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Herringbiessere
ex aequo 5e op LVK

Na de Toddezek uit het eigen Grubbenvorst, die met onhendig leedje als
eerste eindigden en samen met nr 2
(Spic en Span Susteren) 65 punten behaalden kwamen de Herringbiessere
oes Bóches met Leefde Sjpass en
Moeziek, samen met Geaf et door van
de Gelieënde uit Hulsberg op een gedeelde 5e plaats met 49 punten. Een
hele prestatie voor een groep uit het
zuiden en met name Parkstad. Dat er
überhaupt nog deelnemers uit het zuiden en vooral uit onze omgeving meedoen is ons een raadsel omdat winnen
praktisch uitgesloten is. Maar toch zo
hoog eindigen! Proficiat!

➨

Tijdens een H. Mis te Stramproy, op
zondag 26 januari j.l. werd de
Generaal en Koning van schutterij
Sint Joseph Vijlen bevorderd tot
officier van de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van
de Rode Leeuw van Limburg en de
Heilige Sebastianus.
Met de plechtige belofte: “Voor Outer, Haerdt en Troon”, beloofde hij
zich in te blijven zetten voor het
schutterswezen in al haar glorie.
Outer staat voor kerk en geestelijke
overtuiging, Haerdt voor gezin,
maatschappijen materieel erfgoed
en Troon voor het geestelijke en

niet geestelijke gezag. Hiermee
behoort Math tot een zeer select
gezelschap van Officieren die met
deze hoge (internationale) schuttersonderscheiding is beloond!
Math. was een van de laatsten die
door grootmeester Jos Michels
werd geïgnaureerd, want deze
werd al tijdens de Mis opgevolgd
door Ger Koopmans de nieuwe
president van de OLS federatie en
dus nu ook Grootmeester.

➨

Grootmeester Jos Michels speldt
Math. Gulpen de versierselen van de
orde op.

Felicitaties voor gouden bruidspaar
Vrijdag 7 februari j.l. vierden de
heer en mevrouw RouvroijeWild uit Vaals hun 50-jarig huwelijksfeest. Ter gelegenheid daar-

van brachten burgemeester Van
Loo en wethouder Vroemen hen
een bezoek met een kleine attentie.

Het gouden paar met burgemeester Reg van Loo.

Sterk & sociaal, vuur BÓCHES/ZUMPELVELD
Kiest u ook voor vernieuwing, stem 19 maart lijst 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.

Agenda
Woensdag 19 februari

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

Open repetitie

Woensdag 26 februari
Aanvang 19.11 uur café Sport Eys (zie ook artikel).
•

Gehandicaptensport sfeer proeven
Van 19 tot 20 uur in Sporthal Rolduc,
Rolduckerstraat 112 Kerkrade. Iedereen ook samen
met gehandicapte welkom (zie ook artikel).

Vrijdag 21 februari

☎ 045-544 35 67

Auw Wieverbal Bóches

☎ 045-532 26 20

i alle Wieëtsjafte, Aavangk 21.11 Oer.
•

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

Aankomst Blauw Sjuut
gemeentehuis Simpelveld om 14.35 uur.
Vertrek 16 uur (zie ook artikel).

Slavisch Byzantijns koor Sobornost om 20 uur
Dé Wieëtsjaf aan de Markt 49 in Kerkrade.
Iedereen welkom (zie ook artikel).
•

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:

Maandag 24 februari

Prinsebal Grensülle Vols

Brasserie Wilhelminatoren. Aanvang 21 uur.

Zaterdag 22 februari
Zoefülle Zietsung
in zaal Oud Bocholtz. Aanvang 20.11 uur.
Entree Vrije Gave (zie ook artikel).
•

Auw Wieverbal Zumpelveld
i alle Wieëtsjafte, Aavangk 21.11 Oer.
•

Oud Prinsenbal Ubachsberg
café Zinzen Aanvang 21 uur (zie ook artikel).
•

Carnavalsrevue Zwart-Wit Eys

The Wild West in Café Sport vanaf 20.11 uur
(zie ook artikel).
•

Receptie CV de Reanpiete Vols
café restaurant Suisse. Aanvang 19.11 uur.
•

Auw Wieverbal Lemieësch

Zaal Oud Lemiers aanvang 21.11 uur,
maskers af 23.11 uur.

Zondag 23 februari
Flower Power bij Phil Bocholtz
Carnavalsconcert Harmoniezaal. Aanvang 11.11 uur.
Geen entree (zie ook artikel).
•

Tieëkezinge i Oad Zumpelveld
Aavangk 16.11 Oer.
•

Prinsereceptie óp Genberg
Van 15.11 tot 18.11 uur in Café Zinzen Kerkstraat
(zie ook artikel).
•

Winterwandeling IVN Eys

Zondag 23 februari. Iedereen kan mee.
Om 10.00 uur vertrek vanaf de parkeerplaats bij
de kerk St. Geertruid (zie ook Kortvermeld).
•

Keltische muziek

bij Pandora Wahlwiller vanaf 16 uur aan de Oude
Baan 21 (zie ook artikel).
•

Bejaardezietsung Langedael
Bejaardencentrum Langedael Vaals.
•

Slappe Kroam jef Jaas Vols
café Vereinshoes. Aanvang 17.11 uur.
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Bonte Oavend Senioren
Bejaardenzitting gemeente Vaals

zaal Oud Lemiers Rijksweg. Aanvang 19.30 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: Vandaag dinsdag 18 februari Ophalen oud-papier en karton in de straten:
Boschenhuizen-Bouwensstr.-Bouwerweg-Brandstr.Brewerstr.-Buysroggesttr.-Clara Feystr.-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. Voor 18 uur
buiten gereedzetten.
SIMPELVELD: Elke vierde dinsdag van de
maand. Volgende week dinsdag: Ophalen oudpapier en karton in de volgende straten: Anselmusstr.-Baakstr.-Bocholtzerweg-BulkemsbroekBulkemstr.-Cochemstr.-Dorpstr.-Gaasstr.-Giezerstr.Hennebergweg-Irmstr.-Kanthuisstr.-Kersboompjesweg-Kloosterstr.-Kruinweg-Loretostr.-MarktMarktstr.-Mr. Jongenstr.-Molsberg-Moogstr-Nieuwe
Gaasstr.-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.

Troefjes
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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Piet Meesters in een van zijn creaties

Zoefülle Zietsung belooft
weer succes te worden
De enige activiteit, buiten de optocht, die eigenlijk de Bóchezerhejdsjer Vasteloavendsverrein organiseert is haar traditionele Zietsung.
Komende zaterdag 22 februari is dat weer het geval vanaf 20.11 uur in
zaal Oud Bocholtz t.o. de kerkmet een daverend program met
o.a. naast dansmarieke Mette, de Herringbiessere die niet
alleen de eerste prijs bij de Sjlaarerarena wonnen maar ook
eerste werden op het PLK en LVK en...... buutteredner Hub
Jansen, de Twie Gewajde, deVleagelkes , Sacha Savelberg ,
dansmarieche Ramona , nu al 14 jaar bij de Zoefülle en verder
Lolalee en De-Ja-Vu. DJ Men vult de pauzes op en verzorgt de
muziek na afloop tot in de late uurtjes. Er is geen entree alleen Vrije
Gave

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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Flower Power bij
Phil Bocholtz
A.s. zondag 23 februari begint om 11.11uur het alweer
zesde Carnavalsconcert van de Kon Philharmonie, o.l.v. haar
onvolprezen dirigent Matty Cilissen! En waar verleden jaar
cowboys en indianen op de Buun rondsprongen en speelden, zijn dit jaar de hippies aan de beurt! Jawel, het thema
van 2014 is Flower Power! En het is über-hippie Piet
Meesters (gewoon uit Vaals) die het concert op zijn eigen
psychedelische wijze aaneen komt praten.
Verwachten
kunt u de Beatles, Cat Stevens, Bob Dylan en andere grootheden waarmee de sferen van de Summer of Love ook in
Bocholtz opgeroepen wordt. Maar er zijn ook tripjes naar de
zeventiger jaren. Denk aan John Miles en Jesus Christ
Superstar! En ook de buutreedners ’t Juultje en Gilbert Petit
maken hun opwachting! Groovy!
prins
En wie wordt de nieuwe philharmonische Prins? nog meer?
Kom dus de muziek zelf ook gezellig mee voelen in de
Harmoniezaal komende zondag en u hoeft nog niet eens
entree te betalen! Super wow!

➨
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Buurt Wilhelminastraat
Bocholtz opgericht
Bij een gezellige en ongedwongen bijeenkomst in café Im Weissen Rossl is
vrijdag 7 februari j.l. de buurtvereniging
Wilhelminastraat te Bocholtz opgericht.
Initiators zijn een aantal bewoners die
een stuk gezelligheid en verfraaiing in
de straat missen. Maar liefst 55 bewoners gaven te kennen geïnteresseerd te
zijn in een buurtvereniging en meldden
zich aan.
Het doel van de vereniging is tweeledig.

•Enerzijds de buurt sociaal levendig
houden door het organiseren van diverse activiteiten, zoals barbecues, wandelingen, kerstviering enz.
•Anderzijds een verfraaiing van het
straatbeeld te bevorderen, gerelateerd
aan o.a. actuele festiviteiten als carnaval, WK voetbal, kerst.
Nadere info kunt U vinden op de website van de buurtvereniging
http://bvwilhelmien.wordpress.com

➨

Loslopende hung
geveerlik vur kuj

Hopelik kenne veer dat nog dök zieë.

Volges e bericht óp LOES (Lokale Omroep EchtSusteren) is ’t nit a te beveële um hung, veural
i weie, los te lotte lope. Vreejlopende hung
kenne gemekkelig de krankheed Nespora
Caninum uvverdrage.

Hondsrug 10, 6422 PV Heerlen tel 045-5414805 / 06-20188220
I: www.tuinmachinesverhuur.nl
Zie de vernieuwde website groentotaallimburg.nl
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Nespora Caninum (i 1984 vur ’t ieësj beej hung
vónge en vanaaf 1990 óch beej ringer,) is ing
microscopisch kling parasiet. Wen inge hónd de
krankheed hat ópgelope, merkt dea doa nuuks va.
D’r hónd zelf weëd dus nit krank. Waal weëde de
parasiete van d’r hónd hieël gemekkelig uvverbraat óp vieë (kui, meh óch sjoaper, gete en
Galloway ringer). Wen de oetwèrpsele van inge
hónd i a-raking kómme mit ’t voer van ing kow
(beveurbeeld frisj graas), ken de kow besjmet
rake mit nit te óngersjatte gevolge.
Koaver
De kow zal ging gezóng koaver mieë kenne krieë.
De koaver weëde doeëd geboare, of hant ing aafwieking. De koaver van ing besjmette kow drage
de krankheed óch beej zich en gevve die da wer
durch a hön koaver. Inge perpetuum mobile i dat
geval dus. Vur d’r vieëhouder hat dat inge hieële
groeëte impact óp de toekomst va zie bedrief. Nit
alling geestelijk, meh óch financieel zal heë inge
flinke sjadepos óplope. D’r boer deet alles d’rvur
um zie vieë zoe gezónd wie meugelik te houwe.
Zoe weëd ’t voor en de plaatsje woa ’t vieë weëd
óngerbraat, perfèkt óp-ee aafgesjtèmd en krient
de individuele diere d’r aandach en verzurging die
ze nuuedig hant. Óp ’t uvverbringe van Neospora,
durch vreejlopende hung, hat d’r boer ginge grip.

Lieng
Beej ’t zieë va vreejlopende hung in de noabeejheed va zieng weie, zal d’r boer ging gów naatsrów mieë ha. Um ’t probleem van ’t uvverbringe
te vurkómme, is ing ganse simpel óplossing: hung
aan de lieng houwe beej weie en anger plaatsje
woa vieë ken graze. Me is dus óp de hulp van de
egenere va hung a-geweëze. Wen deer nog lang
wilt kenne kieke noa weie mit kui en same mit d’r
hónd durch de sjun natuur wilt blieve wandele, is
’t sjun wen d’r reëkening d’r-mit hot dat d’r hónd
probleme ken óplivvere.
Probeer abseluut um d’r hónd an de lieng te laege
zoedat dae nit i weie en begraasde natuurgebiede tereët kunt. I naam va alle boere en landsjapbeheerdere, bedankt vur uur begrip! Zoewied ’t
bericht (vreej vertaald) van de gemingde EchtSusteren.
Berm
Dökker han ich luuj mit loslopende hung d’róp
geweëze dat ‘t egelik ónsjmakelik is dat ze d’r
hónd midde óp e veld, tusje d’r terf, de oetwèrpsele lotte neerlaege. Oeteindelik weëd dat toch ós
broeëd.
Me ken óch d’rvur zurge dat d’r hónd in d’r berm
geet zitte. Dat alles livvert ging beperking óp um
te goa wandele mit ’t dier of diere. En zelf hat me
alwer e sjtuksje verantwoordelijkheed taegenuvver angere óp zich genomme. ’t Is e bietje wie:
giddere daag gèt góds doeë!

2013 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj
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kort vermeld
VIJLEN-VAALS: Dagwandeling
Zondag 23 februari met het IVN. Iedereen kan mee. De
wandeling gaat door het "Aachenerwald". Carpoolen v.a.
10.00 uur Julianaplein, Vaals
Info: Toine Deckers ☎06-40.61.75.16.

➨

EYS: Winterwandeling
Zondag 23 februari, georganiseerd door het IVN en waaraan , zoals gewoonlijk, iedereen mee kan doen. Verleden
jaar lag er een pak sneeuw in dat weekend, hopelijk is er
nu een voorjaarszonnetje. We lopen twee lussen vanuit St.
Geertruid, zodat er naar eigen keuze een ochtendwandeling, een middagwandeling óf een dagwandeling gelopen
kan worden. Om 10.00 uur vertrek vanaf de parkeerplaats
bij de kerk (Julianaweg) en wordt er een ronde noordwest
richting Eckelrade gemaakt, waar de boomgaarden ook in
de winter voor mooie panorama’s zorgen. Ongeveer 9
km is dat. Na een lunch in St. Geertruid om 13.30 uur vertrek van dezelfde parkeerplaats weer richting zuidoost
naar het Savelsbos, waar de voorjaarsbloemen al uit de
grond tevoorschijn komen. We passeren ook de vuursteenmijn. Deze lus is ca. 7 km. De route kent weinig hoogteverschillen , maar kan op stukjes wel drassig zijn. Stevig,
waterdicht schoeisel én heel misschien een warme muts
en sjaal zijn wel aanbevolen, ev. wat eten en drinken voor
onderweg. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Greetje
en Fred Notenboom ☎06-54.29.54.75 of Constance
Kerremans ☎043-4506270.

➨

VAALS: Hondenschool
Zondag 2 Maart houdt de
Hondenschool 90 weer de maandelijkse wandel/oefendag. Trefpunt
Oefenwei Dr. Schaepmanstaat t.o.
huisnummer 49. Start 12 uur.
Iedere hondenbezitter, ook als u geen
cursusdeelnemer bent, heeft de
mogelijkheid om mee te wandelen. Tot oktober zijn er deze wandelingen op de eerste zondag van de
maand.
gehoorzaamheid
Bij de hondenschool heeft iedere hondenbezitter de mogelijkheid het hele jaar met zijn/haar hond te oefenen. De
Hondenschool Vaals’90 heeft tot doel , iedere hondenbezitter ‘zonder stress’ zijn/haar hond gehoorzaamheid te
leren en het ook zo te houden! Iedere 1e woensdag van de
maand wordt tijdens een oefenwandeling in de natuur of
te wel in de stad geoefend.Ook bestaat er de mogelijkheid
voor het boeken van huisbezoeken.
Meer info: H. van der Vegte, Dr.Schaepmanstraat 49
☎043-3063973 E: hvdv90@home.nl
Internet www.hvdv90.com

Brood- en Banketbakkerij

Ivo Dreessen v.o.f.
Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen week 08-2014

2 Meergranenbroden naar keuze
voor . . . . . . .

4.50

Pistolets rond 10 halen - 8 betalen
Kersenvlaai . . . . . . . . voor. . . . 7.98
Open appel kaneelvlaai middel . 5.95
Bocheser soezen. . . . . 4 stuks . . . 5.00
Alvast om te noteren:
Met carnaval zijn wij gesloten van
maandag 3 maart t/m zaterdag 8 maart

Werkzaamheden
Maastrichterlaan Vaals
In de loop van deze week zal, naar verwachting, de Maastrichterlaan tussen de rotonde bij
het politiebureau tot aan de Prins
Bernhardstraat in twee richtingen voor het verkeer worden opengesteld. In verband met de
werkzaamheden tussen de Prins Bernhardstraat en Jos Francotteweg (oneven zijde
Maastrichterlaan), wordt de Prins Bernhardstraat afgesloten. Voor dit deel van de
Maastrichterlaan blijft het eenrichtingverkeer
gehandhaafd.

open
Tijdens carnaval wordt niet gewerkt. De festiviteiten rondom carnaval kunnen ondanks de
reconstructie toch doorgang vinden. Ten
behoeve van de optocht op maandag 3 maart
zal de Prins Bernhardstraat weer voor verkeer
tijdelijk toegankelijk worden gemaakt. Na carnaval wordt gestart aan het wegvak tussen de
Jos Francotteweg en Beemderlaan.
Meer informatie
www.heuvellandbeteropweg.nl

➨

➨

www.lei-schilderwerken.nl
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Keltische muziek bij
Pandora Wahlwiller
Zondag 23 februari vanaf 16 uur aan de Oude Baan 21.
Needle & Sword is een in 2011 opgericht trio dat het hart verloor aan de Keltische Folk. Ze spelen intieme concerten in
kleine theaters, maar musiceren evengoed in pubs en tijdens
feestaangelegenheden. Het repertoire bestaat uit pakkende
up-tempo jigs en reels, walsen, hornpipes, melancholische
airs en ballads, bekende traditionals om mee te zingen, afgewisseld met eigentijdse songs en nog veel meer uit de
Keltische muziek van Schotland, Ierland, Nova Scotia, FransCanada en Galicië. Needle & Sword bestaat uit Jessica
Hardenberger (Munster): Keltische harp, Thomas Schneider
(Aken): zang, gitaar, bouzouki, tin whistle en bodhran en
Paul Jorissen (Wehr): trekharmonica, melodeon en bodhran.
Kijk ook eens op www.needle-sword.com
Reserveren is zeer aan te bevelen want vol is vol (!) via
☎043-4512120, of via: www.pandorapodium.nl

Vaals

➨

Needle & Sword die zondag in Pandora optreden.

ELKE DINSDAG OP INTERNET...
WWW.WEEKBLADTROEF.NL
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Vacatureladder Vaals
Een greep uit
het aanbod:

Heeft u hart voor een ander?
AED/reanimatienetwerk Vaals zoekt vrijwilligers.

Samen met jongeren
Altijd al in een jongerencentrum willen werken?
Collectanten/ vrijwilligers
Ze hebben je hulp nodig.
De stichting “Stille Armoede” zoekt collectanten
die helpen op evenementen en bij div. acties en
Museum Vaals
Is op zoek naar baliemedewerkers en (meertali- vrijwilligers die mee willen denken en helpen
nieuwe acties op te zetten.
ge) gids voor Groepsrondleidingen.

Ondersteuning bieden?
Horeca-ervaring
Voor een stichting zoeken wij vrijwilligers voor Zorgcentrum Langedael is op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning bij de maaltijden en om
diverse werkzaamheden.
individuele aandacht te bieden.
Fietsersbond Limburg
Meer weten?
is op zoek naar fietsrouteplanners voor het in
kaart brengen van hun woonomgeving.
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

Stem op ’Inge
jong van hej’
Op initiatief van het provinciale Huis voor
de Kunsten, de Raod veur ‘t Limburgs en
Veldeke Limburg hebben 11 Limburgse artiesten enkele weken geleden een ‘superband’ gevormd met jongeren uit hun
omgeving. Samen hebben zij een carnavalslied, uiteraard in het eigen dialect,
bedacht en opgenomen. Bovendien zijn
van alle 11 de liedjes ook leuke videoclips
gemaakt.
wedstrijd
Behalve de doelstelling om jongeren op een
speelse en leuke manier om te leren gaan
met het dialect (en muziek), is er ook een
wedstrijd aan gekoppeld. De videoclips staan
namelijk op de speciale website
www.Veldekekids.nl
Het publiek kan via deze site bepalen welke
‘superband’ het leukste liedje heeft gemaakt.
Ook het duo Limbo Express (Gulpen/Wahlwiller) doet mee aan VeldekeKids. Samen
met het 13-jarige zangtalent en podiumbeest
Femke (Falderaa) Philippens uit Simpelveld.
Zij zijn daarmee de enige deelnemers uit de
zogenaamde Zuid-Oosthoek van Limburg
(Mergelland/Parkstad).
Femke zelf bedacht zelf het thema van het
carnavalsliedje en in welk muziekgenre zij dit

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.

Vooraan v.l.n.r. Huub Heijnens van Limbo Express, Femke (Falderaa)
Philippens en Erwin Lennarts.

Praktijk Smeets
☎045-5442122
Paterplein 14 • 6351 EW Bocholtz
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graag wilde zingen. Bovendien had zij al aardig wat ‘kernwoorden’ (uiteraard in haar eigen Simpelvelds dialect) verzameld.
Samen met tekstdichter Erwin Lennarts en componist Huub
Heijnens van Limbo Express leidde dat tot een carnavals-rocknummer met de titel ‘Inge jong van heij’.
Zoal de titel al doet vermoeden gaat dit nummer over Limburgse
jongens en die figureren dan ook volop in de videoclip die
onlangs door Henk Kroese uit Eys is opgenomen en gemonteerd.
De jonge en enthousiaste figuranten komen niet alleen uit
Simpelveld, maar ook uit Vaals, Wahlwiller, Mechelen, Gulpen en
zelfs Eijsden.
Limbo Express en Femke Falderaa hopen dan ook dat zij op veel
steun en stemmen uit de hele regio kunnen rekenen.
Meer informatie en de diverse filmpjes over de voorbereidingen
is ook te vinden op de facebook-pagina van Veldeke Kids.

➨
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Open repetitie Sobornost
Het Kerkraads Slavisch Byzantijns Gemengd Koor Sobornost houdt morgen
woensdag 19 februari om 20 uur een
openbare repetitie in het eigen repetitielokaal Dé Wieëtsjaf aan de Markt 49
in Kerkrade. Iedereen is daarbij vrijblijvend welkom, zowel luisteraars die,
onder het genot van een kop koffie,
eens kennis willen maken met het bijzondere repertoire van Sobornost als
degenen die er over denken om misschien mee te gaan zingen.
Sobornost is een koor dat onderlinge
vriendschap van de koorleden combineert met gezamenlijke liefde voor de
bijzondere liederen die gezongen worden: van kerkelijke werken tot volkslied-

jes, van het Russische Onze Vader tot
het wereldberoemde Kalienka.
Het koor, geleid door de enthousiaste
dirigent Wiel Bonten, kent zeer veel
supporters van wie er velen geregeld
naar concerten komen luisteren. Sobornost timmert dan ook hard aan de weg
en wil doorgroeien naar 40 leden alvorens de derde CD van het koor wordt
opgenomen.
Als u eerst thuis kennis wil maken met
het koor dan kijk eens op de website
www.sobornost.nl . Wilt u nadere inlichtingen of contact dan bel of mail de
secretaris: jo.didden@wxs.nl
☎045- 5441892.

➨

Gehandicaptensport jubileert!
Ook gehandicapte sporters uit Simpelveld, Kerkrade en Landgraaf vieren feest woensdag 19 februari.
Basissport Limburg bestaat dan 40
jaar en viert dat met de openstelling
van hun activiteiten, zoals de gehandicaptensport in sporthal Rolduc te
Kerkrade.
verstandelijk gehandicapten
Basissport Limburg is een stichting, die
sport- en spelactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten organiseert. Het
doel is om deze mensen een avond aan
te bieden met sport en spel met een
zeer lage drempel en een niveau zoals
de meesten gewend zijn van de zomervakantie. Iedereen kan badmintonnen
en tafeltennis spelen, springen en
bewegen op muziek (ook als je geen ritmegevoel hebt). Tegen een balletje

trappen of korfballen kan ook iedereen
en zelfs het alom bekende sjoelen is
eigenlijk voor iedereen weggelegd. Dit
zijn de bezigheden op een gemiddelde
woensdagavond, maar er is ook tijd
voor een gezellig onderonsje met goudeerlijke mensen, die graag je vriend
worden. Dit doen we al 40 jaar en nog
steeds kennen ons te weinig mensen.
sfeer proeven
Kom dat morgen, woensdag 19 februari, van 19 tot 20 uur in Sporthal Rolduc,
Rolduckerstraat 112 Kerkrade en laat je
aangenaam verrassen. Ken je mensen
die dit graag zouden willen meemaken,
neem ze mee. Iedereen van harte welkom. Meer info kun je krijgen op
www.basissport-limburg.nl of via
wim.loneus@home.nl of
☎06-30.69.92.03.

➨

Oproep aan ouders Bocholtz
Tijdens de carnavalsdagen (1 t/m 4
maart) organiseert Stichting Jeugdcarnaval Bocholtz op de feestelijk
versierde Wilhelminazaal weer het
jeugdcarnaval voor alle jeugd in de
regio.
Na het schitterende 4 x 11 bestaan feest
hoopt men dat de kinderen tijdens de
carnaval weer de Wilhelminazaal zullen
vinden om er met zijn allen een groot
feest van te maken. Om dit te kunnen
organiseren zijn er uiteraard ouders (
en/of oma’s /opa’s enz.) nodig die
enkele uurtjes toezicht willen houden
op de feestvierende jeugd !!
blokken
Dit zou moeten gebeuren in blokken
van 2 uur vanaf zaterdagavond 20 tot

Pagina 8

24 uur en zondag, maandag en dinsdagmiddag vanaf 15 tot 24 uur. Wij
benadrukken dat het zonder uw hulp
niet mogelijk zal zijn dit carnavalsfeest
voor de jeugd te organiseren!
info en aanmelden
Hiervoor kunt u contact opnemen met
Bianca Mullejans ☎06.33.62.32.35 of
per mail: b.j.mullejans@hetnet.nl
Het zou prettig zijn als dit zo spoedig
mogelijk kon gebeuren.

➨
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Vaals-Vijlen-Lemiers
Nr. 08 • 18 februari 2014

WDZ INFO

19 maart

Lijst 5
Nr. 2. Joep Wings
Sterk & sociaal, vuur de Boänhej
& jans ZUMPELVELD

Joep
doet
mee,
U ook?

Zes punten
Komende
zondag
gaat het eerste elftal
op bezoek in Amby. In
deze wedstrijd zal
gewonnen moeten worden. Het
betreft een zes punten wedstrijd.
Een overwinning brengt WDZ in de
middenmoot en maakt de zorgen
voor RKASV een heel stuk groter.
Een zege gaat voor een bijzonder
goed gevoel om aan de Carnaval te
beginnen zorgen en geeft ook veel
zelfvertrouwen voor de laatste periode, zo houdt trainer Joop Dacier
zijn mannen voor. Ook het tweede
elftal gaat naar Maastricht waar bij
SCM een overwinning broodnodig
is.
Klusdag
Op zaterdag 22 maart krijgt tijdens
de landelijke klusdag het Sportpark
Neerhagerbos een grote opknapbeurt. Clubgebouw en kleedlokalen worden van een nieuw verfjasje voorzien en het terras wordt
opnieuw gelegd.
Subsidie is aangevraagd bij de landelijke NLdoet actie. De materialen
zijn besteld, werktuig zal er vol-

PROGRAMMA
Zaterdag 22 februari:
A1 ST Sportclub'25/WDZ - Born . . . . . . . . . . 14.30u.
B1 ST WDZ/Sportclub'25-Wijlré/Struchter B. . 14.00u.
C1G ST WDZ/Sportclub’25 - Groene Ster . . . 12.00u.
C2 Voerendaal C3 - ST WDZ/Sportclub'25 . . . 13.00u.
D1 Daalhof - ST Sportclub'25/WDZ . . . . . . . 12.15u.
D2 Schimmert D1- ST WDZ/Sportclub'25 . . . 11.30u.
E1 Sportclub'25/WDZ - Rood Gr. LVC/Vijlen . . 10.00u.
E2 Daalhof - ST WDZ/Sportclub'25 . . .
10.00u.
E3 SCG - ST Sportclub'25/WDZ . . . . . . . . . . . 10.30u.
E4 ST WDZ/Sportclub'25-Leonidas . . . . . . . . 10.15u.
F1 WDZ - SVME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
F2G WDZ - RKVVM F1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00u.
F3G WDZ - Daalhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00u.
Zondag 23 februari:
1e RKASV - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u.
2e vv SCM - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
3e WDZ - Wijlré 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30u.
4e Heksenberg 2 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
5e WDZ - RKMVC 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30u.
VR1 Eijsden - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00u.
Ve SV Haanrade – WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u.
UITSLAGEN
Zaterdag 15 februari:
C1G RKVVL/Polaris - ST WDZ/Sportclub’25 . . . . . 5-2
Zondag 16 februari:
1e WDZ - Voerendaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
5e Haanrade - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
VR1 SVME - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Het clubgebouw en terras dat nodig opgeknapt
dient te worden.

doende zijn, WDZ zoekt nu nog de vrijwilligers. Iedereen is welkom, leden,
ouders en familie van leden, supporters
en klussers, voor iedereen is er werk.
Het werk start om acht uur 's morgens
starten en om zes hopen we klaar te zijn
met het verfwerk en het terras.
Voor eten en drinken wordt ruimschoots
gezorgd.Aanmelden kan via
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=6401153

of via activiteiten@vvwdz.nl Kijk voor
verdere gegevens op de WDZ site.
WDZ - Voerendaal 1-2
Beide partijen probeerden met snel
combinatiespel de aanval te zoeken,
maar werden hierin behoorlijk gedwarsboomd door het bijzonder hobbelig
veld. Het bleek telkens weer moeilijk te
zijn de raar stuiterende bal onder controle te krijgen. Voerendaal stichtte
gevaar met snel uitgevoerde aanvallen
en in de 13e minuut leverde dit de 0-1
voorsprong op. WDZ bleef opportunistisch de aanval zoeken, maar wist
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maar weinig kansen te scheppen. Twee
minuten voor de rust leverde een jammerlijke misser in de defensie van de
thuisploeg een onverdiende 0-2 achterstand op.
In de tweede helft probeerden de mannen van de Bocholtzerheide de bakens
te verzetten, maar ook strandden te veel
voorwaartse acties in balverlies op het
middenveld. In de 75e minuut leek de
ommekeer te komen. Roy Brassé kopte
de bal uit een corner hard in de kruising.
WDZ zette aan en drukte de tegenstander volledig terug op eigen helft. En dat
leidde nu wel tot grote kansen, met
name in de slotminuten van de wedstrijd. Koen Schnackers schoot langs de
goal en Prins Koen I kwam een teenlengte tekort om de bal binnen te schuiven. Met de overwinning haalde
Voerendaal de tweede periodetitel
binnen, waarvoor onze felicitaties.
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LCD tv

Samsung smart tv

Wasautomaat

32 inch

600 hz 40 inch

5 jaar garantie

al vanaf

nu voor

al vanaf

--

--

299.
Droger

--

799.

399.

De allernieuwste
Miele wasautomaat
in voorraad
Twin dos

Miele
wasautomaat

AEG Stofzuiger

Friteuse

OP=OP

al vanaf

Wij zijn tevens
uw specialist in
inbouwapparatuur en schotel
antenne

A klasse
nu voor

549.-nu voor

79.-Strijkijzer
al vanaf

95

34.

29.95

al vanaf

799.--

Kom naar de
zaak voor
nog meer
aanbiedingen

Op de foto v.l.n.r.: (2e) Myrthe Sonderkamp, Castellum Kessel, (1e) Sanne
Lenssen WNK Simpelveld, (3e) Elle van den Beuken, HoSeMa Horst.

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

Weer goud voor turnster WNK

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)

Open podium
Dinsdag 25 februari houdt het Heerlens
SchrijversCafé weer een open podium en
wel van 20 tot ± 22 uur.
In de zaal van Café Pelt (op het Pancra-tiusplein) ontvangt het Heerlens SchrijversCafé
schrijvers en dichters die hun favoriete tekst
willen voordragen.
Oók niet-leden zijn van harte welkom. Gewoon tussen de stamgasten en al wie wil

komen luisteren of voordragen. In
een ontspannen sfeer genieten van
mooie proza en gedichten én (optioneel) een prima getapt pilsje.
Iedere belangstellende kan die
avond samen met ons, leden van
het Heerlens Schrijverscafé, poëzie
of proza voordragen, maar ook bijvoorbeeld een stuk instrumentale
muziek ten gehore brengen, of een
mooi lied zingen.
Vooraf aanmelden hoeft niet en er is
geen entree. Het programma wordt
simpelweg bepaald door wie er
komt.
Breng gerust eens een vriend(in),
broer, zus of ouders mee om te
luisteren naar jouw werk en dat van
anderen. Meer info:
www.schrijverscafe.nl

➨

ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers
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Tijdens de halve finale Turnen
Dames in Horn is het een
turnster van Werk Naar
Krachten Simpel-veld wederom gelukt een gouden
medaille te behalen: Sanne
Lens-sen werd 1e in de categorie D3 Pupil 2. In dezelfde
categorie behaalde Isis
Leclaire een 7e plaats,
waardoor beide dames zich
hebben geplaatst voor de
finale van het LK.
In de categorie D2 Instap
behaalde Emma Lauterfeld
een 9e plaats en in de categorie D3 Pupil 1 behaalde
Eva Bröcheler een 8e plaats.
Ook deze twee turnsters
hebben zich geplaatst voor
de finale. Immers, in de finale staan de 10 beste turnsters
per categorie tegenover
elkaar ! Anneke Hoek werd
16e (van de 30 turnsters) en
heeft dus helaas de finale
niet gehaald. Het is al een
prestatie van formaat om de
hal-ve finale en finale te
halen, laat staan om dan ook
nog een podiumplaats te
bereiken.
Een welgemeend proficiat
aan turnsters!

➨
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Bocholtzer artiesten winnaars
CMC Alaif 2014

St. Remigiusstraat 22-24 • 6369 EM Simpelveld
Telefoon 045-5442537

KSV Helios in
Oberliga NordRheinWestfalen
Zaterdag 22 februari a.s. komt KSV Helios uit
in de laatste reguliere wedstrijd van de Oberliga in Essen.
Tegenstanders zijn dan KSV Essen en TV Rhede.
Het team van Helios zal gebrand zijn op een
goed resultaat want dan is zeker dat zij een van
drie verenigingen zijn die in een finale gaan uitmaken wie kampioen van de Oberliga wordt.
Komt Helios in de finale, dan zal deze wedstrijd
op 22 maart a.s. in Simpelveld plaatsvinden.

➨

VOLGENDE WEEK:

d’r Kalksemmer
Zie pagina 15
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Vrijdag 7 februari vond in het
Corneliushuis Heerlerheide de
tweede editie van het CMC
Alaif plaats. Het op één na
grootste ‘Leedjeskonkoer’ van
Limburg, bestaande uit de
categorieën Origineel, Cover
en Videoclip, wil een podium
bieden aan artiesten die niet
zijn doorgedrongen tot de
finale van het LVK.
In de categorieën Cover en
Videoclip was Ron van richting
Roy met het liedje Vruikes de
duidelijke winnaar.
origineel
In de categorie Origineel werd
het echter spannender. Vijf juryleden en een publieksjury gaven
punten, die vervolgens bij elkaar
werden opgeteld. Het was
opnieuw Bocholtz, dat net als bij
de vorige editie, de eerste prijs
mee naar huis mocht nemen.
Waar in 2013 de Ceciliaanse
Bloas Mafia met het nummer
Jevange In Moeziek won, was het
dit jaar Duo Noeëts Jedaat! feat.

Dirty Herrie & the Smashing
Hornoxes . Dat zij daarnaast de
primeur hadden om als eerste
groep ooit het maximale aantal
punten te ontvangen van een
jurylid, maakte de avond compleet.
tekst en muziek
Tom Ruijters en Jens Horbach
van Duo Noeëts Jedaat!, die dit
jaar hun elfjarig jubileum vieren,
schreven zelf de tekst van het
winnende lied De Welt Is Noe Va

Ós. De muziek werd gecomponeerd door de coverband Dirty
Herrie & the Smashing Hornoxes,
bestaande uit Martijn Dremmen,
Jens Grimm, Steven Honings en
Nils Horbach.

➨

Duo Noeëts Jedaat winnaars CMC alaif.

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
Pagina 11

Min. Ruysstraat 8 • Bocholtz • 045-5441438
Onze aanbiedingen voor 18 t/m 22 februari 2014
Soep v.d. week
Snipperbonensoep

5.50

per pot

dinsdag-woensdag

AANBIEDINGEN

Menu v.d. week Gehakt
Tiroler Gröstl

+

2.49
500 gram . . . . . . . . . . . 2.49
500 gram . . . . . . . . . . .

3.50 Braadworst
G R AT I S

250 gram

EITJE
COMMUNIE!
Voor ons buffetassoriment kijk op

www.buffetwijzer.nl
of bel ons

045-5441438

VLEESWAREN

Gebr. gehakt

1.05
Kalfsleverworst
100 gram . . . . . . . . . . . 0.99
Hamworst
100 gram . . . . . . . . . . . 0.99
100 gram . . . . . . . . . . .

donderdag-vrijdag-zaterdag

AANBIEDINGEN
Gevulde kipfilet
gewikkeld in salie en
parmaham
500 gram . . . . . . . . . . .

5.75
Varkenshaas
CARNAVALSPAKKET
500 gram . . . . . . . . . . . 8.50
Zuurvlees, goulash,
kip kerrie of kip pilaf Biefstuk
3 voor . . . . . . . . . . . . . . 7.90
per kilo verpakt
Frikando
3 KILO VOOR. . . 28.50 500 gram . . . . . . . . . . . 4.95

Haal ook een gratis Vaals beweegt!-pas!
om mee te doen aan de dansworkshop in het danscentrum aan de
Klaasvelderweg 28B in Lemiers. Het
is een mix van jazz en streetdance.
Op dinsdag 18 februari zijn groep 5
en 6 van harte welkom tussen 15.00
en 16.00 uur. Op dinsdag 25 februari zijn groep 7 en 8 aan de beurt van
15.00-16.00 uur. De leerlingen moeten zich hiervoor inschrijven bij
Hannie Pleijers, de combinatiefunctionaris.

Wethouder Jean Vroemen heeft
zaterdag 1 februari de Vaals beweegt!-pas geïntroduceerd tijdens
een rondgang langs alle kernen.
Zo’n 100 inwoners trotseerden het
slechte weer om de pas persoonlijk op te halen. De aanwezigheid
van Beweegmakelaar Jolanda
Mikic,
combinatiefunctionaris
Hannie Pleijers en coördinator
Marjolein Wassenberg bood de
mogelijkheid om heel concreet
vragen te kunnen stellen over de
verschillende activiteiten.
basisscholen
Dinsdag 3 februari en woensdag 4
februari bezocht hij de basisscholen
in kern Vaals om alle leerlingen persoonlijk een Vaals beweegt!-pas te
overhandigen. Vrijdag 7 februari
volgde de basisschoolleerlingen in
Vijlen.
gratis sporten
Op de vraag van Jean Vroemen wie
al sport, gingen veel vingers in de
lucht. Enthousiaste reacties volgde
op de boodschap dat de kinderen bij
veel aanbieders telkens 4 x gratis een
andere sport kunnen proberen.
Met de Vaals beweegt!-pas kunt u
een jaar lang 4 x gratis een training
of les volgen bij elk van de 26
beweegaanbieders, die meedoen
aan dit initiatief en samen meer dan
40 activiteiten aanbieden. Zij heten u
van harte welkom bij hun vereniging,
club of activiteit en nodigen u uit
voor een nadere kennismaking, zon-
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der meteen vast te zitten aan een
abonnement of lidmaatschap. Dát is
de bedoeling van de Vaals beweegt!pas.
Op de website van Vaals beweegt!
via www.vaals.nl vindt u meer informatie over aanbod en aanbieders,
lesdagen- en tijden en de locaties.
U kunt ook op de website van
www.weekbladtroef.nl door op het
wapen van Vaals te klikken op deze
website komen.
U kunt de Vaals beweegt!-pas
tijdens openingsuren afhalen bij:
- de balie van het gemeentehuis in
Vaals
- het VVV-kantoor in Vaals
- de BMA in Lemiers
- Buurtwinkel Schins in Vijlen

U kunt ook een exemplaar van de
Vaals beweegt!-pas opvragen bij
Marjolein Wassenberg, coördinator
Vaals beweegt! via ☎ 043- 306 85 54
of m.wassenberg@vaals.nl
Sport van de Maand februari: Dans
Deze maand staat de Sport van de
Maand in het teken van dans.
Cimarelle School of Ballet verzorgt
danslessen onder schooltijd voor de
groepen 5 en 6. Op 14 februari zijn
groep 5 en 6 van de Robbedoes de
eerste die dansles krijgen. Op 17
februari wordt gedanst in de Kleine
Wereld en Op de top sluit af op dinsdag 18 februari.
Lemiers Dance Centre Focus nodigt
alle leerlingen van groep 5 t/m 8 uit

Tenslotte geeft Marcel van der
Steen van Breakdance Crew Vaals
een breakdance workshop op vrijdag 21 februari in de gymzaal van
de Brede School in Vaals. De workshop is van 14.45 en 15.45 uur. Alle
leerlingen vanaf 8 jaar zijn van
harte welkom.
Heb je de smaak te pakken gekregen na een van de dansactiviteiten? Of wil je ze alle drie wel eens
beter leren kennen?
Dat kan, want Cimarelle School of
Ballet, Lemiers Dance Centre Focus
en Breakdance CrewVaals doen
allemaal mee met de Vaals beweegt!-pas. Ga met je pas 4x gratis
naar hun lessen en kijk wat het beste
bij je past!
Kijk op de website van Vaals
beweegt! voor meer informatie:
www.vaals.nl

➨
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64e Togh
Blauw Sjuut
Narrenschip vertrok in 1133 voor de eerste keer
Maandag 24 februari a.s. vertrekt het Gilde Blauw Sjuut
voor de 64e keer om in de hele Euregio het carnaval/vastelaovend aan te kondigen.
Gedurende deze Togh wordt er ruim 30 keer voor anker
gegaan bij gemeenten, scholen, verenigingen en instellingen.
Dat gebeurt zoals gezegd in de hele Euregio, ook dit jaar zal
Aken en Kornelimünster in Duitsland en Maasmechelen,
Lanaken en Sint Truiden in België niet ontbreken in de route.
In Kornelimünster is het narrenschip in 1133 voor de eerste
keer vertrokken.
Maar vóór het vertrek op maandag 24 februari vanaf het
Pancratiusplein in Heerlen zullen om 13.00 u eerst twee
leden van de gastbemanning op hilarische maar traditionele
wijze ontgroend worden. Een van de gasten is Ketelbinkie
Martijn Timmers, tot voor kort nog Sjtadsprins van Heerlen en
nu dus op de maatschappelijke carnavalsladder gedaald tot
de laagste in rang: Ketelbinkie.
Om 13.30 u zet het narrenschip dan, onder luid gebeier
van de klokken van de Pancratiuskerk, koers naar de eerste aanleghaven. Na een winnende school bezocht te hebben is de eerste gemeente waar men aanlegt, Simpelveld
om 14.35 uur waar men tot 16.00 uur blijft.
Knoevelemint
Later die dag zal de Sjuut te gast zijn op het Gouvernement in
Maastricht, voor diegelegenheid omgedoopt tot "Knoevelemint". Tal van hoogwaardigheidsbekleders uit de politieke- en
carnavalswereld zullen daarbij aanwezig zijn en Gouverneur
Theo Bovens zal van zijn hart geen moordkuil maken. De dag
eindigt in Maasmechelen. Dinsdagochtend 25 februari zal de
Sjuut om 9.30 u te gast zijn in het gemeentehuis van Lanaken
waarna weer koers gezet wordt naar de gemeente Echt, aansluitend naar de gemeente Beek waarna de dag wordt afgesloten in Sint Truiden (B ). Vermeldenswaardig is dat de Sjuut
in 1133 in Sint Truiden in brand is gestoken in opdracht van
de toenmalige abt. Dit is ook zo opgetekend in de archieven
van de abdij.
Bisschop Jo Gijssen heeft zich in 1986 op ludieke maar welgemeende wijze verontschuldigd voor deze daad.
Ook vermeldenswaardig is dat de gemeente Sint Truiden ook
een schepen (wethouder) van carnaval heeft.

De bemanning van de Blauw Sjuut verleden jaar en dus nu uitgebreid met een nieuw ketelbinkie.
Vooraan links met standaad Roy Jorissen uit Simpelveld.

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD

➨
Na een intensieve en geweldige periode als
wethouder van de gemeente Simpelveld hoop ik
met uw steun weer terug te mogen keren in
onze gemeenteraad.
Ik vind het een grote eer om ook de komende 4
jaar mij in te zetten voor de leefbaarheid en het
wel en wee van bijna 11.000 inwoners van onze
gemeente.
Ik ben er trots op wat wij de afgelopen jaren
hebben weten te bereiken. Ook in de nieuwe
raadsperiode kunt u op mij rekenen.

Pijn dat is vervelend, wij helpen !
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Uw TOEKOMST is onze TOEKOMST,
René Ridderbeek, BURGERBELANGEN.
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
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

Tuk Tuk Bergdorpje
wordt Pin Pendel
Iedere dinsdag en zondag service voor ouderen en toeristen

Nu elke week een
andere snijbloemactie
Super kwaliteit, lage prijs!
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Bijzondere vakanties Rode Kruis
Voor wie doet een weekje vakantie nou geen wonderen? Wat ons betreft, is dit voor
iedereen weggelegd. Ook wanneer u bijvoorbeeld minder mobiel bent of veel zorg
nodig heeft. 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 Wit-tem, die in aanmerking willen komen voor een van de bovenstaande vakanties, kunnen contact
opnemen met het Rode Kruis, woensdag tussen 14.00-17.00 uur via ☎0433215111, bijzonderevakanties@rodekruism3.nl of www.rodekruism3.nl

De elektro Tuk Tuk van de
Stichting Traag Heuvelland wordt
Pin Pendel. Voorlopig iedere dinsdag en zondag om 12 uur kunnen
onder andere ouderen, maar ook
toeristen vanuit Vijlen gebruik
maken van deze service naar de
pinautomaat in het nabij gelegen
Mechelen. Het gaat voorlopig om
een proef om te kijken of er behoefte is aan deze service. De Pin
Pendel begint volgende week.
wegehaald
De Rabobank heeft in een aantal kernen in het buitengebied, waaronder
Vijlen, de pinautomaten weggehaald. De maatregel is een onderdeel van een
bezuinigingsmaatregel van de bank. Het besluit leidde tot vele protesten
binnen de Vijlense gemeenschap.
financieel
Het project heeft als gevolg van de crisis een aantal potentiële sponsoren misgelopen en is op zoek naar nieuwe geldschieters.
Op dit moment wordt de Tuk Tuk ingezet als toeristenpendel. Bovendien rijdt
het elektrische voertuig, dankzij de gemeente Vaals, een extra gratis winterdienst naar onder andere het Drielandenpunt, maar ook naar Aken. Iedere
zondag rijdt de Tuk Tuk in het Bergdorpje Vijlen een vaste route. Ook deze
service is kosteloos.

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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Advertenties

Sterk & sociaal, vuur BÓCHES/ ZUMPELVELD
1. Jan Franssen
Rosaliestraat 11

Wij stellen hier onze kandidaten en een deel van ons programma aan u voor:

2. Joep Wings
Baneheide 7

3. André Voncken
Min. Ruijsstraat 92

& artikelen in
d’r Kalksemmer

Zoals elk jaar heeft d’r Troef
ook weer een Carnavalsuitgave en dit jaar voor de
38e keer d’r Kalksemmer
genaamd. Hierin alle Prinsen van de plaatsen waar
we verschijnen en dit jaar
ook met Vaals Vijelen en
Lemiers. Ook het Projram
van de Döll Daag (tenm. als
we ze allemaal tijdig ontvangen) staan hierin. Misschien leuk voor een advertentie bij uw Prinsen en
activiteiten. Geef deze dan
tijdig door via onze mail
advertentie@weekbladtroef.nl
Hebt u een leuk stukje in
het plat stuur dit dan naar
redactie@weekbladtroef.nl
Meer info ook over afmetingen en prijzen advertenties
naar ☎ 045-5443567
Kunt u ze zelf niet opmaken
of wilt u er een clowntje of
e.d. bij, wij kunnen u van
dienst zijn. Ook hiervoor
even bellen.

7. Tiny Bindels-Hacking 8. Henk Erens
Kerkstraat 22
Koolhoverweg 26

6. Nelly Bonten-Cauven
Kerkeveld 3

4. Chames Nouri
Kromstraat 1

5. Jens Grimm
Rozenstraat 6

9. John Bindels
Kerkstraat 22

10. Laurens Vanderheijden 11. Robert Honings
Beatrixstraat 26
Dr. Nolensstraat 4

• De leefbaarheid van het centrum van Bocholtz te bevorderen
• Voor behoud van een goede en voor iedereen toegankelijke Thuiszorg

Stem
19 maart,
• PvdA kiest voor verandering in de gemeente Simpelveld u ook? LIJST 5

Het wordt ‘knallen’ in Eys..
A.s. zaterdag 22 februari organiseert voetbalvereniging Zwart-Wit
uit Eys weer haar traditionele
“Carnavals Revue” met dit jaar als
thema: The Wild West in Café
Sport tegenover de kerk in Eys en
het aanvangstijdstip is 20.11 uur.
De activiteitencommissie van de
Eyser voetbalclub is o.l.v. Wim
Janssen al weer een hele tijd bezig
met de organisatie. Artiesten van
eigen dorp zijn maanden bezig om
optredens voor te bereiden, die in
principe alleen op deze avond getoond worden.
Meermaals komt het echter voor dat
de act zo’n hoge amusementswaarde heeft, dat men gevraagd
wordt deze ook elders op te voeren.
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Ook van buiten het eigen dorp worden artiesten naar Eys gehaald.

Wel of niet lid van de voetbalclub,
iedereen is welkom.
Het thema The Wild West zal onge-

twijfeld vele cowboys
en indianen naar de
saloon lokken.

hoogtepunt
De presentatie is in handen van Leon
Huijnen. Hij denkt dat rond de klok
van kwart voor elf de nieuwe prins
zal worden bekend gemaakt.
Regerend Prins At II en zijn Prinses
Nicky dienen uiteraard eerst afstand
te doen van hun Prinselijke waardigheden.
mister Zwart-Wit
Daarnaast wordt er elk jaar de “mister Zwart-Wit” bekend gemaakt. Dit is
een onderscheiding die iemand ten
deel valt die veel voor de voetbalclub betekend (heeft). Er is geen entree, alleen vrije gave.
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Oud Prinsenbal
Ubachsberg
Zaterdag 22 februari wordt door de Oud Prinsen van
Gen Berg voor de 6de maal het Oud Prinsenbal
“Kölsche Art” georganiseerd. Net als de voorgaande
5 edities belooft het ook dit jaar weer een rood-wit
spektakel te worden, waarbij de band Ohne Gewähr
voor de muzikale omlijsting zal zorgen.
Bernar
Verder wordt de Bergsche carnavalsprijs “d’r Bernar
2014” uitgereikt. De Bernar is een onderscheiding voor
Bergsche carnavalisten die niet op de voorgrond willen
staan maar met hun inzet de Bergsche carnaval een
warm hart toedragen
Wie wordt de opvolger van “Bernar” John Keulartz?
Het wordt op prijs gesteld als alle bezoekers zich zouden
verkleden in het thema van de avond, mutsen, sjaals, Tshirts, overhemden, jurken en hoedjes.., alles wat rood/
wit is. Aanvang: 21.00uur, Plaats: Café Zinzen
voorverkoopadressen
Dat zijn Café Zinzen en Boerderijwinkel Gebr. Spee (vestiging Ubachsberg). De kaarten kosten in de voorverkoop
slechts €5, maar let wel op VOL=VOL.
Prinsereceptie
Op 23 februari 2014 wordt u in de gelegenheid gesteld
om onze nieuwe heerser Giel I over het “Durch-ströpereriek” te feliciteren. Tijd: van 15.11 tot 18.11 uur in Café
Zinzen Aansluitend is er nog genoeg gelegenheid zijn om
er met z’n allen een geweldig carnavalsfeest van te
maken.

Piet Meesters op nominatie
Vasteloavesvierder 2014
Piet Meesters uit Vaals is beslist geen onbekende voor de
meeste TROEF-lezers en de inwoners van Bocholtz. Hij
presenteert namelijk op zondagochtend 23 februari a.s.
alweer voor de zesde keer op rij het favoriete Carna-valsconcert van de Kon. Philharmonie. Ook was hij in 2012
jurylid bij de Bochezer Schlaager Arena. Dat hij carnavalsbloed heeft en de nodige humor moge uit zijn presentaties duidelijk zijn.
verkozen
Piet is door een comité van bekende Limburgse persoonlijkheden verkozen tot finalist voor de verkiezing van
Carnavalvierder van het jaar. Verrast is hij omdat hij zelf
niet weet wie hem als kandidaat heeft opgegeven.
Met steun van de Vaalser Prins Klaus I en enkele ras-carnavalsgekken zijn inmiddels promotiefilmpjes gemaakt
door L1 en vertoond.
staat van dienst
Piet heeft al een enorme staat van dienst in de Carnavalscultuur: twintig jaar buutteredner, twaalf jaar ex-verenigingspresident van CV de Raenpiete, Limburgse buuttefinalist in 2005, BCL-onderscheiden in 2000, organisator van diverse zittingen en natuurlijk liefhebber van die
geweldige Phil va Boches. Ander Zuid-Limburgse kandidaten voor de titel komen uit Valkenburg en Wylré. Dus
geen concurrent uit Gemeente Simpelveld.
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finale
Op carnavalsdinsdag organiseert de Stichting Limburg
AlAaf voor de 12e achtereenvolgende keer de Groeëte
Gulpener Vastelaoves Finale. In een drie uur durend programma wordt het publiek getrakteerd op een show met
de beste Limburgse artiesten. Hoogtepunt van de avond
is het uitroepen van de ‘Vastelaovesvierder van ‘t jaor‘.
Steun Piet’s campagne
Vanaf a.s. donderdag 20 februari, na 17.00 uur, kan pas
gestemd worden. Piet is kandidaat nummer 04. Stem
telefonisch via ☎0909 123459204 of SMS naar 4422
onder vermelding van VV 04 (vv-spatie-nummer 04).
Alaaf vuer d’r Piet en bis e Zóndig in d’r Harmenejts-zaal
i Bóches va 11.11 Oer aaf.

Proclamaties bij de Boemelaire Wahlwiller
Carnavalsvereniging de Boemelaire uit Wahlwiller heeft
afgelopen weekend de aftrap gemaakt naar het komende carnavalsfeest. Traditiegetrouw werd twee weken
voor carnaval de prinsenproclamatie gehouden. 2014
wordt het jaar van Prinses Desirée en Hofnar Melvin.
Voor prinses Desirée (Sintzen) is haar grote droom uitgekomen. Zij mag de Boemelaire aanvoeren in haar
jubileumjaar. Op 5-jarige leeftijd is ze begonnen als dansmarieche. Dit heeft ze liefst 11 jaar volgehouden, en ze
was in deze periode een visitekaartje voor de vereniging. In 2012 volgde ze John Vandebergh op als hofnar
en werd zodoende de eerste vrouwelijke hofnar binnen
de Boemelaire.
Haar broer Melvin zal dit seizoen deze taak van haar
overnemen, en zal haar dus als hofnar bijstaan. Ook hij
is geen onbekende binnen de vereniging.
De jeugd van Wahlwiller zal in dit seizoen niet gaan
onderdoen voor de ‘grote’ Boemelaire. Dat bleek wel
een dag later, op zaterdag 15 februari toen duidelijk
werd wie de opvolgers zouden gaan worden van Prins
Boy, prinses Daphne en hofnar Runar. Het hoogtepunt
vormde natuurlijk het bekendmaken van hun opvolgers.
Wat bleek? Aftredend hofnar Runar treedt komend jaar
aan als Prins Runar bijgestaan door Prinses Dana.
Runar (Frijnts) is 11 jaar oud en zit in groep 6 van basisschool ‘de kleine wereld’ te Vaals. Hij viert al zolang hij
kan denken carnaval natuurlijk mede ingegeven door
zijn enthousiaste ouders Bart en Swan-Hilde).
Prinses Dana (dochter van Ralph en Wendy Heuts) is 9
jaar oud. Ze zit op de Bernardusschool in Gulpen. Haar
grootste hobby is dansen. Ze maakt momenteel haar
eerste jaar door bij ‘Dance Spirit’ in Partij waar ze het erg
naar haar zin heeft. Carnaval vieren vindt ze geweldig en
ze is heel blij om prinses van de Boemelairejeugd te
mogen zijn.

Programma CV de Öss en Össkes
De rest van het program voor de döll Daag vindt u in d’r
Kalksemmer, die volgende week verschijnt.
Zaterdag 22 februari: H. Mis om 19.00 uur in de H.
Agathakerk te Eys Samen met de C.V. de Össkes wordt
de H. Mis in het Eeser Dialect opgedragen. Aansluitend
(20:11 uur) is in Café Sport de Zwart-Wit Revue.
Woensdag 26 februari: Bonte Aovend 19.11 uur start het
programma in café Sport. Een gezellige avond waarbij
onze senioren de belangrijkste gasten zijn. Artiesten
vanuit Eys en daarbuiten geven belangeloos hun medewerking.
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