te graag aan gaan, dit keer bij WDZ!
Jaarvergadering
A.s. zaterdag 25 januari houden de veteranen hun jaarvergadering.
Aanvang 17.00 uur in het clubgebouw. Na terugblik wordt natuurlijk
vooruitgekeken naar het komende seizoen met wedstrijdprogram en
ook het uitgebreide nevenprogramma. Ook dit jaar is er weer een veteranentoernooi, een weekenduitstapje en een feestavond.
WDZ loterij
Zaterdag 25 januari worden huis aan huis de loten van de jaarlijkse bliksemloterij verkocht. De trekking vindt zaterdag in aansluiting op de jaarvergadering van de veteranen plaats in het clubgebouw. De winnende
lotnummers worden komende week bekend gemaakt.

➨

4e Nijswiller Filmavond
Komende zaterdag 25 januari organiseert de heemkundevereniging
Nijswiller deze in café A gen Baag in de Kerkstraat. De films zijn grotendeels opgenomen door Hubert Gehlen en vertonen beelden van
Nijswiller en zijn inwoners van jaren geleden. De beelden zullen worden afgewisseld met liveoptredens van Ruud Verhoeven, die voor die
gelegenheid de gitaar ter hand neemt en zijn stembanden heeft ‘opgepoetst’. Ruud draagt, op humoristische en serieuze wijze, uit eigen
repertoire voor. Aanvang is 20.30 uur en de entree is gratis.

➨
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’s Nachts lenzen
dragen en overdag
scherp zien

Brood- en Banketbakkerij

Ivo Dreessen v.o.f.
Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen week 04-2014

Overdag geen bril of lenzen meer nodig; dat kan!
Goed kunnen zien, zonder afhankelijk te zijn van uw bril of
lenzen. Voor veel mensen is dat mogelijk. Er zijn lenzen die
alleen maar ’s nachts gedragen hoeven te worden.
Overdag ziet u perfect zonder lenzen te dragen, zeker door
het toegenomen werken met beeldschermen in droge
lucht een groot voordeel! Hoe dat kan?
veranderen
De speciale Dreamlite lenzen veranderen ’s nachts de de
vorm van het hoorrnvlies een heel klein beetje terwijl u
slaapt. Die verandering is precies voldoende om uw oogfout te corrigeren. Dit is niet definitief : in tegenstelling tot
een ooglaserbehandeling waarbij de verandering niet
omkeerbaar is, ook als het resultaat tegen zou vallen.
alleen ‘s nachts
Doordat u de lenzen alleen ’s nachts draagt is het lensgevoel afwezig: daarnaast kunt u ook, met de lenzen in, perfect zien. De grootste sensatie is ’s ochtends als u de lenzen uitdoet: al na de eerste nacht is meestal tweederde van
de oogfout gecorrigeerd.
knowhow
Dit systeem bestaat al vele jaren, en de DreamLite is een
Nederlandse ontwikkeling die voortborduurt op knowhow
uit eerdere onderzoeken en uiterst veilig is. Na het stoppen
met dragen zal de oorspronkelijke oogvorm weer terugkeren. Succesvol aanmeten van deze lenzen is van een aantal
factoren afhankelijk. De modernste meetmethoden om de
vorm van het oog in beeld te brengen moeten gebruikt
worden, en alleen min-sterkten tussen -1,00 en -4,00 dpt.
zonder sterke cylinder kunnen worden gecorrigeerd.
Aanpassing kan alleen gedaan worden met de juiste apparatuur en kennis na een grondig vooronderzoek. Bij
Moonen Optiek in Simpelveld worden deze lenzen al
jaren aangemeten. Bel ☎045-5440537 of kom langs om te
bespreken of DreamLite nachtlenzen ook iets voor u zijn !

Limburgs melkwit . . . voor . . . . . . 1.75 Rommelmarkt
Omega mout meergranenbrood. . 2.35 Wilhelmina Bocholtz
Pistolets rond 5 halen - 4 betalen
Strooisel puddingvlaai . . . . . . 7.65
Open kersen rand slagroom

Zondag 2 februari organiseert de gymnastiekvereniging weer haar traditionele rommelmarkt in de Wilhelminazaal aan de Dr.Nolenstraat. Net als in de voorgaande jaren van 9-16 uur.

middel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor . . . . . . .

Hardewener gebakje
bananenbavarois . . . .

per stuk . . .

8.15
1.35

De laatste jaren is deze gezellige en druk bezochte rommelmarkt een trekpleister voor vele kooplustigen uit alle
streken van deze regio.
De standhouders verkopen er overtollige huisraad, speelgoed, boeken, kleding, antiek elektrische apparaten enz.
Verder wordt er voor een drankje en een hapje gezorgd
door de jeugdraad van G.V. Wilhelmina.
Er zijn nog enkele tafels vrij!
(voor meer info: ☎06-51.59.38.05)
De opbrengst is mede bestemd voor de aanschaf van een
nieuwe valmat voor de jeugd van Wilhelmina.

➨
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Koen Brands Prins bij de
Grensschiebere Lemiers
(vervolg voorpagina)
Er werd meegedaan
aan de aerobic les op
het cruiseschip.
Vervolgens het avondprogramma met o.a. Tommy Cooper
die met een van zijn goocheltrucs de
nieuwe Prins en Hofnar voor het komende
seizoen tevoorschijn toverde. De prins moest
11 paragrafen voorlezen en een van die was:
Vuur hoffe dat vuur dis joar och een geweldige carnaval krient,
alling zunt noa drutzing joar de rolle noe umgedriend.
In het jaar 2001 waren Juliën Jeurissen en Koen Brands namelijk de heersers
over het kleine Grensschiebere Rijk. Nu 13 jaar later gaan ze samen regeren
maar dan als Grote Prins en Hofnar.Kijk voor het volledige programma, op de
website: www.de-grensschiebere.nl
Op facebookpagina C.V. De Grensschiebere kunt u foto’s en videoclips bekijken.
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Nieuwe Keiridder voor Bocholtz
(vervolg voorpagina)
Wat we zoal van Gerda weten is dat ze geboren is
op 1 oktober 1958 (nu dus nu 55j.). Haar jeugd
heeft ze doorgebracht op Kaalheide. Na haar lagere
schooltijd ging ze naar het Atheneum op het Sancta
Maria College te Spekholzerheide. In 1976 leerde
echtgenoot Ger Heckmans van de Bóchezerhej. Na
haar studie ging Gerda werken bij het toenmalige
Limagas (Essent nu). Drie jaar later (1979) bouwden ze een eigen huis aan de Slag 11 in Bocholtz.
Een kleine opsomming van haar vrijwilligerswerk: 20 jaar bestuurslid Volleybalvereniging RVB ‘t Gerda in vol ornaat als
1984, 25 Jaar bestuurslid buurt “De Sjutsewei” Keiridder.
Vanaf 1993 vrijwilliger bij: Parochiële ziekenzorg
Bocholtz ( sinds 2010 secretaris). Vanaf 1995 vrijwilliger bij: Rode kruis afdeling Bocholtz, Simpelveld en Vaals, Sinds 2012 be-stuurslid. Geeft al 10 jaar
EHBO-les aan de leerlingen van groep 8.
Vanaf 1996 vrijwilliger bij: Stichting Ruggesteun , sinds 2012 Coördinator
Bocholtz- Simpelveld. Vanaf 2011 Vrijwilliger bij: Swobs – Begeleiding van
Scootmobieltochten, en wandelingen. (begeleidt ook al enkele jaren de
tochten van Jesjpòòrt en Jesjtivvelt. -Leo Franzen-). Deelnemer: AED-alert
sinds 2012
Gerda en haar man hebben twee kinderen (dochter Karin en zoon René) en
sinds een half jaar is ze de trotse oma van Kleindochter Lonne.

➨

Ingezonden -1-

‘Effe rechtzetten’
Correctie van Fieny Beuken uit Bocholtz nav het artikel ‘Wint Bocholtz voor 4e keer PLK ?’
Ze schrijft: Jullie moeten de lijst van de afgelopen jaren eens beter bekijken want Bocholtz
heeft met het Krauw en de Heksen in 2008 als eerste van Bocholtz het PLK gewonnen. In 2009
de Geitefokkers en in de jaren 2011 en 2012 Iech en die Anger tswei. Als Bocholtz dit jaar
wint dan is het de vijfde keer.
mvg. Fieny Beuken
Beste Fieny,
we hebben dit zelf ook niet uitgezocht, we kregen dit stukje ook zo aangeleverd en inmiddels
heeft Marc Ruyters van de Sjlaagerarenadat ook al gerectificeerd. Dus bij deze.
Leo Franzen
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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RTV Vasteloavends Leedjes Konkoer
Het is bijna zover, na een intensieve tijd
van voorbereiding vindt vrijdag 24
januari a.s. de grande finale plaatsvinden van het eerste RTV Vasteloavends Leedjes Konkoers 2014 in
Cultureel Centrum de Borenburg
Furenthela 16 Voerendaal. De zaal
is open vanaf 19.00 uur.
programma
Dat begint om 20.00 uur. De entree bedraagt €11,00 inclusief CD en €7,50
zónder CD (de CD kost in de losse verkoop €7,50). De organisatie is in handen van RTV-Parkstad i.s.m. Swing-Star Evenementen, Pluimen Events en
Johny G. Productions. Onder deze samenwerking is er een geheel nieuw
konkoers opgezet, met een compleet eigen aanpak en identiteit.
Uit het mooie aantal van 37 inzendingen, 2 voorrondes en beoordeling door
een jury op de hoofdjurydag en later het stemmen per sms door het publiek
op de 22 halve finalisten, zijn 11 finalisten overgebleven die het op 24 januari tegen elkaar gaan opnemen. Dan pas zal blijken wie zich met zijn/ haar/
hun nummer aan het eind van de avond de "RTV -Parkstad Vastelaovends
Schlager Kraker van 2014" mag noemen. Alle 11 finalisten zijn ook te
beluisteren op de CD die deze avond te koop zal zijn.
wervelend
Er wordt het publiek een wervelend programma geboden met o.a. de 11
finalisten, De Magic Diamonds, Limbo Expres, Erwin, Big Benny en met als
klapper een Afterparty met de Alm Power Party.
Om 23.11 uur wordt de winnaar bekend gemaakt. En... alles is live te
beluisteren via Radio Parkstad. De geregistreerde TV opnamen zullen dan na
het weekend te zien zijn op RTV Parkstad !

➨

Jeugdprinseproclamatie óp Gen Berg
Die vindt zaterdag 25 januari plaats vanaf 14.11 uur in
zaal Maas-Casselli. Thema van dit jaar is: Kamperen bij
de boer. Hier zal afscheid genomen worden van jeugdprins Luuk 1e en prinses Lene 1e. Beiden zullen hierna
weer als Luuk Mullenders en Lene Nix door het leven
zal gaan. Daarna wordt het nieuwe jeugdprinsepaar
van de Jong Ströpere uitgeroepen. De entree is €2.

➨

Eindelijk weer Karnavalsconcert
in Simpelveld

Na het vieren van Nieuwjaar komt iedereen weer in Carnavalssferen. Bij de
harmonie is dat niet anders. Vanaf de eerste repetitie in 2014 ligt er weer
Vasteloavendsmoeziek op de lessenaars bij de muzikanten o.l.v. Paul
Oligschläger Het concert vindt plaats zaterdagavond 15 februari om 20.11
uur en zondagmiddag 16 februari om 15.11 uur in Partycentrum Oud Zumpelveld.
wel en wee
Voor wie die titel nog niet genoeg onthult waar dit concert over gaat: het wel
en wee van de medewerkers op het gemeentehuis zullen de revue passeren.
Het themanummer “An d’r balie” speciaal geschreven voor dit concert op de
wereldhit van de Village People ‘In the Navy’. Natuurlijk mag de Limburgse
Karnevalsmuziek niet ontbreken: muziek van Noord- tot vooral Zuid-Limburg
staat op het programma. Nummers van Kartoesj, Ummer d’r Neaver en
natuurlijk de Naatsbrackeleare zelf komen voorbij.
Om het voorproefje van de ‘ Drei Dol Daag’ zelf mee te beleven hoeft u maar
een entreekaartje te kopen. De entreeprijs bedraagt slechts €6,- en voor kinderen tot 12 jaar zijn er speciale –en gratis– zitplaatsen beschikbaar. Kaartjes
zijn te verkrijgen bij Partycentrum Oud Zumpelveld, Juwelier Kicken of vanuit
de luie stoel via www.harmoniesimpelveld.nl

➨
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DONDERDAG/VRIJDAG/
ZATERDAG AANBIEDING

Slavinken

3.15

Italiaans gehakt

4.98

500 gram . . . . . . . . . . . . .
500 gr Italiaanse braadworst en 500 gr
samen . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malse runderpoulet

4.65
Malse runderlappen
500 gram . . . . . . . . . . . . . 4.75
Boeren goulash
500 gram . . . . . . . . . . . . . . 4.25
Kogelbiefstuk
3 voor . . . . . . . . . . . . . . . . 7.90
500 gram

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

Blikworst
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .
Geb. pastei
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .
Gegrilde ham
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .

2.98
. . . . . . . . 5.75
. . . . . . . 5.75

Penne al forno
per stuk
500 gram

0.93

0.79
1.05
1.99

Kant & Klaar uit eigen keuken

........

Kip pilaf

SALADE

Macaronisalade
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .

VLEESWAREN

Kip saté
500 gram

Ergo 4 You nu ook
in het Heuvelland
Ergotherapiepraktijk Ergo 4 You is met ingang van 2
januari ook in Eys gevestigd aan de St. Agathastraat 21
(tegenover Fysiotherapie Eys). Lieke Sprokel werkt hier
als ergotherapeut. Zij richt zich op ergotherapiebehandelingen voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen
met of zonder (verstandelijke) beperking.
niet meer lukken
Een ergotherapeut wordt ingeschakeld, wanneer activiteiten
die eigenlijk automatisch behoren te gaan niet meer (volledig) lukken. Hieraan kan een bepaalde ziekte of aandoening
ten grondslag liggen (zoals artrose, beroerte, of autisme),
maar soms is de oorzaak minder duidelijk. Ook dan kunt u
of uw kind terecht bij Ergo 4 You.
op maat
Lieke biedt zorg op maat. Haar doel is de cliënt te ondersteunen bij dagelijkse beperkingen en hem/haar (weer) zo
zelfstandig mogelijk te laten functioneren, thuis en in de
samenleving.
Afhankelijk van de hulpvraag zijn ook behandelingen aan
huis mogelijk in het gehele Heuvelland en regio Parkstad.
De vergoeding voor ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekeraar.
vragen
Voor al uw vragen kunt u terecht bij Ergo 4 You
☎06-19.95.15.21 Lieke Sprokel is u graag van dienst.

➨

ELKE DINSDAG OP INTERNET...
WWW.WEEKBLADTROEF.NL

www.lei-schilderwerken.nl

kort vermeld
EYS: De Speelman
De toneelvereniging heeft besloten
haar jaarlijkse uitvoeringen te verplaatsen naar het najaar. De vereni-

Acute klachten, geen eigen risico
Pagina 6

ging heeft nieuwe, maar nog onervaren leden erbij gekregen en wil deze
voldoende tijd geven hun debuut te
kunnen maken. De uitvoeringen vinden dit jaar plaats in het weekend
van 10, 11, en 12 oktober.

➨

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD
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Een unieke kiek met vaten, flessen en glazen bij brouwerij Marres- Prick aan de Helstraat
in Maastricht. Joh. Wilh. Marres was brouwer van 1826-1833, na zijn dood, in 1833, echtgenote Anna Margaretha Marres-Prick en toen zij een half jaar later, in 1834, overleed zette
de broer van haar deze voort tot 1900 en toen werd het stoombrouwerij De Valk tot 1927
en dat was het einde.

‘Een brouwerij per 500 inwoners’

reconstructie
Crutzen heeft zich voor een grote opgave gesteld: een reconstructie te
maken van brouwerijen op het platteland van Zuid-Limburg en in de stad
Maastricht in de Franse Tijd (1795-1814). In totaal werden, in de tijd dat
Napoleon Bonaparte het hier voor het zeggen had, zo’n 225 regionale
brouwerijen opgespoord en ruim 500 brouwers beschreven. De publicatie hierover – gebaseerd op decennialang archiefonderzoek – is eind
2013 verschenen. De studie is uniek, niet alleen voor Nederland!
Bier was een volksdrank. Het drinkwater was vroeger lang niet altijd zuiver; daar kon je indertijd behoorlijk ziek van worden. Bier daarentegen
had vaak maar een laag alcoholgehalte; het was door zijn bereidingsproces veel veiliger om te drinken. Een brouwer was als een bakker; ieder
dorp had er tenminste één. Een brouwerij per 500 inwoners was een
gangbare verhouding.
onderzoek
Als pastoor van Wijlre deed hij al onderzoek naar de regionale biercultuur.
Hij kan dan ook als geen ander een nauwgezet beeld schetsen van de
handel en wandel van de brouwers en de ontwikkeling van het brouwwezen in Limburg in de negentiende eeuw. Behalve dat komen ook de
lokale brouwerijen in Simpelveld en Bocholtz aan bod. Zo werd er in
hoeve Overhuizen bier gebrouwen en drank gedistilleerd.
Crutzen is afgestudeerd archivaris; hij is pastoor van Klimmen en
Ransdaal en kapelaan geweest in Simpelveld. Voor leden is de toegang
gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

➨

Zuid Limburgse brouwerijen
in de negentiende eeuw
Lezing door onderzoeker en pastoor Frans Crutzen voor heemkundever. De
Bongard dinsdag 28 januari om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud
Zumpelveld aan de Simpelveldse Irmstraat.

nu ook in

Vaals-Vijlen-Lemiers

Goede prestaties WNK Simpelveld
Tijdens de onlangs gehouden
voorwedstrijden
voor
het
Limburgs
Kampioenschap
Turnen Dames hebben de meisjes van Werk Naar Krachten
Simpelveld
zeer
goed
gepresteerd. Van de 8 deelnemende turnsters wisten er maar
liefst 6 door te dringen tot de
toestelfinales en tevens gaan 5
turnsters rechtstreeks naar de
halve finale !!
Geplaatst voor de halve finale hebben zich: Sanne Lenssen, Anneke
Hoek, Emma Lauterfeld, Eva
Bröcheler en Isis Leclaire.
Voor de toestelfinales, die op 2
februari in Roermond plaatsvinden, hebben zich geplaatst: Sanne
Lenssen (balk en sprong), Valerie
Vaessen (balk), Anneke Hoek
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(vloer), Milou Hollands (balk),
Emma Lauterfeld (sprong, brug,
balk) en Eva Bröcheler (brug, balk,
vloer).

De meisjes worden getraind door
Fieny van der Weerden, Jacqueline
Hoek en Esther Meijers.

➨

V.l.n.r. vooraan: Sanne Lenssen, Jitte Leclaire, Jisse Jehne, Maud Vleugels,
Maxe Crutzen, Emma Lauterfeld, Sarah Thomas, Eva Bröcheler, Isis Leclaire
achteraan: Anneke Hoek, Milou Hollands, Valerie Vaessen, Maud Vilain en de
leidsters Fieny van der Weerden en Jacqueline Hoek.
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Groeve Putberg, achteraan ziet u de kalksteen.

Kalkovens bij de Putberg.

IVN Bocholtz-Simpelveld
Dagwandeling
Zondag 26 januari organiseert de afdeling een pittige winterwandeling met
als thema: “Het eiland van Ubachsberg, ’n kalkrijk landschap, naar de bron”.
Het wordt een gevarieerde wandeling in de omgeving van Huls-Putberg
Welten, Benzenrade en Imstenrade.
Start om 9.10 uur bij de kerk van de Huls. Halverwege is er een ruime pauze in
dorpscafé “Teerlink” vlakbij de kerk van Welten. Totale afstand 15 km. Iedereen is
welkom om deze wandeling mee te maken. Vertrek 9.00 uur carpoolend vanaf de
Markt te Simpelveld naar de Huls ( u kunt dus ook op de Huls starten en daar uw
voertuig neerzetten.) Deelname aan de wandeling , evenals het (mee) reizen naar
en van de startplaats, geschiedt geheel voor eigen risico. Zorg voor goed schoeisel en een lunchpakket. Info bij: Henk Ghijsen ☎045-5440575 of Mat Kockelkoren
☎ 045-5443342. kijk ook op www.ivn.nl/afdeling/bocholtz-Simpelveld

➨

Angelo Krikke wint Matsuru
Dutch Open Espoir judo toernooi
De judoka uit Bocholtz won onlangs deze
Dutch Open (vergelijkbaar met een Europacuptoernooi -15 jaar) De week ervoor werd er
gejudood op het toernooi bij zijn oude club,
Amby Maastrich daar behaalde hij een 1e
plaats in de -66 kg klasse -15 jaar.
geen antwoord
Zijn tegenstanders hadden geen antwoord op zijn
judo. Op weg naar de finale moesten de judoka’s
uit Nederland, Zuid Afrika en Ierland al het onderspit delven.
In de finale had Angelo vanaf het begin de partij
onder controle, zette zijn tegenstander uit Zwitserland goed onder druk zodat deze geen moment gevaarlijk kon worden en allen maar aan
verdedigen toekwam. Een kleine score was ge- Angelo Krikke met zijn gouden
noeg om dit groots judo evenement aan zijn prij- plak.
zenlijst toe te voegen.

➨

Alle vrouwen van Vaals opgelet!
Nochmaals onder de aandacht dat er al vanaf 9 januari de mogelijkheid is om iedere donderdagochtend van 10-12 uur in de Brede School (St. Jozefplein 49) bij
Trajekt de gelegenheid is om om te naaien, breien, haken, borduren en knutselen.
Materialen dient u zelf mee te nemen.
Kosten? Gratis! Inschrijving en info:
Trajekt Vaals ☎043-306 3241 vragen naar Rianne en/of Anne-Marie mail:
rianne.v.d.bos@trajekt.nl annemarie.conraads@trajekt.nl

➨
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Jeugdkarnaval Bocholtz 4x11 jaar
(vervolg voorpagina)
geschiedenis
Een klein stukje van de zg “aanstichters”, zoals ze zichzelf noemden en
zoals Peter Stommen (van het huidige comité) het ons vertelde:
“Op maandag 2 febr. 1970 werd
door enkele personen in Bocholtz
plannen gemaakt om voor de jeugd
een carnaval te gaan organiseren.
Dit was 6 dagen voor de Carnaval.

Als proef werd besloten om op 8 en
9 febr. van dat jaar voor de jeugd iets
te organiseren.”
Er werd een klein comité gevormd:
“de aanstichters” zoals dit in notulen
te vinden is waren Winand Aalmans
(voorzitter), Peter Voncken (secretaris/penningmeester), Jef Loo en Wiel
Hofman.
toestemming
Om dit te kunnen organiseren was er

toestemming nodig van de
Gemeente, de parochie en van de
familie Schleijpen, de toenmalige
eigenaar van de zaal.
middag en avond
Het eerste jaar werden dus 2 dagen
in de middag en in de avond.
Er werd streng op de leeftijden gelet.
Jef Loo was tevens schoolmeester,
zat aan de entree en wist precies wie
welke leeftijd had. Dus sommige kinderen die te jong waren en toch in
de avonduren de zaal op wilden,
draaiden zich al bij het zien van Jef
rechts omkeer. Ook wilde men geen
ouders op de zaal waarvan geen kin-

deren binnen waren. Het comité
bestond toen al uit 23 personen die
mee hielpen met opbouw en toezicht.
wekker
Er was ook een wekker, (deze heb ik
nog steeds). Deze wekker liep af als
de middag voorbij was en dus iedereen de zaal uit moest. Ook in de
avond om precies 23 uur liep deze
wekker weer af bij de microfoon en
de muziek werd meteen stop gezet.
DJ was toen Winand Grooten”.
Voor zover dit stukje geschiedenis uit
de beginjaren.

➨

Ingezonden -2-

Bibliotheek Bocholtz rectificatie
Mevrouw Mia Wetering van de PvdA heeft het verkeerd begrepen:
Om de noodzakelijke extra bezuinigingen te realiseren hebben de twee meerderheidsfracties in de
raad, BurgerBelangen en Leefbaar Simpelveld ook vlak voor de verkiezingen hun verantwoording
genomen in de bezuinigingscommissie.
Dit in tegenstelling tot de met naam genoemde partij (en sommige andere partijen) in het ingezonden
stuk in de Troef van vorige week. Een van de voorgestelde bezuinigingen is het op zijn vroegst in 2017
verplaatsen van de BIEB naar de Brede School in Bocholtz. Hierdoor blijft er ruim voldoende tijd voor
alle fracties om op het rapport over de BIEB, wat nog dient aan te komen, op de dan nog te presenteren onderzoeksresultaten te reageren.
Harde voorwaarde voor BurgerBelangen hierbij is dat de BIEB in zijn huidige vorm blijft bestaan en dat
de verplaatsing pas mag plaatsvinden nadat er een herbestemming is gevonden voor de dan vrijkomende ruimte. Behoud van de BIEB in zijn huidige vorm in Bocholtz weegt zwaarder dan de locatie en
gezien de beschikbare ruimte in de Brede school kan er toch een structurele kostenverlaging gerealiseerd worden met behoud van een volwaardige BIEB functie voor Bocholtz.
Fractie BurgerBelangen
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.)

10-jarig jubileum
nu

10% korting op

vloeren en
bij het opschuren van vloeren
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Het sprookje van de dood
Lezing door Marie-Claire van der Bruggen morgen woensdag 22
januari in de Heuvellandbibliotheek Vaals, St. Jozefplein 51.
Aanvang 19.30 uur.
inhoud
Het sprookje van de dood is een inspirerend verhaal over een Zieltje
dat voor de allereerste keer de reis naar de Aarde gaat maken. Wat
gaat daar allemaal aan vooraf en hoe is het voor een ziel om in een

mensenlichaam geboren
te worden. Hoe wordt een
leven op Aarde ervaren
door de ogen van een ziel
en tenslotte hoe ervaart
een ziel het sterven, oftewel de terugkeer naar
Huis.
ervaringen
Tijdens deze lezing zal
Marie-Claire vertellen over
haar ervaringen en hoe
haar boeken tot stand zijn
gekomen. Tevens zal ze er
een aantal stukken uit
voorlezen. Ook geeft ze
een korte geleide meditatie en natuurlijk is er alle
ruimte voor het stellen van
vragen.
niet waarnemen
Marie-Claire van der Brug-

Marie Claire Van der Bruggen, die de lezing verzorgt.

gen (1969) was zich als
kind al bewust van een
wereld die anderen niet
konden waarnemen en
waarin ze zich heel erg op
haar gemak voelde. Ze
vindt het vooral ook heel
belangrijk om bij zoveel

mogelijk mensen angst
rondom de dood te mogen wegnemen.
bestsellers
Ze heeft hierover de bestsellers Het sprookje van
de dood, De dag waarop
mijn vader een Engel werd
en ZielsGelukkig geschreven. Het eerstgenoemde
boek is ook in het Engels
en het Duits vertaald.
Haar website is:
www.zielsgelukkig.nu
kosten
Die zijn €5 (incl. con.)
Reserveren: Gewenst via
bibliotheek
☎043-3080110 of
vaals@heuvellandbibliotheken.nl
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Bridgeclub ‘de Kroon’ Simpelveld
De 2e competitieronde van de parencompetitie 2013/2014 is afgesloten met
de navolgende eindstand:
Op de maandag:
A: 1. Jos Ruyl – Hub Erven
2. Gerry Zimmermanns – Jo Weijers
3. Els Coolegem – Jos Creuels
B: 1. Lenie Moonen – Clara Pelzer
2. Annie Cremers – Hetty Scheepers
3. Jose Jansen – Lies Leunissen
Deze 3 paren promoveren naar de A.
Op de donderdag
A: 1. Roos en Hub Philippens
2. Gerry Zimmermanns – Jos Ruy
3. Ivon Vilain – Wiel Wetzels
B: 1. Lenie Moonen – Clara Pelzer
2. Marjo Keulen – Helly Krijnen
3. Enny en Peter Derissen

Hondsrug 10, 6422 PV Heerlen tel 045-5414805 / 06-20188220
I: www.tuinmachinesverhuur.nl
Zie de vernieuwde website groentotaallimburg.nl

Deze 3 paren promoveren naar de A.
druk
Ook de gezellige kerstdrive werd weer
druk bezocht, er werd gespeeld in 3 groepen en de uitslag hiervan is: in de A
groep: 1. Hub Houben-Gerry Zimmermanns; 2. Paula Wetzels-Herman Winands; 3. Enny Bellen-Ivon Vilain
in de B groep: 1. Gre Karsemakers-Willy
Oostveen; 2. Annie Cremers-Hetty Scheepers; 3. Mia Daniels-Tiny Thissen
in de C groep: 1. Janneke Schroevers- Ria
Smit; 2. Ine Kleijnen-Annethil Vaessen; 3.
Regie Genders-Hein Vleugels
De bridgeclub hanteert een gevarieerde
speelkalender. Begin januari is wederom
gestart met de viertallencompetitie.
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Collectanten gezocht voor Amnesty
International Bocholtz- Simpelveld
In de week van 3-9 februari wordt landelijk de jaarlijkse collecte georganiseerd voor Amnesty International, een
organisatie die zich inzet voor mensenrechten.
Amnesty’s werk blijft helaas nodig.
Schendingen van mensenrechten vinden
nog steeds wereldwijd plaats. In een
groot aantal landen worden gevangenen
gemarteld. Ook kinderen worden het
slachtoffer van gruwelijke vormen van
geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds passen veel landen de
doodstraf toe: in 2008 werden ten minste
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2.390 mensen geëxecuteerd en kregen
8.864 mensen een doodvonnis opgelegd.
Om dit werk van Amnesty mogelijk te
maken zoekt de werkgroep Amnesty van
de gemeente Simpelveld vrijwilligers die
bereid zijn 2 uur mee te helpen collecteren.
Wie is bereid? Voor informatie en/of
opgave ☎544 54 19.
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