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Vuurwerk bij start
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Klimboom sluit
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Ook dit jaar weer
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Willy Kleikers
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Eerste lustrum kribkeswandelingen
Dit jaar viert het comité, dat de inmiddels
wijd en zijd bekende Kribkeswandelingen
in Bocholtz en Simpelveld organiseert, dit.
Het is dus alweer vijf jaar geleden dat
Yvonne Frissen, Greet Triches, Marianne
Bonten en Annemie Bastin, gestart zijn.
Dit jaar zijn de tochten van 19 december
t/m 2 januari 2015.

gezocht
De organisatie van de Kribkeswandelingen
roept alle inwoners van Bocholtz en Simpelveld op om tijdens die periode een kerstgroep(je) of een kerststalletje, of een kribbe/kribke, in welke maat en vorm dan ook,
in de tuin, op het balkon, op de vensterbank
of bij de voordeur te plaatsen.
gezond
De kribkeswandelingen Bocholtz en Simpelveld genieten een steeds grotere bekendheid. Het is een leuke en gezonde activiteit
in de kerstperiode voor alle leeftijden.
Samen wandelen met het gezin, met familie,
met vrienden, met collega’s of in verenigingsverband en ondertussen genieten van
alle kribkes die inwoners, bedrijven en
instanties met liefde en zorg hebben uitgestald.
Om alvast te noteren: de feestelijke officiële opening vindt plaats op vrijdag 19
december 2014 om 19 uur bij de ingang en
in de hal van de Sterflat te Simpelveld
m.m.v. Mannenkoor David.
De routes, in diverse afstanden, zijn gratis via
de website www.kribkeswandelingen.nl te
downloaden. Voor vragen kunt u terecht bij
Yvon Frissen ☎045 5444003 of bij Marianne
Bonten ☎045 5440198, of mailen naar
info@kribkeswandelingen.nl
Deed u al mee en is uw adres al opgenomen
in de routebeschrijvingen? Dan hoeft u zich Geestelijk - wereldlijk en.... de Kerstexpres waarmee u bij de ZLSM kunt
rijden (zie ook artikel) (Foto: Bij en door Leo Franzen.)
niet meer aan te melden.

Dialektsjriever Will Kohnen,
Lemieësj
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Kerstpuzzel
2014 d’r Troef
zie pagina 13

Hilligovvend
➨ 8

Jedderinge dèa bej d’r Troef
besjeftigt is, wunsjt uuch

sjun Krisdaag en
ee jót en jezónk 2015

Agenda

Vrijdag 26 december
2e Kerstdag
Karaokeavond

Woensdag 17 december

The Hills Huls Simpelveld (zie ook advertentie).

Opening Jaar van de Mijnen

Zaterdag 27 december

Schouwburgplein Heerlen met groot vuurwerk
Gratis toegang. Aanvang 19 uur (zie ook artikel).
•

Spirituele Seance

bij The Hills Huls Simpelveld v.a 19 uur
(zie ook advertentie).

Vrijdag 19 december
Eerste lustrum kribkeswandelingen

35ste Groot Tafelvoetbaltoernooi
T.V.C. Blauw-Wit ‘62 in Café Sport te Eys
(zie ook artikel).
•

Popstar Henry on Guitar

The Hills Huls Simpelveld (zie ook advertentie).

Maandag 29 december

Officiële opening 19 uur bij ingang en in de hal
Sterflat Simpelveld m.m.v. Mannenkoor David
(zie ook artikel).
•

Vereniging-Kwajong Concours

Aankomst Kribkesroute met optreden 3 koren.
19-22 uur: Gratis expositie kunstenaars
in de ateliers (zie ook artikel).
•

Tussen 9 en 14 uur. Vertrek bij Party centrum Oud
Simpelveld Irmstraat (zie ook artikel).

Klimboom Simpelveld Afscheid

Hanzon Vocaal Eys Kerstconcert

Buitenplaats De Mechelerhof Mechelen Aanvang:
20:00 uur Entree: vrije gave (zie ook artikel).

Zaterdag 20 december
Kerstoptreden Mandoline
Orkest Alpenklank Lemiers
zaal café Oud Lemiers aan de Rijksweg. Aanvang
16:00 uur. Geen entree, alleen vrije gave
(zie ook artikel).
•

Klimboom Simpelveld Afscheid

13-17uur: Gratis expositie kunstenaars in hun
ateliers. 20 uur: afscheidsconcert met diverse
artiesten €5,- vooraf reserveren (zie ook artikel).

Zondag 21 december
Kerstconcerten Eys - Simpelveld - Vijlen
(zie ook artikelen)
•

Klimboom Simpelveld Afscheid
10-13 uur: Gratis expositie kunstenaars in hun ateliers. 14 uur: afscheidsconcert met diverse artiesten
€5,- vooraf reserveren (zie ook artikel).
•

Kindermiddag/ familiedag
v.a. 13 uur The Hills Huls Simpelveld
(zie ook advertentie).

Ubachsberg fanfarezaal “De Auw Sjoeël”.
Aanvang 19.30 uur (zie ook artikel).
•

Oliebollentocht Simpelveld

Woensdag 31 december
Cyclocross in Bocholtz
weggetjes en terreinen voormalig stort bij hoeve
Overhuizen vanaf 10.30 uur. Geen entree
(zie ook artikel).
*

Nye met DJ

Vuurwerk, champagne en live muziek The Hills Huls
Simpelveld (zie ook advertentie).

Nieuwjaarsdag 1-1-2015
Nieuwjaarsbal The Hills Huls Simpelveld
Vanaf 14 uur (zie ook advertentie).

Zaterdag 3 januari
Prinseproclamatie Baagratte

TROEF VRAAGT

BEZORGER(STER)
voor één route in Simpelveld
Min. leeftijd 13 jaar
Ook geschikt voor gepensioneerden
e.d. Cash betaling. Aanmelden op:

☎ 045-5443567
of mailen:

info@weekbladtroef.nl
Zet er dan wel uw naam en tel. nr. bij, zodat
we u kunnen terugbellen over beloning e.d.

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.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand. Papier vrijdag 2 januari vanaf 18 uur gebundeld langs
de kant van de weg plaatsen.
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 6 januari wordt het oude papier in
Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag dit voor
17 uur, goed gebundeld, aan de kant van de
weg plaatsen. P.S. Geen plastic zakken of
houten kistjes.

Nijswiller Aula Sophianum. Aanvang 20.11 uur
(zie ook Vasteloavensnujts).
*

HAPINEZzz Classic Party

The Hills Huls Simpelveld Vanaf 21 uur
(zie ook advertentie).

Zondag 4 januari
Laatste Jeugdzitting Baagratte
Nijswiller Aula Sophianum. Aanvang 13.30 uur
(zie ook Vasteloavensnujts).

Woensdag 24 december
Palmclub Eys zingt

Fijne
Feestdagen!

in Kerstnacht na nachtmis 23 uur op terras
“Herberg Bie de Tantes” (zie ook artikel).

Donderdag 25 december
1e Kerstdag
Prettige Feestdagen!
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Kerstconcerten
Kerstprogram
Hanzon Vocaal Eys
Vrijdag 19 december: Kerstconcert Buitenplaats De Mechelerhof Spetsesweide 5
Mechelen o.l.v. Jo Smeets en begeleid door
het eigen combo, i.s.m het Mechels Vocaal
Ensemble. Begin 20:00 uur Entree: vrije gave.
Zondag 21 december: Kerstconcert Eys i.s.m
alle muziekverenigingen. Sint Agatha kerk om
16 uur.
Vrijdag 26 december: luistert Hanzon Vocaal
traditiegetrouw de hoogmis op in de Sint Agatha kerk.
Het altijd sfeervolle kerstrepertoire is wederom uitgebreid en omvat mooie klassieke
kerstliederen alsook moderne popklassiekers,
zoals 'Always believe', maar ook nieuwe liedjes als het actuele 'Merry Christmas everyone'
uitvoeren. Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats wees dan ruim op tijd! Begin 11 uur.
gasten
zijn dameskoor Avec Plaisir uit Vaals en de
Galoukidz uit Gulpen. Net als verleden jaar is
er gezorgd voor gebak. Er is geen entree, maar
een vrije gave is uiteraard altijd welkom. De
kerstperiode wordt traditioneel afgerond door
het opluisteren van de H. Mis op 2e kerstdag
in de Catharinakerk. Vanaf januari gaan de
voorbereidingen voor het concours in maart
verder.

Kerstuitvoering
Mandoline Orkest
Alpenklank
Lemiers
Zaterdag 20 december in de zaal van café Oud
Lemiers aan de Rijksweg. Aanvang 16:00 uur.
Gastverenigingen zijn dameskoor Avec plaisir
uit Vaals en de Galoukidz uit Gulpen. Net als
verleden wordt er gezorgt voor gebak. Er is
geen geen entree, maar een vrije gave is
uiteraard altijd welkom.
De kerstperiode wordt
traditioneel afgerond met
het opluisteren van de H.
Mis op 2e kerstdag in de
Catharinakerk te Lemiers. Vanaf januari
gaat het dan verder
met de voorbereidingen
op het
concours in
maart.
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Kerstconcert Eys
Zondag 21 december vanaf 16 uur in de H.
Agathakerk. Uitvoerenden zijn: Harmonie "St.
Agatha" o.l.v. Paul Oligschläger - Kinderkoor
Eys o.l.v. Alf Franken - Kerkelijk Zangkoor "St.
Cecilia" o.l.v. Wim Vluggen - Dameskoor "Octavia" , o.l.v. Wim Vluggen. Pieter Nass zingt
enkele liederen, zangkoor "Hanzon Vocaal"
onder leiding van Jo Smeets.
Seniorenkoor "Zingend door het Leven" o.l.v.
Bart van Kerkvoort. Aan het orgel Andrea
Senden.
Stop
Bijzonder is dat het seniorenkoor "Zingend
door het Leven" voor de laatste maal zal optreden omdat dit per 1 januari 2015 zal worden opgeheven.

Zeer gevarieerd
Kerstconcert in
Simpelveld
Op zondag 21 december verzorgt Harmonie
St. Caecilia Simpelveld o.l.v. Paul Oligschläger
vanaf 17.00 uur haar jaarlijkse kerstconcert. Dit
in samenwerking met jongerenkoor Galou uit
Gulpen o.l.v. Marcel van Montfort.
Het jongerenkoor bestaat uit ruim 30 leden
en heeft een eigen 7-koppige begeleidingsband. Galou mikt op een unieke sound, dingen doen die andere koren niet doen en iets
eigens hebben. Hoewel er muziek gemaakt
wordt voor alle leeftijdsgroepen bestaat het
repertoire veelal uit nummers uit de huidige
muziekindustrie.
Harmonieorkest en schotelen het publiek een
sfeervol kerstprogramma voor, met klassieke
én moderne kerstmuziek, zoals. ‘Let It Snow’,
‘Winter Wonderland’ en een superswingende
versie van ‘Jingle Bells’. Uit de filmklassieker
Home Alone zal ‘Somewhere In My Memory’
worden gespeeld en gezongen. Daarnaast
passeren ook een aantal kerstklassiekers de
revue, zoals ‘Schlittenfahrt’ (Mozart), ‘Russian
Christmas Music’ (Reed), ‘In the Bleak Midwinter’ (Holst) en Sleighride (Anderson).
Er is geen entree; een vrije gave wordt op prijs
gesteld. Ook dit jaar vindt het concert plaats in
de sfeervolle Remigiuskerk in Simpelveld.
Daarna is er voor alle belangstellenden een
gezellig samenzijn in Café Partycentrum Oud
Zumpelveld.

Mandoline orkest Sorriënto met op de achtergrond het koor
Zingend door het leven dat per 1 januario opgeheven wordt.
Samen met Sorriënto werd in 2011 nog een CD opgenomen.

Kerstconcert
St. Gregorius Vijlen
Zondag 21 december om 14.30 uur in de Sint Martinuskerk
te Vijlen. Het koor staat o.l.v. Jos Beckers. De orgel/piano
begeleiding is in handen van Angeline Scheijen.
medewerking
Aan het kerstconcert wordt verder medewerking verleend
door Harmonie Sint Martinus Vijlen o.l.v. Frans Bemelmans, en Jarno Niks die een aantal kerstliederen voor u zal
spelen op zijn Steirische harmonica. Geboden wordt een
gevarieerd programma met een mix van instrumentale en
gezongen muziek Geopend wordt door het koor met “Die
Wunderbarste Zeit ist nah” van John Rutter. Ter afsluiting
wordt het “Stille Nacht, Heilige Nacht” door alle medewerkenden uitgevoerd. De toegang is gratis, maar aan het
einde van het concert wordt de gelegenheid geboden voor
een vrije gave. Na het concert bent u uitgenodigd voor een
gezellig samenzijn In verenigingslokaal Taverne-IJscafé
‘Oud Vijlen’, Vijlenberg 147.

Palmclub Eys zingt ook
nu weer in Kerstnacht
Evenals verleden jaar brengen, n.a.v. de grote belangstelling en de positieve reacties op het “kerstzingen” in 2013,
ook in de komende kerstnacht verschillende leden van
deze club, direct na afloop van de plechtige Nachtmis in de
parochiekerk, weer enkele kerstliederen ten gehore op het
terras van de “Herberg Bie de Tantes”.
kerstwensen
Dit om de bezoekers van de Nachtmis (en andere belangstellenden) onder de “kerstklanken” van de Palmclub de
gelegenheid te bieden tegenover elkaar in een sfeervolle
omgeving hun kerstwensen uit te spreken. Gedurende het
luisteren en het uitspreken van de kerstwensen naar elkaar
worden alle aanwezigen door Iet en Monique getrakteerd
worden op een glaasje Glühwein om zo de kerstwensen
van de nodige warmte te vergezellen.

De in Dickens kostuum uitgedoste leden van de Palmclub die ook
dit jaar weer zingen.
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Prettige feestdagen
en een
voorspoedig 2015

29e Vereniging-Kwajong
Concours Ubachsberg
Prettige Feestdagen!

Maandag 29 december, aanvang 19.30 uur in fanfarezaal
“De Auw Sjoeël”.
Het inschrijfgeld bedraagt €4,00 per persoon. Het concours is alleen bedoeld voor
verenigingen (Minimaal 3 koppels per vereniging). Deelname is alleen mogelijk via het
aanmeldingsformulier van uw vereniging.
75% van het inleggeld wordt uitgekeerd
aan prijzen waarvan: Een eerste, tweede en derde verenigingsprijs (3 hoogste koppels per vereniging) en een eerste,
tweede en derde prijs voor de beste koppels. De beste vereniging ontvangt tevens een beker. De organisatie is in handen
van fanfare St. Cecilia.

Wij wensen u een gezond
en groen 2015

Pagina 4
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Gezond
Nieuwjaar

Cyclocross in Bocholtz
Bocholtz Promotion organiseert
dit voor de allereerste keer en
wel op de weggetjes en terreinen van het voormalig stort in
Bocholtz dicht bij hoeve Overhuizen op woensdag 31 december vanaf 10.30 uur. Daar is ook
de start en finish. Er wordt gereden in het kader van de Jos
Feron cup.
jeugd clinic en MTB cross
Als voorbereiding op deze wedstrijd wordt er maandag 29 december een clinic voor de jeugd
van 8-14 jaar georganiseerd. Heb
je zelf geen crossfiets of mountainbike?
Dan zorgen wij daar voor!
Meedoen?
Stuur een mail met naam en leeftijd naar
bocholtzpromotie.activiteiten@gmail.com

MET MONTAGE/DEMONTAGE VOOR ALLE
RENOVATIES IN EN OM UW PAND
TEVENS HET ADERS VOOR GEVELRENOVATIE

*voegen uitkappen *opnieuw invoegen
*stralen *impregmeren
Meer dan 20 jaar ervaring
Vraag vrijblijvend offerte aan

P. Bertholet
Gemmenicherweg 21 • 6291 BR Vaals
Tel.: 043-3062256 • Fax: 043-3062353
M: 06-53836738
E: SteigerverhuurPB@gmail.com

en vermeld in ieder geval of je zelf
een fiets hebt of niet
Jos Feron cup
Die vindt zoals al hiervoor vermeld
plaats op woensdag 31 december.
Programma
10.30u. Cyclo Cross Jongens - MTB
Jongens - Cross dames en Cross
Jeugd 12- 14 jaar.
11.30u. Cyclo Cross Amateurs en
Masters
12.50u. Cross Jeugd 8 – 10 jaar en
11-12 jaar
13.30u. MTB Amateurs en Masters.
Dus als u een fietsliefhebber bent
kunt u een leuke dag omkrijgen bij
hoeve Overhuizen (het toekomstig
Rabo hoofdkantoor). Alles is mede
mogelijk gemaakt met subsidie
van de gemeente en WFL.

➨

Start Eerste hulpopleiding Rode Kruis
In Bocholtz start op woensdag 14 januari om 19.30 uur een Eerste
Hulpopleiding van het Rode Kruis. De opleiding vindt plaats op
woensdagavond van 19.30-21.45 uur en wordt gegeven op het
adres Kerkstraat 13 (achteringang kerk) in Bocholtz, het lokaal
van het Ned. Rode Kruis, afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals.
Certificaat
De opleiding wordt afgesloten met een certificaat. Dit is Europees
erkend en gelijkwaardig aan het Oranje Kruisdiploma. Het Rode Kruis
stelt zich tot doel om meer mensen kennis te laten maken met het verlenen van Eerste Hulp, hoe kleinschalig dan ook. De landelijke campagnes: "Iedereen Eerste Hulp" en "Weet wat je moet doen" ondersteunen dit doel. De cursus is toegankelijk voor personen vanaf 15 jaar
en bij voorkeur woonachtig in Bocholtz, Simpelveld of Vaals.
kosten
De opleidingskosten bedragen €150,00; hierin zijn boeken en certificaat inbegrepen. Zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of
gedeeltelijk voor een dergelijke opleiding.
Aanmelden en info: Truus Timmers, t.timmers11@gmail.com
☎045-5442800 na 17 uur.

➨

Fijne
Feestdagen!

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden

Zalig Kerstfeest en
een gezond Nieuwjaar

Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl
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Team bakkerij
Dreessen wenst u
fijne Kerstdagen
en alle goeds voor
het nieuwe jaar!!!

Brood- en Banketbakkerij

Ivo Dreessen v.o.f.

Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Kerstaanbiedingen

Linzenvlaai abrikozen
voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nieuwjaarsaanbiedingen

8.25

Kersen slagroom vlaai
met schuimpjes middel

Verse oliebollen met rozijnen 4+1 gratis
Berlinerbollen 4+1 gratis
Strikken 4+1 gratis

9.50 Appelbeignets
Chocoladebavarois
4 stuks voor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
taart klein . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.95
Slagroompoefel
Duitse afbakbroodjes
5 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 4 stuks voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40

voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kerstbestelling gelieve uiterlijk op
donderdag 18 december doorgeven!
OPENINGSTIJDEN KERST
Dinsdag 23 dec OPEN van 8.00 - 19.00 uur
Woensdag 24 dec OPEN van 8.00 - 15.00 uur
(voor het afhalen van bestellingen)
1e en 2e Kerstdag gesloten Zaterdag 27 dec gesloten
Bestuur en leden
TOG wensen
iedereen mooie
Kerstdagen en een
voorspoedig 2015

Speeldata voorjaarsproductie:
zaterdag 14 maart
zondag 15 maart
zaterdag 21 maart
zondag 22 maart

‘Sjandaal in ut sjpetaal’

Wo.

Prettige
Feestdagen!
Pagina 6
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Puddingpoefel
4 stuks voor . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.40

OPENINGSTIJDEN OUD&NIEUW
Dinsdag 30 dec OPEN van 8.30 - 18.00 uur
Woensdag 31 dec OPEN van 8.30 - 15.00 uur
1 en 2 januari gesloten
Zaterdag 3 januari OPEN van 7.00 - 15.00 uur

Omroep Krijtland
Vrienden van de Sahel en Um Mamelis op OKTV
In de uitzending van deze week twee
programma’s. Allereerst een nieuwe
uitzending van Jan & Alleman. Hierin
staat dr. Andriessen en zijn Vrienden
van de Sahel centraal. Daarna is er een
nieuwe aflevering van Koetsje durch ’t
Krijtland. Deze keer wordt er vooral
rondom Mamelis ‘gekoetsjt’. Onderwerp van deze uitzending is namelijk

de gelijknamige en
jubilerende Vel-dekekring. Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start donderdag 18 december en is een week
lang dagelijks op de gebruikelijke
tijdstippen (3, 7, 11, 15, 19, 21 en 23
uur) zowel analoog als digitaal (Ziggokanaal 46) op tv te bekijken. Ook zijn
de programma’s terug te zien op de
Facebookpagina en de website van
Omroep Krijtland (omroepkrijtland.nl).

(advertorial)

Schoonheids-Pedicuresalon
Permanent Make Up

Laachentere ´t joar oes

Wilhelminastraat 10
Bocholtz

06-25498364

SKILLS WENST U
Prettige Kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2015!

Zo heet het Buutterednergala dat de Bocholtzer Herringbiessere al voor
de tweede keer, zondag 21 december a.s. presenteren in de harmoniezaal. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.15 uur.

info@skillsonweb.nl • www.skillsonweb.nl

Program Baagratte
Nijswiller
VA
DS
N STELOAVEN

UJT
5
S 2014/1

Zaterdag 3 januari vindt in de Aula van
Sophianum Nijswiller de grote zitting
metprinsenproclamatie plaats. Ook dit
jaar met een keur van lokale en internationale topartiesten, zoals de Sinseltaler HeXen, Clara Zoerbier, Dans- en
Showgroep Royal Cercles 21 Gemmenich en de drievoudig LVK winnaars WDreej. Na het aftreden van prins Lars
en hofnar Javier zal/zullen de nieuwe
heerser of heersers van het Baagratterijk geproclameerd worden, waarna
de Promi Bröör de avond afsluiten.
Aanvang 20.11 uur.

Een dag later, zondag 4 januari in de
aula van het Sophianum de jeugdzitting.
Na optredens van diverse lokale en
regionale artiesten zal er, helaas, géén
nieuwe prins of prinses geproclameerd
worden. Het is de de laatste, sinds de
oprichting van de Baagratte in 1967!
Reden hiervoor is dat er in Nijswiller te
weinig jeugd is om zowel, een representatieve elvenraad te vormen, als ook
een prins/prinses te vinden. Logisch
vervolg hiervan is dat er ook geen opvolgers zijn voor het jeugd comité.
Na het aftreden van Prins Diyarno en
Prinses Jennifer is er, als pleister op de
wonde, een optreden van niemand
minder dan Domm en Dööl! Let op: De
aanvang van het programma is 13.30
uur!!
receptie en Prinsebal zaterdag 17
januari van 19.11 - 20.30 uur in café a
gen Baag Kerkstraat 17.

➨

De Schnapsnaze “Ville”
Het voorseizoen zit er alweer op en
men heeft een druk programma achter de rug. Zo bracht men op 14 en
15 november met prins Ivo, prinses
Natascha en hofnar Frank een
bezoek aan de sjpass oavend bij
WDZ op de Bocholtzerheide en aan
de gezamenlijke opening van het
carnavalsseizoen in Lemiers.
Zaterdag 22 November werd het prinsenbal in Voeren (B) bijgewoond en de
dag erna ging men met jeugdprins
Twan I, prinses Anne en hofnar Yara
naar de jeugdzitting van JCV de Ülle in
Partij. En als laatste 30 november de
jubileumsreceptie van de Breuzelére in
Mechelen. In de maand december zijn
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er geen activiteiten, en kan men zich
voorbereiden op de drukke maanden
Januari en Februari.
Het programma ziet er als volgt uit:
9 Januari 2015 Prinseproclamatie
24 Januari Jeugdzitting -31 Januari
Ladiesnight 6 Februari zitting RKVV Vijlen, 4 x 11
jaar jubileum!
14 Februari receptie hoogheden zondag 15 Februari
de optocht in Vijlen
dinsdag
17 Februari
VA
Springmiddag.
DS
NUSTELOAVEN 5
JTS 2014/1

➨

acte de présence:
Uit Brabant Berry Knapen (2x ) , Frank Schrijen en Kitty Goverde, meervoudig Brabantse en Zuid-Nederlandse kampioenen en winnaars van de
publieksprijs. En uit Limburg o.a. de meervoudige Limburgse kampioenen Jan Geraedts, Ton Donders en Henrie van Geneijgen. Dit mag u niet
missen, topamusement gegarandeerd. Sluit het jaar 2014 af met een
lach en een traan (maar dan wel van lol en plezier, zoals de Her-ringbiessere dat nastreven).
De verkoop van de tickets loopt voorspoedig. Waarschijnlijk zijn er, ten
tijde dat deze kennisgeving onder uw aandacht komt, nog maar enkele
kaartjes te koop.
Informeer hiervoor bij Plus Tossings of bel Robert Honings via
☎06-25.29.26.63. Vol=vol en op=op

➨

Groot onderhoud ZLSM-spoor
De Provincie Limburg schakelt
Strukton Rail in voor het groot
onderhoud aan het spoortracé
van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). Met
de werkzaamheden is een bedrag gemoeid van €1.045.000.
Het onderhoud wordt nog dit
jaar uitgevoerd.
De Provincie besloot eind vorig
jaar de eigendommen, spoor,
kunstwerken en opstallen van het
in grote financiële verkerende
ZLSM over te nemen. Tegelijk met
de overname werd een onderhoudsfonds gesticht om een duur-

zame exploitatie te garanderen.
Het fonds beschikt over 5 miljoen
euro, gestort door provincie en de
gemeenten Kerkrade, Valkenburg,
Gulpen-Wittem en Simpelveld.
Voor het groot onderhoud werden
drie partijen uitgenodigd een
offerte uit te brengen.
Gedeputeerde Patrick van der
Broeck laat weten blij te zijn met
de voortgang. “De ZLSM behoort
tot het DNA van toeristisch ZuidLimburg en is sterk verbonden
met de Limburgse mijnhistorie.
nis.
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Wij wensen u mooie feestdagen
en een voorspoedig 2015
Kerstbomen in alle maten, prima kwaliteit!
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
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Hilligovvend
Noa de Naatsmis houw d’r pap de vurdeur ópgesjloate. Heë woar verwóngerd: de deur van de woankamer en die van de kuche sjtónge óp! Heë wós zicher
dat de deure toe woare vurdat ze gónge. Wie heë d’r
gank i woar gelope, zoog heë twei sjtoffe katte óp de
bank liegke. Ze howwe de rugke i-gesjneie, de vulling loog, mit de dreide kat, uvver de eëd.
De mam zaat alling meh: “Oh-jee.”
Óch al is ‘t Hilligovvend, ich bel de Poliesse,” zaat ’t
Janet. Wie enge va deun koam vroaget e “Kent deer
misjie inge dae zoeget deet?”
’t Janet: “Dat zow ich nit wete.”
D’r Pap
“Wie ich an de kas sjtóng, e paar daag geli-je, sjtaret
inge maan durch de vinster de ganse tsiet noa die katte.
Die woare egelik vur de klingkinger. ’t Woar inge vreej
klinge man mit inge hód óp,” herinneret d’r pap zich.
“Warsjeinlik woar dat d’r Andrei,” veróngersjtellet d’r
polies.
Pluusjbende
“Dat is zicher wèrk van de Pluusjbende. Mierdere joare
geleie zunt ze al ins ópgepakt. Ze howwe twei pluusjkatte en inge groeëte hónd beej zich. D’r hónd how ing
ópvallende noad in de ruk. Veer minge dat doa gèt i
how gezeëte. Wat ópvilt is dat ze alling óp Hilligovvend
dat tsòat dinger dunt. Veer hant ze wer dierek vreej
mótte lotte. Alledreej bewerete ze dat de diere zoe
gegolde woare beej inge sjpeëlgódwinkel.”
D’r Polies hoalet inge telefoon oet zieng jasse- tèsj:
“Hallo, Patrick! Joa, ich dink de pluusjbende. Oetgereëkend óp Hilligovvend! Da bis doe nit d’r insigge, veer
óch. Nae, ’t is i g’n dörp zelf, Dörpsjtroat 7.”
John en Patrick
Twei man i burger kómpe de woankamer binne.
Ze sjtelletje zich vur als John en Patrick.
Wie d’r Patrick de hand oetsjtook noa ’t Janet, bleve de
twei zich èffe a-sjtare. Ginge van de twei kómp d’róp um
als ieësjte de hand van d’r angere los te lotte, doarum
zaat d’r John: “Patrick, veer wille de luuj heej nit ónnuuedig lang óphowwe!”
‘t Janet leet vurzichtig de hand van d’r Patrick los. Heë
wórp nog inge lètste blik richting Janet en laachet kót.
D’r Patrick how hisje a-gedoa. Heë duiet de katte in ing
plastiktuut.
“Momènt, Patrick, de kat mit de gael vlek mót abseluut
óp sjpore óngerzoeëd weëde. Die ruukt vrem, vingt ’t
Janet.”
sjpoare
D’r Patrick bekook de hingerdeur van de kamer: “Ging
sjpoare te vinge,” zaat heë.
“Misjie zunt ze durch de kuchedeur binnekómme,” veróngersjtellet ’t Janet.
“Nuuks abnormaals te zieë. Wat mich betrift, is ’t heejmit aafgesjloate. Noa de Krisdaag weëde de katte
óngerzoeëd,” zaat d’r Patrick.
D’r polies, zienge collega woar al vertrókke, wunsjet gidderinge sjun Krismes. Noadat heë de tas kaffe laeg how
gedrónke, gónge heë en d’r John.
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“Al, John, sjun Krisdaag,” zaat d’r Patrick.
sjpieë
“Mieng eldere zalle óngertusje wel noa béd zieë, ’t is
sjpieë woade,” zaat d’r Patrick.
“Joa, ’t is sjpieë woade,” zaat de mam, óngertusje d’r
pap a-kiekend.
“Deer twei kent ’t uch angesj in de kamer gemekkelig
make,” zaat d’r pap.
“Ich maak ieësj nog ing tas werme cacao! Vur dich óch,
Patrick?”
“Nuuks lever dan dat,” zaat d’r Patrick en leep mit ’t
Janet de kuche i.
kloppe
Ópins kloppet inge óp de vurdeur…
“Zicher inge kollega,” veróngersjtellet d’r Patrick.
“Is d’r Patrick heej?”
“Joa,” zaat ‘t Janet.
“ Ich mót ‘m gans dringend sjpreëke,” zaat de vrauw, ’t
Janet mit durchdringende blik a-kiekend.
“Ja, hallo, lot angesj d’r Patrick èffe kómme.”
“Kóm meh binne!”
“Ingrid, wat is?”
sjiek
Wie geer zow ‘t Janet in plaatsj van dat dèftig persuuentje taege d’r Patrick óp ha wille sjtoa. D’r Patrick how
ópins meh nog ow vur de sjiek gekleide en gód oetziende vrauw. Blónd hoar, kuuent wel geverfd zieë. D’r
lange jas en de roeë sjong mit hoeëg hakke, väöl te
hoeëg noa de mening van ‘t Janet. Blauw ówwe, benoa
dezelfde kleur wie d’r Patrick. De uvverdreëve lang ageplèkde wimpere woare óch nit dierek d’r sjmaak van
‘t Janet.
’t Watersjtreume hoeët meh nit óp: “Ach Patrick, ich han
ginge angere woa ich mit zoegèt uvver ken moele. Ich
weet nit mieë wie ’t noe wier mót‘!“
D’r Patrick kook ‘t Janet mit veróntsjuldigende blik a,
uvver de sjówwer van de vrauw. Wool heë zoe lotte
durchsjemere dat heë getrouwd is? Dat koeënt toch
egelik ganit….
’t Janet hoeët wie ‘t Ingrid vroaget: “Mót ich mit d’r

2014 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj
William d’ruvver sjpreëke?
Dae is vanaaf vurgister
beej zieng eldere.”
“Geun noe dierek èffe beej
hön langs, misjie zunt ze
nog óp.”
Verwóngerd vroaget ’t
Janet zich aaf of doa óch
nog inge William beej hoeët?
Sjat
Ónverwachs leep de vrauw óp ‘t Janet aaf en zaat:
“Bedankt dat ich ‘t mit d’r Patrick han kenne besjpreëke.
’t Is zoe inge sjat, ummer vur gidderinge doa!”
Dat how ’t Janet uvverdudelik gezieë.
“En Janet, wie is ’t mit d’r cacao?”
“Wie zit dat egelik mit die vrauw?” wiezet ’t Janet wus
noa de deur.
“Dat is ’t Ingrid, mie sjwèster! Die twei hant giddes joar
wen ‘t óp Krismes a-geet, ing sjwoar tsiet. Meh e paar
daag sjpieëder is mieëstal wer alles gód.”
„Ich mót ierlik toegevve dat ich óp momènte adig sjaloers woar óp ’t Ingrid,” bekennet ’t Janet.
„Dat geleuf ich geer, ‘t ken nogal dramatisj uvverkómme,“ goof d’r Patrick toe.
“Ich weet benoa zicher dat ‘t ing sjun Krismes vur ós
twei weëd,” zaat d’r Patrick, ’t Janet a-kiekend.
“Dat geleuf ich óch. Meh ieësj noa de kuche vur d’r
cacao en e sjtuk sjtol,” laachet ’t Janet.

Aquarel van het huis aan de Weijerweg waar zich
alles waarschijnlijk heeft afgespeeld. (Finy Kohnen Heijenrath)
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Vuurwerk bij start
Jaar van de Mijnen
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2015

Het vuurwerkspektakel morgen op het schouwburgplein in Heerlen, dat gratis toegankelijk is.

Gemeente Simpelveld wenst u
prettige Kerstdagen en een gezond
en voorspoedig 2015

Elke dag open
met spectaculaire
aanbiedingen

Met twee speciale voorstellingen
gaat morgen woensdag 17
december het Jaar van de Mijnen
van start. De voormalige mijnstreek van Nederland organiseert
een themajaar over haar herkomst, met voor inwoners en
bezoekers een breed programma
aan activiteiten. De officiële start
vindt plaats op het Heerlense
schouwburgplein, waar Eurocommissaris Frans Timmermans om
19 uur de opening verricht.
spektakel
Daarna een gratis toegankelijk
openluchtspektakel van het Fran-

se gezelschap Les Commandos
Percu. Met Le Concert de Feu creëert het gezelschap een uniek
moment dat, met gebruik van percussie, vuur en vuurwerk, de
kracht en de trots van de mijnstreek verbeeldt. Het laat zien hoe
groot de invloed van het mijnverleden voor deze regio is geweest,
en hoe belangrijk dat verleden is
voor toekomstige ontwikkelingen.
Dat gebeurt met bijzondere aandacht voor de jongere generatie
van de mijnstreek en met activiteiten voor en door oud-mijnwerkers. Kijk ook eens op de website www.jaarvandemijnen.nl

➨

Bedankt voor uw vertrouwen!
Prettige Kerstdagen en een in alle
opzichten
voorspoedig 2015

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792
(WINKEL EN VERKOOP)
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Terug- en
vooruitkijken
bij Amnesty

Rijschool M. Reinders
wenst jullie fijne
kerstdagen en een
(verkeers)veilig 2015!

Rijschool Reinders
tel: 06 46731861

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD
Magazijn Verkoop
hoeden, petten, mutsen,sjaals,
handschoenen, tassen
openingstijden:
10.00 uur -17.00 uur

17, 18, 19 december
Valkenburgerweg 13
6367 GS Voerendaal
tel.: 045 - 5 71 51 07
www.idhats.com
info@idhats.com

Elke eerste maandag van de maand komt
een groep van ongeveer 8 personen uit
Bocholtz, Simpelveld en omgeving bij
elkaar om brieven te schrijven voor politieke gevangenen, die verantwoordelijke
autoriteiten vragen de wereldwijd overeengekomen mensenrechten in concrete
gevallen ook echt toe te passen. Op de
laatste vergadering blikte men terug op
2014.
Aantal
In totaal zijn er dit jaar 558 brieven geschreven
tijdens 11 schrijfavonden. Daarnaast organiseert Amnesty jaarlijks een collecte in de
gemeente naast de gebruikelijke aanwezigheid op markten e.d.
actie voor Chinese vrouw
Op maandag 5 januari start de schrijfgroep
van Amnesty haar nieuwe jaar met het schrijven van brieven voor de Chinese vrouw Liu
Ping. Zij wilde meer zicht krijgen op het doen
en laten van haar regering en werkte mee om
een einde te maken aan de corruptie in haar
land. Ze vroeg daartoe regeringsfunctionarissen hun vermogen bekend te maken. Kort
daarna werd ze door leden van de veiligheidsdienst opgehaald en tot 6,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Liu Ping had zich aangesloten bij de Nieuwe
Burgerbeweging die naar meer democratie
streeft. Deze beweging is de autoriteiten een
doorn in het oog. Ze grijpen elke gelegenheid
aan om leden ervan te veroordelen.
Brieven zijn gericht aan de Chinese autoriteiten en vragen toepassing van de mensenrechten, met name de vrijheid van meningsuiting
in het geval van Liu Ping. De schrijfgroep komt
om half acht s’ avonds bijeen op het adres van
Interart Nieuw Gaasstraat 1 in Simpelveld.
Voorbeeld brieven liggen klaar. Iedereen is
welkom mee te doen.
Voor info ☎544 54 19.

➨

Koninklijke

Kruisboogschutterij

Bocholtzerheide
Wij wensen een ieder die de schutterij een warm hart toe draagt,
Leden, familieleden, begunstigers, sponsors enz.
Heel fijne kerstdagen en een gezonde jaarwisseling naar 2015 toe.
Bestuur K.E.Kruisboogschutterij St.Henricus 1891. Bocholtzerheide.
Pagina 10
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys

Een lege plek - een groot gemis
Een mooie herinnering - is wat er over is.

De eerste Jaardienst voor

Hub Clignet
Zal gehouden worden op zaterdag 20 december
om 19.00 uur in de parochiekerk van de
H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz.

Marie-Louise Clignet- Palmen
Kinderen en Kleinkinderen

Repaircafé Simpelveld,
een verslagje
sche zagen, schemerlampen, ‘n
digitale ontvanger, stofzuiger,
stoomstrijkijzer, DVD-recorder,
kleding, gordijnen en een SENSEO. Helaas was de tijd te kort
om dit apparaat goed te kunnen
repareren. Er kwam ook een jongen van 16 kijken, die techniek
studeerde in Belgie. Hij vond het
allemaal reuze interessant. In
totaal werden er 24 artikelen aangeboden, waarvan er 9 gemaakt
konden worden, en 3 mensen advies kregen voor reparatie. Kortom een heel drukke maar gezellige ochtend.

Zaterdag 29 november in de
Rode Beuk. Snel de werkplaatsen in gereedheid gebracht, de
vlag van het Repaircafe buiten
gezet, en na een kopje koffie en
speculaascake stonden de eerste klanten al binnen! En dat
ging zo tot 13.30 uur door, vrijwilligers hoefden zich geen moment te vervelen.
Zoals gewoonlijk ook weer een
aantal opmerkelijke spullen zoals
een Grundig bandrecorder uit de
jaren 60! Helaas kon deze niet gerepareerd worden. Verder elektri-

➨

Vrijdag 19 december 4de Advent
09 uur: Gezinsmis. Jozef en Maria zijn samen onderweg
Zaterdag 20 december
19.00 uur: Zeswekendienst Wim Jeukens; Jaardienst Jan
en Els Engelen - Lauvenberg; Gest. jrd. ouders Jeukens –
van Loo; Troutje Sporck – Slangen (collecte); Bertha
Ploum – Hendriks (collecte). Tijdens h. mis boeteviering
Zondag 21 december 4de Advent
09.45 uur: Gest. Jrd. Zef Sieben; Gest. h. mis Guillaume en
Bertha Xhonneux ; Eugène Derksen Tijdens h. mis boeteviering
16.00 uur: Kerstconcert
Maandag 22 december
19.00 uur: Geen H. Mis
Woensdag 24 december:
18.00 uur: Gezinsmis: Samen kerst vieren; May en Johan
Loomans – Lauvenberg; Tiny en Joep Franken – Lauvenberg en dochter Ans; Jup Smeets en wederzijdse ouders.
23.00 uur: Jaardienst Ger Kokkelmans; Gest. jrd. ouders
Vanwersch – Souren en familie; Johan en Leentje Kokkelmans – Debie; Ouders Tychon – Vandeberg; Jos HuppertzVaessen (nms. buurt); Ouders Olischlager-Lumey; Ouders
Hermans-Olischlager; Ouders Peltzer-Toorens; Ouders Pisters-Custers; Vader Franken; Ellie Gulpen-Gehlen en
Mathieu Gulpen
Donderdag 25 december:
Eerste Kerstdag
09.45 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Vrijdag 26 december:
Tweede Kerstdag
09.00 uur: Jacob van de Weijer; Ouders Franssen – Maas
en zoon Jan; Frans Muyrers (collecte)
Zaterdag 27 december:
Geen H. Mis
Zondag 28 december
09.45 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Maandag 29 december: Geen H. Mis
Woensdag 31 december:
19.00 uur: Dankdienst voor het afgelopen jaar.

Vacatureladder Vaals
Een greep uit
het aanbod:

Altijd al in een jongerencentrum willen werken? Ze hebben je hulp nodig.
Horeca ervaring
Voor een stichting zoeken wij vrijwilligers
voor diverse werkzaamheden.
Fietsersbond Limburg
is op zoek naar fietsrouteplanners voor het in
kaart brengen van hun woonomgeving.
Heeft u een hart voor een ander?
AED/reanimatienetwerk Vaals zoekt vrijwilligers.

Oppas oma/tante, die 1 of 2 keer per week op
2 kleine kinderen wil passen.
Veilig Verkeer Nederland is op zoek naar
BOB-teamleden. Als teamlid maak je BOBOmroep Krijtland is op zoek
afspraken met bezoekers van festivals etc. Je
naar bestuursleden.
krijgt als BOB-teamlid de toegang tot je favoBoodschappen doen Zorgcentrum Langedael
riete festivals en evenementen.
zoekt ondersteuners om dat samen met de
Samen met jongeren
bewoners te doen.
Bewoners zoeken ook vrijwilligers die met
hen willen wandelen.
Het behoud van Jeugdgebouw Vijlen
Vrijwilligerscentrale Vaals Maastrichterlaan 73A
(secretaris gezocht).
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u.
“Zwemvereniging ZVV `75” is op zoek naar
vrijwilligerswerk@vaals.nl
begeleiders voor bv. recreatiezwemmen met
☎ 043-3040011 of 06-46.11.20.17
kinderen.

Meer weten? Kom voorbij of bel even:
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Kom naar de Regiobank

UW COMPLETE € 50 cadeau
BANK BIJ U IN bij onze Plus
DE BUURT Betaalrekening

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

Eigen huis sparen
Groeisparen tot
Gewoon sparen (v.a. 10.000,-)

1,8 %
3,1 %
1,40 %

Hypotheekrente met NHG HUUR EEN
5 jaar vast
2,59 % KLUISLOKET!
10 jaar vast
3,04 % vanaf 25 euro per jaar

•
•
•
•
•
•

Sparen-betalen-hypotheek-verzekeringenkluisjes.
Wij hebben alle diensten en maken voor u de
overstap! En u krijgt 50 EURO!
Dagelijks geopend van 10-12.30 uur en
op afspraak
Bekende gezichten:
Al 27 jaar beheerder dhr. Zenden
U bent bij ons KLANT! Geen nummer!
Geld aan de balie! Pinnen kan ook, internet of APP

BANKSPAREN
populair voor
pensioen.
OOK VOOR U?

Wij wensen
u hele fijne
feestdagen
Overstapservice van uw
oude bank naar REGIOBANK Zo makkelijk..
Open bij ons een gezinsrekening en ...
de rest doen wij

Pagina 12
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KERSTPUZZEL
TROEF 2014
Net als verleden jaar ook nu
weer de populaire woordzoeker. Ook dit keer met een slagzin in het dialect.....
De hoofdprijs is een waardebon van €80, de tweede prijs
€50 en de derde t/m de tiende
prijs zijn waardebonnen van
€10. De puzzel helemaal inleveren of sturen naar
Dr. Nolensstraat 8 6351
GM Bocholtz of op de
Bocholtzerweg 34 in
Simpelveld
Ook inscannen en mailen naar
redactie@weekbladtroef.nl
Laatste inleverdag
maandag 29 december.
Slagzin en prijswinnaars
worden bekendgemaakt in nr.
1-2 van 6 januari 2015.
TROEF WENST U VEEL
PUZZELPLEZIER.
Naam:

Postcode:

Woonpl:

Adres:

Telefoon:

E-mail:
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WANDELSPORTVERENIGING

N.O.A.D. BOCHOLTZ
Het bestuur wenst alle leden,
supporters, begunstigers,
vrienden en bekenden

EEN ZALIG KERSTFEEST
en een VOORSPOEDIG 2015

2015

Namens bestuur en leden van de

Ondernemers Vereniging
Bocholtz heel fijne Feestdagen
en een in alle opzichten
voorspoedig 2015.

Weer Oliebollentocht Simpelveld
Maandag 29 december wordt door
wandelvereniging NOAD uit Bocholtz samen met de St. Promotion
Simpelveld de inmiddels wijd en
zijd bekend staande Oliebollenwandeltocht in en om Simpelveld
georganiseerd en wel voor de 29e
keer. Gekozen kan worden uit 4
afstanden, te weten 7, 12, 15 en 18
km.
routes
Wanneer de weergoden
gunstig gezind zijn is dit
een wandeltocht die beslist de moeite waard is
om mee te maken. De
bieden veel variatie en
brengen de wandelaars via Bossenhuizen, de Huls en
Molsberg naar de rustplaats bij Hesi op de Beitel alwaar
door NOAD-leden een rustplaats is ingericht. Via Vrusschenhusken gaat het naar de Rode Put en Waalbroek richting Baneheide en vandaar naar de kantine van SV Simpelveld. Daar
is een rustplaats.
kribkes
Tijdens de wandeling passeert men diverse kribkes die tentoongesteld staan in het kader van de kribkesroute Bocholtz/Simpelveld. De routes gaan veelal over verharde veldwegen. Desondanks zijn, gelet op de tijd van het jaar, passende kleding en schoeisel gewenst, aangezien de tocht
onder alle weersomstandigheden doorgaat.
Uiteraard wordt de verzorging als vanouds uitstekend verzorgd door de eigen leden van NOAD.
De route van de 18 km is ook terug te vinden via de volgende link:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1377872
Oliebol/glühwein
Zoals de traditie wil, wordt er door de Stichting Promotion
Simpelveld bij de rust in de kantine van de SV Simpelveld
weer voor een ‘natje’ (hopelijk niet het weer) en een ‘droogje’ gezorgd in de vorm van een oliebol en een beker glühwein of warme chocolade.
vertrektijden
Vanaf Party Centrum Oud-Simpelveld aan de Irmstraat 23.
7 en 12 km tussen 9 en 14 uur - 15 km tussen 9 en 13 uur
- 18 km tussen 9 en 12 uur. Inschrijfgeld €2,50 inclusief de
oliebol én beker glühwein of warme choco. Bondsleden ontvangen
€0,50 reductie. Wandelen op eigen risico.
Sportwandelaars kunnen I.V.V.-stempel krijgen.
meer info
Bij H. Pirovano ☎045-5250190 of 06-12.53.47.31 of
per e-mail: hpiro@msn.com
Kijk ook eens op de website
www.home.versatel.nl/wsv.noad

➨

Wij wensen u Prettige Feestdagen
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KSV Helios wenst alle leden,
sponsoren en sympathisanten
een gezond en sportief
2015 toe!

Prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar
wenst u

Klimboom
sluit
deuren

2015

Bocholtz
Simpelveld

Het Simpelvelds kunst en cultuurhuis
moet dat, op last van de gemeente,
uiterlijk 31 december. Voor het laatst
kunt u komen genieten met op vrijdagavond 19 december, de aankomst
van de kribkeswandeling met daarbij
een optreden van maar liefst 3 koren.
afscheid
Dat is zaterdagavond 20 en zondagmiddag 21 december met twee bijzondere
voorstellingen waarbij een artiestenparade, veel singersongwriters, groepen
en solisten die de afgelopen jaren optraden.
Geur en sfeer
Voor de laatste keer kunt u deze proeven van de 10 unieke ateliers met hun
bijzondere kunstenaars en workshophouders.
Voor de laatste keer een kijkje nemen in
een nagebootst klaslokaal van de vroegere St. Jozefschool, met foto’s en
schoolmaterialen van vroeger.

We wensen u hele
fijne feestdagen en
een bijzonder goed
2015

afscheidsprogramma
Vrijdag 19 december:
19-22 uur: Gratis expositie kunstenaars
in de ateliers
20 uur: Gratis concert met 3 koren (Kinderkoor, Mannenkoor David en `t Koer)
als afsluiting van de eerste Kribkeswandeling (zie ook bij kribkeswandelingen).
Zaterdag 20 december:
13-17uur: Gratis expositie kunstenaars
in hun ateliers.
20 uur: afscheidsconcert met diverse
artiesten €5,- vooraf reserveren!
Zondag 21 december:
10-13 uur: Gratis expositie kunstenaars
in hun ateliers.
14 uur: afscheidsconcert met diverse
artiesten €5,- vooraf reserveren.
Voor deze twee concerten graag vooraf
reserveren via
info@puurweijersenweijers.nl of via
☎06-55.95.45.25. Kom afscheid nemen
van deze unieke cultuurlocatie voor
Simpelveld en omstreken.

➨
Hartelijk dank
voor het in 2014
in ons gestelde
vertrouwen

Bij de opening van de Klimboom zaterdag 9 april 2011.

Pagina 15

Nr. 51 • 16 december 2014

Traveling home for Christmas na 100 jaar
We ontvingen van Yvonne FrissenSpork woonachtig Óppen Hof
(Hofstraat 7) een leuk stukje geschiedenis over haar historische
woning die door Johan van den
Hove ( een nazaat van Jhr. Andries
van den Hove die in 1509 de
bekende kasteelhoeve Ten Oaveres ofwel Overhuizen in bezit
kreeg) rond 1617 gebouwd werd
het volgende stuk geschiedenis,
wat ook met de kerst verband
houdt.
In het jaar1875 koopt de welgestelde
mevrouw Vaume-Jeghers het pand
in Bocholtz. Het echtpaar Vaumen
krijgt drie zonen en een dochter
(Hubertine). Het is deze dochter Hubertine waarvan de gezichtsafbeelding, als de vroegere madame
Hubertine Vaume, nu nog steeds te
zien is in de spits van het dak (zie
foto). Ze trouwt met een zekere
Offergeld en krijgen twee zonen en

een dochter. Een van de zonen, de
nog in leven zijnde Henry, woont in
Antwerpen. Ofschoon hij de gezegende leeftijd van 92 jaar heeft bereikt, is hij nog springlevend.
zoektocht
Na een lange zoektocht vond deze
zijn eerste ouderlijke woning “Oppen
Hof” eindelijk terug.. Het was voor
Henry een emotioneel weerzien.
geschiedenis
Tijdens de kennismaking met de familie Frissen komt de hele familiegeschiedenis ter sprake. Er bleek dat
Henry nog een pendule en een kribbe in zijn bezit heeft die van 1875 af
bij de inrichting van “Óppen Hof”
behoorden.
Schenking
Blij verrast met het weerzien van het
hem zo bekende huis schonk Henry
de familie Frissen spontaan de pendule en de kribbe zodat die weer
‘thuis’ op hun oude vertrouwde plekje zouden kunnen staan.

De kribbe is voor publiek
tijdens de
KRIBKESWANDELINGEN
van 19-12-2014 t/m 2-12015 te bewonderen.

Het gezicht van Hubertine
Vaume(n) dat nu nog de
spits van het dak siert.

Fijne Feestdagen toegewenst!

Fijne feestdagen
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Ook dit jaar weer prachtig
kerstdorp(je) van Willy Kleikers
Frauenkirche in Dresden, Schloß
Neuschwarnstein in Füssen, een
stadspoort in Bern en ook nog het
Rotes Haus in Monschau(Eifel)”.
bezichtiging
Dit is trouwens allemaal te bezichtigen tijdens de Kribkeswandelingen in Bocholtz-Simpelveld van
19 dec tot 3 jan 2015 (zie ook
elders in Troef). Routes te downloaden vanaf half december via
www.kribkeswandelingen.nl

Het kerstdorp(je) van Willy Kleikers aan de Hinsbrig in Bocholtz dat ook te
bezichtigen is.

De Bocholtzenaar stuurde ons
weer een bericht over zijn “kerstdorpje”dat telkenjare wordt uitgebreid. We laten hem zelf aan het
woord: “Ook dit jaar heb ik weer
een prachtig Kerstdorpje gebouwd in zo’n 40 uur werk.
Het mooie van al deze huisjes is
dat het bestaande gebouwen zijn
die we ook allemaal zelf hebben
bezocht, met dit jaar weer enkele
mooie nieuwe waaronder de
Ook de Frauenkirche in Dresden ontbreekt niet.

Eerste boom
nieuwe
hoogstamgaard
de grond in
Met het planten van één fruitboom werd
woensdag 19 november in Eys de eerste
stap gezet in de ontwikkeling van een lint
van vijf hoogstamboomgaarden in ZuidLimburg. Gedeputeerde Patrick van der
Broeck tekende voor de symbolische planting op de Eyserhof. “Ons Limburgs landschap is de kip met de gouden eieren. Die
moeten we koesteren, onder meer met het
herstel en aanleg van karakteristieke
landschapselementen zoals de hoogstamboomgaarden.”
Erfenis
De boomplanting markeert het definitieve
einde van de werkzaamheden van de landinrichtingscommissie Mergelland-Oost. Deze is
na achttien jaar opgeheven met achterlating
van een mooie erfenis: 2.500 nieuwe hoogstambomen op het centraal plateau en 38
kilometer aan hagen en houtwallen.
De onlangs opgerichte Stichting Ondernemend Bloesemlint (SOB) wil het werk van de
commissie uitbouwen met de aanleg van
meer hoogstamboomgaarden en andere
karakteristieke elementen. Hiermee ondersteunt de SOB initiatieven van ondernemers
in de toeristische sector in Zuid-Limburg. De
provincie is nauw betrokken bij het initiatief,
net als de verschillende gemeenten, het IKL
en particuliere terreinbeheerders. De komende twee jaar moeten tenminste 40 kilometer
extra hagen en 100 hectare fruitbomen aangeplant zijn.

➨
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Iedereen fijne feestdagen

AGENDA The Hills:

Woensdag 17 december
19.00 uur Spirituele Seance

Zondag 21 december
13.00 uur Kindermiddag/familiedag
Benefiet met vele artiesten en
kinderactiviteiten
(tbv Stichting ‘Laat kinderen lachen’)

Vrijdag 26 december (2e Kerstdag)

Jedderinge dèa bej d’r Troef
besjeftigt is, wunsjt uuch

Karaoke-avond

sjun Krisdaag en ee jót
en jezónk 2015

Woensdag 31 december

Zaterdag 27 december
Popstar Henry on Guitar
NYE met DJ, vuurwerk,
champagne en live muziek

Donderdag 1 januari
vanaf 14.00 uur Nieuwjaarsbal

Zaterdag 1 januari
21.00 uur HAPINEZzz: Classic Party
Met dank voor de prettige samenwerking
toosten wij op 2015

Party centrum The Hills wenst
u hele
fijne feestdagen
Huls 46
Simpelveld

06-22669247
Vijlen
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Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en muzikaal 2015!
We hopen u weer te mogen begroeten in het nieuwe jaar!

De Kon. Philharmonie Bocholtz bedankt alle
sympathisanten voor afgelopen jaar.

Oplichters gesignaleerd
Maar ook dieven zijn zo geraffineerd
dat ze mensen van alles op de
mouw weten te spelden, weet Frans
Habets wijkagent te Bocholtz. “Ze
zijn vaak goed gekleed en komen
vriendelijk en vertrouwenwekkend
over. Hebben goed nagedacht over
welke smoes ze willen vertellen en
klinken daarom ook erg geloofwaardig. Ze kunnen zich voordoen
als meteropnemer, iemand van een
zorginstelling of een nieuwe buur.
Ook kinderen en zwangere vrouwen
spelen het ‘spel’ mee. Maar pas op:
ze willen maar een ding en dat is bij
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u binnenkomen.” Sommige oplichters zijn zelfs zo brutaal dat ze de
ellende van een ander misbruiken
om binnen te komen. “Ze bellen aan,
zeggen dat er een ernstig ongeluk is
gebeurd en dat ze 112 willen bellen.
Trap daar niet in. Laat ze niet binnen,
maar zeg dat u zelf het alarmnummer wel belt”.
onbeleefd
Het kan zijn dat u voelt dat iets niet
in de haak is, maar dat u het onbeleefd vindt om iemand niet te woord
te staan of binnen te laten. “Hoe
onaardig u dit ook vindt, laat onbe-

kenden nooit binnen. “Oplichters
opereren vaak met z’n tweeën. De
een belt aan, lokt u naar binnen en
leidt u af met een praatje. De ander
ziet kans om ongemerkt uw geld,
sieraden of bankpas te stelen. Echt,
ze zijn heel geraffineerd”.
kijken
Aan de wijkagent de vraag wat het
beste te doen als er een onbekende
aanbelt. “Mijn advies is om altijd
eerst via de deurspion of een raam
te kijken wie er voor de deur staat.
Kan dit niet, houd dan de de kierstandhouder erop. Staat er een
meteropnemer of een reparateur
voor de deur, vraag dan naar een
legitimatie- en identiteitsbewijs.
Bedenk wel dat veel bedrijven en

instanties tegenwoordig vooraf een
brief sturen met de datum en het
tijdstip dat ze komen en niet zo maar
bij u aan de deur komen.” paniek
Maar wat als iemand zich toch uw
huis binnen weet te praten? Niet niet
in paniek raken. “Rustig blijven en
proberen met praten de man of
vrouw de deur uit te krijgen. Zeg bijvoorbeeld dat een familielid of buurman elk moment thuis kan komen.
Soms schrikt dit de oplichter af.
Zijn ze de deur uit, kijk dan door het
raam waar ze heen lopen. Stappen
ze in een auto, noteer dan direct
merk, kleur en kenteken. Desnoods
een gedeelte ervan. Belt u daarna
direct 112’

➨

Nr. 51 • 16 december 2014

De Kerst Express vanuit Simpelveld
In Simpelveld, het hoofdstation
van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij, wordt u vanaf
13 december meegenomen naar
een Kerst uit Grootmoederstijd. In
en rondom het 100 jaar oude station zorgen versieringen, vuurkorven en de geur van dennen en
chocomel voor het magische
gevoel van de Kerst anno 1926.
Combineer je reis door het winterlandschap in de Kerst Express
met een heerlijk geurende “Engelse Tea”, een sportieve wandeling door het Limburgse Landschap of breng een bezoek aan
Kerststad Valkenburg.
gouden cadeau
Speciaal voor kinderen is de zoektocht naar het ‘Gouden Cadeau’.
Speurend naar aanwijzingen, waar
dit verstopt kan zijn, kunnen kinderen zo opeens op de werkwagon
van de Kerst-elven of de Kerstman
tegenkomen die door het station
sluipt. Leuk voor de kinderen, maar
stiekem ook genieten voor de

Zaterdag 27 december, organiseert
T.V.C. Blauw-Wit ‘62 dit in Café Sport
te Eys. Elk jaar weer weten de beste
tafelvoetballers van zowel de tafelvoetbalbond N.T.V.B. als ook de
Z.O.H. en R.T.V.B. de weg naar Eys te
vinden.

De Kerstexpress bij station Eys. (Foto Harriet Bezemer)

ouders. De Kerst Express rijdt op 13
-14 - 20 - 21 - 24 - 26 - 27 -28 -30 31 december en op 2, 3 en 4 januari.
vertrek
De Kerst Express vertrekt vanaf
hoofdstation Simpelveld en station
Valkenburg. Dagkaarten kosten kinderen t/m 2 jaar gratis, kinderen

35ste
Groot
Tafelvoetbal
toernooi

vanaf 3 t/m 11 jaar €5,-, volwassenen vanaf 12 jaar €12,50.
meer weten over de
Kerst Express? Kijk op
www.miljoenenlijn.nl
voor info over rijtijden, arrangementen en tarieven.

➨

Buiten de speelzaal is er gelegenheid
om op een ontspannen manier iets te
eten.
Om een snel toernooiverloop te krijgen, wordt er gespeeld op 12 speeltafels. Er zijn 16 prijzen te winnen die als
volgt verdeeld zijn: 4 Prijzen in de
Openronde en telkens 4 prijzen voor
iedere terugvalronde te weten: Pro,
Semi Pro en Rookies
Het inschrijven kan tot uiterlijk 19.45
uur, waarna om 20.00 uur stipt wordt
gestart met de wedstrijden. Voorinschrijving kan via de website
www.tafelvoetbal.nl/toernooien/
voorinschrijvingen
Meer informatie over dit toernooi is te
vinden op de website
www.tvcblauwwit62.nl

➨

Rood Groen
LVC
Nieuws

Voorspoedig
2015

www.lei-schilderwerken.nl
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dropping en eindejaarsborrel
Langzaam maar zeker loopt het tegen het eind van het jaar. Het
was sportief gezien een jaar met hoogtepunten en dieptepunten,
waarbij de hoogtepunten gelukkig de boventoon voerden.
Zaterdag 27 december is er nog een laatste activiteit voor de
(jeugd)leden, begeleiders, ouders, supporters en sponsoren en
wel de jaarlijkse dropping, direct daarna gevolgd door een eindejaarsborrel.
De eerste groep zal omstreeks 18.30 uur starten. De eindejaarsborrel begint vervolgens vanaf 20.30uur in de kantine. Uiteraard
zal er dan een hapje klaar staan en is er ‘n DJ geregeld voor muzikale ondersteuning. Geïnteresseerden die niet deelnemen aan de
dropping kunnen natuurlijk wel aanwezig zijn bij de borrel.
De dropping is voor zowel kinderen als volwassen en er mogen
groepen van maximaal tien personen meedoen. Deelname kost
€2,00 p.p. en dit bedrag dient 27 december te worden voldaan in
de kantine. Inschrijven kan tot 24 december via mail
sgeerkens@home.nl of via het inschrijfformulier in de kantine.
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E2 Zwart-Wit
Eys Kampioen
Met nog twee wedstrijden voor de boeg, kon de E2 van SV
Zwart-Wit ’19 uit Eys, zaterdag 22 november al voor het
kampioenschap strijden. Met 34 doelpunten voor en maar
9 tegen, was het 9 tal van Danny, Ruud en Reinoud super
gemotiveerd om de titel binnen te halen. Aangemoedigd
door een colonne supporters kwam het 7-tal door een
paar mooie combinaties al snel op voorsprong. Nadat de
zenuwtjes overwonnen waren kwam het treintje echt op
gang en vielen de doelpunten aan de lopende band. Met
een 11-0 overwinning werd het kampioenschap een feit!

Zangkoor Hanzon Vocaal uit Eys
wenst alle lezers, trouwe luisteraars
en niet te vergeten onze
genereuze donateurs
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Op een voorspoedig en muzikaal 2015!
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V.l.n.r. De Kampioenen: Reinoud Limpens (leider), Tobias Den
Hartog, Eddy Kamps, Raf Limpens, Danny Seroo (leider), Kyen
Gilissen, Daniek Seroo, Ruud van Loo (leider), Koen Meertens,
Niels van Loo, Mick Tychon en Remco Wagenaar.

➨
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Winterwandeling Jo-Ne Vijlen

Samen in het Mechelderbeekdal. Aan vergezichten en mooie plekjes geen gebrek.

Deze vindt plaats op zaterdag 3 en zondag 4 januari 2015.
Start vanuit het “Jeugdgebouw” Hopschet 2 te Vijlen.
Vertrektijden tussen 8 en 14 uur.
Binnenkomst: tot 17.00 uur.
Wandelafstanden: 6-10-15 en 20 km.
Inschrijfkosten: 1,00 euro per persoon.
IVV- stempel: aanwezig in het lokaal.
Info: secretaris Jo Paffen, ☎045-531 17 868, e-mail:
fampaffen@gmail.com
routes
Alle afstanden gaan samen vanaf het startlokaal naar het
Vijlenerbos, voorbij Boscafé ‘Hijgend Hert’, naar de, in dit
bosgebied gelegen pauzeplaats. Het Vijlenerbos strekt zich
ca. 8 km. uit tussen Epen en het Drielandenpunt. Door de ligging op een hoge heuvelrug is hier ook al de eerste sneeuw
gevallen.
geschiedenis
Vijlen bestond van oorsprong uit 7 “rotten”: Vijlen, Berg,
Roth, Melleschet, Hopschet, Mamelis en Cottessen. De naam
Vijlen stamt uit de Romeinse tijd: Villa of Villare. De pauzeplaats in dat Vijlenerbos is een werkschuur van Staatsbosbeheer.
Daarna keert de 6 km. terug naar het startlokaal.
De overige afstanden vervolgen hun weg over bospaden
door het Elzetterbos. Bij de splitsing op de Hilleshagerweg
keert de 10 km. terug naar Vijlen. Ze hebben het Mechelderbeekdal doorkruist. Via Hilleshagen en het Ruiterpad komt
men door de Vijlenberg terug in het lokaal.
De 15 en de 20 km. gaan verder naar het Selzerbeekdal, waar
een pauzeplaats is ingericht tussen Wahlwiller en Nijswiller
aan de Oude Baan. In Nijswiller splitsen zich beide afstanden
en maakt de 20 km. een extra lus, om dan via de Kruisberg
en Wahlwiller terug te keren naar de pauzeplaats. Vanaf hier
keren beide afstanden samen terug naar Vijlen.
De routes zijn uitgezet over goed begaanbare boswegen en
paden, veldwegen en verharde wegen. Aan vergezichten en
bezienswaardigheden zal het bij deze winterwandeling niet
ontbreken.

➨

TROEF VRAAGT

BEZORGER(STER)
voor één route in Simpelveld
Min. leeftijd 13 jaar
Ook geschikt voor gepensioneerden e.d. Cash
betaling. Aanmelden op:
of mailen:

☎ 045-5443567

info@weekbladtroef.nl

Zet er dan wel uw naam en tel. nr. bij, zodat
we u kunnen terugbellen over beloning e.d.

Fanfare St Cecilia
wenst iedereen die haar, op welke wijze dan ook, het afgelopen jaar steunde.

Fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2015
Bestuur, dirigent, beschermheer, leden, ereleden
en leden van de club van 50.
Pagina 22
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Gratis Cursus ‘Mantelzorg
en dementie’ in Simpelveld
Maandag 12 januari 2015 start een cursus ‘Mantelzorg en
dementie’voor iedereen die te maken krijgt met de zorg voor de
dementerende medemens. Deze helpt een goede balans te vinden tussen zorg voor de ander en zorg voor zichzelf.

Sneeuwbrigade zoekt vrijwilligers
Brigade helpt ouderen in het
bergdorpje Vijlen de winter door
De eerste en enige vrijwillige sneeuwbrigade van Nederland is hier op zoek naar.
Ook dit jaar wil de brigade de helpende
hand bieden bij het ruimen van sneeuw
in het bergdorpje Vijlen. Het gaat vooral
om oudere mensen te steunen die
slecht ter been zijn.
Uitrukken
De brigade rukt uit bij sneeuwval en
gaat helpen bij het sneeuwvrij houden
van wegen en stoepen bij woningen
waar oudere mensen wonen. Ook heb-
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ben ze een vaste route aangewezen
gekregen van de gemeente Vaals en is
bedoeld als ondersteuning van de
Gemeentelijke Buitendienst.
op tijd
Het Bergdorpje Vijlen is het hoogstgelegen dorp van Nederland en heeft
daardoor vaker en langer sneeuw. Naast
het sneeuwplezier wil de sneeuwbrigade op tijd klaar zijn om ongemakken te
voorkomen.

Bijeenkomsten
De cursus bestaat uit een reeks van zeven bijeenkomsten van twee
uur, op maandagmiddag van 15 tot 17 uur in De Rode Beuk en wordt
georganiseerd door Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en
Zorgtraject begeleiders dementie van de MeanderGroep.
aanmelden
Heeft u te maken met een dementerende medemens en zoekt u een
goede balans tussen zorg voor de ander en zorg voor uzelf ?. Meld u
dan aan via RaffaellaSmedts@mgzl.nl of via ☎045- 568 81 87. Ook
kunt u hier terecht met vragen of meer informatie..
delen
Tijdens de cursus hebben deelnemers de gelegenheid om ervaringen te delen met lotgenoten. Ook komt het evenwicht tussen ‘draagkracht en draaglast’ in het dagelijks leven aan de orde. Ook leert
men omgaan met gevoelens en spanningen rondom de zorg voor
een dementerende.

Mensen die zich willen opgeven kunnen
zich melden via info@bergdorpje.nl
o.v.v. de sneeuwbrigade.
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