40e Kieër

Deesdig 25 Fibberwaar 2014
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Iwie-je nuj rotonde Bóches
Vier wunsje uuch éng woenderbaar Vasteloavend..

Agenda
Joostig 26 Fibberwaar:
SENIORENKARNAVAL
19.00 Oer: A Gen Baag Nieswieler
19.33 Oer: in de Roeë Buk Zumpelveld.
19.33 Oer: Oad Lemiesj

Vrieddig 28 Fibberwaar:
Kiek bej de Plaatsj vuur d’r Projram
•
VASTELOAVEND BEJ DE WDZ
In de Kantién (kiek ooch bej d’r Sport)
•

BÓNTE KARNAVALS-OAVEND
BBC & Olympia i Wieëtsjaf Sjporthal
•

ÒÒD papier
Jee òòd Papier óphoale dis en
anger Wèèch

TRUUFJER
JEBÒARE- EN TROW-KAATE
en ál wat der wisse wilt uvver anger dinger die d’r
jedrukt wilt ha bej ‘t TROEFKANTÓER
Dr. Nolens-sjtroas 8 i Bóches

☎045-5443567, mail info@weekbladtroef.nl
(Alle Bucher zunt dòa, ooch öm mit tse numme)

VASTELOAVEND in de Auw Leemkoel
(kiekt ooch de Advertents).

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

Zamstig 1 Mèats:
Kiek bej de Plaatsj vuur d’r Projram
•
KINGERVASTELOAVEND WDZ
In de eege Kantíén Aavangk 14 oer.
(kiek ooch bej d’r Sport).

JOEGEND-VASTELOAVEND BÔCHES
Wilhelminazaal 15-24 Oer (Kiekt ooch ‘t artiekel).

Zóndig 2 Mèats:
Kiek bej de Plaatsj vuur d’r Projram
•
JOEGEND-VASTELOAVEND BÔCHES
Wilhelminazaal 15-24 Oer (Kiekt ooch ‘t artiekel).

Mondig 3 Mèats:
Kiek bej de Plaatsj vuur d’r Projram
•
JOEGEND-VASTELOAVEND BÔCHES
Wilhelminazaal 15-24 Oer (Kiekt ooch ‘t artiekel).

Deesdig 4 Mèats:
Kiek bej de Plaatsj vuur d’r Projram
•
JOEGEND-VASTELOAVEND BÔCHES
Wilhelminazaal 15-24 Oer (Kiekt ooch ‘t artiekel).

TANDARTSEN
spoedhulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 06-51 27 20 39

Joostig 5 Mèats (Esj-joostig:

(alleen voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM en VAALS)

Énge nujje TROEF mit
Bil-der van de Óptsug
•
Oavends ESJKRUUTSJE hoale

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

i-jen KIRCH en da HERRINGBIESSE uvveral.

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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D’R TROEF KUNT OOCH ANGER WÈÈCH,
MÈR DA ÉSJ- J(G)OOSTIG MIT BIL-DER VAN DE ÓPTSUG
CARNAVAL IN LEMIERS MET
COVERBAND FREEWAY & DISCO
Zzaterdag 1 maart presenteren CV De Grensschiebere in café/zaal PelzerZenden in Lemiers alweer voor de 7e keer Coverband Freeway. Ouderwets
gezellig met heerlijke muziek waarop “goed los” gegaan kan worden op
muziek van bijv. U2, Simple Minds, Coldplay, Pointer Sisters of P!nk is aan
het goede adres! DJ Nico zorgt voor de Carnavaleske inbreng. De zaal is
open vanaf 20 uur. Kaarten in de voorverkoop kosten €6,50 en €7,50 op
de avond zelf. Wees er snel bij, want vol-is-vol.
jeugd
Zondag 2 maart is vervolgens dé avond voor de jeugd vanaf 14 jaar. Dan
wordt de zaal omgetoverd tot een echte DISCO, powered by TwoSound!
Ook dit jaar gaat het dak eraf met DJ Finz-E. De zaal opent om 20 uur en
de entree bedraagt € 5,00 (inclusief 1 consumptie). ID-kaart is verplicht
en alcohol mag pas vanaf 18 jaar.
Voor meer info, resterende programma en voorverkoopadressen, kijk op
onze website www.de-grensschiebere.nl of op facebook!

Zo ging het er verleden jaar aan toe.

CV DE Zoefülle Bóchezerhej
In inge sjtampvolle zaal va Oad Bòches
woeëd aafjelofe Zamstig 1
Mèats, tèage vieddel op ellef,
prins Mike d’r 1e oesjeroffe.
Et is d’r 38e Prins. Zoewiet
hea dinke ken lupt hèa al mit
de Zoefülle mit. Noa lang
waade en zaage "ne’ich
wead ’t noch nit ", is ‘t intlig
zoeëwiet.
wónt....
D’r Mike wónt bei zieng
eldere d’r Harry, ’t Tiny, zie
sjwester Jill en d’r hóngk
Spike, zienge betste kameraad, in de kruisbroederssjtroas 15. (i-jen Kruutsbreur)
en hat jeliert vuur monteur
tester mechatronica. Hobbie
van ém is motor vare, zit och
in d’r verein M.C. Iron Centaur va Bòches. Brandweer is
zie alles, hèa is noe 1,5 joar
bij de vrejwillige brandwèèr Prins Mike1 (Harzon, 23)
va Bóches.
Foto: Kaldenbach Zumpelveld

Nog slechts
één appartement
te huur in plan Gasthof

Peter Spirk 14
Even voorstellen,
geboren in de stationsstraat te Bocholtz anno 1965. Sinds 1985
werkzaam als procesoperator bij DSM. Ondernemingsraadslid
sinds 9 jaar, waarvan 4 als voorzitter. Bezig met studie bedrijfskunde in eindfase. Gepassioneerd duur-loper. Voor veel inwoners een bekend gezicht.
Mijn doelstellingen zijn:
•de gemeenschap sociaal levendig te houden en de
saamhorigheid te bevorderen.
•de BURGER BELANGEN te behartigen.
Van belang hierbij is de mening en inbreng van de burgers.

“VERANDEREN DOEN WE SAMEN”
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Op de hoek Min. Ruysstraat/Gasthof in de kern Bocholtz bouwt Woningstichting Simpelveld een appartementencomplex met 10 levensloopbestendige woningen. Het complex is bedoeld voor senioren. De verwachting is dat medio november deze appartementen worden opgeleverd, inclusief parkeerplaatsen. Er komt tevens een mooi pleintje en
een commerciële ruimte in het souterrain van het nieuwbouwcomplex.
De verhuur van de seniorenappartementen loopt voorspoedig, er is
nog slechts één penthouse op de tweede verdieping beschikbaar
waar wij kandidaten voor zoeken. De overige 9 appartementen zijn
reeds verhuurd! Het penthouse heeft drie slaapkamers en een ruim
terras over de volledige lengte van het appartement. Op een afgesloten terrein achter het gebouw wordt een parkeerplaats beschikbaar
gesteld voor de huurder(s) van dit mooie appartement.
Heeft u interesse, neem dan contact op met
Woningstichting Simpelveld,
telefoonnummer (045) 544 17 27.
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Joegend Vasteloavend I Bóches

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

Al 44 jaar organiseert
Jeugdcarnaval Bocholtz dit voor
de jeugd van Bocholtz en omstreken. Zaterdag 1 maart is de zaal
weer voor de jeugd beschikbaar.
Vanaf 19.30 uur tot 24 uur kunnen
jullie weer komen springen op de
muziek van DJ Boy.
Op zondag is de zaal vanaf 15 uur
open en om ongeveer 16.30 uur
zullen het Jeugd Prinsenpaar Juul
en Angie de jeugdcarnaval officieel
openen. Maandag
is de zaal, nadat
de optocht
voorbij
is, weer
voor
iedereen
toegankelijk tot
24 uur.

Dinsdag middag is de zaal van15
tot 24 uur open. Alle dagen zorgt DJ
Harry voor de sjtiemoeng. Tevens
zullen er op dinsdag nog prijsjes
verloot worden.
Als er kinderen of volwassenen een
optreden willen verzorgen, laat dit
even weten.
Ouders die willen opletten kunnen
dit ook doorgeven aan Bianca
Mullejans ☎045-5445518 of per
mail b.j.mullejans@hetnet.nl
Ouders die willen helpen met
opbouwen op vrijdag vanaf 18 uur
en opruimen op woensdag vanaf 9
uur zijn natuurlijk van harte welkom.
Alle dagen is er geen entree.
Tsezame viere, jroeës en Kléng,
kunt an de Sjtiemoeng jaar jee éng

Zie de vernieuwde website groentotaallimburg.nl

APRÈS ÓPTSOG I BÔCHES
Noa d’r Óptsóg , Vasteloavendsmondig, is et Prieze-Oesrieche
wie jédder Joar in d’r Harmenejtszaal an de Dr. Nolenssjtroas. Tusje Zes
en Ach Oer wèade diej Priés bekant jemaat.
Óngerwielle óngerhelt uuch d’r Platepuutsjer
Maurice mit jow Moeziek. De Priés woeëte jesjponsort durreg d’r Karnavalsverein en de Harmenej.
Kiekt ooch in de Anóngs in dizze Kalksemmer.

Rijschool
Reinders

SLAGINGSPERCENTAGE
SLAGINGSPERCENTAGE 85%
85%

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

Priés
Ooch dis Joar zunt werrem Priés tse winne vuur de
sjunste Waans, de originelste Jroeppe, mè ooch
vuur Eintseljenger. ‘t Vingt aa öm Zes Oer mit
Eintseljenger en kleng Jruupjer. ‘t Letste kóme
de jroeësse Jruup en Waans an de rej.

Wèar of jee wèar..

Jroeës Après Óptsog
in d’r Harmenejtszaal Bôches

MMV DJ MAURICE
•GEEN ENTREE • GARDEROBE
PRIES-OESRIECHE TUSJE 18 EN 20 OER
Pagina 4
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Broeëd en Tsoekkerbekkerej

Zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen week 09-2014

Ivo Dreessen v.o.f.

Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Mit die Daag
Aa-je-boane:
Mit de
jét Jods, eng
Poeffel,
Vasteloavend Sjniej-Wiesbroeëd . . . nóe . . . . . . . 1.75 vrische
Sjtrik of
zunt vier
Nonnevót,
Sjniej-terf
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nóe
.
.
.
.
.
.
.
1.75
jeschlòòsse van
dan is
Vasteloavend
e Mondig d’r Alle eegejemaagde Pletsjer: 2e Pak vuer d’r hòave Priés jans
dat
drejde Mèats Vasteloavends-paaf: Bóchezer Sjtrikke/Nonnevótte me jewis,
bej ós an
en wieër de
ét richtige
Adres is..
6 hoale - 5 betsale!!
janse Wèèch
Vasteloavends sjlaagroomvlaam
Vier wunsje jédderinge Abrekoeëze of Kieësje mit konfetti
sjun Vasteloavendsdaag!! en Kleuntjer . . . . . . . . . enge Middelle . . . . . 9.25

Ceciliaanse Bloas Mafia in Zoepkoel

Zaterdag 1 maart zal de Ceciliaanse Bloas Mafia (
onderdeel Fanfare Sint Cecilia Bocholtz) naar Venlo af reizen
om een drietal optredens te verzorgen in de Zoepkoel tijdens
de Boetegewoene-boetezitting van L1. Het nieuwe lied
‘Sjiskapaaf Alaaf', gearrangeerd door Niek Weijers, tekst Ilja
van Ermingen, is te beluisteren via onderstaande link
http://youtu.be/1gGKVW51gR4
op you tube.
De Ceciliaanse Bloasmaffia, die zaterdag in de Venlose Zoepkoel
optreedt. Boven v.l.n.r. Luc Vroomen, Marle Hollands,Yana Houben en
Maud Lipperts. Onderste rij v.l.n.r.: Sandra Baggen-Huls, Daniëlle
Voncken en Chayenne Huntjens. Op de foto ontbreekt Nadine
Dabkiewicz.
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LAACHE
IS TROEF
(Dis kieër éns jet Wietse van ózze
vrujjere Redaksiejoeëns sjriever,
d’r Jo Jaegers†, dèa noe al werm 4
Joar nit mieë ónger ós verkieët.
Vier houwe die noch óp de Plangk
ligke, zoe wie me dat zèat.)

ÈÈSSE
Bin mit mié Wiefje, e Zóndig joa
óes-èèsse, in ee Restorang, Zaan
iech an dèa Besjtelpiensel: Hant
vier ós nit al éns dökker jezieë ?
Wiej dat da!!!. Iech han tswei Sjtond
jeli-je, 2 téldere
tsoep besjtelt.
Kunte, jet d’r
nòa, mit de
Tsoep. Diej is
kòòd. Dat
dank diech
d’r Permetiekel, die has-te
doch tswei
Sjtond jeli-je
besjtelt !!!
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meentehuis te Simpelveld om al
carpoolend te vertrekken. In Stevensweert wacht een wandeling
van 1,5 uur door de kern, o.l.v. een
VVV-gids. Hierna lunch voor eigen
rekening. Middags bezoek Streekmuseum (gratis entree met ‘n
toen de Republiek der Nederlanden in Museumkaart). Hierna lopen langs
1713 eigenaar werd. Dit was ook het de vestingwerken en het kanon. Ter
moment waarop de protestantse gods- afsluiting rond 16 uur nog koffie
met vlaai. Voor leden van De
dienst officieel werd beleden. Daarom
telt Stevensweert een katholieke en
een protestantse kerk. De plaats werd
in stervorm opnieuw aangelegd,
omringd met bastions en ravelijnen; in
het centrum stond het inmiddels verdwenen kasteel. Al met al genoeg interessants voor een dagtocht.
verzamelen
om 9.15u op de Markt voor het ge-

De Bongard bezoekt
vestingstadje Stevensweert
Zondag 23 maart a.s. doet dat de
heemkundevereniging uit de gem.
Simpelveld. Zowel voor leden als
niet-leden.
De plaats, die bekend staat om zijn
vestingwerken, vormt een beschermd
dorpsgezicht. Met Ohé en Laak ligt
Stevensweert op een eiland in de Maas,
omsloten door twee Maasarmen. Op
grond van die strategische ligging
begonnen de Spanjaarden in de 80jarige Oorlog met de aanleg van
vestingwerken. Dit werd vervolmaakt

Bongard kost dit €6,-, voor nietleden €8,- p.p. Bij de prijs zijn inbegrepen de kosten van de gids, de
entree van het museum en de koffie met vlaai. Aanmelding is noodzakelijk i.v.m. de gids en kan tot 8
maart bij Hetty Backbier ☎0455443863 (na 18uur.), via
h.backbier@home.nl of bij Luc
Wolters ☎045-5442585, mail
luc_wolters@yahoo.com

➨

Wegens succes geprolongeerd
‘Jemuutlich’ carnavalsontbijt in d’r Viellerhof

Nu al voor de “viefde kieër “bij Ingo en Alexandra Bulles en ook dit jaar
weer geserveerd op carnavalszondag, maandag en dinsdag van 10 tot 12 Het kanon vlakbij een Nederlandse grenspaal aan de Maas.
uur Het ontbijtbuffet bestaat uit o.a. Limburgse bloedworst met appeltjes,
spek en ei, broodjes, diverse soorten brood, krentenbol, suikerbrood,
beschuit, jus d'orange, multisap, vruchtenyoghurt, muesli, gekookt ei, zoet
beleg, kaas, vleeswaren, roomboter, margarine, melk en koffie of thee. En
dat voor € 8,11 p.p. Kinderen t/m 10 jaar betalen maar ongeveer de helft
€ 4,11.
middags
De meeste optochten starten pas om 14,11 uur dus wat let u op zaterdag,
zondag, maandag en dinsdag vanaf 12.30 uur een heerlijke carnavalsschotel te laten serveren. Deze bestaat uit: Varkensschnitzel geserveerd
met zigeunersaus of champignon/roomsaus, frites, salade en warme groenten voor de prijs van maar € 11,11 p.p. Wèa deet diech da nog jet !!!
D’r Ingo en ‘t Alexandra bejrusse uuch i Vielle, ALAAF!
En da.... mit énge jo-we Bòam, d’r Óptsog joa bekie-ke.
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BVV KALK AN DE BOOKS
tal jaren bij SC Mergelland in de
zaal gevoetbald. Op de vrijdag –
en zaterdagavond is hij regelmatig te vinden in d’r Aowe Kino.
Hij heeft al zeven jaar een relatie
met zijn vriendin Michelle.

Prins Adriaan I Langenberg (24).
Foto: Kaldenbach Zumpelveld.

Zaterdag 11 januari in een volle
Harmoniezaal geproclameerd als
43e prins van de Bocholzer Karnavalsvereniging. In 1990 geboren als zoon van Sjef en Agnes
Langenberg en opgegroeid aan
de Baan 8 in Bocholtz, samen
met zijn zussen Regina en Astrid.
In het dagelijks leven is hij werkzaam bij M3E B.V. een Installatietechnisch adviesbureau. Zijn
hobbies zijn sport, voornamelijk
voetbal. Zijn voetbalcarrière is hij
begonnen bij sportclub “25. Na
uitstapjes bij de buren WDZ en
handbalvereniging Olympia, is
hij in 2008 weer op zijn oude
nest terug gekeerd in het derde.
Daarnaast heeft hij nog een aan-

Jeugdprins Juul Schokker (11) en prinses Angie Hodiamont (11)
Foto: Kaldenbach Zumpelveld.

Ze werden zondag 12 januari uitgeroepen in een bomvolle Harmoniezaal als 3e jeugdprinsenpaar van de BVV. Juul is de zoon
van Antoine en Monique Schokker en broer van Maud.
Woont aan de Zonnebloemstraat
11 in Bocholtz . Heeft de eerste 4
jaar van zijn leven op de Heerlerbaan gewoond, om vervolgens

naar Bocholtz te komen, waar
ook zijn vader is opgegroeid.
Juul zit in groep 7b van de Brede
School Bocholtz, bij Juffrouw
Karin en juffrouw Jessica. Zijn
hobby’s: zijn voetballen bij D3
van WDZ/Sportclub’25 combinatie. Hij is daar al jaren keeper en
soms rechtsbuiten. Is fan van
Ajax. Verder is hij gek van treinen
en wil dan ook graag later treinmachinist worden. Hij vindt het
geweldig om af en toe in het café
van Ramon en Monica mee te
helpen. Hij viert al van kleins af
aan carnaval, loopt al jaren de
optocht mee en helpt met het
bouwen van de optochtwagen
van d’r Aowe Kino. Voor hem
komt een droom uit.
Angie is de dochter van Olaf en
Diana Hodiamont en zusje van
Senna en ze wonen aan de Heiweg 166 in Bocholtz. Angie zit in
groep 8b van de Brede School, bij
juffrouw Fleur en Meester Rene.
Haar hobby’s zijn paardrijden,
Hip hop hij one 2 dance Olympia, schaatsen en leuke dingen
doen met haar vriendinnen. En
Natuurlijk carnaval vieren. Wil
later dierenarts worden.

Doa sjteet
ooch dri, wie
d’r uuch hat
tse jedraage
en woa d’r
uuch aa mót houwe, went d’r
Tsóg leuft. Projram pagina 8..

AAMELDE ÓPTSÓG
Bej d’r Roland Robben an d’r
Sjlaag nommer 2 D’r kant ooch
énge Tseddel (formulier) aaf-lane
va www.bvvkalkandebooks-ke.nl

Min. Ruysstraat 8 • Bocholtz • 045-5441438
Onze aanbiedingen voor 25 febr t/m 1 mrt 2014
Aanbiedingen
zijn de hele
week geldig

Maandag 3,
dinsdag 4 en
woensdag 5 mrt
gesloten
COMMUNIE!
Voor ons buffetassoriment kijk op

www.buffetwijzer.nl
of bel ons

045-5441438
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KANT & KLAAR

VLEESWAREN

Gebr pastei

1.05
Hooligan spekjes
Verse leverworst
100 gram . . . . . . . . . . . 0.99
100 gram . . . . . . . . . . . 0.99
Geb. drumsticks
Gekookte ham
per stuk . . . . . . . . . . . . 1.25
100 gram . . . . . . . . . . . 1.99
Geb. kippenbout
Knakworst
per stuk . . . . . . . . . . . . 1.50
pakje . . . . . . . . . . . . . . . 2.75
Goulashsoep
CARNAVALSPAKKET
per liter . . . . . . . . . . . . 5.50
Zuurvlees, goulash,
100 gram . . . . . . . . . . .

VERS VLEES
Varkenspoulet

3.33
Runderpoulet
500 gram . . . . . . . . . . . 4.44
Dikke vleesribjes
kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.11
Varkensgehakt
kip kerrie of kip pilaf kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.11
Braadworst
1 meter 11 . . . . . . . . . 5.11
3 KILO VOOR. . . 28.50
500 gram . . . . . . . . . . .

per kilo verpakt
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BVV KALK AN DE BOOKS
Donnesjtig 27 Fibberwaar:
19.00 oer: Carnavalsrevue óppen
Sjoeël.

Vrieddig 28 Fibberwaar:
13.30 uur: Bezuk an de Sjoeële.
20.11 oer: Sjlusseluvverdrage op
‘t Jemingdehóes, tsezame mit de
Woeësj-joepe en Bergböck. Doanoa bezuk Wieëtsjaf Sjporthal en
‘t letste noa d’r Sjpaarkloeb Ummer Blutt in de Auw Leemkoel

Zamstig 1 Mèats:
10.11 oer: Bezuk aan de kranke
Luuj i-jen Dörrep
Bezuk Sjpringmiddaag WDZ en
GV Wilhelmina.
Vuur de dialekmes: Interne huldi-

PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG
ging Prinse en Keiridder
19.00 oer: DIALEKMES in jen
Kirch mit d’r Heemkundeverein,
d’r Kirchekoër en d’r Vasteloavendsverein mit zieng Prinse.
20.11 oer: Jratteleere van de
Hoeëghede in d'r Harmenejtszaal, doanoa Vasteloavendsbal
met DJ Maurice.
Va 19.30 bis 24 oer: is ooch
Joegendkarnaval in d’r Wilhelminazaal mit d’r DJ Boy.

Zóndig 2 Mèats:
14.11 oer: Bezuk an d'r Ópstóg i
Zumpeveld.

16.30 oer: Richtig öffene Joegendkarnaval in d’r Wilhelminazaal.

Mondig 3 Mèats:
13.11 oer: ÓPTSÓG ópsjtelle óppen Bôchezerhej
14.11 oer: ‘T JEET LOOS
Hejweg, Dr. Nolenssjtroas, Wilhelminasjtr., Joeli-janasjtr., Persoeënsjtr., Schoeëlsjtr., Past. Neujangsjtr., Dr. Nolens-sjtroas, Wilheminasjtroas en doa jeet et óezeree.
Va 18.11 oer aaf: APRÈS ÓPTSÓG PRIES-ÓESDEELE in d’r

Harmenejtszaal en doanoa wèäde
alle
Wieëtsjafte
aajedoa.
(kiekt ooch de Anóngs).

Deesdig 4 Mèats:
13.11 oer: KLOONE TREKKE
24.00 oer: KAPPE AAF

Joostig 5 Mèats:
19.00 Oer: ESCHKRUUTSJE
HÒALE IN KIRCH, en d’r Pastóer
zienge Sjlussel tserukjèäve, doanoa HERRING- BÍE-SE en jow
Moeziek in de Wieëtsjafte.

Tijdens de Carnaval

Alle dagen

DJ Danny
Wieë tsjaf de Auw Le emkoel

Feesten Recepties,
Uw adres voor: Bruiloften, Partijen en
el naar uw wens.
gehe
ls,
etafe
Koffi
en
Ontvangsten en Vergader

Dr. Nolensjtroas 12 • Bôches

tel. 045-5441268 - Maandags gesloten

ra
Beleefd uitnodigend, Willem & Tama

LAACHE Salooen
Kunt inge Kojbój d'r Salooen e-ri.
jét en jeet voet. Effe sjpieëIS TROEF Drinkt
der kunt e werm tseruk. Brul in d'r
Pantsj va wustichheet sjrejt-te:
"Wen iech nit flót mie Pèad tseruk
han, da passeërt jenau 't zellefde
wie i 1980." 't Wead muusjes-sjtil in
d'r Salooen. Da hat dóch énge d'r
mót tse vroage: "Wat is da i 1980
passeert?""Doe bin iech ooch tse
vòs noa heem jejange."
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6 x 11 Joar Grensülle Vols

Grensülleprins Klaus Berres met Hofnar Miel Prevoo,
die in deze rol geholpen zal worden door Adriaan
Bos en Meggy Berres. Foto: Kaldenbach Vols.

Wat zèat e uvver ziesj
(I-jekót dursj platsmangel)
“Veur die jennieje die miesj nit kenne wil iesj
miesj heej jeer effe veursjtelle: Iesj bin der
Klaus va Berres, bin i Vols jeboare en oopjewaase en bin jetrouwt mit mieng joerendliebe
ut Meggy. I Vols han iesj natuurliesj ooch oop
jen sjoeël jezeise, mer eijentliesj hauw iesj
veur tse liere jet tse wenniesj tsiet. Iesj vreiet

Vettdonnesjdaach/
Auw Wiever Daach
11.11 oer: ooplosse Oad Wief an
der Prins Willem Alexanderpleij
dursj der Prins en der Burjemeester.
11.30 oer: Vastelavvend viere i
“ZeRa“
13.00 oer: Empfaank Gilde
Blauw Sjuut a jen jrens woanoa
jejange wèad noa de Kopermolen
15.00 oer: Aavangk Jroeës Auw
Wievertreffe en ufnoeng van d’r
Vastelavvend in et Heuvelland in
“D'r Obelisk“ bis 18.00 oer
18.00 oer: Auw Wiever trekke
duresj alle Wieëtsjafte va Vols
24.00 oer: De-maskiere beej de
Suisse

Vriedaag 28 Fibberwaar:
20.11 oer: Wies Jrung Zitsoeng in
de Obelisk.

Vastelavvendszamsdaach
14.11 oer: Jroeëse Kenger-Óptsooch (Grote Kinderoptocht) Vertrek vanaaf der Von Clermontpleij
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weltkonzern mit
hollendsje wootsele i Düsseldorf.
Nevver jet sjport
en moalerei, is et
maache va moeziek mienge jruuëtste hobbie. Aktief leëf iesj deë hobby oes als
zinger en jietaariest van de risjtieje Völser
Band " Full Cirlce".
kanonier
Beej de Prinsjarde va Vols bin iesj als "kanonier" aktief. En um in et Ülle-riesj in et
Joebieleumsjoar veur de risjtije sjtiemoeng tse
kunne zorje, han iesj miesj verzisjtert va tswei
va mieng betste vrunde: der Miel Prevoo en
der Adriaan Bos. Die tswei - die tse zaame mit
hun vrauwe ovve oop jenne Busj "der Bokkerijder"en "der Wilhelmina Toren" exploitiere, Mieng allerbetste vrundin en vrauw `t
Meggy sjpringt als Hofnar i, wenn die tswei va
weije hun jesjef verhingert zouwe zieë.
Kengerprins Kian (Merx) I met Hofnar Sem (Delnoije)
Mit e dreej moal kreftiesj
dansmariesje Lynn links, Kim rechts en ceremonieVols Alaaf!
meester Sam achteraan. Foto: Kaldenbach Vols
Prins Klaus I
neëmliesj al tsemliesj vrusj mit ut Meggy. Het
woar 13 en iesj 14. Iesj han ut sjpieëder doch
noch jesjaft um oop de Oeni i Berlin i-jesjre- Kengercarnaval
ëve tse weëde.
CV De Grensülle Vols
MP
Noa mieng "oesbildoeng" woar iesj 12 joar wat wisse v’r
beej de "MP" (de polletsej van de militaire). Beiden negen jaar oud en zitten op basisNoa mieng Militairtsiet han iesj 17 joar laank school De Robbedoes in Vaals. Zijn ook alletals Zisjerheets-sjef beej e zieër bekant privaat wee fanatiek voetballer. Kyan bij SV SimpelBankhoes i Kölle jeweerkt en de letste 4 joar veld en hofnar Sem bij Rood/Groen LVC’01.
als "Head of Security Germany" veur e jroeës Zijn beiden supporter van Roda JC.

PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG
(henger et Jemengdehoes)
21.11 oer: Jubileum Vastelavvendsparty in de “Suisse”

Vastelavvendszoondaach
10.30 oer: Dialektmis in de
Pauluskeresj
15.15 oer: Sjlussel-uvvereisje
(Sleuteloverdracht) in de Kopermolen
16.30 oer: Jratteliere (receptie)
Kenger Prins in der Zera
18.00 oer: Jratteliere (receptie)
Jroeëse Prins in “D'r Obelisk”

Vastelavvendsmondaach
14.11 Oer Jroeësse Óptsooch
Ópsjtelle an d’r Prins Bernhardplei-j, Sjnejberglaan en Benderlaan. Aaf-rees oes der Beemderlaan en wieër durreg d’r Laan,
Blommedalsjtroas, Busjsjtroas,
Tent, Kirchsjtr., d’r Laan; Oezeree
an d’r Benderlaan;
In de avvendsjtonde trukt der

Prins mit zie Jevolsj duresj de
Wieëtsjafte va Vols.

Vastelavvendsdingsdaach/
Absjloesdaach
14.30 oer: Anno Dazumal, deed
der Prins roonktrekke duresj de
Wieëtsjafte va Vols
16.30 oer: Kengerdisko der Prins
brengt enge bezuk an de Kengerdisko beej Zera. An et engt van de
Kengerdisko wead dursj der
Kengercarnaval offietsiell absjied
jenomme van der Kengerprins.
Vanaaf 18.11 oer: Absjloesbal
beej ZeRa mit artieste en jit tse
eise tsezaame mit anger karnevalsvereine en jedderenge dea
ziesj noch jeer e paar sjtond wilt
ammeziere.
22.11 oer: Offietsi-jelle absjloes

Kót Jemeld
VOLS: Jemingdehóes mit
de Carnaval
Tijdens Carnaval zijn de balie en
het KCC van de gemeente gesloten op: Donderdag 27 februari Maandag 3 maart en Dinsdag 4
maart. Vrijdag 28 februari is wel
open. Vanaf woensdag 5 maart
gelden weer de normale openingsuren.

Eisjer-mietwoch
19.00 oer: Hillieje Mes in de
Pauluskeresj mit e Eisj-kruutsje.
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WDZ INFO
WDZ VASTELOAVEND
E Vrieddig vuur de vasteloavend treffe ziech wer alle WDZ narre in d’r
Narretempel op de Bóchezerhei.
Öm nuung oer jeet ’t loos. D’r Road
va Veer öffent d’r Joeks tsezame mit d’r Prins Roy.
sjtimmoeng
De dames van de oud WDZ prinsen gaan dan het
publiek verrassen. Prins Roy II mag na dit optreden zijn versierselen allemaal inleveren. Het duo
Pratsjjik vermaakt het publiek met hun kolderieke
sketches alvorens de nieuwe WDZ prins tevoorschijn komt. De Herringbiessere zijn eveneens van
de partij, nadat aan een WDZ lid het Joode Juupje
is overhandigd als waardering voor vele verdiensten voor de vereniging. Ja, en an d’r sjloes kenne
d’r mèr tswei optrèëne, Domm en Dööl va Kelmis.
D’r janse oavend zurgt DJ Double You vuur de richtiege Sjtimmungsmoeziek.

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.
Uw TOEKOMST is onze TOEKOMST,
René Ridderbeek, BURGERBELANGEN.

Vasteloavend vuur de kinger
Ooch dis joar wer.
’t Zamstigs vuur de
Vasteloavend bejinne viermit de Joegend va WDZ
en Sjportkloeb öm 11 minute óp tswei in de WDZ
kantien. D’r Joes en d’r Dennie junt ’t projram
annee moele. Mer d’r Jooes jeet ooch zinge. Dat is
evver nit d’r janse projram, ooch de Dansjroeppe
Accelerando en Blitz maache enge show. De
Sjtuutbreur, de Kabènese en de Herringbiessere
losse de heide waggele. Tusje dat alles durch trèëne de joegendfoesballere allemoal zellef op mit
hun team. Ooch de Kalk an de Books en de
Grensschiebere oes Lemieësj kóme mit de janse
sjavejaat. (Ziebsjaf)
Óptsóg
Vasteloavendsmondig jeet d’r Sjelleboomkloep
mit in d’r Óptsóg. Öm twellef oer kóme ze bejenee
in de Kantién um ziech tse sjmiengke en de Ballonne óp tse blòaze. Öm hoaver tswei wèad ziech
ópjesjtalt in d’r Jrungeweg en da óp Bôches aa.

noch nit jedoa
Den Carnavalsdeesdig jeet d’r janse Jroep mit in
d’r Óptsóg va Lemieësch tser ieëre van Prins Koen
I. D’r Koen Brands is al hieël völ joar mitjlied va
WDZ, wie ooch zieng janse Familieje mit aahangk.
PROJRAM
Hat d’r hej d’r Foesbalprojram verwaat ? Dat jieët
nuuks , de KNVB hat ál aafjelast.
ÓES-SJLÈAG
Zamstig 22 Fibberwaar:
C1G ST WDZ/Sportclub’25 - Groene Ster . . . . . . . . . . 3-7
C2 Voerendaal C3 - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . 5-5
D1 Daalhof - ST Sportclub'25/WDZ . . . . . . . . . . . . . . 4-0
E1 ST Sportclub'25/WDZ - R. Gr. LVC/Vijlen . . . . . . . . 5-5
E2 Daalhof - ST WDZ/Sportclub'25. . . . . . . . . . . . . . . 3-1
E3 SCG - ST Sportclub'25/WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
E4 ST WDZ/Sportclub'25 - Leonidas – W . . . . . . . . . . 2-4
F1 WDZ – SVME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
F2G WDZ - RKVVM F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
F3G WDZ - Daalhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-10
Zóndig 23 Fibberwaar:
1e RKASV – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
2e vv SCM – WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
3e WDZ - Wijlré 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5
5e WDZ - RKMVC 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
VR1 Eijsden – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Ve SV Haanrade – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

LAACHE
IS TROEF
Sóllisitaasie

Tswei mansluuj zitte in d'r tsóg teagenuvver ee. "Iech jjjjoa
noa Hilvvvvversum.""Wat jees te doa doeë?" "Ssssóllisitere."
"Woa dat?" "Bbbbbej de KKKKKKRO."
"Als wat?" "Als ommmmmmrrroeper."
Óp de tserukrees zitte die tzwei werm teagenuvver ee.
"En, wie is 't jejange?" "Kkkkkloeëte! "Wiezoeë"?"
"Ze hhhhhant miech nnnnit aaajennnnnoame."
"Woarum nit?" "Iech bbbbin nit kkkkatholiek!"

Sjówburg

D'r Norbert sjtiegt óp d'r Wilhelminaplei i Bóches in de bus
en vroat d'r sjófeur: "Jeest e óch noa d'r sjówburg i Heële?"
D'r sjófeur: "Nee, iech mót dizze noavend wèrke."

Opa's

Zitse tswei Opa's vuur de kirch i Zumpelveld. "Iech veul
miech werm e kink. Iech han tzwanzig runkjere rónk de
Kirch jerènd."
"Iech vuel miech óch werm e klee
kingk. Iech han dizze mörje in de
Bóks jepienkeld.”

Sjwejjermam

Wat is Japans vuur Sjwejjermam?
Tzang.
Wat is Japans vuur Sjwejjervadder?
Bangvantzang.
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Kót Jemeld

Zumpelveld-Bóches

ZUMPELVELD: Senioren+

wandeling
Elke 1e woensdag van de maand. Volgende week woensdag 5 maart is er
weer een. Deelnemen kan iedereen
die graag wil wandelen, maar dan met
aangepast tempo en tijdsduur (±1
uur). Er is voldoende begeleiding en
Gerda Heckmans gaat als EHBO-er
mee. Vertrokken wordt om 09.45 uur
vanaf dienstencentrum Rode Beuk,
alwaar middels een gezellig samenzijn
ook afgesloten wordt. Bij slecht weer
wordt voor een alternatieve activiteit
gezorgd. Voor de organisatie zorgen
Henk Ghijsen en Harry Steinbusch.

Raenpiete
Vols
CV D’r Drüje
Schreck Vols
Prinses Jolanda (van Wersch) en hofnar Bert
(Gijzen). Foto: Kaldenbach Vols.

Pinses Ilona I (Faijta) Hofnar Roger Huppertz
(zittend), ceremoniemeester Natascha (Jongen) en Dansmariesje Demi Koertz.
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Schnapsnaze Viele
Ivo is eigenaar van Ivo’s Sportshop in
Simpelveld en is daarbij zelf ook sportief aangelegd. Hij maakt, als de drukte het even toelaat, menig kilometer als hardloper door de
Vijlense bossen en omstreken. Echtgenote
prinses Natascha slaat graag een balletje op
de tennisbanen en ze hebben samen twee
kinderen. Zoon Mika is er ontzettend trots op
dat zijn Vader dit jaar over de Vijlense carnaval heerst en dochter Demi mag haar vader
ondersteunen als hofdame! Vriend hofnar
Frank heeft een eigen bedrijf (Felder IT Services), zal tijdens de carnaval prins, prinses en
hofdame op een geweldige manier ondersteunen.
Op zaterdag 1 Februari werden de nieuwe
jeugdhoogheden geproclameerd. Twan speelt
trompet bij de Harmonie, is helemaal gek op
tractoren en heeft eigen kippen die hij super
goed verzorgt. Prinses Anne speelt Klaroen bij
de schutterij en ook nog mandoline. Hofnar
Yara is een zeer goede zwemster en speelt klarinet bij de harmonie. Alle drie zitten in groep
8 van basisschool op de Top in Vijlen.

Prins Ivo I (Vermeeren), echtgenote prinses Natascha en
dochter hofdame Demi. Hofnar is Frank Felder. Foto Prins Twan (Hambeukers), Prinses Anne (Smulders)
en Hofnar Yara (Schrouff). Foto: Kaldenbach Vols
Kaldenbach Vols.

PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG
Goostig 26 Fibberwaar:

Zamstig 1 Mèats:

Bezoek bejaardenzitting Lemiers
(zie onder Lemiers).

Zullen prins Twan I, prinses Anne
en hofnar Yara Deelnemen aan de
Kinderoptocht te Vaals.
18 oer: Carnavalsmis in St. Martinuskerk
19.30-21oer: Receptie van de
Hoogheden in Taverne Ijscafé
Oad Ville. Aansluitend vind de
traditionele Auw Wieverbal
plaats. Deze start om 21.33 oer
en het démaské is om 23.33 oer.

Donnesjtig 27 Fibberwaar:
Naar Auw Wieverdag Vaals en
ontvangst Blauw Sjuut.

Vriedig 28 Fibberwaar:
Worden de schoolkinderen bezocht. Als eerste brengt men in de
ochtend een bezoek aan de peuters en ’s middag aan de zitting
van basisschool “op de Top”.

Zoondig 2 Mèats: Óptsog

Deensdig 4 Mèats:

Het vertrek is op de Parkeerplaats
Bergzicht. Inschrijven in Bergzicht van 12.00 tot 13.30 uur!
Route: Bergzicht - Vijlenberg,
Martinusstraat, Pastorijweg, Past.
Schleidenstraat, Van Renessestraat, Oude Trichterweg, Vijlenberg, Pastorijweg, Weideklokje,
Borstelkrans, Vijlenberg. Parkeerplaats Rest. Bergzicht (ontbinding).

15 oer: Sjpringmiddaag vur kling
en Groeës in Bergzicht. Start met
kindershow OKI DOKI voor de
allerkleinsten. Hierna Kinderdisco gehouden worden, Snoepgooien, Een Schlagerparade van
Hans Geerkens en optredens van
Limbo Express en Los Cannonos!

Mondig 3 Mèats:
20 oer: Super Maandagparty in
Taverne Ijscafé Oad Ville

Kies 19 maart

Lijst 5 Nr. 1.
Jan Franssen

Goostig 5 Mèats:
Eerst een bezoek aan H. Mis in de
St. Martinuskerk waarna de carnaval 2014 definitief kan worden
afgesloten met een heerlijke
haring bij Taverne Ijscafé Oad
Ville.

Kot Jemeld
ALGEMEEN: Invullen
Belastingformulier
Leden van de Vakbond ABW kunnen ook dit
jaar weer bij de bond terecht voor GRATIS hulp
bij het invullen van het aangiftebiljet- Inkomstenbelasting/-PremieVolksverzekeringen 2013.
Deze belastingservice is alléén bedoeld voor de
eigen leden. Wie zijn belastingformulier wil
laten verzorgen door de bond, kan bellen en
een afspraak maken met de administratie
☎045-5719955.

Kies 19 maart tegen het verder afkalveren van
het centrum Bocholtz
Pagina 12
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Jrensschiebere Lemieësj
I 2001 woare d’r Juliën en d’r
Koen nemlich hersjer övver de
kling Grensschiebere. Noen 13
joar sjpiëder junt ze tsezame
rejiere övver de Jroeësse. Zunt nit
ónbekant i Bóches , den doa hant
zieng Eldere aan d’r Hejweg
jewónt. D’r Koen en zieng Familieje zunt allenui-j lid va WDZ
en dat woar ooch d’r Juliën.

Vols óp de
Robbedoes,
weil I Lemieësch jéng
sjoeël mieë is. Allebej zunt ze bej
d’r Kengerroad. öm ‘t nog jet jékker tse maache . D’r broor van d’r
Prins (Roman) woar verjange joar
Hofnar en d’r broor van d’r
Hofnar (Oscar I) woar doe Prins.
Wie jet kan joa.

Tibor is ó-pen Sjoeël I Ville öp de
Top en zienge Nar, d’r Victor I
Kengerprins Tibor I (Usko) en Hofnar
Victor Bisschof.

Prins Koen I (Brands) en hofnar Juliën
(Jeurissen). Foto: Kaldenbach Vols

Mitwoch 26 Fibberwaar:
19.30 oer: seniorenzietsung Jemingde Vols i Oad Lemieësch
Veur jedderinge, mè speciaal
veur de al jet auwer luuj in de
jaanse jemingde Vols en ooch
doaboesse. Entree: Vrej Jaaf
Mit deunt de Grensülle, de Raenpiete, Prinse Jarde Vols, de

PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG
Schnapsnaze Ville, d'r Drüje
Schreck en de Grensschiebere
zélver.

Zamstig 1 Mèats:
20.11 oer: Carnavalsparty mit

Coverband Freeway (kiekt ooch
wieër in d’r Kalksemmer).

Zóndig 2 Mèats:
20.11 oer: Disco va 14 joar aaf
(kiekt ooch wieër in d’r Kalksemmer).

Mondaach 3 Mèats:
17.45 oer: Sjpringmiddaach vuur
de Kenger.

Dingsdaach 4 Mèats:
15.11 oer: Óptsooch I Lemieësch. Doanoa Prinsebal en sjloes.
Alles sjpealt ziech aaf I I Oad
Lemieësch an d’r Rieksweasj.

Sigarètte-automate knakke i Vols
Mieng vrung houw mich wete uvver te hoale um
mit te doeë an d’r Óptsóch. E passend thema woar
gemekkelig vónge. Vanaaf dat mienge pap mit de
frituur woar begonne loog boete, nevver d’r hinger i-gank, inge aafgedankte Sigarètte-automaat.

D’r Sigaretteautomaat woa ‘t ziech um góng.

knakke
“Veer knakke sigarètte-automate i Vols,” reep d’r
Joep dierek wie veer nevver ’t dingk sjtónge. Meh ja,
veer moeëte nog èffe d’ruvver noadinke wie v’r dat
tsemlik oad en sjwoar dingk mit in d’r Óptsóch
kroge.
“Mit ing sjoepkaar ving ich gee al te gód idee, mit al
die sjtroate berg-óp,” leet ich durchsjemere.
“En óngerwaeg mót óch gèt te beleëve zieë. Misjie
mit e bBèëkiezer ’t apparaat bewèrke,” minget d’r
Jean. “Veer mótte egelik inge wagel zieë te vinge,”
daat ich hel-óp.
probleem
Doa loog ’t probleem. Veer voere allemoal brommer
en ginge va ós houw e riebewies. Umdat ich wool
wete wat doa meugelik woar, góng ich d’r niegste
mörge noa ’t politiebureau. ’t Woat ing óntheffing vur zoelang wie d’r óptsóch doeret, dat alling meh umdat ich an ‘t
lèsse woar.
wagel
Vur zoewied woar ’t gód gegange, alling moeët ich goa
zeuke noa inge wagel. Noa heej en doa gevroad tse ha, ’t
woar nog ging weëk mieë bis an de carnaval, houw mienge
nónk inge Mercedes vur ós geregeld.
kenne
Um d’r wagel gód te liere kenne, dae woar väöl groeëter
dan d’r wagel woa ich i lèsset, houw ich inge bekende dae
examens aafnemmet, gevroad um e paar kier mit te vare.
De lètste truuksjkes um gans langsaam te blieve vare mit
d’r óptsóch, dae óngeveer twei sjtond doeret, houw ich va
hem gelierd.
roeëzemondig
Wie d’r groeëte daag doa woar, d’r Roeëzemondig, woar ich
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d’r vanoet gegange dat nuuks mieë verkieëd koeënt goa. ’t
Beloavet, óndanks dat ich egelik nit zoe kapot woar uvver
de dreej dol daag, toch inge sjunne daag te weëde.
Kót noadat veer woare gesjtart, koame veer óp d’r
Maastrichterlaan aa. Doa woar d’r sigare- en sigarèttewinkel van d’r Sparla en zieng vrauw. Dat woar volges ’t program de ieësjte plaatsj woa de jonge sigarètte oet d’r automaat gónge pakke.
verkieëd
Doa góng ’t al dierek verkieëd: Inge man wool nit ha dat ze
an d’r automaat kómpe en hool d’r Joep vas. Dae dòng va
alles um los te kómme en umdat ich genóg d’r-va houw,
woar ich oetgesjtapt. Ich houw al oetgelaad wie ’t i-nee
zoot, meh d’r man wool neurgens va wete. Graad óp ’t
momènt wie heë mich an d’r erm vaspakket, kòmp d’r
Walter, inge gówwe bekende va mich, a-gerenne. D’r Walter
wèrket toendertsiet beej de marechaussee en heë zaat:
“Lot dae jong los!”

ege zake
“Bemuj doe dich mit dieng ege zake,” reep d’r man en
hoalet noa d’r Walter oet.
Óp dat momènt kómpe twei poliese die ’t uvvernome
van d’r Walter.
Wie veer in de Kirksjtroat woare a-kómme, beej d’r
Richard Schlenter, dóng zich ‘t zelfde probleem vur.
Gelukkig woare de twei poliese óch doa en zurgete d’rvur dat veer óngesjtuurd de sigarètte oet d’r automaat
koeënte pakke. Wie veer doanoa in de Tentsjtroat
woare a-kómme um de pèksjkes sigarètte beej ószelf
eroet te hoale, bemujet zich ginge eurgens mit en ’t
woar sjtampvol in de frituur.
melde
Noadat d’r óptsóch langs woar, moeëte veer ós melde
beej d’r Elveroad, i restaurant Suisse óp d’r Laan.
“Hieël origineel en zoe èch allemoal, dat hant veer bis
noe nog noeëts gehad. Óch umdat ’t apparaat dat in d’r
kófferbak loog, óngerwaeg gód bewèrkt is woade mit
e breëkiezer, ós gód hat bevalle. En doarum kriet deer
d’r drejde pries als groep. Estebleef, d’r envelop mit 75
gulde en bedankt vur ’t mitdoeë. En misjie bis uvver e
joar!”
vroag
“Wie zut deer egelik an die pèksjkes sigarètte kómme?”
vroaget inge maan van d’r Elveroad.
“Ich han ’t mörgens uvveral de sjleuëtele kreëge. Doe is aafgesjproake wieväöl pèksjkes dat veer mit gónge nemme en
hant die, an d’r verkooppries wie ’t volges de wèt mót, aafgereëkend. Hingeraaf han ich de sjleuëtele truukgegevve.”
D’r man laachet èffe, sjtook zieng hand óp en zaat: “Hieël
gód bedaat en alles geregeld wie ’t huurt.”

2013 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj
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LAACHE
IS TROEF
Kleed

4
Hoeëghede bej
Zarei I Wilder

: De Zarei Prinsenfamilie

't Miets leuft erm in erm mit zienge Hoebèat durg
de Sarool i Heële. Óp éns bliet 't béj énge sjieke en
vliddig dure Boetiek sjtoa en noa ee nit altsedaags
Kleed in de Sjów-vinster kiekke.
"Vings te 't sjun?" "Joa, òòh dat is wurklich jèt
woenderbaars."
"Kóome vier mörreje nóg ins kieke."

Judoclub Zarei uit Wahlwiller heeft dit
jaar maar liefst 4 hoogheden onder
haar leden. Jeugdprins Yorick Hacking
van de Ùlle uit Partij werd als eerste
jeugdprins. Daarna volgde Dave
Klinkenberg als Hofnar van De
Breuzeleerkes uit Mechelen. Daar
bleef het niet bij, want Tibor Uzko
werd uitgeroepen tot jeugdprins van
De Grensschiebere in Lemiers en
afgelopen weekend Runar Frijnts,
jeugdprins van de Boemelaire uit
Wahlwiller. De vereniging is apetrots
zoveel zoveel carnavalshoogheden in
het midden te hebben. In ieder geval
zijn de hoogheden in goede conditie
voor de aanstaande carnavalsdagen.
In de carnavalsvakantie is er geen
judoles, kunnend de hoogheden bijkomen van de dolle dagen. Voor meer
informatie en/of vragen over kleuter,
recreatie, - en/of wedstrijdjudo en Jiu
Jitsu kunt u terecht bij Laurens Gulpen
☎045-5445369 Voor het laatste
nieuws en de foto’s kunt u een kijkje
nemen op de website www.zarei.nl
facebook of stuur een e-mail naar
info@zarei.nl
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WOEËSJ-JOEPE ZUMPELVELD

Prins Sjef II (Kessen)
Foto: Kaldenbach Zumpelveld

Jeugdprins Juul I Steinbusch (11).
Foto: Kaldenbach Zumpelveld.

Blommekunnigin Pauline Leclaire.
Foto: Kaldenbach Zumpelveld

Woont aan de Rolduckerweg 32 en is werkzaam als slager bij vleeswarenbedrijf Keulen/Lekker Limburg. Zijn hobby is o.a. de
voetbalsport en is al een aantal jaren bij de
SV Simpelveld als hulptrainer, elftalleider en
als assistent scheidsrechter bij de A1 en trainer bij de C2. Voorts was hij zo’n 20 jaar
meedeorganisator van de Profronde Heerlen
toen nog georganiseerd door wielercomité
Simpelveld. Nu is hij nog lid van wielervrienden Berg-op. Dochter Jill was verleden jaar
nog jeugdprinses bij de Woeësj-juupkes.

Juul zoon van Leòn en Lucy Steinbusch van
het gelijknamige constructiebedrijf aan de
Beitel. Woont aan de Stationstraat en komen
oorspronkelijk uit Bocholtz. Velen kennen
hem als buutteredner
Juultje en hij voetbalt
bij SV Simpelveld.
Juul zit in groep 7a
van de Meridiaan bij
juf Manon.

Zaterdag 11 januari kreeg ze de meeste bloemen en behoort nu bij de Hoeëghede van de
Woeësj-joepe. Ze is geen onbekende in d’r
Zumpelvelder Vasteloavend, want echtgenoot
Hub was in 2008 prins en 2 van haar 3 kinderen, Boy en Dana, waren jeugdprins en
prinses. Pauline werkt bij Kinderdagverblijf
(chronisch zieken) ZigZagZorg I Kirchroa.
Haar hobbies: Handballen bij Olympia Bocholtz en supporteren bij de SV Simpelveld. O
ja, ze woont in de Sougnezstraat 21.

Goostig: 26 Fibberwaar:
KARNAVALSOAVEND SWOBS
19.33 Oer in de Roeë Buk.

Vrieddig 28 Fibberwaar:
20.11 oer
SJLUSSELUVVERDRAGE
Bejeneekóme van de 3 Verreins
öm 19 Oer i Oad Zumpelveld an
de Irmsjtroas. Doanoa i óptsóg
mit de Sjutserej noa et Gemingdehoes.

Zamstig 1 Mèats:
13 oer: KINGER-TSÓG mit Bergböcksjer-Woeësjuupjer-de sjutserej-d’r Doebele Forto- Scouting St
Lucia en.. hieël völ Kinger. Ópsjtelle bej de Meridiaan (Klumpoal) en da via de Scheelesjtr.-Dr.
Ottesjtr.-Irmsjtr.-Pannesjleagersjtr.
Dr.Poelsplei-Rotonde-MaatMaatsjtr.-Kloeësterplei-Kloeëstersjtr. -Vroenhofsjtr. en Irmsjtroas
noa zaal De Toekomst woa ‘t
tèäge 15 oer oezeree geet.
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PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG
Öm 15 oer begint d’r JOEGENDKARNAVAL i zaal “de Toekomst”
mit DJ Flügel.
21 Oer: KARNAVALSOAVEND
WNK/ TAC i Òad Zumpelveld.

Zóndig 2 Mèats:
13 oer: Ópsjtelle: Brandstraat Hennebergstraat
14.11 oer: Trekke uvver d’r
Sjtamp-Dr. Poelsplei-Rotonde–
Dörpsjtr.-Pastoriesjtr.–Vroenhofsjtr.-Klóeëstersjtr-Schiffelderen Schiltersjtroas-Oranjeplei–
Sjtationsjtr.-Nuj Gaas-Irmsjtr.–
Pannesjleagersjtr.-Dr. Poelsplei–
Rotonde-Dörpsjtroas en werrem
Kloeëstersjtr.-Maat (ged. oezeree)Maatsjtr. en Kloeësterplei woa de
rés oezeree geet. Defilé is werm
bej de Kirch en d’r Kloonemaan.
Parkere
Zóndigs is Parkere va 9-19 oer
verbòane in de Kloeëstersjtroas

vanaaf d’r Kloeësterplei bis an de
kruutsing mit de Durpsjtroas.
Zet ooch in de Brand- en Hennebergsjtroas unge auto voet tusje
12 en 17 oer. en diegennige die
mit d’r eege Waan kóme, estebleef nit in de Óptstóg-roette
sjtelle, Danke.
Ópgèave
Eintselgänger, Duo’s en kleng
Gruupjer broeche ziech nit I vuuroes óp tse gèave, diej kenne dat
va 12 oer aaf I Oad Zumpelveld.
D’r Óessjlaag van de Eintsel-gänger wead bekant gemaat öm ±
17.30 oer I Oad Zumpelveld en is
tse zieë óp de Site
www.optochtcomite-zumpelveld.nl
v.a. Móndig 12 Oer.

15.45 oer:
BEZUK ÓPTSOG óp gen Huls
20.11 oer: ROONKGANGK durreg Zumpelveld

Deesdig 4 Mèats:
15.11 oer: KLOONETREKKE
D'r Doebbele Forto en de Kloone
kóme bejenee bej d’r Klooneman
woa eng Ood braat wèäd en da
vingt et Kloonetrekke aa.
23.11 oer: KLOONBEJRAVE óp
d'r Kirchplei.

Mondig 3 Mèats:
14.11 oer:
BEZUK ÓPTSOG i Bôches.
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De Bergböck va gen Huls

Clif 1 Kerkhoffs (28). Foto Kaldenbach Zumpelveld.

Zaterdag 11 januari rond 22.30 uur in een volle
zaal van The Hills op de Huls geproclameerd.
Clif gaat over de Bergböck regeren, samen met
zijn Nar Tom. Hij is de zoon van Wiel Kerckhoffs
en Annelies Barlage en woont samen met Daisy.
Ze hebben een dochter Delayna en hun tweede
kindje is op komst. Hij werkt in zijn eigen dakdekkersbedrijf, CKdak. Zijn grote hobby is voetbal.
Het eerste jeugdprinsenpaar bij de Bergbockskes geproclameerd zondag 12 januari.
Levi zit in groep 8A bij juffrouw Anja en Annita
van de Meridiaanen en is de zoon van John en
Henrietta Packbier-Ashigidi. Hij heeft 1 zus Lara.
en woont op de Huls nummer 79. Levi voetbalt
bij SV Simpelveld en speelt badminton bij BC
Keep Fit te Gulpen. Verder is hij misdienaar, fan
van Roda JC en PSV en speelt graag op de X-box.
Tot voor kort speelde hij saxofoon bij de fanfare
en is al jaren lid van de Jeugd-elvenraad.
Deffney zit in groep 7B van de Meridiaan bij
meester Lou en juffrouw Manon en is de dochter
van Giel en Miranda Brabant-Knubben. Het Gezin Brabant woont bovenaan de St Remigiusstraat. Deffney heeft 3 zussen. Tamara, Sharon en
Shania en is zelfs al trotse tante van Emma Sofia.
Ze is dansmarieche bij de Bergböck en zit in
groep S-Dance van Dansgroep Sensation te
Mechelen. Ook tennist ze bij TVS Simpelveld en Jeugdprins Levi Packbier (11) en prinses Deffney
Brabant (10). Foto Kaldenbach Zumpelveld.
turnt ze bij de WNK.

PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG
Vrieddig 28 Fibberwaar:
20.11 oer: Sjlusseluvverdrage op ‘t Gemingdehoes, tsezame mit Kalk
an de Books en Woeësj-joepe

Zamstig 1 Mèats:
MITDOEË an d’r Kingerkarnaval i Zumpelveld.
Zóndig 2 Mèats:

Sa

er

Ka amesjtell 4
lksemmer 201

14.11 oer: MITDOEË an d'r Óptsog i Zumpelveld.
19.00 oer: AAFHÒALE van de Prinse an hun Residenz.
20.33 oer: Karnavalsoavand in d'r Narretempel van de Hills.

D’r Lei Franzen

Mondig 3 Mèats:
ÓPTSOG ÓP GEN HULS
15.11 oer. Ópsjtelle bej de Deus, da geet et uvver gen Huls bis an de
rotonde an de Wiensjtròas. Doa drieënt me, kunt tseruk en geet d’r
Tsóg óezeree.
20.11 oer KARNAVALSOAVEND bej The Hills.

LAACHE
IS TROEF

Deesdig 4 Mèats:
21.11 oer: KARNAVALSÒAVEND bej The Hills.
24.00 oer: BOCK IN DER PUTS ZETSE.

Goostig 5 Mèats:
17.45 oer: ESJKRUUTSKE hoale I g’n Kirch I Zumpelveld.
20.11 oer: HIERING BIESSE in The Hills.

JEWÈÈR
D’r Frens a-jen Tieëk in éng Wieëtsjaf. Zitst doa ooch ée nét Wiefje, jans alling.
D’r Frens : Darf iech mich vüersjtelle en darf me zaaje, dat iech e langk Jewèèr
ha. Zèat ‘t Wiefje: Dat zaaje ze allenui-j:
D’r Frens: Hat ziech dat waal flót rónk vértselt. !!!

Oog

I Vols zit inge Maan a jen Tieëk. Óp éns hólt e zie jlazere Oog oes de kas,
pratsjt 't teage de Róet, woanoa ’t tseruk tietsjt óp de Tieëk. Óf nuuks passeert
wuur deet heë ’t werm in de Oogkas."Wat maachs-te noe ?"
"Iech wool èffe kiekke of mieng Fiets nóg doa sjtóng."

Wiskie

Tzwei Duutsje Sjpi-joeëne weade i 1945 boave Engeland jedropt en junt ziech
doanoa in ing jemuutliche pub ee pitsje. Ze besjtèlle tzwei Wiskie. D'r barmaan: "Dry?" "Nein, zwei!"
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cv de Öss Ees

Prinsenpaar Jos II Franken (22) en Daisy Sluijsmans
van de Eeser Öss.

Jos II (Franken), geproclameerd op zaterdag
23 november 2013, woont aan de Mr. Dr.
Froweinweg en is beroepshalve medewerker
maatschappelijke zorg bij Op de Bies in

Landgraaf. Daarnaast werkt hij, in
de weinige vrije
uurtjes, in de bediening van de Eyserhof. Voetballen bij SV Zwart-Wit ’19 is zijn
grootste hobby. Daarnaast vist hij graag op karpers en houdt van uitgaan. Jos is lid van de
schutterij St. Sebastianus en leider bij het
Kindervakantiewerk Eys.
Al 7 jaar heeft Jos een relatie met prinses Daisy
Sluijsmans uit Margraten. Daisy studeert voor
commercieel medewerkster binnendienst aan
het Leeuwenborgh. College. Als bijbaantje,
maakt zij eveneens deel uit van het bedienende team van de Eyserhof. De grote hobby van
Daisy is handballen bij HV Margraten. Daarnaast houdt zij van uitgaan en winkelen. Beiden zijn fervente carnavallisten en maken al
jaren deel uit van de Ezer Sjnake. Het motto dit
jaar is:
Als Eser Sjnaak goan ich
ich vuurop,
vuurop,
Zet Ees daan drei
drei daag op d’r
d’r kop.

ÖSSKES
Juliëtte Lahaije woont in de JC Schlaunstraat en
zit in groep 8 van basisschool “Klavertje Vier”
bij juf Bianca.
Ze komt uit een echt carnavalsgezin als doch-

PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG
Goostig 26 Fibberwaar:
BÓNTE OAVEND vuur de Aower Luuj in
Wieëtsjaf Sjport. Aavangk 19.11 oer.

Donnesjtig 27 Fibberwaar:
Bezuk aan de kranke-luuj oes gen Dörrep die
in ét Sjpetaal ligge. Wen-der dat ooch gèar huijt, bel da mit d’r Rob Schouteten
☎06.15.35.38.51

Vriedig 28 Fibberwaar:

Sjoeëloptoch en doana Carnaval ó-pen Sjoeël
(CV de Össkes)
13.00 oer Auw Wieverdaag, tsezame mit d’r
Road va Ellef en d’r Prins trekke durreg Ees.
20.00 oer Auw Wieverbal in de Wieëtsjaf
Sjport. Gäste zunt de Boemelaire va Wilder mit
hön Auw Wiever.

Jeugdprinses
Juliëtte Lahaye (11).

ter van Tom, elveraadslid van de Öss en
Diana Lahaije, Lid van de Auw Wiever va Ees
en is de zus van Christiaan. Verder is ze lid
van de drumband van Schutterij Sint
Sebastianus te Eys. Daarnaast speelt Juliëtte
handbal bij de C-jeugd van HV Esia en is misdienaar in de parochiekerk. Buiten al deze
activiteiten, gaat ze graag zwemmen, vindt ze
het leuk om te knutselen en een boek te
lezen.

Eschgoosdig 5 Mèats:

14.00 oer: D'r Sjlussel tserukgèave an d’r
Burgemeester in 't Geméngdehoes. Mieë uvver
de Öss en de Össkes kender tserukvinge óp
Wieëzelderweg, Hoebigerweg en de Nachte- www.cvdeosseys.nl en
gaalsjtroat., woanoa ontbónge wèad óp d’r www.facebook.com/cvdeosskes.ees
Kirmesplei. Priesoesrieke in d’Narretempel
(Gymzaal) woa gedderinge zich wieër ken vermaache bis laat in d’r Oavend.

Mondig 3 Mèats:
16.11 oer: Bezuk Sjpringmiddaag va ZwartWit ‘19

Deesdig 4 Mèats:
De Kloone gunt wer durreg gen Dörp mit
Bloaze deet Zoepe vu-róp. Me sjtelt ziech óp
öm 14.00 Oer an 't Paternaat en da wèade
ieësj de Hoeëghede ópgeholt. 24 Oer:
Ballonne kapot trèane in d’r Narretempel en
Vasteloavend aaf-sjlisse.

Zamstig 1 Mèats:
15.11 oer: SJLUSSELUVVERDRACH I Iëpe bej
d’r Voossesjtoets.

Zóndig 2 Mèats:
12.30 oer: ÖPENING van het seizoen door de
Öss an de Mr. Dr. Froweinweg vuur de residens van Prins Jos II en Prinses Daisy en öpening durg de Össkes vuur de de wUening van
prinses Juliette I aan de JC Schlaunstraat.
GROEËSSE ÓPTSÓG
13.00 oer: Ópsjtelle an e Goonder bej d’r Mr.
Dr. Froweinweg. 14.11 oer: Aafhówwe en da
geet me d’r Wèèg aaf, d’r Mesweg i en wieër
durreg de St.Agathasjtroat, Grachtsjtroat,
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Durchströpere

va Gen Berg

Giel I (Zaterdag 18
januari geproclameerd) stamt uit
een heuse carnavalsfamilie. Zijn vader en broer Cas beide oudPrinsen, hebben hem de carnaval al met de paplepel ingegoten. Giel is dan ook lid van Z.C. de
Stube, waarmee hij al vele jaren optochten loopt
en carnaval viert. Giel, in het dagelijks leven
chauffeur bij Loon- en Grondverzetbedrijf Senden, woont in de Oude Schoolstraat. Hij heeft
van de hobby zijn werk gemaakt. Tractoren is
zijn passie. Hij is lid van RKSVB, waar hij voetbalt op het 3e. Tevens is hij Tamboer en 2e vaandeldrager bij Schutterij Sint Hubertus. In de resterende vrije tijd is hij vaak te vinden bij vriendin
Lesley.

Giel I (Ortmans)

Jong Ströpere va Gen Berg
Zaterdag 25 januari werden ze in zaal MaasCaselli uitgeroepen, Tom zit op basisschool
Bergop in Ubachsberg. Hij woont in de Bos-tenstraat samen met zijn ouders en zusje Sanne. Zijn
hobby’s zijn voetballen bij R.K.S.V.B., zwemmen Tom II Pieters (11) en Tessa I Schmeets (11)
in Voerendaal en woont samen met haar
en ravotten met zijn vriendjes.
ouders en broer Levi in de Landsruwe. Haar
Tessa zit op basisschool Cortemich
hobby’s zingen, piano spelen en Judo. Het
allerleukste vindt ze toch carnaval vieren.

PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG
Vriedig 28 Fibberwaar:

‘t Middags wèad d’r KARNAVALSMIDDAAG van de sjoeël bezoch.
20.11-21.15 oer: Sjleuëtel uvverdrach i Voelender (Borenburg) en doanoa Carnavalstreffe mit alle Karnavalsverreins oet de gemingde
Voelender.

Zoaterdig 1 Mèats:
‘t Middags bezuk an d’r Playbackshow van d’r Voetbalkloeb bej d’r
Tsints (café Zinzen) wat öm 14.11 oer aavingt.

Zóndig 2 Mèats:
Oavends weade alle Kaffe’s óp gen Berg aafgestreupt.
Moandig 3 Mèats:
De Optochnummere kenne aafgeholt wèade bej café Zinzen tusje
11.11 en 12.11 oer.
Óptoch Ópsjtelle bej de genommerde plaatsje óp d’r Bernardusplei
Vertrek 14.11 oer en da geet et va doa óet durreg de Jozefstraat,
Minnersborgerweg, Kerkstraat, Hunsstraat, Mostardstraat, Dirkstraat,
Kerkstraat en ontbinding bij Café H. Maas - Casselli.
Aanmelding Deelnemers aan de optocht dienen zich schriftelijk of telefonisch op te geven vóór 2 Maart bij: Hub Bosch, Aldegondestraat 3
☎06-12.85.69.16. E-Mail: hub.bosch@xs4ll.nl of bij Roger Ernes,
Grootenstraat 1 ☎06 - 25.29.17.61 E-Mail: rogerernes@hetnet.nl
Priesjsoetreiking: Groeëte Gruup bej café Oad Genberg, de angere i
café Zinzen. De jury besjtimt wea gewint, de Durchströpere hant hej
geng isjproak i.

Dinsdig 4 Mèats: Dolle Dieënsdig
16.11 oer:Kingermiddaag mit óptredens in café Oad Genberg.
19.11 oer: Jeugdcarnaval wèad gesjloate deur het jeugdprinsenpaar en
de Road van Ellef. Gidderinge is welkom, eldere, opa’s, oma’s, vrung
en bekande. Öm 21.00 oer numme de de Durchströpere het euver en
gunt dan noa café Zinzen woa öm 0.00 oer het carnavalsseizoen gesloate zal wèade deur de ganse Durchströperefamilie.

De Boemelaire
Wilder
Traditiegetrouw werd twee weken voor
carnaval de prinsenproclamatie gehouden. Dit jaar dus op vrijdag 14 februari.
Desirée de Boemelaire aanvoeren in haar
jubileumjaar. Ze is 2 X 11 jaar lid. Ze was 5
toen ze begon als dansmarieche. Dit heeft ze
liefst 11 jaar volgehouden. In 2012 volgde ze John Vandebergh op
als hofnar en werd zodoende de eerste vrouwelijke hofnar binnen
de Boemelaire. Broer Melvin zal dit seizoen deze taak van haar
overnemen. Ook hij is geen onbekende bij de vereniging. Zat
jarenlang bij de jeugdelveraad gezeten, waar hij op de kop af 11
jaar geleden jeugdprins was. Sinds enkele jaren is hij actief elveraadslid. Dit blijkt ook uit het feit dat hun opa Pierre Moors dit jaar
3 X 11 erbij is. Lees verder op pagina 19..

Prinses
Desirée Sintzen
met broer
Hofnar Melvin

Goonsdig 13 Fibberwaar:
‘t Murgens verseering aafbreake bej d’r Prins ‘t Oavends esjkruutske
hoale i gen Kirk öm 19 oer en da Hieëring-biéte in alle Kaffe’s.
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De Boemelaire
Wilder
De Boemelairkes
Zaterdag 15 februari uitgeroepen,
waarbij aftredend hofnar Runar
komend jaar aantreed als Prins.
Runar zit in groep 6 van basisschool ‘de kleine wereld’ in Vaals. Hij
viert al zolang hij kan denken carnaval
natuurlijk mede ingegeven door zijn ouders Bart en SwanHilde. Verdere hobbies zijn judo en zingen bij jongerenkoor
Galou. Zijn oudere zusje Kyra is in 2011 prinses geweest en
zij is een van de drie dansmarieches van de Boemelaire.
Dana (dochter van Ralph en Wendy Heuts) zit op de
Bernardusschool in Gulpen. Haar ouders waren prinsenpaar
in 2003 en haar zus Amy in 2012 prinses van Boemelaire.
Haar grootste hobby is dansen bij ‘Dance Spirit’ in Partij.

Het jeugdprinsenpaar Runar Frijnts (11) en Daphne Heuts (9).

PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG
Zamstig 1 Mèats:
16 oer: Sjlueteluvverdrach Timpaan Gullepe
21 oer: Sjpas en plezeer in d’r Wilder Tref.

De Baagratte
Nieswieler
Prins Lars I (geproclameerd 4 januari) in het dagelijks leven Lars Vilters
en woont nog thuis aan de Fransiscanessenweg. Hij heeft nog 1 oudere broer Sven en studeert aan de
Havo Leeuwenborgh te Maastricht.
Zijn grote hobby is voetbalen op het
1e van Sv Nijswiller en is daarnaast
groot fan van Ajax. Carnaval zit hem
in het bloed, zijn moeder Miranda
was samen met Roger Boumans
prinsenpaar in 2008. Hij begint
ieder jaar op de 11e van de 11e op
het Vrijthof in Maastricht en sluit traditiegetrouw de carnavalsdagen af
in zijn vertrouwde Nijswiller.
Hofnar Javier Zenden woont aan de
Ireneweg. Hij is geboren op de 11de
van de 11de in 1993. Carnavalsbloed zit echt in zijn aderen, zijn Prins Lars I Vilters (20) met hofnar Javier Zenden
(20). Foto: Kaldenbach Zumpelveld.
ouders zijn ook echte carnavalsvierders en zijn vader is zelfs gemeenteprins geweest van Gulpen-Wittem.
Javier studeert aan het Arcus college
te Heerlen, zorg en welzijn. Hij vervult zijn stage te Vaals in zorgcentrum Langedael. Zijn grootste hobby
is muziekmixen als dj bij de Local
Heroes. Fitnessen is ook heel erg
belangrijk voor hem en verder
drumt hij. Uitgaan met zijn vrienden
is een van zijn vaste gewoonten in
het weekend.
Kling Baagratte
Een dag later was hete beurt aan de Jeugdprinsenpaar Diyarno I Horbach (10)
Kling Baagratte om de opvolgers van en Jennifer Savelberg (10).
Foto Kaldenbach Zumpelveld.
Prins Yordi te proclameren. Dit jaar
zwaaien jeugdprins Diyarno Ie en prinses Jennifer de scepter zwaaien over het
“kling Baagratteriék”. Diyarno is de zoon van Ronald en Sayana Horbach en de
broer van Chessedey en Ryan. Hij woont aan de Ireneweg. Prins Diyarno zit in
groep rood van Adelante.Zijn hobby’s zijn mountainbiken en hij slaat de dikke
trom bij het jeugdorkest van Harmonie Excelsior Nijswiller. Jennifer is de dochter van Hugo en Astrid Savelberg en zusje van Esther en zij wonen in de
Kerkstraat. Zit in groep 6 van basisschool de Driesprong Wahl- Nijswiller. Haar
hobby’s zijn dansen bij Dance Centre Focus Lemiers en ze zit ook op tekenles.

Zóndig 2 Mèats:

mondersjtroat-Kirchsjtroat–
Schulsbergerweg-Ireneweg–
Vossesjtroat-Kirksjtroat en oezeree joa bej A gen Baag.

14.11 oer: Mitdoeë an d’r Óptsoch i Nieswieler.
18.00 oer: Sjpas en plezeer in d’r Wilder Tref.

PROJRAM VAN DE DÖLL DAAG

Mondig 3 Mèats:

Goostig 26 Fibberwaar:

18.00 oer: Sjpas en plezeer in d’r Wilder Tref.

19.00 oer: Seniorenzietsong in A gen
Baag.

Dinsdig 4 Mèats:

Vrieddig 28 Fibberwaar:

15.11 oer: JOEGENDÓPTÓG durreg Wilder
17.00 oer: PLAY-BACK SHOW vuur Jónk en Oad in d’r
Wilder Tref. Alle Daag Moeziek mit énge DJ

Zamstig 1 Mèats:

20.11 oer: AUW WIEVERBAL i A Gen
Baag.

Goostig 5 Mèats:

16.00 oer: SJLUSSELUVVERDRACH
in d’r Timpaan i Gullepe.

Aafsjleete van d´r Carnaval mit éng Mes in de Cunibertuskirk en doanoa Hieringbiete in d´r Wilder Tref.

14.11 oer: ÓPTSOCH: Ópsjtelle Kol-
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Zóndig 2 Mèats:

Mondig 3 Mèats:
18.30 oer: Groeësse Sjpring middag
vur gedderinge. De Kling Boemelaire
organisere dat.

Deesdig 12 Fibberwaar:
Karnaval viere va 18 Oer aaf i A gen
Baag 24 Oer sjleeting Karnaval.

Eschgoostig 13 Fibberwaar:
19 Oer: Eschkruutske hoale en Herring- biete i A gen Baag.
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