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Werk Naar Krachten succesvol
Open Dag
'5-sterren'
Sophianum
met MAVO-XL
in Gulpen
Het Sophianum met vestigingen in
Gulpen en Nijswiller houdt zaterdag
15 februari Open Dag voor alle basisschoolleerlingen van groep 8 en hun
ouders. Jongere broertjes en zusjes
zijn natuurlijk ook van harte welkom.
De Open Dag is in de locatie
Landsraderweg 3 te Gulpen van 10.00
tot 14.30 uur. Er wordt informatie
gegeven over alle schooltypes, n.l.
lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De Open Dag staat in het
teken van MAVO-XL, de 5-Sterren en
het Technasium. Ook zullen alle ins &
outs van de school belicht worden,
zoals: sportoriëntatie, cabaret, internationalisering, activiteitenweken
etc.
Lees verder op pagina 4
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Tijdens de toestelfinales in Roermond
wisten 3 turnsters van Werk Naar Krachten Simpelveld het erepodium te halen.
Emma Lauterfeld werd in de categorie D2
instap 3e op toestel brug en Limburgs
Kampioen op balk; 2 medailles voor een
turnster die voor het eerst deelnam aan de
Limburgse Kampioenschappen !!
Eva Bröcheler (eveneens voor de eerste
keer wedstrijdturnster) werd in de categorie
D3 pupil-1 2e op vloer en Sanne Lenssen
werd in de categorie D3 pupil-2 Limburgs
Kampioen op toestel balk. Ondanks hard
werken is het Milou Hollands en Anneke
Hoek niet gelukt om een podiumplaats te V.l.n.r.: Esther Meijers, Anneke Hoek, Sanne Lenssen, Eva Bröcheler, Emma
behalen in hun finales. Wel getuigt het al Lauterfeld en Jacqueline Hoek.
van grote klasse om te eindigen bij de 8
beste van Limburg in de betreffende categorie en dus alle turnsters en hun leiding: Fieny van der Weerden,
mee te mogen strijden in de toestelfinales. Proficiat aan Jacqueline Hoek en Esther Meijers.
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Nieuws ZLF Vijlen
Nog 5 maanden en het is zover
(18-19-20 juli). Nu al wat meer
gegevens over het grote feest
met zo’n 60 schutterijen, dat
beurtelings bij een van de schutterijen in de 3 aangesloten schuttersbonden terechtkomt. Het volgende kunt u uitrekenen. dat
duurt dus weer heel lang.

rond
Het programma voor de zaterdag
als de zondag is nu geheel rond. Zo
is er op zondag, naast het programma in de hoofdfeesttent, volop
‘stiemmung’ met de band ‘Kickz’ in
de nevenfeesttent. Voor de vrijdag
en zaterdag zijn resp. ‘FUNKY
FOREST’ en ‘SJUTZWALDER STIMMUNG’ gearrangeerd. Aan de invulling van ‘FUNKY FOREST’ wordt
hard gewerkt en op korte termijn
is meer te vertellen over de line-up.

vrijwilligers
Naast het presenteren van de
eigentijdse evenementnamen wil
de organisatie een oproep aan u
doen om zich als vrijwilliger aan te
melden voor hulp op zondag 20
juli.
Via vrijwilligers@zlf2014.nl
kunt u zich aanmelden. Hierbij mag
u tevens uw voorkeur aangeven
waar u graag ingezet wilt worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
drankenbuffet of de eettent.
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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.

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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ WIJK 2:
Iedere 2e donderdag van de maand: Beatrixstraat; Bernhardstraat; Bongaarderweg;
Bongerdplein; Broek; Dr. Nolensstraat; De
Pomerio; De Slag; Emmastraat; Gasthof;
Groeneboord; Hinsbrig; Hofstraat; Irenehof;
Julianastraat; Kerkstraat; Kloosterhof; Kommerstraat; Op de Klinkert; Op de Weijer;
Oude Smedestraat; Overhuizenstraat; Past.
Neujeanstraat; Patersplein; Patersweg; Paumstraat; Persoonstraat; Prickart; Pr. Hendrikstraat; Quelle; Schoolstraat; Schuttershof;
Steenberg; Steenbergervoetpad (onderste en
bovenste flat); Stevensweg; Weiweg; Wilhelminastraat; Zandberg Papier vóór 12.30 uur
buiten gereed zetten.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ Elke 3e
dinsdag van de maand Volgende week
dinsdag 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
Woensdag 12 februari
Inloopdag Mantelzorgers
van 10-12 uur Rode Beuk Kloosterstraat Simpelveld
(zie ook artikel).

Zaterdag 15 februari
Open Dag Sophianum in Gulpen
voor alle basisschoolleerlingen van groep 8 en hun ouders.
Landsraderweg 3 van 10.00 tot 14.30 uur (zie ook artikel).
•

“Beambtesjwees” Carnavalsconcert

harmonie St. Caecilia Simpelveld in Zaal Oad Zumpelveld.
Aanvang 20.11 uur (Zie ook advertentie).
•

Jos Meessen in Klimboom

Simpelveld Kloostertraat. Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Zondag 16 februari
Receptie Hoeëghede Hulser Bergböck
van 14.11 - 16.11 uur bij café the Hills
(zie ook Vasteloavendsnujts).
•

“Beambtesjwees” Carnavalsconcert
harmonie St. Caecilia Simpelveld in Zaal Oad Zumpelveld.
Aanvang 15.11 uur (Zie ook advertentie).
•

Concert Vocus Caelestes kapel

Op onze, in Troef vermeldde, aanvraag om
een medewerker(ster) (in eerste instantie
op vrijwillige basis) zijn diverse reacties
binnengekomen.
Geen enkele voldeed echter aan het verwachtingspatroon.
Om alle onduidelijkheid weg te nemen, het
moet iemand (hij/zij) zijn die wat redactionele achtergrond heeft en ook organisatie
talent.

zelfstandig

Iemand met spirit die zelfstandig kan
opereren mag natuurlijk ook en het zou
dan nog tot veel meer kunnen uitgroeien.
Mail info@weekbladtroef.nl
met vermelding van naam, adres, tel, leeftijd, m/v en achtergrond. U wordt evt.
teruggebeld voor een afspraak, zodat een
en ander uitgelegd kan worden.

klooster Wahlwiller. Aanvang 15 uur (zie ook artikel).

Maandag 17 februari
Workshop iPad en zijn vele mogelijkheden

Troefjes

van 19.30- 21 uur in Bibliotheek Bocholtz aan
Wilhelminaplein (zie ook artikel).

Te Koop: Wasdroger - Gasfornuis en Diepvrieskast.

Dinsdag 18 februari

T.e.a.b. Steenberg 85 Bocholtz

Maak uw eigen carnavalscreatie

Gezocht tractor
+ chauffeur

in d’r Durpswinkel (de Rode beuk, Kloosterstraat 57
Simpelveld) van 10.30 tot 12.00 uur
(zie ook Vasteloavendsnujts).
•

Blijf vitaal en wandel mee

Vertrek 13.30 uur vanaf dienstencentrum Op de Boor
Wilhelminastraat Bocholtz. Deelname gratis
(zie ook Kortvermeld).

Woensdag 19 februari
Jaarvergadering Ouderen Sociëteit Bocholtz
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Op de Boor Wilhelminaplein
(zie ook Kortvermeld).

Zaterdag 22 februari
Boekstart workshop babygebaren
Van 10.15 tot 11.00 uur in Bibliotheek Vaals, St Jozefplein
51. Aanmelden noodzakelijk (zie ook artikel).

TROEF: THE BEST INFORMATION!
Pagina 2

Gevraagd..

voor trekken middelgrote carnavalswagen t.b.v. Carnavalsoptocht Vaals
op maandag 3 maart.

Vergoeding in overleg.
Info: ☎06-15478669

kort vermeld
BOCHOLTZ: Jaarvergadering
Woensdag 19 februari houdt de Ouderen
Sociëteit haar jaarvergadering. Aanvang:
14.00 uur. Locatie: Op de Boor. Na afloop
volgt er een korte pauze.
Tijdens deze pauze krijgt iedereen koffie met
vla aangeboden. Tot slot volgen er nog tien
ronden kienen. Verzoek van het bestuur om
tijdig de contributie te betalen.U bent allen
van harte uitgenodigd.

➨
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Brood- en Banketbakkerij

Ivo Dreessen v.o.f.
Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen week 07-2014

Kollenberg speltbrood voor . . . . . . 2.15
11-Granenbrood . . . . voor . . . . . 2.35
Duitse broodjes 5 halen - 3 betalen
Rijstevlaai heerlijk smeuïg voor. . . . . 8.50
Bienenstich kersen . . . . middel. . . . . 9.95
Berliner bollen . . . . . . . . 4 stuks. . . 4.00
Inloopdagen voor mantelzorgers
In gesprek met elkaar
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maandelijks inloopbijeenkomsten.
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks
een thema gekoppeld. Het thema van februari is “in gesprek met elkaar” Het belang van lotgenotencontact is herkenning en erkenning en het uitwisselen van ervaringen. Nadat het
thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking tot mantelzorg gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en
thee zijn gratis. De bijeenkomsten worden i.s.m. Ruggesteun en het Toon Hermans Huis
Parkstad georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl of bel
☎ 045-5 67 99 61. Simpelveld: Woensdag 12 februari en verder elke tweede woensdag
van de maand. Van 10.00-12.00 uur in de Rode Beuk Kloosterstraat 57. Voerendaal:
Donderdag 20 februari en verder elke 3e donderdag van de maand. Van 10.00-12.00 uur i
Cicero Tenelenweg 39.

➨

(vervolg voorpagina)
nieuw concept
Op de Open Dag zal men ook inzicht kunnen krijgen in een
nieuw onderwijsconcept van het Sophianum. Al geruime tijd
wordt er gewerkt om deze nieuwe laag met ingang van
komend schooljaar 2014-2015 een goede start te geven. De
MAVO-XL gaat plaats bieden aan de leerling, die met een
advies vmbo-theoretische leerweg van de basisschool
afkomt, waarbij het speerpunt ‘toekomstrelevant’ zal zijn.
voorbereiden
Om leerlingen voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen
en beroepen, die nu niet bekend zijn, is er aandacht voor het
aanleren van specifieke vaardigheden zoals samenwerken,
reflecteren, netwerken, ondernemen, buitenschools leren,
creativiteit, out of de box denken, life long learning en ict
vaardigheden.
5 sterren
Zo blijft het Sophianum vernieuwen en nieuwe wegen zoeken. Zo ging het Sophianum het vorig jaar met groot succes
op zoek naar (nieuwe) sterren. Directeur Hans Hupperetz :
“We zijn inderdaad vorig jaar al een 5-sterren school geworden! En dat blijven we natuurlijk. Eigenlijk zijn al onze leerlingen op hun eigen manier een ster. We willen hun de kans
bieden om hun talenten te ontdekken en zich verder als ster
te ontwikkelen, niet alleen in de lessen, maar ook na school.
ondersteuning
Met ondersteuning van een docent kunnen ze werken aan
leuke en leerzame projecten. Ze kunnen clubjes oprichten
om samen bijvoorbeeld een sport te beoefenen, creatief met
kunst bezig te zijn, hun science-knobbel te vergroten, een
video-journaal te maken of te kijken hoe de school een betere bijdrage kan leveren aan het milieu.” De vijf sterren waarop het Sophianum inzet zijn Media, Science, Sports, Arts en
Green.
Technasium
Vorig jaar werd ook het Technasium ingevoerd. Voor leerlingen van havo en vwo betekent dit dat ze extra worden uitgedaagd bij technisch georiënteerde vakken, maar zeker ook bij
andere vakken. In leerjaar 1 en 2 doen alle leerlingen van
HAVO, Atheneum en Gymnasium mee. Vanaf leerjaar 3 is het
een keuzestroom. Bij het Technasium wordt extra nadruk
gelegd op het belang van de bètavakken, zoals wis-, natuur-,
& scheikunde en biologie. In het 1ste en 2de leerjaar staat
het nieuwe vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal.
Hierin leren de leerlingen, met opdrachtgevers uit het
bedrijfsleven en aan de hand van reële projecten, hoe ze
onderzoeken moeten opzetten en ontwerpen kunnen
maken.
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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.
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Ingezonden

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys

Bocholtzernaren
moeten hun eigen
Bibliotheek koesteren

Za. 15 feb. 19.00 uur:
Zeswekendienst Leo van Loo; Jaardienst Eugène Derksen; Jaardienst Hub Ortmans; Gest.
jd. Ouders Duckers-Baggen; Jacob van de
Weijer
Zo. 16 feb. 9.45 uur:
Gest. jrd. Johan Joseph Meessen
Ma. 17 feb. 19.00 uur:
Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Hub Canisius en familie en ouders Houben–
Schümmer en kinderen
Za. 22 feb. 19.00 uur:
DIALECTMIS Voor levende en overl. leden van
carnavalsver.”De Öss en de Össkes”
Zo. 23 feb. 9.45 uur:
Jaardienst Eugène Derksen ; Lieske Bertrand–
Boon
Ma. 24 feb. 19.00 uur:
Sjaak Haambeukers

Met grote belangstelling las ik het goed onderbouwde
artikel over het voornemen van de Provincie Limburg om
de Bibliotheek korter bij het lezend kind te brengen en
dit doet ze, door extra subsidiegelden te reserveren voor
kleine kernen waar basisscholen voor een deel leegstaan. Met dit beschikbare geld kunnen leegstaande
schoolklassen als boeken uitleenpunt ingericht worden
De redactrice, beschrijft in haar artikel de Simpelveldse
situatie en ze is bezorgd dat het gevoerde eigen bezuinigingsbeleid van het college van B &W Simpelveld, dat
deze dit Provinciaal voorstel aangrijpt, om zo het sluiten
van de Bibliotheek Bocholtz te kunnen verantwoorden
naar de burger toe.
uit schoolbanken
Ik ben met de indienster van het eerder geschreven artikel eens, dat je de kinderen uit de schoolbanken moet
halen en dat je ze samen met hun ouders naar de
bestaande Bibliotheek in Bocholtz moet brengen, om
Workshop maandag 17 februari van 19.30-21.00 uur in hen zo het boek weer te leren lezen en hen gelijktijdig te
leren dat de school niet uitsluitend een leerbak, snackBibliotheek Bocholtz.
bar een ouderen dagopvang en straks ook nog een
Informatieve avond over een aantal
Bibliotheek is.
belangrijke apps voor de iPad van
reactie
Apple. Aan de orde komen omschrijDe fractie Burgerbelangen Simpelveld gaf in hun reacving, downloading, gebruik en specitie op dit eerder ingezonden stuk als reactie dat zij geen
ficaties. Voorbeelden van apps die
besluit hebben genomen over het sluiten van de
o.m. de revue passeren zijn: iPhoto,
Bibliotheek en dat de zorgen van deze mevrouw onteInstagram, Facebook, Flipboard, Day
One, Kaarten en Pinterest. Verder ook aandacht voor iCloud en recht zijn. Waarschijnlijk zijn ze niet op de hoogte van
het nieuwe besturingssysteem iOS 7. Zeer interessant voor een eerder artikel dat in decembernummer van het

De iPad en zijn vele
mogelijkheden

mensen die met apple werken.
aanmelden
Kan per mail: bocholtz@bibliotheeksimpelveld.nl of via
☎ 045-544 48 58. Bibliotheekleden hebben gratis toegang,
niet leden betalen € 2,50.

➨

eigen schoolblad van de stichting MOVARE (Deze is het
bestuursorgaan over diverse scholen, ook die van
Bocholtz. redactie.)gepubliceerd werd.
Citaat
Nu een kort citaat uit het december nummer van de
basisschool Bocholtz, citaat:”vanuit het leerverbetertraject (MOVARE- breed) zijn wij actief om voor dit belangrijke aandachtspunt alle geboden mogelijkheden te
benutten. Zo hebben we samen met de Bibliotheek
Kerkrade (waar de Bibliotheek Bocholtz deel van uit
maakt) een provinciale subsidie in de wacht kunnen slepen om het landelijk project De Bibliotheek op school bij
ons te kunnen voeren”. (einde citaat).
al rond
Dus met andere woorden de stichting MOVARE heeft
haar plannen al rond. MOVARE gaat in hun verhaal verder en zijn overtuigd dat er nog voor de start van het
nieuwe schooljaar een klaslokaal als bibliotheek ingericht is en hebben zelfs al twee dames aangewezen als
Coördinator.
vraag aan college
Ik heb het college van B& W gevraagd hoe de plannen
rond de bezuinigen van de Bibliotheek er voor staan?
De burgemeester gaf te verstaan verbaast te zijn over
het artikel van MOVARE en dat het college nog niet zo
ver was om de Bibliotheek naar de Brede school te verplaatsen. Van de stichting MOVARE heb ik bij het indienen van dit stuk de reactie nog niet binnen. Van mijn
collega’s van de Fractie Burgerbelangen hebben wij
met ze allen kunnen lezen dat ze wel degelijk in hun
achterhoofd er aan denken om de bibliotheek te sluiten
al is het in 2016, zoals ze zelf schrijven. Volgens de
meerderheid in de Tweede Kamer moeten klassen weer
kleiner worden
Alleen een nieuwe meerderheid in de gemeenteraad van
Simpelveld kan m.i. dit proces van Bibliotheeksluiting
nog tegenhouden.
Jan Franssen,
Fractievoorzitter PvdA Bocholtz 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.)

Min. Ruysstraat 8 • Bocholtz • 045-5441438
Onze aanbiedingen voor 11 t/m 15 februari 2014

Soep v.d. week
Erwtensoep
per pot

5.50

dinsdag-woensdag

AANBIEDINGEN

Menu v.d. week Varkenspoulet
Kiptandoori

500 gram . . . . . . . . . . .

3.75

3.50 Kipfilet
+ 250 gram gekookte rijst
500 gram . . . . . . . . . . . 4.25
GRATIS

250 gram

COMMUNIE!
Voor ons buffetassoriment kijk op

www.buffetwijzer.nl
of bel ons

Pagina 4

045-5441438

VLEESWAREN

Berliner

0.89
Gevulde rollade
100 gram . . . . . . . . . . . 1.29
Rauwe ham
100 gram . . . . . . . . . . . 1.49
100 gram . . . . . . . . . . .

donderdag-vrijdag-zaterdag

AANBIEDINGEN
Varkenshaasje
Gevuld met pruimenpuree en
omhult met gerookt spek
+ Rode bessensaus GRATIS!

10.75
Rosbief
Tête de veau
250 gram . . . . . . . . . . . 3.98
500 gram . . . . . . . . . . . 6.50
Div. soorten Schnitzels
Kippenragout
500 gram . . . . . . . . . . . 5.75
Kip Pilaf
500 gram . . . . . . . . . . . 4.75
500 gram . . . . . . . . . . . 5.75
KANT & KLAAR

500 gram . . . . . . . .

(wiener, zigeuner; naturel of gepaneerd)
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kort vermeld

Vacatureladder Vaals
Een greep uit
het aanbod:
Samen met jongeren
Altijd al in een jongerencentrum willen werken? Ze hebben je
hulp nodig.
Museum Vaals
is op zoek naar balie medewerkers. Horeca ervaring

Voor een stichting
worden vrijwilligers voor diverse werkzaamheden gezocht.
Fietsersbond Limburg
is op zoek naar fietsrouteplanners voor het in kaart brengen
van hun woonomgeving.
Hart voor een ander?
AED/reanimatienetwerk Vaals zoekt vrijwilligers.

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

25 jaar peuterspeelzaal Nina Lemiers
Dat werd donderdag 16 januari
gevierd en ook het feit dat juf
Nettie er al die tijd bij betrokken
is.
Juf Nettie werd om 8.00 uur al verrast. Buiten hingen ballonnen en
er stond een groot bord met een
foto van haar. De dag begon voor
alle peuters om 9.00 uur met vrij
spelen. Rond dezelfde tijd kwam
fotograaf Thomas alvast wat kiekjes nemen. Hierna werden er
zowel binnen als buiten groepsfoto’s gemaakt. Even na tienen
kwam clown Happy in de groep.
De peuters en leidsters hebben
enorm genoten van de voorstel-

BOCHOLTZ: Blijf

vitaal en

wandel meee
Volgende week dinsdag 18 februari start deze
succesvolle maandelijkse wandeltocht weer,
georganiseerd door de SWOBS. Vertrokken
wordt om 13.30 uur vanaf dienstencentrum
Op de Boor aan de Wilhelminastraat, waar
deze ook gezamenlijk afgesloten wordt. Ger
Vliegen heeft de ± 2 uur durende wandeling
rondom Bocholtz wederom uitgezet en deze
gaat onder alle omstandigheden door. Ger
houdt rekening met het tempo, zodat iedereen op een aangename manier mee kan
wandelen. Deelname is kosteloos.

➨

Crosstraining of
crosswalking,
Back to nature

Hierna kon men smullen van heerlijke poffertjes met poedersuiker.
Rond 11.30 uur kwamen alle
ouders om de ochtend feestelijk
af te sluiten met een kopje koffie en een stukje vlaai. De leidsters werden overstelpt met
bloemen en bonbons. Bij het
afscheid werd er nog een leuk
presentje uitgedeeld.
Om 12.00 uur volgden de genodigden. Onder het genot van
een broodje, een stukje vlaai
werden herinneringen opgehaald aan de afgelopen 25 jaar.
Op naar de volgende 25 jaar.
Nieuwe peuters zijn van harte welkom. Loop gerust binnen.

Cross van crosswalking heeft een dubbele betekenis. In de bewegingsafloop betekent het, dat armen en benen in een diagonaalritme getraind worden. U kent wellicht de crosstrainer in de fitnessruimte.
Het gekke is dat die apparaten vaak een
afgelegde af-stand weergeven terwijl je
ling. Samen met clown Happy
geen meter vooruitgekomen bent.
werden de schilderijtjes onthuld
buiten
die de peuters hadden gemaakt.
Genieten van de natuur, lekker zuurstof tanken en tegelijkertijd actieve 'workout'. Crosswalking is qua bewegingen extremer dan
wandelen of zelfs stappen op de crosstrainer.
trekken en duwen
doe je op de stokken. Heup en schouderlijn
gaan steeds tegengesteld naar voor en achter. Schuine buikspieren en rugspieren worden extra getraind. Je traint meer in minder
tijd!
walking
Dwars door het landschap. Over veldwegen,
door bos en weilanden. Steeds weer aan de
stokken sjorrend. Crosswalking is veel meer
dan het gemiddelde Nordic Walking welk in
Nederland gedemonstreerd wordt. Voor een
goede beeldvorming moet u eens op internet kijken naar de Italiaan, Pino Dellasega.
Daarna in “bergdorpje” Vijlen kennismaken
met crosswalking clinic’s op zaterdag 8 en
De peuters en leidsters van de jubilerende Peuterspeelzaal met v.l.n.r. achterste rij: Rick bij juffrouw Nicole op schoot, vrijdag 21 maart.
Helmy Bijster (directrice st. Spelentère Peuterspeelzaalwerk), clown Happy en juffrouw Leontien. Voorste rij van links Neem gerust eens contact op met René
naar rechts: Lysanne, juffrouw Nettie, Xavier, Jannis, Isis, Naomi, Merle, Lonneke,Valérie, Michelle, Stella en Luuk. Spierts ☎043-3065423 of kijk eens op
Ontbreken op de foto: Sasha, Eline en Kay.
www.renespierts.nl

➨
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WDZ INFO
Koploper
Komende zondag mag het team van trainer Joop
Dacier zich de borst natmaken, want koploper
Voerendaal komt naar de Bocholtzerheide. De
mannen uit het dorp van de Kunradersteen hebben zich vast voorgenomen om met drie punten huiswaarts te
keren, maar WDZ mag zich geen puntverlies permitteren wil
men aansluiting aan het middenveld houden. Kortom alle
ingrediënten voor een strijd op het scherpst van de snede. Het
tweede elftal heeft een zege tegen Schaesberg broodnodig
om zich boven deze ploeg in het klassement te nestelen. Het
vierde elftal wil de koppositie niet afgeven en is alleen maar
met de drie punten tevreden.
Prins Koen I
Op vrijdag 14 februari vindt in Lemiers de Prinsenreceptie
plaats van Prins Koen I, ook bekend als eerste elftalspeler
Koen Brands staat dan in het middelpunt van de belangstelling. WDZ zal per bus met een grote afvaardiging naar Lemiers
reizen. Deze vertrekt om kwart voor acht vanaf het Sportpark
Neerhagerbos.

PROGRAMMA
Zaterdag 15 februari:
B1 ST WDZ/Sportclub'25 - KVC Oranje. . . . . . 11.00u.
C1G RKVVL/Polaris - ST WDZ/Sportclub’25. . . 12.00u.
Zondag 16 februari:
1e WDZ – Voerendaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u.

2e WDZ - V.V. Schaesberg . . . . . . . . . . . . . . . 11.30u.
3e SV Nijswiller 2 – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
4e WDZ - Sporting Heerlen . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
5e Haanrade - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30u.
VR1 SVME - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00u.

Pijn dat is vervelend, wij helpen !

Jos Meesen is troef in
Theater De Klimboom
Zaterdagavond 15 februari, om 20.00 uur, zal de Limburgse
troubadour/zanger Jos Meessen een avondvullende voorstelling verzorgen in theater de Klimboom te Simpelveld
aan de Kloosterstraat. Jos, die reeds 43 jaar optredens verzorgt, wordt geassisteerd door zijn muzikale dochters
Janneke en Maartje. De entree bedraagt 10 euro.
Samen verzorgen zij een gevarieerd programma met eigen liedjes en Limburgstalige versies van diverse artiesten. Nieuwe
nummers maar ook uiteraard het beproefde repertoire. Het
wordt een zeer gevarieerd programma qua muziek en teksten.
Veelal gevoelig maar ook soms grappig en ludiek.
U kunt reserveren via info@puurweijersenweijers.nl
of via ☎06-55.95.45.25.

➨

Rijschool
Reinders

SLAGINGSPERCENTAGE
SLAGINGSPERCENTAGE 85%
85%

Pakketten
vanaf €1250,www.mreinders.nl
tel: 06 46731861
Jos Meessen avondvullend op 15 februari in de Klimboom Simpelveld.
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Receptie Hoeëghede
van de Hulser
Carnavalsweekend bij de
VA
Bergböck
STELOAVENDS
NUJ
Boemelaire in Wahlwiller
TS 2014

bakje mee en ga met ons van 10.30 tot 12.00 uur samen aan de slag om de
carnavalssfeer in huis te halen. De kosten zijn € 5 inclusief een lekkere kop koffie. Indien U gebruik wilt maken van deze DURPSDEAL geef U dan op via ☎
045-5442877.

Op zondag 16 februari begint
het feest om 11 uur met een

dialectmis in de St. Remigiuskerk van
Simpelveld, opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St.Jozef arbeider van de
Huls. Daarna een brunch en van 14.11 16.11 uur kan iedereen bij café the Hills
Prins Clif 1e en jeugdprinsenpaar Levi
en Deffney en de dames, die 3x 11 jaar
jubileren, komen feliciteren. En dat is
nog niet genoeg want Rob Kleijnen is ook nog eens 2x 11 jaar jubilaris.
Dat de Bergböck zich verheugen op uw komst is vanzelfsprekend en dat
er een gezellig samenzijn volgt, eveneens.

Maak uw eigen carnavals creatie!
Dinsdag 18 februari bent U als burger van gemeente Simpelveld van
harte welkom om in d’r Durpswinkel ( de Rode beuk, Kloosterstraat 57
Simpelveld) een carnavals creatie te komen maken. Neem een bloem-

Van 14 t/m 17 februari breekt carnaval ook los in
Wahlwiller. De bekendmaking van de nieuwe
heerser(s) over het Boemelaireriek vindt traditiegetrouw 14 dagen voor carnaval plaats in de gymzaal van basisschool ‘De
Driesprong’ aan de Oude Baan.

Vrijdag 14 februari begint om 20.11 de Grote Zitting. Tijdens deze avond
wordt er afscheid genomen van Prinses Roxanne, Adjudant Guido en Hofdame
Nika. Voordat het zover is wordt er natuurlijk eerst nog een heel programma
afgewerkt. Zo zijn er optredens van buuttereedner Har Daniëls, Koldergroep
‘de Geraniums’, zang van ‘Richtig Rex’, dansgroep De Schadows en onze eigen
dansmarieches, Amy, Daphne en Kyra. Na de proclamatie van onze nieuwe
hooglustigheden is er nog een optreden van ‘Ummer d’r Neaver’. Gouden Nar
winner 2014. Ook zullen tijdens deze avond onze jubilarissen gehuldigd worden. Het betreft dit jaar Pierre Moors (3 x 11 jaar) Minister Wim Pieters (2 x 11
jaar) Hofnar Désirée Sintzen (2 x 11 jaar) en voorzitter Ralph Heuts (1 x 11
jaar). Tevens nemen we die avond na 26 jaar afscheid van onze president Jos
Weijkamp, die zijn functie neerlegt en weer plaats zal nemen in de elvenraad.
Wie wordt zijn opvolger?
Zaterdag is het de beurt aan de jeugd. Vanaf 13.11 zullen zij van een gezellige middag gaan genieten, net zoals voorgaande jaren, samen met hun vrienden van de aanwezige gastverenigingen. Spannend! Wie gaat het roer overnemen van Prins Boy, Prinses Daphne en Hofnar Runar?
Zondag 16 februari is het weer de beurt aan het carnavalskienen voor jong
en oud. Zaal is open vanaf 13.11 uur. Aanvang kienen is om 13.30 uur. Al enkele jaren een gezellige en ongedwongen middag waar iedereen veel plezier aan
beleeft.
Maandag 17 februari wordt dit vierdaagse weekend afgesloten met de
bekende Prinsenbal. Tal van verenigingen geven hier weer acte de présence.
Het belooft dit jaar een extra ‘dampende’ uitgave te worden met optredens van
Limbo Express, los Canonos en de Prommi Bröör. Het prinsenbal begint om
20.11 uur. Geluid en muziek worden dit weekend verzorgd door DJ Frank en
Monique Bessems. Een uur voor aanvang en aan het eind van het programma
rijdt er een pendelbusje tussen gasterij “I gen Durp” en de gymzaal. Daar er
niet al te veel parkeerplaatsen zijn bij de school, vragen de Boemelaire u om
zoveel mogelijk van deze busdienst gebruik te maken. De Boemelaire hopen u
komend weekend van harte te mogen begroeten.

➨
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Aloïs Voncken wordt met een zwaardslag door grootmeester Jos Michels als schutbroeder in de orde van de
Rode Leeuw opgenomen. Foto: Luc Wolters.

Aloïs Voncken schutterij Eys
in Orde Rode Leeuw
Zondag 26 januari werd, tijdens een plechtige H. Mis in de Sint Willibrorduskerk te
Stramproy, Aloïs Voncken opgenomen in een
broederschap die aan het schutterswezen
verbonden is.
Dit is de Edele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg
en de Heilige Sebastianus. Aloïs Voncken werd

Pagina 8

in de orde opgenomen op voordracht van
schutterij Sint-Sebastianus Eys. Hiervan is hij al
ruim veertig jaar lid, actief als klaroenblazer en
sinds 2000 een onvermoeibare en alles regelende secretaris. In combinatie met zijn beroep
als zelfstandig accountant en woonachtig in
Arensgenhout is dat een hele klus en dus zijn
opneming meer dan waard.

➨
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Active Living op volle toeren
Sinds het najaar van 2012 wordt op
de basisscholen Bocholtz en de
Meridiaan Simpelveld het project
Active Living* uitgevoerd. Met Active
Living wil de gemeente Simpelveld
kinderen op alle mogelijke manieren
verleiden tot bewegen. Niet alleen op
school zelf, maar ook in de omgeving
daarvan, de weg er naartoe en in de
eigen buurt.
beweegmeter
Kinderen van groep 7 en 8 hebben al
twee keer één week met een beweegmeter rondgelopen. Hiermee wordt, in
het kader van wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht, hun
beweeggedrag gemeten.
werkgroep
Op beide basisscholen is een werkgroep aan de gang gegaan. Zij bedenken activiteiten en aanpassingen in de
(school)omgeving om alle kinderen
zoveel mogelijk tot bewegen te verleiden. Een aantal van deze initiatieven
krijgen nu concreet vorm en worden
binnenkort meer zichtbaar in en om de
school.
Pauze Spelmateriaal
De pauzes zijn hèt moment om even
naar buiten te gaan en te bewegen na

een paar uur zitten in de klas. Dan is het
wel zo fijn om deze op een leuke en
speelse manier te vullen. Vanuit Active
Living is hiervoor op beide basisscholen
spelmateriaal aangeschaft.
Veilige Schoolroute
Eén van de belangrijkste manieren om
vóór en ná school te bewegen is actief
transport. Te voet of met de fiets naar
school is een prima manier om de dagelijkse dosis beweging te krijgen.
Uiteraard lukt dat alleen als de route
naar school veilig is. Helaas is dat niet
overal in de gemeente het geval.
Voorbereiding
Tijdens deze lessen bereiden kinderen
zich voor op de Active Living Spelen op
17 juni. Deze spelen worden een groot
evenement waar alle Active Living scholen in Zuid Limburg aan meedoen. Zo’n
700 kinderen gaan op die dag met elkaar sporten en bewegen.
Wat is Active Living?
Active Living is een
samenwerkingsverband tussen de beide
basisscholen, gemeente Simpelveld, GGD
Zuid Limburg en de Universiteit Maastricht.

➨

Lourdesbedevaarten in 2014
Het Lourdescomité Bocholtz/Simpelveld
e.o. organiseert i.s.m. met de Organisatie
Limburgse Bedevaarten Maastricht, Bedevaarten naar Lourdes. De bedevaarten
van 30 mei t/m 6 juni en van 18 t/m 23
september 2014 worden begeleid door
Wiel Cuijpers. Voor de volgende reizen
kunt u zich laten inschrijven bij hem via ☎
045-5441223.
Dit jaar zijn er de volgende data:
Treinreizen (8 dagen): Van 30 mei t/m 6 Groepsfoto van de deelnemers aan de treinreis op 19 juni 2013.
juni en van 2 t/m 9 september.
Busreizen (9 dagen): Van 29 mei t/m 6 juni
van 1 t/m 9 september en van 16 t/m 24
september. Nachtbus, bij voldoende deelname, (8 da-gen): Van 30 mei t/m 6 juni en
van 2 t/m 9 september.
Voor wie doet een weekje vakantie nou geen wonderen? Wat ons
Vliegreizen (6 dagen): Van 31 mei t/m 5
juni, van 3 t/m 8 september en van 18 t/m betreft, is dit voor iedereen weggelegd. Ook wanneer u bijvoorbeeld minder mobiel bent of veel zorg nodig heeft.
23 september.
Het Nederlandse Rode Kruis afd. Maastricht, Meerssen,Mergelland
is specialist in volledig verzorgde vakanties voor mensen met lichamelijke en sociale beperkingen, op bijzondere locaties in
Nederland, Duitsland, Tenerife en Spanje.
Inwoners uit de gemeente Maastricht, Meerssen en Gulpen Wittem, die in aanmerking willen komen voor een van de bovenstaannu
op
de vakanties, kunnen contact opnemen met het Rode Kruis, woensvloeren en
dag tussen 14.00-17.00 uur via ☎043-3215111,
bijzonderevakanties@rodekruism3.nl of www.rodekruism3.nl
bij het opschuren van vloeren

Bijzondere vakanties Rode Kruis

➨

10-jarig jubileum
10% korting
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Boekstart workshop babygebaren
Datum: zaterdag 22 februari
Tijd: 10.15 tot 11.00 uur
Locatie: Bibliotheek Vaals,
St Jozefplein 51.
Lezen, spelen en zingen met je baby
en dreumes is leuk, maar kan nog
leuker en actiever. Hoe? Maak
gebruik van babygebaren. Tijdens
deze gezellige gebarenworkshop
leert u hier meer over. U ziet en ervaart
hoe makkelijk babygebaren te leren en
toe te passen zijn in de communicatie
met uw kind. Esther Sluijsmans, logopediste en cursusleidster verbonden
aan zing, speel en gebaar, geeft deze
BoekStart workshop.

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

WDZ INFO
RKHBS - WDZ 0-2
Vanaf de aftrap werd duidelijk dat beide partijen uitsluitend tevreden zouden zijn met drie punten. Met snel
combinatiespel werd de aanval gezocht, maar in de
haast ging ook het nodige fout. Desondanks kwamen er
fraaie kansen aan beide kanten. De keepers staken vandaag in een
goede vorm en wisten hun doel schoon te houden tot aan de rust.
In de tweede helft schakelden de gasten van de Bocholtzerheide een
tandje bij en in de 52e leverde dit resultaat op. Kenny Hennen schoof
de bal na een flitsende aanval onhoudbaar in de hoek. Het spel golfde op en neer met enkele hachelijke momenten voor WDZ keeper
Tom Koekelkoren. Pas enkele minuten voor het eind kwam de verlossing. Jeroen Hünen ging er over de linker flank vandoor en schoot
de bal keihard in de lange hoek.
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ouder en kind
Tijdens deze interactieve en muzikale
workshop zullen ouder en kind
*Ervaren hoe leuk en gemakkelijk babygebaren toegepast kunnen worden bij
het voorlezen, spelen en zingen.
*Tijdens zingen, spelen en voorlezen
babygebaren leren.
*Ontdekken hoe interactief samen lezen,
zingen en spelen kan zijn.

*Meer leren over babygebaren en de positieve effecten
op de spraak-taalontwikkeling.
Voor wie?
Baby’s en dreumesen van 0
maanden tot 2 jaar met hun
ouders/verzorgers. Maar ook
broertjes en zusjes tot 3 jaar zijn van
harte welkom! Toegang gratis! Het maximale aantal baby’s en/of dreumesen is 9.
Aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek van Vaals, via ☎043-3080110 of
door het sturen van een mail naar
vaals@heuvellandbibliotheken.nl
Kijk voor meer info over babygebaren op
www.zingspeelgebaar.nl

➨

Op herhaling..

Géén huisvuilzakken
meer op Maastrichterlaan

In 2011 zijn in het centrumgebied van
de kern Vaals ondergrondse restafvalcontainers geplaatst.
Dit om het straatbeeld vrij te krijgen van
huisvuilzakken waardoor de uitstraling
van het gebied verbetert.
Met regelmaat wordt geconstateerd dat
gekenmerkte blauwe huisvuilzakken
van de Reinigingsdiensten Rd4 worden
aangeboden aan de Maastrichterlaan.
Dit is niet meer toegestaan!

➨
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Nationale voorleesdagen
bij KDV Jij en Ik Bocholtz
Nu elke week een
andere snijbloemactie
Super kwaliteit, lage prijs!
Deze week: Valentijnsdag!

Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

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.

Van 21 t/m 31 januari vonden die plaats. De kinderen werd een zeer
gevarieerd programma aangeboden. Zo waren o.a. de kinderen uit
groep 7 van de Brede School bij de peuters/dreumesen van de Boefjes
te gast. Ook het boekje ‘Anton kan Toveren’ werd regelmatig onder de
aandacht van deze kinderen gebracht.
Op BSO Ziezo was er elke dag wel iets anders rond de voorleesdagen
gepland. De jongste BSO-ers hebben o.a. de ‘Pluk van de Petteflet-dagen en
‘Kikkerdagen’ meegemaakt. Hierbij werden naast het voorlezen, spelletjes
gespeeld en knutselwerkjes gemaakt rondom deze bekende kinderboeken.
Bij de oudste BSO-ers werd o.a. Geronimo Stilton gelezen en hierbij zijn muizen geknutseld of gekleid. Ook werd de ‘Wakkere muizenkrant’ voorzien van
belangrijk BSO nieuws.Ook het bezoek aan de plaatselijke bieb op woensdag
29 januari mag niet onvermeld blijven. Hoogtepunt was de ‘BSO Ziezo voorleeswedstrijd’ op donderdag 30 januari, waarbij de BSO kinderen om de
hoogste voorleeseer streden.

➨

Heuvelland TUK TUK
gratis door Vaals
Vaals laat tot april 2014 een TUK TUK door de gemeente rijden. Iedereen
kan gratis gebruik maken van dit vervoermiddel. De TUK TUK rijdt een
vaste route op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De genoemde tijden zijn de vertrektijden bij het beginpunt.
•Drielandenpunt -Wilhelminatoren
Dinsdag
•Drielandenpunt-halte Taverne
09.00-11.00-13.00-15.00 uur.
•Vaals centrum-oud busstation Wil- Grenssteen
•Drielandenpunt-De Bokkerijder
lem Alexanderplein
•Lemiers-Bushalte café Oud Lemiers •Vaals-Halte Tentstraat
•Centrum Vaals-oud busstation Wil•Holset-Hoofdweg / Kerk
lem Alexanderplein
•Vijlen-De Linde
•Aken-Jakobsplatz (Vaalser Strasse•Vijlen-Centrum / De Koel
Jakob Strasse)
•Vijlen-Cuba Libre
•Centrum Vaals-oud busstation
•Holset-Halte Mergelland
Willem Alexanderplein
•Vaals-Kasteel Vaalsbroek
•Vaals-Museum Vaals
Zondag 12.0017.00 uur.
•Vaals-Landal
•Vaals centrum-oud busstation Wil- •Hotel Restaurant Vijlerhof
•Hotel Restaurant Uit de Kunst
lem Alexanderplein
•Panorama restaurant Buitenlust
•Camping Rozenhof
Vrijdag & zaterdag
•Camping Cottesserhoeve
09.00-11.00-13.00-15.00 uur.
•Centrum Vaals-oud busstation Wil- •Boscafé ’t Hijgend Hert
•Taverne & IJscafé Oud Vijlen
lem Alexanderplein
•Hotel Restaurant Cuba Libre
•Landal Hoog Vaals
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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
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19 maart

Lijst 5
Nr. 4. Chames Nouri
Sterk & sociaal, vuur BÓCHES/ ZUMPELVELD

www.lei-schilderwerken.nl

Voor een
regionale
samenwerking
jeugdzorg
Voor beter
onderhoud
openbaar groen
in alle kernen
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